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Apiplėšiami Jankių 
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Graikų Partizanai 
Pliekia Fašistus

MĖSOS KOMPANIJOS 
ĮKAITINTOS KAIP 
LUPIKU PRUSTAS

Atmeta CIO Unijos Siūlymą Krauti Karimus Krovimus j 
Laivus Tokiomis Pat Sąlygomis, Kaip Pirm Šio Streiko

Paryžiaus Policija 
Puolė Streikierius, 
Sužeidė 300

Saugumo Taryba Svarstys 
Hyderabado Skundą

Paryžius
Tautų Saugumo Taryba 8 
balsais priėmė svarstymui 
Hyderabad© skundą prieš 
Indijos armijos įsiveržimą. 
Sovietų Sąjungos, Ukrainos 
ir Chinijos atstovai susilai
kė nuo balsavimo.

BEVINAS VĖL PLŪDO 
“RAUDONUOSIUS”

London
sienio reikalų ministras Be- 
vinas vėl seime plūdo tarp
tautinį komunizmą, ypač, 
kad komunistai norį iššluoti 
anglus iš Malajų pussalio ir 
kitų kolonijų pietiniai-ryti- 
nėje Azijoje. Bevinas žadėjo 
stipriai remti Burmos val
džią prieš vadinamą "rau
donųjų” sukilimą.

Valdžia Grūmoja Pavartot 
Kariuomenę Laivakroviių 
Streikui Laužyti

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
<27 Lorimer Street, 

Brooklyn T.
Telephone: Stagg 2»887B

New Delhi, Indija. — In- 
dusų armijos komanda pra
nešė, kad jie užėmė Auran- 
gabadą, antrą didžiausią 
Hyderabado, kunigaikštijos 
miestą; sako, indusai visur 
laimį mūšius < ir arte ją prie 
Hyderabadb sostinės.

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanų radijas kalti
no monarchistų valdžios ar
miją, kad ji vartoja nuodų 
dujas kare prieš partizanus 
Vitši kalnuose, šimtai parti
zanų Įsiveržė į Aighion uos
ta priemiesčius.

Baisus Nusivylimas.
šimtas Tūkstančių Sutirpti 
Neskaldys Balsų. ' [šių. 
Ir Aš Einu Talkon.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
į Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne * $8.00

KOPIJA 5c

Chicago. — Jungtim* Val
stijų teisingumo departmen- 
tas patraukė teisman ketu
rias didžiausias skerdyklų 
kompanijas, kaip trUstą, 
kuris sauvališkai kėlė mė-

K 4 ' Į ' ; / ,■

sos kainas, sukčiai . ir, 
smaugė mažesniųjų' sker
dyklų bizhį. Šį trustą suda
ro Armour, Swift, Wilson 
ir Cudahy mėsps kompani
jos. Valdžią reikalauja, kad 
trųstas būtų išskirstytas į 
14 “nepriklausomų” kompa
nijų. -> <

San Francisco.— Armijos 
Vadai gyrėsi, kad jie per 
dieną gausią 250 streiklau
žių krauti karinius krovi
nius į laivus, bet gavo tik
tai 4 streiklaužius, kaip tei
gia CIO unija. ’

Harry Bridges, CIO Lai- 
vakrovių Unijos pirminin
kas, pakartojo pasiūlymą 
valdžiai: Unijistai sutiks 
krauti karinius krovinius į 
laivus, jeigu armija mokes 
jiem tokias pat algas, kaip 
iki šio streiko, ir jeigu lai- 
vakroviai bus samdomi iš u- 
nijinių salių.

Pakeisti kai
ministrai Burmos

Salėje neleido jam atsisėsti 
paskirtoje baltiesiems yieto- 
je; jie pasiu'ntė Ethiopijos 
atstovą į negram pažymėtą 
skyrių . • \

Įsižeidęs, Imru tuojau; ap
leido salę. Suvažiavimo. Va
dai paskui telefonu ir laišku

Maskva Sako, Lėktuvai Ne 
pristato Gana Reikmenų 

Vakariniam Berlynui
. Maskva.
nalaš Naująsis Laikas tvir 
tina,. kad amerikonai ir an
glai nepajėgia lėkttfvais pri- 
gabent įvalias reikmenų sa
vo užimtai vakarinei Berly
no daliai ir vargina tos mie
sto dklies vokiečius.

Frankfurt, ’ Kentucky. — 
Kukluksų govėda užpuolė ir 
išardė CIO Amalgameitų 
Rūbsiuvių Unijos sušauktą 
susirinkimą Williamstowne 
ir grūmojo primušti arba 
nulihčiuoti atvykusius tos 
unijos organizatorius.

:f' London. -— Graikų parti
zanų radijas prąnešė, kad 
jie 9-13 d. laimėjo stambią 
pergalę prieš Graikijos mo
narchistų armiją Grammos 
kalnų srityje.

’Nanking, Chinija. — Či-> 
ang Kai-šeko valdžia per 2 
mėnesius išleido pinigus, 
kurie buvo paskirti pusei 
metų. Čiangas planuoja pa
didint taksus ir uždraust al
gų pakėlimą.

Progresyvių Partija labai 
rimtai apsigalvoja, statydama 
kongresinius kandidatus. Jei 
kurios senosios partijos tikie- 
tu • kandidatuoja pažangus 
žmogus, ten naujoji partija 
kandidato nestato, remia tą 
žmogų. Viskas daroma, kad- 
nesuskaldyti balsų. Kandi
datai statomi tik ten, kur 
tarpe senųjų partijų kandida
tų nėra jokio pamatinio skir- 
tuipo.

New York. -— CIO Tele
fonų Įrengimų Darbininkų 
Unija paskelbė, kad ji strei
kuos, pradedant Šį penkta
dienį, jeigu samdytojai ne
pakels algų. Unija turi 25,- 
000 narių; jų streikas apim
tų 43 valstijas ir Columbijos 
Distriktą — Wastyngtoon 
miestą. \

Telefonų Įrenginy 
Unija Žada Streiku©!

Egipto Mahometonai Prote
stuoja Indijai

Kairo. — Egipto Maho
metonų Draugija^ pasiuntė 
aštrų protestą 
jos 'armiją įsiveržė į Hydę 
rabądo kunigaikštiją? •

Rolandai Uždraudė Indonezų 
Komunistų Partiją

Haga, Holandija. — Ro
landų valdžįą Indonezijoje 
uždraudė ir uždarė Komu
nistų Partiją'; sako,1 jog ko
munistai' bando išvyti ho- 
landus ir kitus europiečius 
ne tik iš Indonezijos,wbet iš 
visos pietiniai-rytinės Azi-

Perorganizuotas Burmos 
Ministrų Kabinetas 

Rangoon 
kurie 
premjero Thakino Nu kabi
nete. Dabar bus 5 socialistai 
ministrai ir 8 kiti. Plinta 
sukilimas prieš Burmos val-

Tokio, Japonija. — Val
džios darbininkai - elektri- 
ninkai naktį streikavo vie
ną valandą, užtemdydami 
sostinę Tokio; nepaisė, kad 
generolas MacArthur užgy
nė valdiniams . Japonijos 
darbininkams streikuoti. E- 
lektrininkų Unija, turinti 
110,000 narįų, rengiasi pa
skelbti visuotiną streiką iš
tisoj šalyj. Toks streikas su
paralyžiuotų gatvekarius, 
kai kuriuos geležinkelius ir 
daug fabrikų. Valdžia kalti
na komunistus kaip streikų 
vadus. 1 ■

Washington.— Armijos 
sekretorius Kenneth C. Ro- 
yall užreiškė 
atsiras gana “civilių darbi
ninkų” (streiklaužių), tai 
bus atsiųsti kareiviai armi
jos laivam prikrauti vakari
nio pajūrio uostuose, kur 
streikuoja CIO laivakroviai 
ir kiti laiviniai darbininkai.

Brussels, Belgija. — Bel
gų policija pranešė, kad a- 
reš.tavo • kelis amerikonus, 
kurie plėšė brangesnius 
daiktus nuo palaidotų jan
kių kareivių Fosses kapiny
ne. Suimta ir 24 belgai kapų 
plėšikai. Karinė amerikonų 
vyriausybė Paryžiuje, ta- 
čiaUš,' užginčijo, kad ameri
konai j)lėŠę kritusių savo 
tautiečių kapus.

Tegul šiuo reikalu 
vienytas frontas.

Kurie nepajėgiate 
nerūkyti, rūkykite 
Kun. Prunskįs prašo 

o aš yardu

Laivų kompanijas atmetė 
tą pasiūlymą. Jos reikalau
ja, kad unijos vadai pirma 
prisiektų, pagal Tafto-f 
Hartley’o įstatymą, kad jie 
ne komunistai ir nieko ben
dra neturi sib komunistais. 
Laivų savininkai tiktąi po 
tokios priesaikos leistų uni
jiniams darbininkams krau
ti karinius daiktus į laivus.

(Streikieriai įvairiuosę 
uostuose. nubalsavo atmesti 
kompanijų r e i kalaujamą - 
priesaiką prieš komunis
tus.)

CIO Laivakrovių Unija 
tvirtina, kad prez. Truma- 
nas ir buvęs Demokratų 
Partijos iždininkas George 
Killion pasiūlę šaukti armi
jos būrius laivam prikrauti. 
Killion dabar yra President 
Lines laivų linijos pirmi
ninkas, o valdžia yra beveik 
vienintelė šios laivų linijos 
savininkė.

gai, darbinipkiškai užsilaikė. 
Juos vėl norima išrinkti.

Taip elgdamosi Progresistų 
Partija pagelbės liberalams, o 
kąilį išpers reakcijonieriams. ' 

★ ★ ★ •
Tik labai reta proga tep&- 

sitajko susikalbėti su kunigu. 
Dažnai atrodo, kad nėra to
kio visuomeninio klausimo, 
kuriuo atsirastų bendra kalba. 
Bet kartais pasitaiko proga ir 
kunigą karštai pasveikinti,— 
jr dar ne bile 
nigą Prunskį.

Jis duoda 
apie rūkorius

ilgą straipsnį 
ir rūkymą. Ne

są ve nuodyti ta
bako dūmais,” Tabako dūmai 
neduoda sveikatos nei dūšiai, 
nei kūnui, nei kišeniui.

Geras rūkorius tik per vie
nui metus paleidžia dūmais 
pusantro šimto dolerių. Per 
desėtką metų jis sudegina vie
ną gerą, naujutėlį automofci-

Paimkime • Pennsylvanijos 
valstiją. Ten naujoji partija 
ištraukė savo kandidatus j 
kongresmanus. Rems demo
kratų kandidatus. Rems juos 
todės, kad jie yra pažangių, 
liberališkų pažiūrų žmonės. 

4Vieni jų iki šiol buvo Kon-

„Ne vien tik ponia Šliūpienė 
Apturėjo didžiausį nusivylimą, 
visi, kurie buvo' savo dūšią 
pardavę hitlerizmui, kruvino
mis ašaromis verkė.

Puikiai atsimename tuos 
laikus. Pasaulis jų niekados 
nepamirš.

Chicago. — Henry Wal-; 
lace rugs. 15 d. kaltino 
prez. Trumaną už vakariniu 
CIO laivakrovių < streiko 
laužymą. ♦ A

Kartu Wallačę smerkė 
armijos vadus;už streiklau
žių rinkimą kariniams kro
viniams krauti į laivus. Ji
sai sakė:.

— Visai aišku, jog Te
mano valdžia ir Tafto-. 
Hartley’o įstatymo komisija 
remia laivų savininkų biz
nį ir jų ataką prieš strei
kuojančius unijistus.

Paryžius. — Miesto poli
cija ir valstybės, žandarai 
pašėlusiai buožėmis atakavo 
2,000 lėktuvų fabriko strei- 
kierių, kurie demonstravo, 
reikalaudami pakelt algas. 
Policininkai sužeidė 300 
darbininkų. Užpultieji gy
nėsi ir apdaužė kelis tuzinus 
policininkų .

Ketvirtadienį buvo pa
skelbtas 108,000 darbininkų 
streikas su reikalavimu pri
dėt algų. Generalė Darbo 
Konfederacija (unijų sąr 
junga) planuoja iššaukt vi
suotiną Francijos darbinin
kų streiką dėl algų pakeli- 
mo 33 nuošimčiais. v •
Auga demonstracijos prieš 

premjero Queuille ministru 
kabinetą,, kuris pasiūlė pa
branginti' duoną 50 nuošim
čių ir pakelti kitų reikmenų 

žada

Redaktorius rašo, kad Ber
lyno anti-sovietinėje demons
tracijoje dalyvavo viso labo 
du šimtai tūkstančių. Bet tik 
kitoje špaltoj^ tam pačiam 
laikraštyje po paveikslu sako
ma, kad demonstracijoje daly
vavo trys šimtai tūkstančių.

Kai eina, reikalas apie anti- 
sovietinę propagandą, skaičiai 
nieko nereiškia. Melas, o ne 
skaičiai pasidaro menševikų 
frfcumentu. s

D. Federacijos Vadai 
Nekliudo Tafto-Hartley 
Įstatymo Meistru
• Atlantic City, N. J. — 
Darbo Federacijos vadai sa
vo Elektrininkų ĮJnįos su
važiavime šaukė narius su
dėti milioną dolerių rinki
miniam vajui, kad sumušt 8 
vėl kandidatuojančius re- 
publikonus senatorius ir 113 
kongresmanų, h kaip darbi
ninkų priešus., Bet tie fede
raciniai vadai nekliudė'., re- 
publikonų senatoriaus Tafto 
ir kongresriiano : Hartley’o, 
kurie išperėjo žiaurųjį Taf
to- Hartley įstatymą prieš 
unijas ir streiko teisę. ' r-:-----------
Papeiktas Valdininkas nž 
Jungtinių Tanių Įžeidimą

Washington. — Valstybės 
departmentas aštriai papei
kė seniausią savo narį Ro
bertą Alexander! už prasi
žengimą prieš Jungtines 
Tautas; Nes Alexander, kal
bėdamas senatorių komisi
jai7 pasakojo, būk tūlos ša
lys, prisidengdamos Jungti
nėmis .Tautomis, “siunčia 
Amerikon savo šnipu^.”

atsiprašė Ethiopijos atstovą 
už įeižidimą.

Tos mokslinės organizaci
jos pirmininkas, prof.. Har
low Shapley buvo pakvietęs 
į suvažiavimą višų šalių at
stovus - ambasadorius.

Ponia Šliūpienė pasakoja sa
vo karinius atsiminimus. Aiš
kinasi, kodėl ji ir jos vyras 
bėgo Vokietijon.

Viskas buvę gerai j r ramu, 
kol 1944 metais Raudonoji 
Armija, nepradėjus veržtis pir
myn ir pliekti vokiečius. Bai
sus nusivylimas apėmęs, kai 
Hitlerio galybė buvusi palauž-

\ M. Mykolaitytė rašo eiles 
“Iš Tremtinės Dienų.” Dai
nuoja ji nusiminusiai, liūdnai. 
Į poetę šaukia jos motušė: 
“Negrįši, dukrele, prie mano 
jau kapo negrįši.”

O kodėl negrįši ? Kas kliu
do ? Lietuvos ’durys plačiai 
Atdaros sugrįžti visoms karo 
aukoms. Visos dukrelės ir se
selės yra kviečiamos ir bus 
maloniai pasitiktos.

čia reikia ne raudos, bet 
sveiko proto.

Amerikos Judžių 
Vadas Maskvoje 

% 1
Maskva. —^ At^yko Eric 

Johriston, Hollywoodo juda
mųjų paveikslų kompanijų 
sąjungos primininkas; siūlo 
Sovietam pirkti amerikinius 
judžius.

Henry A. Wallace,< Progresyvių Partijos kandidatas prezidento vietai, kalba 50,000 
žmoniją miniai Yankee Stadiume New Yorke. Be kitko, jis davė toki iššaukimą prez. 
Trumanui; Jeigu Trumanas iš tikrųjų nesutinka su priešunijiniu Tafto - Hartley’o 
įstatymu, tai jis turi 'priešintis tietns vei kandidatuojantiems Kongreso nariams, 

kurie balsavo už Tafto-Hartley’o bilių.

Wallace Smerkia Trumaną ir Armijos 
Galvą Už Laivakrovių Streiko Laužymą

Ethiopijos Atstovui Mtiksliniame Suvažiavime 
Buvo Įsakyta Atsisėst Negrų Skyriuje Saloje ->

Washington. Į suvažia
vimą Amerikiečių Sąjungos 
dėl Mokslo Pažąngos buvo 
atsilankęs ir Ethiopijos val
džios atstovas, kunigąikštis 
H. S. imru. Kadangi Imru 
yra tamsoko, veido, todėl 
tvarkdariai Constitutiohal

Budapest,. Vengrija. — |
Prasidėjo byla prieš 84 veri- $1! 
grūs, kurie kaltinami, kad 
šnipavo Anglijai, Amerikai 
ir kitiem vakariniam kraš
tam. Teismo pertraukoje 
vienas pabėgo.

Jungi Tautos Spręs 
Apie Italy Kolonijas 

*. *' - 
Paryžius

Anglijos ir Francijos užsie
ninių ministrų pavaduotojai 
atmetė Sovietų pasiūlymą 
pervesti visas buvusias Ita
lijos kolonijas • į Jungtinių 
Tautų globą. Anglai-ameri- 
konai perkėlė tą klausimą į 
ateinantį 'Jungtinių, -Tautų 
seimą. Jie tikisi, kad seimas 
nuArs ir toliau palikti tas 
kolonijas Anglijos globoje.

ORAS.—Vesigiedra.

Tas pats- galima pasakyti Ir 
apie kitas mūsų puodęmes. 
Pavyzdžiui, pėr didelis susi- 
mylėjimas su ąvaigafais nie
kam gera nepadaro. Pusė bė
dos su tuo, kurie geria “su 
Čienia,” ^užteks jam čyščiaus. 
Bet ‘smerteln^i nusideda tas, 
kliris ir sveikatą ir šeimą pra
laka. . -'

n
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Illinojaus Teismas ir Progresyvių Partija
Aukščiausias Illinojaus valstijos teismas užgyrė rin

kiminės tarybos patvarkymą, sulyg kuriuo Progresyvių 
Partija negalės įdėti savo kandidatų į valstijos rinkiminį 
sąrašą š. m. lapkričio 2 dieną. Šį sprendimą darydamas, 
teismas oficialiai vadovavosi kaž kokiais' techniškumais, 
bet neoficialiai jis, be abejojimo, vadovavosi tuo dėsniu, 
kad Progresyvių Partija yra liaudies partija, kad jos į- 
sigalėjirhaę būtų smūgis monopolistiniam kapitalui, Wall 
strytui. V

Tiesa, šis teismo sprendimas neatima Progresyvių Par
tijai teisės turėti, savo kandidatus Cook kountėje, api
mančioj pramohinį Chicagos miestą. Čia Progresyvių 
Partija turės savo kandidatus prezidento ir vice-prezi- 
dento vietoms, .taipgi apskritįnius. •

Illinojaus valstija — svarbi valstija daugeliu atžvil
gių. Dėl to šis teismo sprendimas užduoda smūgį Progre
syvių Partijai. Iš kitos pusės, šis teismo sprendimas dar 
sykį parodo, kaip Jungtinių Valstijų teismai šališkai da
lykus sprendžia, kaip jie sprendžia dalykus, išeidami iš 

, klasinių interesų!
' Dėl to Progresyvių Partijos kandidatas prezidento vie- 
, tai Henry A. Wallace, kalbėdamas Chicagoje, teisingai 
pastebėjo:

“Kai jie vagia progresyvių balsus, jie neįstatymiškai 
atima iš jūsų nuosavybę; jie paima tūkstančius dolerių 
per vienerius metus aukštesnėmis kainomis iš kiekvienos 
šeimos, neleisdami žmonėms balsuoti Už kainų'nužemini
mą iki žmoniško lygio.”

Tai yra “taxation without representation”, toliau nu
rodė progresyvių kandidatas. Monopolistai taksuoja 
žmones kariniams pasiruošimams, bet neleidžia jiems bal- 

\ suoti už taiką! . ’ <
Jungtinių Valstijų monopolistai, nusigandę pažangio

sios visuomenės sąjūdžio, daro ir darys viską tam judėji
mui varžyti. Bet tai nesulaikys liaudies judėjimo. Atvirkš
čiai: reakcininkų siautėjimas tik dar labiau paakstins 
žmones prieš juos kovoti. ; . ,

JAU IR MŪSŲ KUNIGAI 
KELSIĄ REVOLIUCIJĄ

Chicagos Draugas džiauk 
giasį naujų išradimu, pada
rytu “plačiai žinomo rašyto
jo ir kalbėtojo kunigo Ja
mes Gillis.” Kunigas Gillis 
suradęs, kad dabar viso pa
saulio višos nelaimės iš
plaukia iš siautėjančios ^ni
hilizmo revoliucijos”. Tai ką 
su ja daryti? Ką turi daryti 
kunigai ir bažnyčia?' Prieš 
ją kovoti ar nuo jos bėgti?

Tai būtų kvaila. Kun. Ja
mes Gillis duoda savo pata
rimą. Draugo redaktores 
liepia visiems tą “teisingą” 
patarimą išmokti ant at
minties. O štai ką pasakė 
kun. Gillis: ’ i

šiandien* ultrą-konservaty- 
vistai, kurie ‘nieko neišmoko 
ir nieko neužmiršo’ ir kurie 
įsivaizduoja, kad Bažnyčia 
negali prisitaikyti prie nau-. 
jos socialines ir ekonominės\ 
sistemos, daro lygiai tokias 
pat klaidas, kokias darė 
penktojo amžiaus imperialis
tai ir aštuonioliktojo am' 
žiaus monarchistai.

Bažnyčia yra dinamiškia, 
ne statiška, feet kad išsilsi-, 
kyti, augti’ ir klestėti, ji ne
turi bijoti bakeitimy tokiuo
se dalykuose,' kurie nerą 
esencialūs.' Suprantama, kad 
esančios tik dvi priemonės 
sąryšyje sū universaline re
voliucija, kurios komuniz
mas yra tik viena šaka. Vie- 

, na—tai baimė belaukiant jos 
mūšio. Antra—su ja kovo
ti. Bet yra ir trečioji prie
monė. Mes turime eiti prieš 

•revoliuciją ir
Mes tai esame 

/atvejais. Mes 
vėl padaryti.

talijų bažnyčios aukštoji 
hierarchija kun.wGillis balsą 
išklausys? Nesinori tikėti. 
Ji per daug kietai susijus su 
viskuo, kas sena ir tironiš
ka, kas tamsu ir reakcijo
niška. Prieš kiekvieną kad 
ir nekalčiausį progreso 
žingsnelį ji piestu atsisto- 
jar Jei kas*, paskutiniais 
šimtmečiais progreso laimė
ta - paniekta, tai laimėta- 
prieš žiauriąusį dvasininki
jos priešinimąsi.

_ .... , . '

IŠPŪSTA BAIME
Dienraštis Vilnis piano, 

kad mūsų aukštieji valdi
ninkai serga išpūstos bai
mės liga. Vilnis rašo: * z

F. D. Roose veltas yra pa
sakęs, kad Amerikos žmo
nėms nėra ko bijoti; Reikia 
bijoti tik baimės. Kitaip sa
kant, baimė yra labiau

kenksminga, kaip įsivaizduo- 
ri pavojai, kurių bijomasi. ■ 

; Rooseveltui mirus baimė 
padidėjo. ' •

Pastaruoju laiku ' neįleis
tas Amerikon. Prancūzijos 

(mokslininkas,- atbmiąis eks
pertas Joliot-čurie. Kiek pir- 
miaus sulaikytas archivyskų- 

v pas ^.Hewlett Johnson. Neį- 
leidžiamąs'Amerikon” ir an
glas darbietis, parlamentari
nis sekretorius, Young. -

Jie neleisti 'Amerikon bi
jant, kad > čiK gali pa- 

' . skleisti komhhiątines ar kitas 
progresyves idčpis* kurios 
gaji Kenkti ^pvi^atinio enter- 
pryžo” .sistemai; būtent, ka- 
pitalUmuh į

žinoma, baimės'“šinkorių“ 
tikslas gąsdinti kitus ir slo
pinti laisvę.Bet atrodo, kad 
bebaugindami kitiis, dauge
lis jų pačių įsibaugino ir ima, 
savo šešėlio bijoti. (V., rugs.
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PERDAUG BAIMES

ją perimti, 
padarę kitais 
tai galime ir 
(D., rugsėjo

Mokyklos, Įstatymai ir 
Diskriminacija

“Liberališkesnis Už Rooseveltą...”
Prieš savaitę laiko Syracuse mieste (N. Y.) įvyko niū- 

jorkiškių CIO dešiniųjų lyderių konferencija, kuriojė sa
kė kalbą CIO sekretorius James B. Carey. Pasak New 
New York “Times”, Carey pareiškė, jog, girdi, preziden
tas Trumanas yra didesnis liberalas negu buvo Franklin 
D. Roose veltas!

Argi tai nejuokingas pasakymas? Ar gi tai nėra ter
šimas Roosevelto vardo?

Šis žioplas Carey’o pasireiškimas atrado dar žioples- 
niu, kai žmogus prisimeni, ką jis (Carey) prieš tris mė- 

’ nesiūs plepėjo Pittsburghe — ten įvykusiame Americans 
for Democratic Action suvažiavime. Ten Mr. Carey dėjo 
didžiausių pastangų, kad būtų demokratų partijos suva
žiavime nominuotas prezidento vietai kandidatu genero
las Eisenhoweris. Ten Carey Trumaną stūmė į šalį, kaipo 
netinkamą demokratų partijos kandidatūrai ptezidento 
vietai; ten Mr. Carey, išvien su kitais “liberalais”, dievi
no generolą Eisenhowerį, o jeigu Eisenhoweris atsisaky
tų jų prašymo išklausyti, tai ieškoti kito pažangesnio 
žmogaus, kurį demokratai turėtų savo suvažiavime no
minuoti.. ! * * /

Panašiai kalbėjo ir Murray, CIO prezidentas; pana
šiai kalbėjo ir Visa eilė kitų CIO unijų lyderių. Visi jie 
tik nesenai smerkė Trumaną.

Šiandien tie visi sukaiotojai prieš Trumaną pastarąjį 
garbina tokiu tonu, kuris žemina velionį Rooseveltą.

’ Koks tai pasityčiojimas iš organizacijos, kurios virši
ninkų pareigas tie žmonės eina! ‘ / ■ /

Dailji Workerio bendradarbis-kolumnist. George Mor
ris iškelia dar vieną ypatingą dalyką ryšium su šių lyde
rių pažiūromis link rinkiminės kampanijos. Jis rašo, kad 
dešinieji CIO lyderiai jaučia, faktinai* žino, jog Truma
nas rinkimų nelaimės. Jie mano, lead rinkimus laimės De
wey, republikonų kandidatas. Jeigu taip, tai, rodosi, kam 
jie turėtų tiek daug sielotis dėl Trumano, kam meluoti 
CIO nariams, skelbiant, būk Trumanas esąs liberališkes
nis už velionį Rooseveltą?

Mr; Morris nurodo, jog CIO lyderiams rūpi kiek galint 
daugiau darbininkų nutraukti nuo Wallace’o! Tie lyde
riai galvoja šitaip: jei Wallace gaus daug balsų, tuomet 
pilnai pasiteisins pažangiojo CIQ unijistų sparno politika, 
stojanti už Wallace’ą. O tai reikš smūgį tiems, kurie 
kovoja Walface’ą, — tai būtų smūgis pačiam preziden
tui Murray, sekretoriui Carey ir kitiems.

Dėl to jie prakaituodami darbuojasi ųž tai, kad tik 
mažiau unijistų balsuotų už Wallace’ą. Dėl to jie meluoja 
CIO nariams, skelbdami, būk Trumpas yra didesnis Ii* 
beralas už velionį Rooseveltą !• • ‘ z

Iki spalių mėnesio beliko tik pusė mėnesio laika Su 
spalių mėnesio 1-ma diena, atsiminkime, prasidės dienraš
čio Laisvės vajus. Ar visi jam ruošiatės?

Nuo dabar, * vadinas, 
Draugo redaktorius! ir kiti 
klerikalų spaudos redakto
riai, ir visi kunigai ir visos 
davatkos, turės “eiti prieš 
revoliuciją ir ją perimti.” 
Kitais žodžiais, jie patys 
turės revoliuciją kelti, kad 
revoliucijos nebetektų ko
munistams! . . »

Bet šiame kūn. Gilliso iš
radime randasi ir labai įdo
mus reiškinys. Jis reikalau
ja, kad' bažnyčia taikytųsi- 
prie sąlygų. Jos prisirišimas’ 
prie visko, kas sena, reak- 
cijoniška, fašistiška, kūn. 
Gilliso supratimu, lemia jai 
tik nelaimę ir pražūtį. Nau
ja gadynė reikalauja naujų 
maldų! Darbo žmogus kyla 
iš letargos miego ir bažny
čia turi pradėti jam patai
kauti! > • . .

Klausimas tiktai, ar ka-

Rinkiminė kampaniją ple
čiasi? Darbas įsisiūbuoja. 
Vis daugiau ir daugiau 
žnlonių įsitraukia šin dk 
dziulin veiksmam •'

. Kaip gi rinkiminės kam
panijos darbas stovi pas 
amerikiečius lietuvius?

Atvirai turime prisipar 
žinti, jog ne visur jis eina 
sklandžiui. Daugelis mūsų 
žmonių, buvusių veikėjų ir 
dar veikėjais tebesivądi- 
nančių, stovi nuošaliai, nei 
šiaudėlio nepakelia, nei 
pirštu nepamoja.. “Tegu ki
tas dirba, as jau pavargęs,” 
kalba tūli.

Yra ir tokių vietų, kur 
progresyvūs '' lietuviai, už
krankti anti-kbmuhistinės, 
raūdonbaubiūės propagan
dos, nusigando.

Neseniai vieno miesto 
veikėjas, pasakoja man, kad 
jie palaiko, šavo mieste klu
bą su nedidele sale. Na, ir 
šito klubo valdyba nenori, 
kali klubo salėje įvyktų kon
ferencija Wallace’ui remti. 
Valdybos nariai aiškina, 
būk, esą, jeigu leisime wal- 
laciniams inūsų salėje susi
rinkti, vietos demokratai ar 
republikonai tai sužinos, 
tuomet bus bloga: prie mūs 
kabinsis. ...

Tai. jaū negerai! \ '
Matyt, tūli žmonės yra 

tiek paveikti ariti-wallaci- 
nės propagandos, kad jie 
jau pradeda bijoti bent kuo 
prisidėti prie šito/svarbaus 
darbo, prie rinkiminės kam-

panijos ųi/ Progr.e^yvių 
Tartiją?/ / . •

* i" ■ ' ‘‘

p Meskite, d.rąuga^ iš gal
vos tą bąiniė^ feaŪM. Mono
polistines • • kapitalas tik ir 
nori mus nugąsdinti; pada
ryti neveikliais, atsisakyti 
,nųo dalyvavimo rinkiminėje 
kampanijoje.

JUo • monopolistinė spau
da, radijas-ir visoki repu- 
blikonų bei demokratų di- 
džiagerkliai rėkia ir šaukia 
prieš Progresyvių Partijos 
kandidatus, 
mes turime 
darbuotis!

O darbui 
tuojau, iki 
sios!

juo daugiau 
už šią partiją

laikas dabar, 
lapkričio 2-ro-

, Nadiras, ,

Žinios iš Lietuvos
Visasąjunginio Neakivaizdinio

Finansų Instituto Filialas 
Vilniuje

VILNIUS, liepos 12 diena.—> 
TSR Sąjungos Ministrų Tary
bos nutarimu, Vilniuje atida
romas Visasąjunginio neaki
vaizdinio finansų instituto fi
lialas. Janie bus 3 fakulte
tai : finansų-ekonomikos, kre^ 
dito - ekonomikos ir apskaitos- 
ekonomikos. Studijuodami in-

Rugsėjo 15 dieną pradė
jo veikti nepaprastos svar
bos įstatymas New Yorko 
valstijoje. Tai įstatymas, 
kuris, griežtai uždraudžia 
visoms/ viešosioms mokyk
loms -prąktikuoti diskrimi
naciją, priimant mokinius 
bei studentus.^ Visi turi tei
sę būti priimti iš eilės, ne
atsižvelgiant į jų tautinę 
bei rasinę, kilmę, tikėjimą, 
arba pažiūras. Iki šiol kaip 
žinoma, ypatingai kolegijo
je ir universitetuose buvo 
laikomasi diskriminacijos 
prieš1 žydus, prieš negrus, 
prieš atėivius. Vienur buvo 

’diskriminuojama • viešai', o 
kitur slaptai. Mokyklų vir
šininkai, svarstydami apli
kacijas, dažnai padedav6 į 
šalį ir pamiršdavo tą, ku
rioje pavardė skamba žy
diškai, arba ateiviškai, ar-z 
ba žinoma, kad aplikantas 
yra juodosios spalvos žmo
gus. Ypatingai plačiai bu
vo diskriminacija prakti
kuojama profesinėse mb- 
kyklose.

Džiugu, kad šitai piktai 
sistemai suduotas skaudus 
smūgis didžiausioje ir svar
biausioje * valstijoje. New 
Yorko valstija ir vėl davė 
puikų pavyzdį. Tik didžiau
sia visam kraštui t gėda, 
kad iki šiol panašaus' įsta
tymo neturi kitos valstijos, 
arba kad nėra tokio fędera- 
liYiio įstatymo, kuris būtų 
privalomas visam kraštui.

> Reikia tikėtis, kad pana
šus judėjimas prasidės in 
kitose valstijose. Neleidi
mas jauno žmogaus siekti 
mokslo bei profesijos tik to
dėl, kad jo pavardė skamba* 
ateiviškai, arba kad jis yra 
žydiškos bei negriškos kil
mės, yra žiauriausia barba
rizmo liekana. Ji turėtų bū-

ti iššluota iš visų mokslo ir 
apšviętos įstaigų.

Toli gražu netobulas yra 
ir šis minėtas New Yorko 
įstatymas. Jame, pavyz
džiui, aiškiai pažymėta, kad 
jis neliečia^ religinių, para
pijinių bei bažnytinių mo
kyklų. Ten, “vardu Dievo,” 
leidžiama praktikuoti dis
kriminaciją. O tokių mo
kyklų yra daug. Didelė da
lis jaunimo lanko religinių 3 
sektų' kontroliuojamas mo- < 
kyklas. Jie mokomi ir augi- 4 
narni tokiose įstaigose, ku
riose skiepijama neapykan
ta prieš kitų religijų žmo
nes. Katalikams vaikams 
tokiose mokyklose įkalbama, 
kad tik jie 'vieni yra Dievo 
vaikai, kad tik jie garbina 
tikrąjį Dievą, kad tik kata
likams yra sutvertas dan
gus! Panašioje dvasioje au
ginami''ir mokomi / vaikai 
protestantiškų bei žydiškų 
•sektų mokyklose.

Tai ar galima stebėtis, 
jeigu žmonėse tebėra tiek 
daug visokios neapykantos 
vienų prieš kitus? M

New Yorko valstijos žmo- 
nės anksčiau ar vėliau pri
eis tos išvados, kad šis įsta
tymas neatsako1 pilnai į de
gantį klausimą. Reikės 
žengti pirmyn kitas žings
nis. Reikės'įstatymo,, kuris 
gražiai iššluos visokią dis
kriminaciją iš visų mokslo 
ir švietim. įstaigų. Visos mo
kyklos turės ta£ti visos , vi
suomenės mokyklomis, ku- • 
riose nebus atsižvelgiama į 
vaiko bei jaunuolio religiją, 
tautinu bei rasinę kilmę. : 
Diskriminacija bus laikoma 
socialinių prasižengimu, uį^ 
kurį kaltininkai bus bafK 
džiami, kaip baudžiami yra 
kitokį prasikaltėliai.

, . s • Saulietis.
. •<_____ ■___________________ ... f . -/-JM

Jungtinių Valstijų ir 
Kanados Unijistai

Aną dieną Jungtinių 
Valstijų valdžia nedavė lei
dimo United Electrical and

stituto filiale, respublikos fi-]Machine Workers unijos 
nansų aparato ir bankų dar* 
buofojai’galės įgyti aukštąjį 
finansų mokslą. Čia bus ruo
šiami finansininkai, bank^ 
darbuotojai, valstybės draudi- 
md darbuotojai, *• pinigų apy
vartos ir kredito, buhalterijos 
ir kiti darbuotojai.

Be to, Vilmuje organizuo
jamas Visasąjunginio neaki-

Pittsbwrgho, Clevelando, Detroito, 
Chicagos ir Rochesterio Veikėjams

Dėl Prakalbų Maršruto. > \
Lietuvių Wallace-for-Presįdent Komitetas ragina 

Pittsburgho, Glevelando, Detroito ir Chicagos veikėjus 
sušaukti masinius mitingus-prakalbas, kad jose būtų ga
lima lietuviams darbo žmonėms suteikti daugiau žinių 
apie ateinančiuosius prezidentinius rinkimus.

Kalbėtoju sutįjęp būti Rojus Mizara, dienraščio Laisvės 
redaktorius. Jis sutiko prakalbų maršrutą pradėti su š. 
m. rugsėjo mėnesio 29 d. ir baigti su spalių mėnesio 10 d.

Chicagoje, girdėjome, yra šaukiamas masinis, mitin
gas spalių 8 dieną. Važiuodamas įvChicagą, jis galėtų^ 
sustotų Pittsbufįhe. Grįždamas, galėtų sustoti Detroite 
ir Clevėlande, taipgi kitose vietose pakelyje.

Komitetas nežino, .kuriom kolonijom kurios dienos pra
kalboms geriau tinka, todėl jis tik praneša, kad mūsų 
veikėjai žinotų ir patys galėtų suderinti viską taip, kad 
kalbėtojas t|ūtų 'išnaudotas visomis galimomis dienomis.

Tūloms kolonijoms, žinomė, šiokiais [ vakarais’.nėra 
praktiška, prakalbas ruošti, bet tūloms šiokių dienų vaka
rais yra praktiškiau negu sekmadieniais. Todėl mes pa
liekame tai spręsti patiems veikėjams ir organizacijoms.

Prašome apie tai greit pranešti, Rašykite pačiam JL 
Mizarąi, 427 Lorimer St, Brooklyn 6, N. Y.

Pasitikime, kad mūšų pasiūlymas bus gerbiamų vei
kėjų mielai priimtas..

■ 4 Nacianalis Lietuviu Wallace-for 
President Komitetas.*

delegatui iš Kanados atvyk
ti į konvenęiją. Mūsų vals
tybės departments patvar
kė, *{cad tas delegatas yra 
“nepageidaujamas.”/ O tai 
reiškia, kad tos unijos Ka
nados’ nariai / konvencijoje / Y , v . *• lĮk,
nebuvo htstpvaūjami. / 
' šis mūsų valdžios pasiel-

konšultacinįs. punktas.

Naujos Taupomosios Kasos
VIENIUS, liepos 12 diena.— 

Lietuvos miestuose ir kaimuo
se plečiamas taupomųjų kasų 
tinklas. . Nv.o metų pradžios 
respublikoje atidaryta 21 nau
ja taupomoji kėtea, jų tarpe 
14 kaimų vietovėse. ,

Naujos taupomosios kasos 
pradėjo veikti Prienų apskri
ties Birštono valsčiuje, 'Joniš
kio apąkl’itiės ' įhimėlio vals
čiuje ir ęilėje Jutų punktų.\Įki 
mėtų pabaigoa respublikoje- 
bus atidaryta,, dar-12 naujų 
taupomųjų, kasų/

Iš viso Lietuvoje dabar vei
kia 14U taupomųjų kasų. Lie
pos męn. indėlių suma kasose 
išaugo, palyginti su praėju
siuoju mėnesiu, 400,000** ru
blių.

Kino Mechanikų Laida
KAUNAS, liepos 12 d.—<20 

žmonių šiomis dienomis užbai
gė kini^m&^aikų kursus Ki
nematografijos Mirfisterijoš 
kursų baaėję. . .

Visi baigusieji įgijo garsi
nio kino aparate) mechaniko 
specialybę.^ į K. Valančius.

’’ ... ■ ‘ > i ■ . . ... < •* ■ . • r. , .

s«« «4» «U
Tai iškelia darbo unijoms 
naują problemą. Reikia ži
noti, kad visa eilė mūsų 
darbo unijų, apima abiejų 
šalių darbininkus. Amalga- 
meitų rūbsiuvių unija, mo
teriškų rūbų siuvėjų unija, 
automobilistų unija ir be
veik visos kitos turi' Kana
doje lokalus. Pirmiau nie
kados nebuvo trukdoma tų 
lokalų atstovams pribūti ir 
dalyvauti konvencijose.

. i Kaip bus toliau? Jeigu 
mūsų valdžia turi delega
tus perleisti per šerengątįr 
pasirinkti, kurie gali kon
vencijoje' dalyvauti, o kurie 
negąli, tai unijos netenka 
teisės savo reikalus spręsti. 
Valdžia nustato jų konven
cijų sąstatą. ’ Electrical 
Workers' unijos konvencija 
pasmerkė mūsų, vyriausybę 
už tokį pasielgimą su kana
diečiu delegatu; Bet vargiai 
to užteks, besimato, .kad

—.............»

valdžia keistų savo politiką 
tuo reikalu. < ■ ,

Galimas daiktas, kad iš- * 
kils klausimas, ar Kanadbs 
darbininkams apsimoka pri
klausyti toms unijoms, ku
rių konvencijose jos negali 
dalyvauti? Klausimas svar
bus ir sunkus. Lengva pa
sakyti/kad Kanados darbi
ninkai gali organizuotis h 
savo unijas, atskiras nu^T 
unijų Jungtinėse Valstijo
se. Padaryti ne taip fengva. 
Nelengva todėl, kad beveik 
yiša Kanados pramonė yra 
dalis Jungtinių Valstijų 
pramonės. Tos pačios kor
poracijos kontroliuoja įmo
nes abiejose šalyse. Tokia
me. atsitikime darbininkam 
daug sveikiau priklausyti 
tokiai unijai, kuri apima vi
sus tos ar kitos pramonės 
darbininkus. Atsiskyrimas 
bei pasidalinimas susilpni
na darbininkų atsparą prieš 
samdytojus. Tai puikiai
noma iš pralaimėtų streikų 
kartaus prityrimo.

Unijistai turės ieškoti iš
eities.

§ i

Pradėti Rauti Linai
* KAIŠIADORYS, rugp. 11 d. 
Kaišiadorių apskrities linų 
augintojai pradėjo rauti linus. 
Visur išaugintas gausus der
lius.! Preliminariniais apskai
čiavimais apskritis šiais 
tais duos dvigubai 
žaliavos tekstilės 
negu praėjusiais 

'—1---------- ■■ ■ ......... .
2 pusi.—Laisvę (Liberty, Lith. Daily)—<Pępkt., Rugs,



Mano Kelionė į Tėvynę
Treji ‘ su puse metų tenka 

man išbraukti iš savo gyveni
mo. Tiek laiko prabėgo sveti
muose kraštuose.

Mano biografiniai duomens 
mažai kam įdomūs. Smetoniš
koje Lietuvoje buvau vienas tų 
inteligentų - bedarbių, kuriais 
atsižymėjo smetoniškoji “epo
cha.” Netruko man būtino išsi
lavinimo. tačiau “neturėjau 
garbės” būti^stambiųjų smeto
ninių valdininkų eilėse, šiaip 
taip gyvenęs vokiečių okupaci- 
jos metų Lietuvoje, 1944 m. 
rugsėjo 13 d. buvau vokiečių 

^.areštuotas. Ęurį laiką buvau 
laikomas Tryškiuose, į kur su
vežė daug lietuvių iš apylinkių. 
Vėliau mane išgabeno į Vokie
tiją. Atsidūriau Breslau kalėji
me. Prasidėjo tardymas — bu
vau kaltinamas šnipinėjimu 
Tarybų Sąjungos naudai. Netu
rėdami įrodymų mano budeliai 

a ilgai su manimi neąitampė ir 
atidavė į Gross-Rosen konclage- 
rį. Iš čia, žaibiniu greičių ar
tėjant frontui, mus išvežė j 
Ulmo, vėliau į Aulendorfo apy
linkes. *

1945 m. balandžio mėn. mus 
išvijo darbams į laukus Auleri- 
dorfo apylinkėje, čia prasidėjo 

. smarki karo ugnis, mūsų sar- 
A^ybos išsislapstė ir pasijutome 

‘ ^.laisvi.. Apylinkė buvo užimta 
'prancūzų ir amerikiečių ka
riuomenės dalinių. “KZ” kali
nio aprangoje nuėjau pas Au- 

, lendorfo burmistrą ir čia man 
padėjo visiems laikams nusi
mesti “KZ” pasmerktojo, unp 
formą ir persirengti. Buvau 
laisvas, bet toli nuo tėvynės, 
žmogus be jokio kelio pirmyn, 
be vilties, kaip tūkstančių 
tūkstančiai... 1945 m. gruo
džio 18 d. išvykau į Hamburgą, 
ieškodamas giminių ir pažįsta
mų. Iki 1946 m. balandžio mėn. 

• taip ir basčiausi iš vietos j 
vietą anglų zonoje, kol buvau 
įjungtas į Spakelbergo DP sto- 

įlAtyklą, prie Hamburgo, šioje 
įt-^stovykloje man teko valgyti 

“dipuko” duoną ir ryti kartėlį 
net iki 1947 m. gegužės 3 d. 
Pagaliau mečiau visa Vokieti- , 
joje ir užsirašiau darbanąs j 
Angliją. Atvykome į gulį, iš 
čia — į didelę darbįnįtdt^^sto- 
vyklą Full-Šuttoną, labai pana
šią į vokiškuosius “kacetus.” 

/ šioje stovykloje anglai skirstė 
darbams po mažesnes darbo 
stovyklas. Aš patekau į Try- 
berg prie Sheffeldo darbo'sto
vyklą, kurioje jau buvo apie 60 
lietuvių. Apie tolimesnio savo 
gyvenimo eigą “T. B.” jau esu 
rašęs.
DP PRAGARAS VAKARINĖ

JE VOKIETIJOJE
Daugiau kaip metus gyvenau 

Spakelbergo bei Hamburgo. 
DP stovykloje. Buvo pakanka- 
mai laiko savo kailiu pajusti 

Mjbfeviltišką nuo tėvynės atskirtų 
lietuvių 4jkimą. Aš niekuomet 
nebuvau komunistų, tačiau 
DP stovykloje niekaip negalė
jau iškęsti nuolat nepasakyda^ 
mas kam reikia teisybės, ir dėl 
to įgijau bolševiko etiketę, kuri 
manęs riebepaliko nė Anglijoje. 
Fašistinio elemento, ryšiai ap
juosė visas* vietas, kur tik atsi
rado lietuvių, ir slaptųjų vy
riausiųjų komitetų skirta nuo
monė apie žmogų, persekiojo 
jį, kur jis bebūtų.

Hanau mieste nuolat buvo 
Saukiami įvairūs suvažiavimai, 
kurių rezultate buvo sudaryta 
(ir tai jau kelis kartus) vy
riausybė “būsimai, laisvai Lie
tuvai/* Komitetininkų visa vei
kla buvo nukreipta tuo keistu 
keliu—ruošti aparatą “būsimai 
Lietuvai” ir ruošti taip uoliai, 
kad tuoj būtų žinoma, kas lįjus 
toje “būsimoje, ląisvoje Lietu
voje” girininku, pašto viršinin
ku, valsčiaus raštininku, nebe
kalbant apie aukštąsias val
džios vietas. Mums, taip vadi
namiems eiliniams lietuviams, 
visa tai priminė kažkokią pi
gią operetę, o dar dažniau lie
tuvių liaudies patarlę -— “nėsi- 

Udalinklt lokio kailio, kol jis dar 
r miške.” Laikraštukuose pasiip-

Rašo Zenonas Antanaitis 
dė net busimųjų statybų “bū
simoje Lietuvoje” piešiniai ir 
planai ... Ir visoms tų ponų 
užmačfoms visi DP lietuviai tu
rėjo mokėti vis naujus mokes
čius. Mes klausdavome: “Ku
riam tikslui renkami iš mūsų 
pinigai?” ir gaudavome at
sakymą — “Propagandai ir ki
tiems svarbiems reikalams, ku
rių' nušviesti mes jums negali- 
me ...

Tuo tarpu DP stovyklose gy
venimas kasdien blogėjo. Perei
ta prie vokiškojo racijono, atsi
rado darbo prievarta, vis di
desnės stovyklų valdovų ’ speku
liacijos, vagystės. Kalėjimai 
prisipildė dešimtimis lietuvių, 
nuteistų už spekuliaciją. Ne tik 
dalis lietuviško jaunimo, bet ir 
pagyvenę žmonės pradėjo rie
dėti į kriminalistinę bedugnę...

Saulei tekant, pakildavo lie
tuvis, išeidavo iš barako i£ nu
kreipęs beviltišką žvilgsnį į ry
tus kuždėdavo — “Tėvynė!”— 
dažnai su ašaromis.. O pagal
voti apie grįžimą tėvynėn bijo
davo — ko .gero stovyklos kle
bonas neduos išrišimo už tokias 
mintis! Norintis grįžti tėvynėn 
automatiškai tapdavo komunis
tu. Spakelbergo stovyklos išvie- 
tintąsis Antanas Survila kartą 
man pasakė: “Tu žinai, ką ko- 
mitetininkai sugalvojo? Jie nu
tarė duoti 2,000 markių premi
ją tam,3 kas nužudys komunis
tą!”

KORESPONDENCIJOS 
‘‘LAISVĖ”

Slapta pradėjau susirašinėti 
su Lietuva. Linkuvos miestely
je, ir kitur turėjau daug pažįs
tamų. Laiškus įmesdavau ne 
stovykloje, bet specialiai vykau 
į Hamburgą, 18 klm., kad ten 
įmesčiau. Atsakymo kažkaip 
nebuvo. Atspėjau paslaptį — 
komitetininkai sulaiko! Nuta
riau prašyti, kad man atsaky
mus iš Lietuvos siųstų į paštą 
iki pareikalavimo. Porą laiškų 
gavau. Bet netrukus ir čia pra
dėjo kažkas gesti. Komitetinin
kai susekė mano paslaptį ir pa
tys iš pašto pradėjo imti mano 
^ąrdu ateinančius laiškus iki 
pareikalavimo. Kartą tuo būdu 
ąt^o.^škąįįš ^Vilniaus, kuria
me7..“Tiesos” redakcija pranešė 
man, atsakydama į mapo laiš
ką, kad man laikraštį siuntinės. 
To laiško pašte man neišdavė, 
bet stovykloje jį gąvau, nors j 
mano klausimą, kaip jiems ga
lėjo išduoti mano .laišką,, adre
suotą “Postlagernd 
ko neatsakė, 
dinti komediją. Iš Liubeko, 
Detmoldo ir kitų miestų pats 
sau siunčiau laiškus į stovyklą.) 
Klausiau juose pats save, ar 
apsimoka važiuoti į Lietuvą. 
Nė vieno tokio laiško aš stovy
kloje negavau.

Iš mūsų stovyklos išvyko 
Lietuvon pora senukų, kurie ki
tų buvo prašomi tuojau grįžus 
parašyti iš Lietuvos. Laiškų iš 
Lietuvos nebuvo ... Komiteti
ninkai gyvatiškai šaipėsi-—Na, 
ar mes nesakėme? Nuvažiavo 
tiesiai į Sibirą. Juk matote, 
tiek laiko, o jokios žinelės...”
— Laiškai iš jų buvo, tuo abe
joti neteko, bet jie buvo sunai
kinti komitetininkų ir jų turi
nys tik jiems žinomas. Bet ne
pageidautinas !

“Laiškas į Lietuvą, tai viza 
į Sibirą, — taip rašė visi laikr 
raštukai, pasiremdami sufalsifi
kuotu kažkokios moters laiškb 
iš Lietuvos, kuris buvo taip pat 
laikraštukuose atspausdintas— 
“Mielas sūneli! Gavau tavo 
laišką, o kartu ir vizą į Sibi
rą ...”• Negalėjau, tverti, pradė
jau įtikinėti, kad tai didžiausia 
nesąmonė. Juk patys komiteti
ninkai ir laikraštpalaįkiai tvir
tina, kad iš Lietuvos nė vienas 

žodelis be cenzūros čia nepra
eini, tad kaip gi toks “tūlos 
moters” laiškas galėjo atęiti?!
— “Prasmuko!” •— kvailai šyp
sodamiesi atkirsdavo man falsi- 
fikatoriai. paug kas nepatikėjo 
šiam blofui, bet atsirado ir pa
tikėjusių ... AŠ pelniausi “uŽ- 
kietėjusio t bolševiko’’ ^tikętę.

” — jie nie- 
Nutariau suvai-

Iš

Anglijoje man esant, lygiąi tos 
pačios nesąmonės buvo skelbia
mos ir čia, ir jas skleidė net 
pats “įgaliotas ministras ir pa
siuntinys” ponas Balutis, lan
kydamasis iš Londono lietuviš
kųjų vergų stovyklose.

Kąip dažnai sukosi galvoje 
mintis — kur gi ta taip garbi-’ 
narnoj i vakaTų “demokratijų” 
žodžio ir korespondencijos lais
vė?!

Treybergo stovykloje, Angli
joje, virš manęs ant narų mie
godavo buvęs kadaise Kauno 
apskrities agronomas Sadūnas. 
Po dienos darbų šis, jau pagy
venęs žmogus, buvo taip išse
kęs, kad naktimis kriokdavo. 
Bet pusiau žodžių priminus 
grįžimą tėvynėn—jis pykdavo, 
o kiti stačiai leisdavo į mane 
savo batus ir kas tik po ranka 
pakliūdavo. “Nė už ką negrį
šiu!” Jie visi buvo 'besaikiai 
įbauginti ir apkvaišinti.

PROVOKACIJOS
Anglijoje būdamas aš pradė

jau gauti laiškų stovykloje iš 
visai man nepažįstamų žmonių. 
Kartą ateina laiškas nuo kaž
kokios Baratinskienės iš * Lon
dono. Klausia mane, ar aš ne
manąs grįžti Lietuvon? Para
šiau jai, kad mane stebina jos 
susidęmėjimas tuo klausimu ir 
paprašiau, smulkiau pranešti 
apie save. Gaunu antrą laišką 
—baisių k'oliojimų ir keiksmų 

tvanas ant lietuvių katalikų 
kunigų ir paties .Anglijos kata
likų vyskupo. Apstulbau ... 
Prie ko čia aš ? Kas čia slypi ? 
— Nuvykau pats į Londoną. 
Surandu Baratinskienę. Ban
dau kalbėti apie jos laiškus, ji 
sumišusi siūlo mūn užeiti pasi
kalbėti su čia pat greta gyve
nančiu klabonu! — Vėliau, kai 
jau bėgau iš Anglijos ir laiki
nai apsigyvenau vieno londo- 
niškio doro lietuvio, siuvėjo 
šeimoj, man paklausus dėl Ba- 
iratinskienės, gavau atsakymą 
“Gerai, kad nepasilikai pas 
juos ir .nenakvojai! Galėjai ir • 
nebeišeiti iš to kunigėlių liz
do!...” •? ,

Vėl — kratą gunu laišką iš 
tūlo Bancevičiaus. Jis Škotijo
je buvo pradėjęs leisti žurnalą 
lietuvių . ir anglų kalba “Nau
jieji Laikai,” ibet jį. subankru- 
tino kunigaį-konkurentai.. Ban- 
cevičius prieš mane vaidino la
bai didelį kairįjį, prašė susira
šinėti. / .
Trybergo stovykloje būdamas 

susisiekiau su “Tėvynės Balso” 
redakcija Vjlniūje. Padavęs pa
žįstamo anglo Kilnhurst mieste 
adresą, gavau laikraštį ir laiš
kų. Viename “Tėvynės Balsč” 
numeryje buvo mano atsaky
mas: “A. Z. Anglijoje. Jūsų 
laiškas7 gautas, dėkojame. Pra
šome korespondencijų.” Vėliau 
esant Sutton stovykloje kilo 
skandalas, gavau mušti ir nuo 
to laiko mane sekiojo, atskyrė 
nuo kitų, apkaltino šnipinėji
mu. Mačiau, kad' man gyvenimo 
nebėra. Gerų draugų padedą^ 
mas pabėgau į Londoną, vienas 
stovyklos draugų atvežė vėliau 
mano daiktus. Savo persekioto- ’ 
jų daugiau nebemačiau.
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TĖVYNĖJE ' ,
Grįžau tėvynėn. Linkuvos 

miestelyje suradau visus Savo 
senus pažįstamus. Radau ver
dantį puikų, naują gyvenimą. 
Pamačiau, kokia toji komiteti
ninkų “teisybė!” Pamačiau sos
tinę Vilnių, aplankiau kitas 
Lietuvos vietas. Ir dabar, jau 
susipažinęs su naujuoju mūsų 
tėvynės gyvenimu, nors tai ne
logiška, bet aš dėkingąs tiems, 
kurie mane persekiojo. Taip.! 
Jeigu ne jų klastos, kankini
mai, šmeižtai —aš gal dar ir 
šiandien tebevargčiąu Anglijos 
farmerių labui. Jų nusistaty
mas prieš mane nusvėrė mano 
apsisprendimą ir parodė kelią 

vienintelį teisingą t kelią — 
kelią namo! štai tie, kurie bu
vo nusistatę prieš mane: Ra- 
vensburgo lietuvių komiteto 
vadovai - dailininkai Varnas ir 
Staneika, pirmieji parodžiūsieji

t. 1 . J

man, kad be kvdilos propagan
dos iš jų nieko kito nesitikėk'!’ 
Spakelbergo DP stovyklos ko
mendantas smetoniškasis pulki
ninkas Butkūnas, stovyklos kle
bonas Petravičius, kunigas Da-. 
bušinskas, kuris visais būdais 
keikė savo tėvynę, o pats auto
mobiliu gabeno spekuliacijai 
pavogtą, Raudonojo Kryžiaus 
ligoninis skirtą, maistą ir buvo 
vokiečių policijos suimtas už 
spekuliaciją.; stovyklos ūkio da
lies viršininkas Antanas An- 
driuška, buvęs vokiečių armi
jos intendantas, kuris pavogė 
ir man skirtą vilną, kartu su 
dešimtimis kilogramų vilnos, 
skirtos kitiems stovyklos lietu
viams ; Spakelbergo stovyklos 
teismo pirjnjninkas kapitonas 
Biknaitis, buvęs esesininkas; 
majoras Juozas Šarūnas, dabar 
gyvenąs Hanau mieste, prie 
Šiaulių turėjęs dvarą, okupaci
jos metu savo rankomis sušau
dęs daug nekaltų žmonių Lin
kuvoje ; Spakelbergo stovyklos 
laikraštėlio redaktorius Kle
mensas Prialgauskas, kuris 
paskendęs njeluose ir šmeižtuo
se.

štai toli gražu nepilna gale
rija tų niekšų, kurie ir toliau 
lietuvius tebeniekina. Aš i Lie
tuvą grįžau ir čia gyvensiu. O 
jūs, mano suminėtieji, čia nė- 
grįšit. Bet jūsų melai nesulai
kys grįžti doriems lietuviams į 
savo tėvynę.

(“Tėvynės Balsas”)

(fe$os Žinios
CICERO

Liuosybės Namo 
Bendrovės Reikalai

* \ •
Bendrovė, jos svetainė, tai 

kaip ašis,, aplink kurią suka
si'ciceriečių progresyvus judė
jimas. Čia įvairių kliubų ir 
draugijų atstovai tvarko ben
drovės reikalus’. Direktorių 
taryba susideda iš 15 narių. 
Tarpe direktorių randasi įvai
rių meistrų, kurie daug, daug 
prisideda prie pagerinimo ir 
pagražinimo syptąinės veltui.

. Dabartiniu laiku padidinta 
virtuvė ir mažoji svetainė. 
Parankumas parengimam,' ba
liam, ir vestuvėrfi bus visapu- 
siškai geresnis. Norėdami pa- 
sirenduoti svetainę visada ra
site manedžerį Juozą Valavi
čių, kuris duos pilnas infor
macijas'. Galima pašaukti ir 
telefonu:, OLYmpic 3772 M.

• ' z
4

Mūsų Ligoniai
šiuo laiku ūmai susirgo d-gė 

M. Strumilienė, kuriai buvo 
padaryta operacija ant apen- 
diko. Dabar jau.’ sveiksta ir 
grįš namo,' 1419 S. 50th avė,.

Jau ilgokai serga draugė 
Augaitienė; Ji buvo ligoni- 

svei- 
išpla-

nėję.. Draugė Augaitienė 
ka būdama daugiausiai 
tindavo tikietų, ypatingai 
Vilnies rudeninių piknikų.
’ Dar negalioja ir d-gė Sta
nevičienė, dainininkė, kuri su 
d-ge Dočkiene dažnai dainuo
ja parengimuose ar laidotu
vėse. / , .

Serga Josephine Butvilienė. 
Taigi, turime keturias sergan
čias moteris. Vyrai kol kas 
dar stipresni ir šiuom
sveiki

sykių

Progresyve Partija
Progresyvė ' Partija laikė 

savo susirinkimą rugsėjo 7 d. 
Nusitarė visi dalyvauti Wrig
ley Field protesto demonstra
cijoj, kur kalbės Henry Wall
ace, Paul Robeson, garsus A- 
merikos dainininkas, teisėjas 
Samuel Heller, kuris neseniai 
sugrįžo .iš demokratinės Len
kijos, ir kiti. \-

‘Taipgi aptarta vietiniai Ci
ceros reikalai. C. Z.

Beveik visai nauji rūmai iš
augo Gedimino ^gatvėje Nr. 
17. šioje statyboje pilnu tem
pu vykdomi vidaus įrengintp 
darbai, o rugsėjo mėnesio ga
le šie rūmai jau bus - vieni iš 
geresniųjų ■ sostinės pastatų. 
Numatoma įrengti gražią po
sėdžių sąlę, dekoruotu mar
muro piliastrais ir kolonomis.

. M1 . ./''kL-. Y.*% 'lU/ . • U)«KAH.V '■

Lietuvoj, ’Latvijoj ir Estijoj
Kiše, V. Zakis ir daugelis 
kitų. \

Viso apdovanota 77 žmo
nes.

jo galingo traukos motoro 
priemiesčių elektrini a m s 
traukiniams.* 1 . ■ ’ ■

Tarybų Estijos maisto 
pramonės darbininkai žy- 
miai padidino produkcijos < 
išleidimą. Pavyzdžiui, krąk- 
molo-patakų gamyklos “Vi- I 
riete-vitet” kolektyvai rug- 
piūčio 1 dienai baigę vie
nuolikos mėnesių programą, 
ir davė virš plano 313 tonų 
syrapo ir 461 ton. krakmolo. 
Margarino gamykla “korfi-. s 
binat” išleido viršum plano | 
168 tonusT margarino. Žy
mių* pasiekimų turi taip pat 
Talino vaisių bei daržovių 
gąmykla, kuri tik per septy- 
nis mėnesius pagamino 119' 
tūkst. bonkų konservų;

* * * ■* / ’ X‘ ''

Tarybų .Lietuvos laukų' 
dąrbadirbiai sėkmingai ko- 
yoja dėl aukštų derlių. Var- 
das grandininkės Genytės iš 7 
tarybinio- ūkio “Staniūnai” į 
Panevėžio apškr. toli pagaj*- ^ 
sėjo- tomis dienomis, kai 
Lietuvos žemdirbiai aptarė 
laišką Tarybinės liaudies'' 
vadui J. Stalinui, šitame 
laiške įrašytas jaunos ,pak .C/ 
riotęs įsipareigojimas <—su- ų 
rinkti iš kiekvieno hektaro 5 
nntvirtinto jai sklypo po 
29 uc^ntnerius žiemkenčių 
javų. ’ ‘ ;

Genytės grandis visas jė
gas padėjo, kad laiku ir be 
nuostolių nuimti derlių, šio
mis dienomis javai buvo iš
gulti. , ’

Genytė ir jos draugės iš
tesėjo savo žodį, duotą Sta
linui. Vidutinis rugių der
lius sudaro 23,5 centnerio iš 
kiekvieno hektaro. s • t

• * * '

Greta visuomeninių pase-* 
4ių plotų išplėtimo Tarybi
nės'Latvijos žemės ūHio.ko-* 
operatinės draugijos visoke
riopai vysto ir visuomeninę 
gy vulinihkystę. • . ų

Valkų apskrities -draugir~—- 
jos pagal planą turėję turėti'./; 
šių metų galę 10 fermų gal- 
vijų, 2 -kiaulininkystės 2 v 
avininkystės fermas, jau 
dabar turi 14 fermų galvi
jų, ir taip pat 9zkiaūlinin-' 
kystės bei avininkystės • fer- 
mas.

Viso respublikoje tik 
šiais metais įsteigta 100 fer- ’ 3$
mų galvijų, 28<kiaulininkyfc- ; 
tės, 14 avininkystės ir viena 
arklininkystes ferma. ’ * •*

Tarybinės Eštijos apskri- j 
tyse plačiai išvystė savo vei- • 
kimą žemės ūkio kredito, 
draugijos.-Jos suvienija da
bar apie 45 tūkstančius 
stiečių ūkių.

Per-šitas draugijas vals- ’ 
fvhp taikiu valsHppfnrAs di-

* * *
Vis labiau plečiamas dar

bininkų klubų tinklas Ta
rybinėj Estijoj. Neseniai 
Yichvi mieste atidarytas 
naujas skalyno s cheminės 
pramonės darbininkų klu
bas. Nauji klubai taip pat 
atidaryti prie Kochtlos po
pieriaus fabriko ir EĮlamaa, 
energetiniame «rajone. Bai
giama klubo statyba valsty
binės Krengolmo manufak
tūros darbininkams Narvo-
• I *je.

Dabartiniu metu respubli
koj yra 36 profsąjungos 
klubai ir 2 Kultūros Namai 
Talline ir Tartu. Prie jų 
veikia 432 meno saviveiklos 
rateliai, kuriuęse dalyvauja 
apie 10 tūkstančių žmonių./ 
Daugiau kaip 54Q0 žmonių 
dalyvauja chorų rateliuose, 
apie 2000 — liaudies šoklį
— 1800 žmonių dramos^ ra
teliuose. , '

* . * *
Darbo žmonių buitinių ir 

butų sąlygų gerinimas yra 
nuolatinis partijos bei Ta
rybinės Estijos vyriausybes 
rūpestis. Tai matyti, kad ir 
paėmus galino miestą. Pra
eitais, 1947 metais, tik ka
pitaliniam Estijos sostinės 
darbo žmonių būtų remon
tui buvo išleista daugiau 
kaip 5* milijonai rublių. Nu
matytas kapitalinio remon
to planas viršytas pusantro 
karto. Atliktas taip pat di
džiulis butų einamojo re
monto ir naujų namų sta
tybos darbas..

Šiais metais miesto gyve
namų butų fondo kapitali
niam remontui paskirta 6 
milijonai rublių, einamajam 

Naujoje x remontui 1,800 tūkst. rub
lių, o gyvenamų butų fon
dui atstatyti bei; naujų na
mų statybai - 
rublių. * ' * *

- Tarybinės Lietuvos pra
monė kas mėnesį didiha sa
vo produkcijos leidimų* 
1948 m. liepos mėnesį ga
mybos planas įvykdytas 
101,9 procento. Daugelis va
dovaujančių įmonių žymiai 
viršijo savo gamybinius pla
nus.-

, Pavyzdžiui, mašinų ga
mykla “Žalgiris” įvykdė 
liepos mėųesio planą 122 
procentais, avalynės fabri
kas “Lituanika” —* J78 
procentais, trikotažo fabri
kas “Jėga”4 143 procentais, 
konditerijos fabrikas “Ra-, 
munė”— 160 procentų, stik
lo gamykla “Aleksotas” — 
154 procentais, Vilniaus mė: 
sos kombinatas — 123 pro
centais, baldų fabrikas 
“Skroblas” — 157 procen
tais, ^Čerpių # gamykla “Pa
nevėžiukas”-—-.159 procen-, 
tais, Klaipėdos popieriaus— 
celiuliozes kominatas —149 
procentais\ ir t.t.'. A 1

bus
<

kny-

, Pabaigti Tarybų Lietuvos 
sostinės — Vilniaus atsta
tymo bei išvystymo pagal 
generalinį planą projekti
niai darbai,/ Artimiąusiais 
metais Vilniaus išvaizda žy
miai pasikeis. Bus išvysty
ta metalų apdirbimo,' teksti
lės ir maisto pramanę. Visi 
miesto rajonai‘bus sujungti 
tiesiomis ir rato magistra- 
lėųriis. Gatves praplečiamos 
autobusų; bei troleibusų su
sisiekimui. Išjjleči&ma di
džiulė gyvenamų namų sta
tyba, ir gyvenamas plotas, 
mieste padidės daugiau ne
gu dvigubai. Neries upe į- 
gis naujas krantines. Per 
upę bus pastatytas naujas 
metalinis tiltas.

Bus pastatyta daug grau
žiu pastatų — Vyriausybės 
Namai, Mokslininkų namai, 
Revoliucijos muziejus ir ki
ti. Planuojamas centrinis 
kultūros ir poilsio parkas, 
botanikos sodas, stadionai 
ir rajoniniai parkai.

Visi architektūros . pa
minklai ir miesto, dalis, į- 
kurta 14-me amžiuje, 
palikti nepaliesti.« * *

Tarybinėj Lietuvoj
ga, radijo ir kinas tvirtai į- 
ėjo sodžiaus gyvenimam ir 
buitin. Rėspublikoj įsteigta 
daugiau negu 2,000 knygy
nų, kurių kųygų fondą su
daro apie pusantro milijono 
tomų. Kaimuose veikia 2,- 
636 klubai - skaityklos.

Be nuolatinių kinų, kiek
viename apskrity yra kilno
jamų kinų, rodančių ge
riausius filmus pačiuose to
limuose Lietuvos kampe-, 
liuose. • * *. *

Šiaulių jnieste atidarytas 
mokytojų institutas —. ant
rasis Lietuvoj jy 
mokslo įstaigoje bus rengia-, 
mi fizikos, matematikos, is
torijos, geografijos, lietuvių 
kalbos bei literatūros moky
tojai. * \..

* - * *

Žymiai padidės, 'mokytojų 
skaičius Tarybų Latvijos 
mokyklose. P r a ė j usiais 
mokslo metais mokyklose 
dirbo 11.042 mokytojai. 
Šiais metais dirbs 2,000 mo
kytojų daugiau negu kapi
talistinėj Latvijoj. Daugelis 
mokytojų kelia savo kvali
fikacijas kursuose. - 4587 
mokytojai papildo / savo 
mokslą neakivaizdiniu bū
du.

* . * * / ■

Kas metai didėja knygų- 
leidimas Tarybų Latvijoj. 
Tik 1947 m. Latvijos vals
tybinė. leidykla išleido 718 
knygų bei brošiūrų pavadi
nimų, bendru tiražu 9 mil. 
562 tūkst. egzempliorių.

Latvių- tarybinė 11 teptu
ką paskutiniu metu pasida-. 
re turtingesnė aktualių ir 
žymių A. Upitso, V. Laciso, 
J. Sųdrabkalno, A. Grigulio, 
A. .Zaksės, V. Luksos ir ki
tų •kūrinių. Latvių literatū
ra, buyųsį ulmanisiniu laįku 
tik provinciališka literatū
ra, dabar išeina į visasąjun
ginę areną.

# * *

Už puikų darbą paruo
šiant/ ir prąvedant Tarybų 
Latvijos Dainų šventę, kuri 
ivyko š. m. Jiepos mėnesį, 
Latvijos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas 
apdovanojo Garbės raštu 
didele grupę vietinių Tary
bų,^kultūros — švietimo į- 
staigų darbuotojų, poetus, 
mokytojus^ partinius bei 
komiaunimo darbuotojus.

Tarn andovanotųjų: poe
tai V. Luks, ft. Rifdzit,. J. 
Vanag. dirigentai: P. Opie, 
V. Žvizdris, J. Rozit, M. 
Butnickis; architektai: E.

' *

£>,369 tūkst. ■ i

Rygos elektros mašinų 
gamykla, įkurta 20 metų ne
veikusios gamyklos “Pro- 
vodnik” korpuosą išleido 
pirmų partiją tramvajinių 
motorų.
x Traukos elektromotorų 
gamybai įsavinti dirba visas 
gamyklos kolektyvas, vado
vaujamas inžinieriaus kon
struktoriaus Apsito. Mašinų 
statybininkams labai daug, 
padėjo Maskvos gamyklos 
“Dinamo" kolektyvas. Dina- 
miečiai ' davė rygiečiams 
kvalifikuotų - konsultacijų, 
aprūpina gamyklą 1 brėži
niais bei konstrukcijomis.

Gamyklos kolektyvus ren
giasi, įsisavinti gamybų nau-

tybe teikia valstiečiarfis di
delę materialinę paramą. 
Tik praėjusiais metais jiems 
buvo išduota kreditan dąu- . 
giau kaip 50 milijonų rub- 
lįų. šitomis lėšomis vąlstie- . 
čiai pastate ir atremontavo 
apie tris ..tūkstančius gyve
namų namų, įsigijo daugiau 
negu du su puse tūkstančio L 
galvijų ir 3,70Q arklių. ;

Per pirmąją šių metų pu- 
sę draugijos išdayė valstie-. 
čiams piniginių paskolų dar 
9,725 tuk#, rublių. J

1948 m. Respublikinė že- ų/g* 
mes ūkio banko kontora IŠ-^/^Ę 
duoda kreditan valstiečių ū-/;^ 
kiaihs, kolektyviniams ū- 
kiams, o taip pat žemes ūkio ;W 
kooperatinėms draugijoms 
ir artelėms 33 milijonus 
rublių.

■ įfew

ffl

Asheville, N.,C.— Ameri
kos armijos sekretorius Ro- 
yall, kalbėdamas valstijinia- 
me Amerikonų Legiono su
važiavime, gąsdino, kad Ru
sija. girdi, laiko “pilnai pa
ruoštą karti 4 milionų vy- 
rų armiją." Jis ragino A- 
mėriką' “neatsilikti." ‘

■Ji

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Rugs. IT, 1948
** ■' r X7 t 
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J. S. TURGENEVAS 
t

Vertė T. Stonis CLEVELAND© ŽINIOS

MUMU
(Trumpa

(Tąsa)
te

Kai viskas buvo sutvarkyta, o bernai 
jau laikė vadžias rankose ir telaukė žo
džių: “Laimingos kelionės!”, Getasamas 
išėjo iš savo kamaraitės, priėjo prie Tat
janos ir.dovanojo jai atminimui raudo
nų medvilnės skarelę, - kurių dar prieš 
metus buvo jai nupirkęs. Tatjana, iki 
šiol labai abejingai žiūrėjusi į visus savo 
gyvenimo vargus, dabar- neišlaikė: pra
virko ir, sėsdama į ratus, krikščioniškai 
tris sykius pasibučiavo su Gerasimu. Ji
sai norėjo palydėti jų iki sargybos ir iš ' 
pradžių ėjo šalia ratų, bet staiga susto
jo ties Krimo brasta ir nuėjo paupiu.-

Diena jau slinko vakarop. Gerasimas 
ėjo tyliai ir žiūrėjo į vandenį. Staiga jam 
pasirodė, kad kažkas murkdosi, dumble; 
prie pat kranto. Jis pasilenkė ir pamatė 
nedidelį šunytį, baltų, juodais lopais, ku
ris niekaip negalėjo išbirsti iš vandens,

• nors ir labai stengėsi; jis kapanojosi, sli- 
e dinėjo, jo liesas ir šlapias kūgelis Visas

drebėjo. Gerasimas žvilgterėjo į nelai
mingų šunytį, pagriebė viena ranka, įsi
kišo sau užantin ir dideliais žingsniais

• nudrožė namo. Įėjęs į savo kamaraitę/ 
padėjo išgelbėtų j į šunytį lovoje, pridengė 
'jį savo sunkiu švarku* nubėgo pirma į 
arklidę šiaudų, paskui į virtuvę puodelio 
pieno. Atsargiai nukėlęs švarkų ii* pa-

" klojęs šiaudus, pienų pastatė lovoje.
Vargšas šunytis buvo iš viso tik Iri jų 
savaičių, visai neseniai jis tepradėjo žiū
rėti, o viena akis net atrodė truputį di
desnė už antrų; jis dar nemokėjo gertį 
iš puodelio ir tiktai drebėjo ir merkėsi. 
Gerasimas atsargiai, dviem pirštais, pa
ėmė jį už sprando ir prilenkė jo snukutį 
prie pieno. Šunytis ūmai ėmė godžiai lak- 

. ti, prunkšdamas, drebėdamas ir spring
damas. Gerasimas žiūrėjo,, žiūrėjo ir 
staiga kad susijuoks... Vi^ų naktį slau
gė jį, guldė, šluostė ir pagaliau pats už
migo šalia, ramus ir džiaugsmingas.

Nei viena motina taip neslaugo savo 
kūdikio, kaip slauge Gerasimas ^avo au
gintinę |mat, šunytis psši’rodė esąs ka
laite). Iš pradžių ji buvo labai silpna,

* menkų, nėgraži, bet ilgainiui pasitaisė ir 
po'kokių aštuonių mėnesių dėl savo glo
bėjo nenuilstamo rūpesčio virto labai vy- 
ktisiu ispanų veislės šuneliu ilgomis au
simis, papurusia riesta uodega ii* dide
lėmis protingomis akimis. Ji aistringai 
pamilo Gerasimu ir nei žingsnio'nuo jo 
nesitraukė — vis sekiojo paskui, vizgin
dama uodega. Jis ir vadų jai sugalvojo:

/ žinodamas, kad ir nebylių mykimas at- 
/ kreipi^, kitų dėmesį, pavadino jų Mumu.

Visi namiškiai jų pamėgo ir taip pat 
saukdavo Mumune. Ji buvo nepaprastai

♦ protinga, visiems meilindavosi, bet my
lėjo tiktai vienų Gerasimu. Ir patsai Ge
rbsimas. be galo, jų mylėjo ..-. jam/būda- 
vo net nemalonu, kai kiti jų glostydavo:

7 gali būti, bijojo dėl jos ar pavyduliavo 
— dievai žino! Kalaitė, tampydama už 
skverno, žadindavo jį rytmetį, atvesdavo 
už pavadžio senųjį arklį, šu kuriuo gyve
no didžiai draugiškai, ir, iškilminga šnu-

, kuęio išraiška, Spartu su juo vykdavo į 
upę; saugodavo šluotas (ir-kastuvus, nie
ko neprileisdavp prie savojo šeimininko 
kamaraites. Gerasimas tyčia išpiovė jai 
savo duryse skylę, nr ji, .tarytum, jaute, 
kad tik kamaraitėje ji yra pilna, šeimi
ninkė, to'dėlr įėjusi vidun, labai paten
kinta tuojau 'įšokdavo į lovų. Naktį ji 
visai nemiegodavo, bet be reikalo neloda
vo, kaip kiti kvaili šunes, sargiai^ kurie, 
tupėdami ant paskutinių kojų, pakėlę 
snukį ir užsimerkę; lodavo vien iš nuobo
dumo, šiaipsau, į žvaigždes, paprastai 
tris Sykius iš eilės. Ne. Plonas Mumu 
balselis niekuomet neskambėdavo veltui!
Jėi bent svetimasis per arti prieidavo\ 
prie tvoros arba kur nors kildavo įtarti
nas brazdesys ar triukšmas... Aplamai, 
ji sergėjo puikiausiai. Tiesa, be jos kįe- 
me buvo dar vienas senas šuo, gelsvas, 
tamsiai rudais šlakeliais, vardu Vilkuti^, 
tačiau šito net riaktį nepaleisdavo nuo 
grandinės, bet jis ir pats, jau persėnęs, 
nebereikalavo laisvės: gulėdavo susirie
tęs savo gurbe ir tiktai retkarčiais ki
miai, beveik be garso, sulodavo ir tuojau 
vėl.nu tildavo, lyg jausdamas tokio lojimo , 
nenaudingumų., Į ponų rūmus Mumu. 
neidavo, o kai Gėrasimas nešdavo į kam
barius malkas, visuomet palikdavo ore 
ir kantriai laukdavo jo šalia priebučio,

v

Apysaka)
pastačius ausis ir kraipydama galvą čia- 
į dešinę, čia ūmai į kairę, Vės tik už du
rų išgirsdavo mažiausių trinktelėjimą...

Taip praėjo dar metai. Gerasimas dir
bo kiemsargio darbų ir buvo labai pa
tenkintas savo likimu, kai staiga atsiti
ko vienas netikėtas įvykis;.. Būtent: 
vienų gražių dienų ponia su savo įnamė
mis vaikščiojo po svečių kambarį. Ji bu
vo gerai nusiteikusi, juokėsi ir juokavo' 
įnamės taip pat .juokėsi ir juokavo, bet 
ypatingo džiaugsmo jos nejautė: rumbo
se nelabai mėgdavo, kad ponia gerai nu
siteiktų, nes, pirmau ji tuomet reikalau
davo iš visų pilriiausio pritarimo ir pyk
davo, jei kieno veidas nespindėdavo 
džiaugsmu; antra, šie pragiedruliai 
trukdavo neilgai, ir ponios ūpas papras
tai greitai pasikeisdavo, virsdavo niūriu, 
sugyžusiu. Tų dienų ji kažkaip laimin
gai atsikėlė, kortos, iškritę keturi kap
šiukai, pranašavo jai troškimų išsipildy-, 
mų ( ponia visuomet kas rytas burdavo),
— ir arbata jai pasirodė ypatingai ska
ni; už tai kambarinė buvo, pagirta ir ga
vo dešimt kapeikų pinigų. Saldžiai šyp
sodamosi raukšlėtomis lūpomis, Vaikšti
nėjo ponia po svečių kambarį, priėjo prie 
lango. Ties langais buvo gėlynas, 6 pačio
je vidurinėje lysėje, po rožių krūmeliu, 
gulėjo Mumu ir rūpestingai graužė kau
lų. Ponia jų pamatė.

— Dieve mano! — sušuko ji staiga.
— Koks čia šuo?

Įnamė, į kurių ponia kreipėsi, sumišo: 
vargšelė pajuto tų nykų susirūpinimų, 
kurį paprastai jaučia žemesnysis, kai jis 
dar gerai nežino, kaip jam reikia supras
ti viršininko žodžius. ’ '

— N .. .n .. .e ..,žinau, — sušvebel- 
džiava ji. — Rodos, nebylio.

— Dieve mano ! — nutraukė jų ponia. 
— Juk tai labai mielas šuhytiš! Liepkite 
atvesti. Ariniai jį turi? Kaipgi iki šiol 
aš nėhibčibu jo? ... Liepkite jį atvesti

Įnamė tuojau striktelėjo į prieškam-. 
barį.

— Ei tu, žmogau, žmogau! Suriko 
jinai. — Atvėsk greičiau Mumu! Ji gė
lyne. •

— A, tai jį Mumu vadina, — pasakė 
ponia. — Labai geras vardas.

— Ak, labai! atsakė įnamė. — 
Greičiau, Stepanai!*

Stepanas, stambus žaliūkas, einąs lio
kajaus pareigas, kulvertom šoko į gėly
nų ir jau norėjo sugriebti Mumu, bet ši 
vikriai išsisuko iš jo pirštų, ir; pakėlusi 
uodegų, puolė, kiek įkabindama, prie Če
rkšimo; kuris tuo nietu prie virtuves va
lė statinę, vartydamas-, jų rankose, kaip 

, vaikiškų būgrielį. Stepanas nubėgo įkan
di^,# ėmė jų gaudyti prie pat šeimininko 
kojų, bet virus šunelis riesidavė sveti
mam į rankas, šokinėjo .ir visaip išsisu
kinėjo. Gerasimas šypsodamasis žiūrėjo 
į visų tų triukšmų; pagaliau Stėpahas 
Supykęs/pakilo ir skubėdamas paaiškino 

/ jafn ženklais, kad Št^į, giMi, ponia rei
kalauja tavo šunelį pas save. G'erasiinas 
įrūputį jiŪStėbp, tačiau pašaukė Mumu, 
pakėlė jų hŪO žemes ir padavė Stepanui. 
Stepanas nunešė jų į svečių kambarį ir 
pastatė ant parketo. Ponia ėmė jų mei
liu balsu šaukti pas save. Mumu, dar nie
kuomet nebuvusi tokiuose /puikiuose 
kambariuose, labai nusigando Ir puolė 
prie durų, bet, atstumta paslaugaus Ste- 
pano. ėmė drebėti ir prisiglaudė prie sie
nos. ; • / - . - / '

— Mumu,' MūmU, ęik gi pas mane, 
eik pas ponių, -—Sake 
kvailute.. hėbijŪK...

feik, eik, Miiihb, pa§ pdnįųį -77 Suū
kė įnamės,, r— ėikl Bet MumuklųikĮai 
dairėsi aplinkui ir nesijudino 'iš vietas.

~ Atneškite jai ko nors. .paėsti,77, 
įsakė ponia. *— Kękia' ji kvaila! Neina 
pas ponių, ko ji bijo?. ' <

— Ji dar nepripratusi, r

šąū-

Rėdiįąsląį 
pasakė meiliu balseliu yiena įname. s 

Štėpanas athČŠė lėkštelę pieno ii* pa
dėjo pries Mufhu, bėk Mumu.piėho net' 
nepauostė, — vis drebėjo ir dairėsi ap
linkui. • y k ; '

c. '■ ’ r v- ■■
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ketai matosi žinių spaudo? 
je iŠ Šio “juodojo aukso” ka
syklų miestuko ii* apylinkės. 
Tai vis trūkumas korespon
dentų. jaunieji priaugę einh 
su angliškai kalbančia publi
ka, o' senoliai; ypač mainiė- 
riai, rėtih&si, juos pusamžius 
veda į kapus mainų dulkės— 
šilicosjs.

Keletas mėtų atgal sūsi- 
rinkdavo nemažas būrys vyrų 
i/moterų. Jėi mitingas—jie . 
diskusuodaVo-planuodavo; jei 
piknikas — šnekučiuodavosi 
bėi dainuodavo, šiandien visai 
kitoks paveikslas. Į susirin- 
kfihų ateina, keletas moterų, 
visos našlės; jei ir matosi 
vienas kitas vyrks, tai ir tie 
sunkiai kvėpuoja, — jiems jau 
gyveninio saulėleidis.

šttyi ir šio mėnesio 4-tų 
nų .palaidojom Silvestrų 
kaitį, vos sulaukusį 53-jų 
tų. Tai irgi auka mainų 
kių. Menuo atgal buvo 
vežtas į sanatorijų, bet 
buvo per vėlu.

S. Šlekaitis paėjo iš Lietu
vos, Bartnikų valsčiaus ir 
kaimo, Vilkaviškio apskrities. 
Į Amerikų atvyko 1914 metais 
ir visų tų laikų dirbo anglių 
kasyklose> kirsdamas anglį ir 
traukdamas dulkes į plaučius. 
Jau pora metų kai jis visai 
negalėjo mainose dirbti.

Likosi palaidotas W. Wyo
ming© laisvųjų lietuvių kapi
nėse, šalia savo sūnaus dr pir
mutinės moters. Taigi, jau vi
sa jo šeima tėn ilsisi.

Paliko brolį P. Šlekaitį, 
šcrantonietį Laisvės va j ininkų, 
taipgi, rodos,' teserį Detroite, 
brolį ir sešėrių Lietuvbj, jei 
jie ten gyvi, taipgi motferį 
Wyominge, su kuria buvo ve
dęs tik keliolika metų atgal.

Velionis buvo narys LLD 
12-tos kuopos. Kol buvo svei
kesnis, gaudavo Laisvę? # 

Jo karstu puošė gražių gė
lių bukietai ritio giminių, kai
mynų ir LDD kUOpoS ’ narių, 
į kapus buvo palydėtas 2-rų 
valandų po pietų gražaus bū
rio palydovų.

Kiek pirmiau mirė Rut
kauskienė, laisvų pažiūrų. Ji 
buvo sena Laisvės skaitytoja, 
išgyvenus šioj ■ šalyj apie 55 
metus. Paėjo iš Lietuvos, Prie
nų miestuko. Mirė sulaukus 
Virš 75 metų. x '

Likosi palaidota W. Wyo
ming laisvose kapinėse. Tad 
laisvai ir buvo palaidota.

Lai būna jiem lengva Wy- 
oiningo klonio žemelė.

A. Grbžiškielis.

Iš LDS Kuopų Veikimo
Rugsėjo 1-mų d. įvyko LDS 

į>5-tdš kuopos susirinkimas, 
kuris nors ir nėbuvo taip jau 
skaitlingas, bet našus tari- 
maid. LDS kliubo komisija 
pranešė, jog kliubui namo 
pirkimo procesas jau užsibai
gė, tik reikės kiek palaukti 
iki žmonės ten gyvenanti - jį 
apleis, tuomet visomis spėko- 
inis imsimės už kliubo įrengi
nio darbo. Tuomet, supran
tama, reikės nemažai visų 
LDS nariu talkos.', v.
, Perskaičius 4-tos apskrities 
sekretoriaus kvietimų išrinkti 
pilnų skaičių delegatų į ap
skrities konferencijų, kuri 
įvyks spalių 17 d., Clevelande, 
ir sekretoriui ant vietos papra
šius narių neatsisakyti būti 
delegatais į minėtų konferen
cijų, išrinkta, rodos, 18 dele
gatų. " Vėliaus skaitytas Są
ryšio sekretoriaus pakvieti
mas . išrinkti delegatus į šau
kiamų Ohio lietuvių konferen
cijų rinkimų klausime, kuri 
įvyks spalių 3-čių dienų. Visi 
išrinktieji delegatai apsiėmė 
atstovauti 55-tų kuopų ir šioj 

Tai labai pa-

na rūpeštingai pHruoŠti, todėl 
ir į šių konferencijų delega
tai atsilankę nesigailės. Abi 
minėtos konferencijos įvyks 
Lietuvių svetainėj, 6835 Supe
rior avė., Clevelande. Pra
džia lb vai. ryto.

LDS 201 kuopa, tai yra jau
nuolių kuopa, visu Šimtu nuo
šimčių pasinėrus sporto veiks
niuose. Dar pilnai neužbaigė 
bnsėbolės sežono, jau su 12-ta 
diena pradėjo bolės ritimo 
(bowling) sezonų.'Į šį sportų 
įsijungia jau ir jaunos mote
rys ir merginos. Tas viskas 
htrodo gerai; šie užsiėmimai 
pritraukia nemažų skaičių ir 
kitataučių. Bet teko girdė.ti, 
kad kuopa, turinti arti 100 
narių, išrinko tik du delega
tus į Ohio lietuvių konferen- 
bijų, tai jau permažai. Ti
krenybėje, jaunieji turėtų 
daugiau susirūpinti ateitimi, 
negu, senieji, 
bent dalinai 
apsirūpinę, 
f 

Bhlšaviniams
Kaip' matoma, balskvimai 

jau visai netoli (lapkričio 2). 
Nemažai balsuotojų yra, kurie 
pražiūri vienų, kitų taisyklę 
ir štai, atėjus balsavimo die
nai, jię neturi teises balsuoti.

Kad to išvehgti ir būti kva
lifikuotu, Ohio valstijoj balsuo
tojas turi išpildyti sekamus 
reikalavimus: » ..

1, būti Jungt. Valstijų pi

liečMi j Ž, am
žiaus; 3, turi būti išgyvenęs 
Ohio valstijoj vienus metus;, 
4, turi būti išgyvenęs balsuo
jamo j apskrityj 30 dienų.

Turi registruotis, jeigu nesi 
balsavęs per paskutinius 2 
metus, jeigu pakeitei pavar
dę apsivedant, ir jeigu persi
kėlei į kitų gyvenimo vietų po 
paskutinio 'balsavimo. Pasku

bų (Oct.) »4-ta. Kam rėlkii
tąi įsitėmykite. J. Žėbrys.

nes senieji jau 
jaučiasi ateitimi

Artėjant

kuopa, tai 
kuri labai

yra 
gra-

konferencijoj, 
girtinų.

LDS 138-ta 
moterų kuopa,
žiai kooperavo ,kliubui namo 
pirkime, rūpinasi ir šios LDS 
apskrities konferencijos su- 
fengimu. O jau žinoma, kad 
Visoki motery parengimai bū-

Minersville, Pa.
< ... .

Rugpjūčio 22 dienų inirė 
Antanina šiliėnė, 86 metų < 
amžiaus. Paliko nuliftdįme 
vyrą 
Juozų. ' Jos sūnus yrk den- 
tistas ii’ profesija užsiima 
Easton, Pa. Taipgi dukrą— 
Alefta Raguckieūę, anūkų ir 
jau poanukių. »

Velionė paėjo iš Kauno rė- 
dybos. Minersvillėjė išgyve
no 45 metus. Sirgo metus lai
ko ir, jos dukra jų prižiūrėjo. 
Po šermenų palydovai buvo 
pakviesti į namus ir tinkamai 
priimti. Nuo savęs reiškiu 
užuojautų Antanui Siliui, ve
lionės dukrai ir sūnui'liūdėslo;
valandoje. V. Rėniatikuškaš.

PAD£KA
Širdingai tariam ačiū vi- t 

Siems, kurie ir kurios vienaip v 
kr kitaip prisidėjo laike lai- 
dotuvių, lankėsi pas graborių " 
ir išreiškė užuojautų.

Alena ir Antanas Žilys.

Paliko nuliftdįme 
Antanų šilį, sūnų—

Iškilmingas Atidarymas 
Conte Super Market

577 Grand St., kampas Lorimer St., Brooklyn

RdgjjjūČio 25-tų d. niirė hUd 
mainų dulkių ftjūs- Mašiotas. 
Pasirgo Vos vienų savaitę. 
NuVežus į Pittštono ligonbutį 
už poros dienų mire, lie Pi on is 
paėjo iš Lietuvos, Marij&ihpo- 
lės Apskrities, fcilviškiiį Vals
čiaus, Gaištrių kaimo. Į A- 
nierikų atvyko 1901 metais. 
Apie 47 metus išdirbo anglių 
kasyklose. Buvo nArys LDS 
7^-tds kuopos.

Kuopa pasiuntė gėlių bukie
tų. Kadangi velionis, buvo ti
kintis, tad ir buvo palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Artimų giminių; rodos, neturė
jo, gal jų yra Lietuvoj.

KAUangi puvo nfevedęs, tai 
laidojimų prižiūrėjo jo krikšto 
sūnus. .

Pijus, kol,’sveikas buvo ir 
turėdavo pinigų, tai pirkdavo 
nuirusiems gelių ir kortūkes 
mišioms. Jis tiiomi didžiuo
davosi. Bet jam mirus visi 
jį pamiršo dėl miselių, gėlių 
kętūri *bųkietai, palydovų buvo 
3Ū, priskaitant ir kunigų, ku
ris gaVb gerai užmokėti, "Bu
vo jis nariu ir iloly Naiįė 
draugijos mokedAVb ir į para
pijų po $12 kas iiiėtai.

Pijau, ilsėkis ramiai.
Piiistohietiš.

Evansville, Ind. — Čion al
tiniai fabrikai pašalino iš 
darbo kelis CIO elektrinių? 
kus; kurie atsisakė liudyti 
kbhgrefeiriiams raudonųjų 
mędžibtojams.. . . .. r. ... . . . .

Diliausias tortas (take) didžio- t f j

sios krautuvės atidarymo 
simbolis

ATIDAfeYMO DIENOS RUGSĖJO 16-TĄ, 17-TĄ IR 18-TĄ.
•/./'' L.

Tai Williamsburgo naujausias ir mo derniškiausias Self-Service Super Mar
ke tas, asmeniškai vedamas Mr. A. Conte, kuris jus aptarnauja Williamsburge per 
virš šešiblįkų (lb) metti' aukščiausios rū sies mėsomis ir paukštiena žemiausiomis 
kainomis kaip tik bėgaltyna. • ■

Tik pagalvokite: pilnai aptrimųotas sultingas, Grhde A Sirloin šteikas, '7|9c 
svaras. Tik papjautos vištos po 49c sva rūs.

Didžidušias sandėlis visokios mėsos, šviežios, rūkytos ir kenuotos, daug že
mesnėm kainom negu bent kur jūs esatfe pastebėję Brooklynb marketuoše.)

Stebėtinai gražus sandelis įvairiausių grdserių, pieninių produktų ir žuvies. 
Importuotų sūrių ir kitokių pasauliniai garsių delekatesų ir apetitų keliančių 
prieskonių mirga po stiklais šėpose ir šaldytuvuose, jūs turite'pamatyti Savo 
akimis, kad gauti tikrai tą stebinantį didžiojo moderninio marketo įspūdį.

\ Naujas budinkas, nauji gėriausi šaldytuvai, - naujai eksponuoti (išstatyti) 
valgymui pbbduktai, greitas patarnavimas ir žemos kainomstėbiha publikų Gontį 
Super Markete. Gašpadineš kalbasi, kad labai laukiamas buvo Williamsburge 
toksaimarketas. '/

Perkantiems didesniais kiekiais: vestuvėms, krikštynoms ar kitokioms pa- 
rems speeialės nuolaidos. z ,
, '■ šioje krautuvėje jūs galit.fe sdsipirk ti viską pilniausia bile kokiai parei, nes 
čia'Visk# yra hųb pibiPo^iki kUmpib. Juhis nereiks įniko eikvoti ir batus plėšti

> vaikščiojant pb krautiiWs kūr ką^gkūsitb. jUins Snęrėik£s rūpintis, kad nhpa- 
miršlumėte kai ką, ne$ Conte Super Markete viskas, matoma ir patys produk- 

juta^ pasišūlihš. ‘ /
" Aplankykite šią puikiausią krautuvę WilliamsbUrgb atidarymo diėnbše. Susi

pažinkite sUjųpavyzdihga'tVūrka i rpasihaudoki te jų gerais produktais žemo-
' mis kainomis. Jums niekas mėgali apipasakoti apie gausą šioje krautuvėje, turite 

patys matyti ii* įsitikihti, jbg rčiū pirkaite žėmoh kainom geraiusiuš produktus.
—  i ų ; ——-_____ ——•... ---------------------------——
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Rockford, ID.Lietuvos
čia irerv

Kaip s,e

t-1—

Ęugsčjas.ė dieną Alford Par

Harboralde Bldg

Henry Wai

programoje

Rengėjos

kino te

30 pra

išsiplėtė

(218-219)

TeL EVergreen 8-9770

STEAK PARTY

šventę

Real Estate

dualiais daržais 
tyta iš viso 46.

Darbinin- 
kad turi

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

Progra 
Trum

HELP WANTED—MALE 
reikalingi vyrai

nu- 
šiuo 
per-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Liūdnoje valandoje slmpatiSkai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

, Berlin. — .
kad nusprogus Sovietų amu 
nicija Rangsdorf  e. >

Laisvąjį Sporto 
Pagėgiuose

. PAGĖGIAI,

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. T.

JosephGarszva
Undertaker & Embalmer

RONKONKOMA
8684

OPERATORES 
PRICBRA &IERES

I AfeĄTA. t ADATOM MAHNOS.

LYNN BRASSIERE Cd.

/ Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Traukiu paveiks^ 
tuvių, kitokių

PATYRUSIOS* 
OPERATORES • 

PRIE SlNCiER SttWlNO MAŠINŲ 

inc-

dėlių entuziazmu susiriu&usie- 
' ji pritarė iniciatyvai įsteigti 
:laisvąją sporto draugiją *‘žal- 
:giria.” < .. •

Į sporto draugi j os. taryb ą iš- 
• rinkti aktyviausi Pagėgių spor
tininkai : Abramavicids, šlekai- 

!tė, Stankevičius, Misevičiūtė 
ir kiti, kurie tuojau ėmėsi su
daryti futbolo, krepšinio, tin
klinio, lengvosios atletikos^ 

‘šachmatų, šaškių ir bendro fi
zinio lavinimosi-' sekcijas.

JE. Abramavičius.

Per Ketverius Metus Vilniuje
Daug ką vilniečiai jau at

statė per praėjusius po miesto 
išvadavimo ketverius metus.

Atstatyta ir kapitališkai at
remontuota gyvenamojo ploto 
160 tūkstančių kvadratinių 
metrų. ' v ’

Sutvarkyta ir perduotą nau
dotis 5 viešbučiai.

Atkurtos ir veikia mieste 57 
medicinos įstaigos.

Atkurtos ir veikia 34 pra
dinės mokyklos, *10 gimnazijų 
ir progimnazijų, 5 aukštojo 
mokslo įstaigos. ‘

Veikia 3 teatrai,, 6 
atrai, filhArmonjja.į

Atstatyta ir veikia 
monėš įmonių. . ’ ; .

Prekybinis tinklas 
iki 650 parduotuvių ię kioskų

Skersai gatvės nuo Armory '
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORXUS

vietos, 
ateikite 1 Gedemįno salę, 
"kostumerių” užtektinai, Už- 

Kom. (219-220)

Wattace Tikisi Gauti Dau 
giausįa Balsų 3-se Vakari 

# nese Valstijose
New York, 

lace, Progresyvių Partijos 
kaftdidatas prezidento vie
tai, tikisi gauti bent trijose 
vakarinio pajūrio valstijose 
daugiau balsų, negu repub- 
likonai ar demokratai.

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

rocMordiečiai kasmet turi 
Vilnies naųddl pikniką ir tuo- 
mi visi žino, kad tąi pasku
tinis parengimas vasarą tarp 
medžių giraitėse.^ Ruduo-žie
ma artjL Lietuviai myli ge
rus parengtus. Gaila, kad 
čia nėra svetainėse įrengimo 
dėl vaidinimo, scenos veikalų. 
Koncertus čia galima labai 
didelius paruošti.

- Darbininkas.

savo kalboje trunipais bruo
žais nupiepė kąro baisenybes 
ir ką jis pats/pergyveno. 
Smarkiai kritikavo naujo ka
ro kurstytojus, kalbėjo apie 
P. P. vertę ir karieta visus bal
suoti už (P. P. kandidatus at
einančiuose lapkričio 2-ros 
rinkimuose. Kenoshietis,

Paul Gustas Funeral Home
■ INC. '

Manager

JOHN A. PAULEY'
Licensed Undertaker

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y. rt

August Gustas 
BE LT AIRE FLORIST

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

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

ir tt., tęlefonuokite t t
, SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums t&ojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Dar Vienas
Gyvenamasis Narnas

VILNIUS, liepos 12 d.—Vie
nas iš stambesnių Vilniau^ 
miesto atstatymo objektų yra 
namas Gedimino gatvėje Nr. 
33. Jis pradėtas statyti šių 
metų pavasarį, šių trijų aukš
tu rūmų vietoje Didžiojo Tė
vynės karo audrai praūžus li
ko tik apgriuvę sienų liku
čiai. Dabar čia vėl išaugo rū
mai, nebe trijų, o a keturių' 
aukštų. -Padaryti pertvėrimai, 
o Jiomis dienomis bus uždėtas 
stogas ir pradėti Vidaus įren
gimo darbai.

Tai bus dar vienas atstaty
tas gyvenamasis namas, kurio 
29 butuose dar šiais metais 
apsigyvens vilniečiai. Pirma
jame šio namo aukšte numato
ma įrengti didžiulę parduotu
vę ir vaistinę. >

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

. ALUS ' ' - V

liepos 12.—Į 
steigiamąjį laisvosios sporto 
draugijos “Žalgiris” susirinkit 
mą. gausiai atsilankė vietos 
sportininkai, sporto mėgėjai, 
profsąjungų darbuotojai, jau
nimais.

Susirinkime buvo apsvars
tyti apskrities sporto reikalai, 
išnagrinėtas Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos ir LKP (b) Cen
tro Komiteto nutarimas “Dėl 
kūno kultūros, ir sporto res
publikoje būklės ir priemonių 
jiems toliau vystyti.” Su di-

PRANEŠIMAI
i HARTFORD, CONN.

Literatūros Motetų ^Klubas rengia 
pramogą 19 d. rugsėjo, pas dd. Juš
kus, Bluehills Avę., Bloomfield, 
Conn. Bus skanių valgių ir įsigėrimų, 
taipgi muzika šokiams. Busas išeis 
nuo 155 Hungerford St. salės, 2 vai. 
dieną. Nesi vėluokite, nes išvyks lai-, 
ku. įžanga veltui. Prašome visus 
dalyvauti

WORCESTER, MASS.
Kadangi į Worcester! Henry -'A. 

WaUace nesuspės atvažiuoti šių 
rinkimų. , kampanijoje,- tai daugelis 

Yvorcesterieėių važiuos į didįjį Bos
tono patingą, kur Wallace kalbės, 
jvyks rugsėjo 18 d. Iš Worce§tei;io 
specialis busas išeis nuo pet. salės, 
29 Endicott St;, 6 v. v. punktualiai! 
'Tikieto kaina į ąbi pusi $1.50. Va
žiuokite visi! -r D. J.

1 J. Kaškiaaęius, M. D, 
586 Summer Avenue, 

Nevv*rk4vN.J. 
HUmbpldt2-7984

Partijos Racinės? ir Kęnoshos 
skyrių/ \ Žmonių buvo prisi
rinkę tarpe trijų ir keturių 
šimtų. Ateinančių/ .rinkimų 
reikalams į 2(> Riiųųčių laiko 
publiką suaukoję Di
džiumą. publikos sudarė čiagi- 
miai jauni žmpnčš; 
ma siisidėjo. iŠ-kalbų 
pai kalbėję kandidatas į kon- 
gresmano'vietą f£. C.: Davfs. 
Jis kalbėjo apie Progresyvę 
Partiją ir jos priešu?, .karo 
kurstytojus. Taipgi trumpai 
kalbėjo R, Johnson, studen
tas iš Chicagos universiteto. 
Jis kalbėjo apie žmonių vie
nybę be skirtumo-pažiūrų ix 
įsitikinimų. Trečias kalbėjo 
kandidatas Progrešyvės Parti
jos į Wisconsino gubernato
riaus vietą, H.. J. Ęerųuist, 
tai yra dar jaunas žmogus, 
Antrojo Pasaulinio Karo ve
teranas ir buvęs vokiečių be
laisvėje, Frapcūzijoje. Jis

Namai Statybininkams

VILNIUS, liepos 12 d.—šių 
metų kovo mėnesį buvo pra 
dėtas atstatyti namas Basana
vičiaus gatvėje Nr. 25. Da 
bar griuvėsių vietoje pastaty 
tos 4 aukštų rūmų sienos, pa 
daryti tąrpaukštiniai perkloji 
mai, o ateinantį mėnesį 
matoma uždėti ir stogą. ; 
metu čia daromi laiptai, 
tvėrimai ir greitu laiku 
pereita prie užbaigiamųjų 
tlaus įrengimo darbų. I 
kričio mėnesį namas numato
ma užbaigti ir atiduoti eks
ploatacijon. Jame bus įrengti 
butai “Vilniaus statybos” tres
to darbininkams^ inžinieriams, 
technikams ir tarnautojams.

119 buvusių FGA mokyklų 
mokinių-darbirtnjtkų jau gyve
na baigiamuose atstatyti 3 
aukštų rūmuose Giedrio gat
vėje Nr. 4. • čia bus bendra
butis išleidžiamiesiems iš 
FGA mokyklų darbininkams, 
kurių' vis daugian įsilieja į 
Vilniaus atstat.vmo, darbus. 
Nuo ateinančių metų pavasa
rio bendrabutis jau pilnai

Administracinė Statyba 
I

VILNIUS, liepos 12 d. — 
Du, šimtai žmonių kasdien dir
ba prie ištiso namų bloko Ge
dimino gatvėje Nr. 11 atsta
tymo. Visuose keturiuose šio 
bloko korpuose vyksta vidaus 
įrengimo darbai,— įdedami 
langai, durys, klojamas parke
tas. Ikj Naujų Metų šie 3,-4 
aukštų 'namai numatoma ati
duoti eksploatacijai.
* Phikių darbo rezultatų šio
je statyboje pasiekė ’ dailidės 
Rimo brigada. Brigadininkas 
Rimas, Stalino rajono Tarybos 
deputatas, kasdien -įvykdo po 
pusantros - dvi normas, o (jo 
brigada —- ne mažiau kaip 
li/2 normos.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398- Broadway

, . , ' Valgykite Pietus pas \
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., . Brooklyn, N. Y.
. ‘ STEAK PARTY SPALIO 2 OCT. . / '

Dabar Įsigykite Steak Party Bilietą.
Galite gay t i Happy Days Ęestaųrante.

• V Kaina $2.50.* Pradžia 8 vai. vakare.
*4 ‘'‘K • ’ ,

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patoguk ma
lonu. Mandagus patamavimąs.,

Kiekviena šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei part. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. ’

Salę išnuomuojame dėl puotų pokilių, krikštynų, ]
Žemos kainos už viską. / * • ..;

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemoių kainbm.

draper 
Patyrusi prie aukStOR kljmės. GOWNS IR 

NEGLIGEES. Nuolatini* darbas.
. TEWI. 9 E. 48tn St., N. Y. C?

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

■QMEKSMQ Laidotuvių
Direktorius

veiks. > šiuę metu 
giama valgykla, skalbykla, sa
lė skaityklai, sporto salė ir 
kt. Tai bus erdvūs ir mo
derniški gyvenamieji namai 
darbininkams.

18 butų po 2-3 kambarius 
jau atiduota Vilniaus atstaty
mo darbininkams visoje eilėje 
atstatytų namukų Antakalny
je. Tokių namukų su indivi- 

čia bus atsta-

Piknikas Gerai Pavyko

Kurie dalyvavo Vilnie^ pik* 
nike, be abejo, tėmys laikraš
tyje, koks bus aprašymas.

Kad piknikas buvo sėkmin
gas, čia visi žino 
kėši atlikti toks didelis dar
bas rengime, tikiu, iš rehgėjų 
vienas aprašys, ir tas yra 
svarbu. Man, kaipo dalyvau
jančiam, svarbu buvo tėmyti 
gerieji ir blogieji punktai.

Sumanūs rengėjai gavo vie
tą dėl pikniko ganėtinai tin
kamą. Vietos dėl automobi
lių pavėsyje ir norintiems 
vaišiu šokikams muzika ir 
svetainė tinkama. . ,

Tarp tokio didelio būrio 
žmonių yra su visokiais pa
linkimais. Vieni nori visą lai
ką vaišintis su gėrimais, kiti 
trepsėti prie grojančių muzi
kantų. Man yra svarbiausia 
klausyti, tėmyti judėjimą* 
chortį dainas, kalbėtojų kal
bas. ’

Programos vedėja buvo M.. 
Rulienė. Perstatė dainuoti 
Lietuvių Moterų Klubo Chorą. 
Dainavo, apart liaudies dainų, 
vieną darbo žmonėms, dąiną 
“Mins .Slegia.” Choro vedėją 
Poškįūtė-Andrikienė yra gar
bės verta už sumokinimą 
svarbių dainų. Motgrų JChorui 
reikia pripažinti: jos laimin
gos, turėdamos £abią ^raugę 
vadovaūt chorą.

Programoje dalyvavo Kan
klių Choras iš Chicagos, va
dovavo ‘J. Kenstavičius. Taip 
pat davė, gražių liaudies dai
nų ir vieną darbo žmonių— 
“Draugai, į Kąvą.” Dar vie
na dąiha, kuri turėtų būti 
.dainuota kožnam parengime, 
“Pasilsėti dar ne laikas.”
Prakalbos

Pikniko 
trumpą prakalbą sakė M. Zal- 
dokas ir J. Jokubka, abu iš 
Chicagos. Kalbų turinys vis 
apie šių dienų eigą arba kovą 
darbininkų su kapitalistais.
Kritika Y • ' ’ " ' '
' Rodos, jau laikas visiems, 

kalbėtojams - ir. laikraščiuose 
pakeisti turinį skelbimo klasių 
kovos. Niekinimu valdančių
jų, kaip vietinių, "taip kitų 
šalių, vadinimu įsivaizduoja
mais žodžiais, išrodo, norima 
susarmatyti ir tuomi; -privers
ti būti gerais.

Gal už tai tarp darbininkų 
glūdi nesąmoningumas, gal 
už tai darbininkai taip lėtai 
žengia, lyg tai laukdami, ka
da tas niekšu išvadintas tur
tuolis suminkštės'

Reikalinga tiesiog sakyti, 
jogei gudrybė labai aukšta tų, 
kurie viską va^do. 
kai privalo, žinot 
reikalą su aukštai išsilavinu
sių saujele gudruolių,v kurie 
moka engti milionus nesąmo
ningųjų.
Kas Bus Vėliau

Prieš Labor

BOSTON, MASSį.
Amberlando Rądio programos pir

mas metinis piknikas įvyks rųą&jo 
19 d., Liet. Tautiškame' Parke. \Būs 
stambi programų dainei. Dalyvaus 
vIsqs apylinkės lietuvių chorai ii* 
pasižymėję solistu. MontęllPs, Bos
tono, Norwoodo ir kitų liet, koloni
jų moterys turės paruošę gerai pa
gamintų valgių. Bus iki valios stip
rių ir lengvęų gėrimų, Pradžia 1 vai. 
dieną. Nežiūrint lietaus, nei sniego, 
piknikas įvyks. Visus 'kviečia Ren
gėjai. . (218-219) ’

worcesterTmass.
Visi lietuvįąi malonėkite pribūti į 

Liet, progresyvių Balsuotoji Klubo 
susirinkimą, rugsėjo 16 d., 29. Endi
cott' St, 7:3& v. v. Bus aptarta daug 
svarbių dalykų “Z Wallace prakal
bos Bostone* rugsėjo 18 d., (Boston 
Garden) ir Taylor prakalbos spalių 
mėnesį. Taipgi yra svarbus laiškas, 
tad nepamirškit^ dalyvauti.

ROCHESTER^ N. Y.
LpS' 50 kp; įrengia didelį išvažia

vimą pas dd. Malinauskus, ūkėje, 
Penfield, X* įvyks 'rugsėjo 19 d., 
1 vai. dieną.; .pelną? bus skiriamas 
spaudos naudai. Kurie automobiliaus 
neturite* ateikite i Gedemino salę, 
tai gausite progą nuvažiupti. O ku
rie turite automobilius ir vietos, 
tąįDgl 
gausite 
kviečia visus

Fotografas
f aminiu, ves- 

grupių ir pavienių. 
. Iš senų padarau 

naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau $u ame- 

jį 'ikoniškais. Rei- 
|| <ąlul esant ir 
|ffpadidinu tokio 
y dydžio, kokio pa- 
’ geidaujama. Tai

pogi atmaliavpju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Campaa Broadway Jr Stoną Ava., prie 

Chauncey St., ' Broadway Una.
Tel. GLenmore 5-6191

Insurance .
PERKANT AR ^ARDUODANJ NAMUS, lotus, farinas, 
ir tt., gausite gerą ir sąžiningą patarnavimą. Pardavė
jams greitai surandame pirkėjus, o pirkėjams greitai 
surandame tinkamus namus už žemiausias kainas, ir tt. „* ’ <•/

INSURANCfc—APDRAUDA NUO NELAIMĖS. Tinka*, 
mai apdraudžiame namus, automobilius, biznius, namų 
rakandus ir kitokias nuosavybes nuo ugnies ir visokių 
kitokių pavojų, kaip tai vėtrų, ėxplozijų, vagysčių, Pa- 
rūpinanie visokio “liability” insurance, kaip dideliems' 
namams, bizniams, taip ir mažiesiems. Tinkama7 ap- 
drauda apsaugoja jūsų turtą. '
PASITARKITE SU MUMISJipie jūsų apdraudą, nes 
svarbu ir pigiau turėti tinkamą apdraudą. Patarimai 
jums rfieko nekainuos, o gali jus apsaugoti nuo daugelio 
nuostolių ir bereikalingų išlaidų.

\

REAL ESTATE IR INSURANCE REIKALAIS
i , •<' kreipkitės pas

John Orman
Laisniuotas Rleal Estate ir Insurance Brokeris

1711 Suyddm Str. RidgewoodJBrooklyn
Telefonas* EVergreen 64)347

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Ldismwtds Gndmrias ) 
LiŪdėsio valandoje kreipkitės pa# feua

v pątąraavfcnąs bu* užtikrintas 1» ui prieinamą kainą.
v s

Pulktai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Myliotiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

DYĘ BOX OPERATORIAI
Vieh tik patyrę ■ • I 

Dyehousėje — Tik 3-čiam $iftui 
MOKESTIS—$1.45 I VALANDĄ

KREIPKITĖS Į "OFISĄ

Modem Central Dyeing & Flusbhg Co., Ine.
101 E. 23rd St., Paterson, N. J.

>■«■» »OI, < ».!■ ............................ .. "I < ■ " ' ■ ' T'

GERI PIETŪS! 
/ Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorijner Street 

Laiąvėg Name
Brdioklynį N. Y. \

Kvepiančiai kęptos ir vfrtoą 
vąlįfeK TaĮpąf, riar- 

, žavių ir pieninųi'valgių 
gražus pasirinkimas.

4-tos Lubos.
(228)

■ig m n H1 .> p ■» . ................... —

REIKALINGA
Namų PrižiūrĄtojs—Draugfr. Viduramžė 0mo- 
ttrtėkė. sutinkanti gyventi su naUe, kežiM* 
dešimta mylių nu? New York miesto. Puiki 
gyveiHmo vieta. Rašykite kokiu* liūdijimus 
turite. Box 302, Lithuanian Daily Laisve. 
20, W. 43rd St., New Yrok City, N. Y.

(220)

F, W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Foręst Parkway 
’ WOODH^VE^, N. Y 
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 ,
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miestą 
Tel Virginia 7-4499

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. v 

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

Tel. ST. 2-8342
—4. K-__________________
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Dainininkė Ramoškaitė 
Atidarė Balso Lavybos 
Studiją New Yorke •

Biruta Ramoškaite
Neseniai teko kalbėtis su 

Biruta Ramoškaite, pasižymė
jusia dainininke. Ji pranešė, 

. kad ji dabar priima studen
tus, kurie nori lavintis balsą.

Nemanau, kad reikia daug 
aiškinti apie Ramoškaitės kar
jerą, arba jos puikų dainavi
mą, nes lietuviai *yra girdėję 
Birutą dainuojant ir jiems pa
tiko, patiko tiek daug, • kad 
kai tik pamano skelbimuose, 
kad Biruta dainuos, tuoj ir 
įsigyja bilietą. ' Tad ir dabar, 
be abejo, Biruta yra puikiai 
išsilavinus muzikoj ir dabar 
pasiruošusi priimti studentus.

.’Birutės Ramoškaitės Studi
jos adresas yra 3111 Broad-

Jos telefonas: MOnument 3- 
1747. Galima telefonu skam
binti bile dieną prieš piet.

Linkiu Birutei didelio pasi
sekimo! L K.’v_ _ _ _ _ _ _ _
Parodos Paskutines 

f Dienos 
_ ________ 1__ -

Jeigu nebus pratęsta,
džiojo (Nęyr,; Yprįp metų
suk^ktieę pt&oda . • baigsis šį 
sekmadienį, 19-tą. ’Paroda 
vyksta Grand Central Palace 
patalpose, Lexington Ave. ir 
45th St., New Yorke.

di-
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Dr. Petriką Teiks Paskaitą 
AtidarymeSkaityklos

Liberty Auditorijos skaity
kloje ne kartą turėsime pro
gos /giliau sužinoti ir apie tą, 
ką skaitome. Tuo tikslu laiks 
nuo laiko bus ruošiamos pa- - . ’ V "skaitos.

Pirmą tokią progą turėsime 
šį šeštadienį, ąugsėjo 18-tą. 
Daktaras AntaAas Petriką yra 
paruošęs gerą paskaitą apie 
senosios Lietuyos .diplomatą 
Jurgį Baltrušaitį. Mes ją gir
dėsime skaityklos atidaryme.

Paskaitos pradžia 8 valan
dą. įžanga nemokama.

Kviečiame atvykti anksti.- 
Visi kartu galėsime apžiūrėti 
skaityklą, apie ją pasitarti, 
sykiu pokalbiuose pavakarie
niauti auditorijos tėstorante, o' 
paskui pasiklausyti įdomios 
paskaitos. • '

Auditorija randasi 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill.' 
Arčiausia nuo BMT Jamaica

M Uis 
■

t
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Linijds 111th St. stoties. Taip
ogi netoli nuo Fulton $t. lini
jos Greenwood Ave. (111th 
;St.) stoties. ’< • ,

FILMOS - TEATRAI
“Marriages in^ the Shadows,” 
Vokiečių Filmą su 
Amerikos Gyvenimo Vaizdu 
/ r
Praėjusią savaitę Little Met 

Teatre, 6th Avenue ir 39th 
St., New Yorke, pradėta ro
dyti nepaprasta filmą, ku? 
riai, nežinia;dėl koj mūsų 
“laisvoji” spauda^pasirodė la
bai šykšti reklamos.

“Marriage in the Shadows” 
— labai intensyvi drama iš 
vokiečių gyvenimo pirm pat 
Hitlerio įsigalėjimo, taipgi 
pavaizduoti nacių siautėjimo 
laikai ir nacių su kurto..antro j o 
pasaulinio karo laikotarpis. 
Drama juo labiau intensyvėja 
dėl to, jog žinome, kad Vis
kas, kas čia matoma, įvyko 
tikrajame .gyvenime.

Kalbama, vokiškai; užrašai 
angliški, vaizduoja Vokietiją. 
Tač-iau šiurpios scenos baugi
nančiai primena, jog viso* to 
pradai jau matosi mūsų šaly
je Amerikoje. . ! z *

štai, matome teatrą. Ener
gingi, ryžtingi du jauni akto
riai, išėję iš pačios^ liaudies, 
jautriai, artistiškai vaidina ir 

i veržiasi į sbęnos! aukštumas. 
Ateina lauktoji premjera. 
Gražiausiai pavyksta. .Minios 
sveikina. Mokytojai, teatro

Majoras Atsisakė 
Matytis su 
Išmestais iš Buto

taujančįų linksmų aktorių tai 
primena. - • • »

—Kas mums tas viskas?— 
atsikerta kitas.—Mes zvirš po
litikos. Ne mums aimanuoti, 
kad kokie ten komunistai 
areštuoti. T 't.

Ir vėl skamba stikleliai, ai
di linksmas klegesys.

Laimingai aktoriai išvyksta 
į vilą pajūryje. Jiedu jau 
Inylisi. Pati,jūra tartum jie
dviem pritaria. Bet masėms* 
nęgynus laisvių, kada komu
nistai buvo persekiojami, jau 
atėjo eilė kitų-—virš vilų' pa
jūryje iškilo iškabos: "Žy
dams čionai atvykti uždraus*, 
ta^ • / ' ' -

Gražuolė aktorė skubiai i 
-rengiasi namo, bet jos mylėti*

Su iškilmėmis ir kalbomis 
• antradienį pradėti paKiošia- 
jnieji darbai statybai UN cen- 

v tro prie East River, New Yor- j ruošėjai ir rėmėjai vaišina, į 
ke. savo vilas kviečia. Rsodosip vi-,|

--------------------- sas pasaulis atsidengia jiėms.
Vaišių metu pasigirsta gar

sai : “Komunistai padegė
•*'. Brooklyn Heights srityje an

tradienio rytą buvo pritrūkę 
vandens, Priežastis: sugedęs 
sekcijai vandens kontrolis, li- 

• kę per mažai spaudimo, ku
rio aukštumose reikia dau-

/

Hitlerio propaganda blerbia 
iš radijų, siekshinėmis' antraš
tėmis duria akysna iš laikraš
čių. Kaip k&s ir tarpe puo-

I
J

T
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Pasimatysime Sekmadienį

Rugsėjo-Sept. 19
: AIDO ir SIETYNO CHORŲ :

^PIKNIKEi
Lithuanian Liberty Park’e

340 Mitchell Ave. Linden, N. J.

j

Parkas atdaras 12 vai. dieną 
Šokiai prasidės 3 vai p. p. 

įžanga 60c, įskaitant taksus

*•

Autobusais galima važiuoti iš Brooklyno, nes • 
Aidiečiai pasamdę du busti, kurie išeis nuo Lais- 
ves 1 vai. p. Kaina į abi pusi $2. ypatai. Dar 
ne per vėlu užsisakyti vietas Laisvėje arba pas J 
aidielius.

Taigi Pasimatysime Lindene Sekmadienį

1 Moterys Žymes 
Dvejopą Sukaktį su

’ Masiniu Mitingu 20-tą

Dvi dešimtys trys suaugusie
ji ir septyni vaikai susibūrę 
j delegaciją buvo nuvykę į 
City Hali praėjusį trečiadienį. 
Norėjo matytis su majoru ir 
pasiskųsti apie savo vargą dėl 
netekimo namų tuose bildin- 
guosi/ kuriuos padarė' pavo
jingais ! prasisunkusi gasęlina.

Majoras atsisakė matytis su 
delegacija. Pastatyta prie 
City Hali policija delegaciją 
kuo ne stumdyto nustumdė 
nuo City Hali. O .majoro at
stovas Charles Stoffer delega
ciją išbarė už “karščiavimąsi,” 
sarkastiškai pašiepdamas:
• ‘ “Mes gauname pinigu iš 
federates valdžios atitinka
miems tikslams. Tikriausia, 
mes paliksime visus kitus ap- 
likantus palaukti, o aprūpin
sime jus?’

Ir taip jie klampinėjo nuo 
įstaigos prie įstaigos.' . Lig raš
tinių užsidarymo tiktai 14 bu
vo gavę pažadus šiokios tokios 
pastogės. eO iš uždarytų na
mų tapo išmestos 64 Šeimos., 

r---- ------ ;
Karščius pavadavo 
šaltis

Praėjusį trečiadienį. oras 
žymiai atvėso. Rytmetį, šal
čiausiu .laikotarpiu, tempera
tūra buvo nupuolusi iki 58 
jaipšnių.- Vienok nebuvo re
kordinė*— šalčiausia rugsėjo 
15-ta buvo 1895 metais, 44.7 
laipsniai, o šilčiausia 1927 m.,' 
90 su virš laipsnių. \

Ketvirtadienio rytas buvo 
dar 
New 
buvę

Moterys tą minėjimą rengia, 
tačiau kviečiami visi šio pir
madienio vakarą, 20-tą rugsė
jo; ateiti į Hotel St. George 
Roof Garden 
BrooWyne,' išgirsti 
rys turi pasakyti, 
“moterų .reikalai.”

Masinį mitingą 
merikos Moterų 
paminėjimui šimto 
kąktįes nuo pradžios Ameri
koj moterų organizuotos ko
vos už teisę balsuoti ir bendrai 
už ,saįVoj teises. Ir trijų me
tų sukaktį nuo jsikūrimo Ame
rikos Moterų Kongreso 
(GAW).

Kalbės: •
Nora Stanton Barney, anū

kė paskelbusios Eližabethos 
Cady Stanton, kuri pirmoji 
1848.. metais įvykusioje Sene
ca Falls ^konvencijoje iškėlė 
reikalavimą,, moterims teisės 
balsuoti;

Muriel Draper, nacionalė 
A. M. K. viceprezidentė, kuri 
neseniai buvo nuvykusi į tarp
tautinio moterų organizacijų, 
centro suvažiavimą Romoje.

Taipgi kalbės brooklyniečių 
kandidatės į kongresą, ir vals
tijos senatą:

Ada B. Jackson ir
Helen Philips.

z Praeityje,

51 Clark St., 
ką mote- 
kokie tie

šaukia A- 
Kongresas 
metų su-

Coney Islando Iškilmės
. šiomis dįenomis . Coney- Is
land^ iškilmingai baigia sezo
ną su paradais, švyturiais ir 
įvairiomis linksniavimą pro
gramomis, Sezono baigtuvės 
—Mardi G ras — yra jau 48- 
tos metinės.

Sveiksta
Petras Bieliauskas pergyve

no už vis didžiausius ligos 
skausmus -ir diena po dienai' 
eina, geryn. Atrodo neblogai. 
Bet visiškai, atsikratyti skaus
mų dar nepavyko.. Jis 'sakė, 
kad kairėj i visa puse kūno yra 
nukentėjusi, dar ir dabar jau
čiama nervų skausmai, ;•

Jo draugė taip pat nesijau
čia gerai. Abudu, skaitant 
amžiumi, dar jauni ’ žmonės,, 
bet sveikata jau yšlubuoja 
sųnkūs darbai pakerta žmo
gaus sveikatą.

Linkiu draugams Bicliąusr 
kams greito pasveikitno.

Lankytojas.

vėsesnis. ' Netolimuose 
Jersey miesteliuose jau 
ir šalnų. * ’

rengiasi namo, bet jos myieu* ~ v.> « >
niui sunku šlibrasti, kas ^a OUpdZlIlde ptUufillUlS

Su Mūšy Papročiais

I

tame uždraudime žydams lai
bai bloga. Anot jo—ržydai 
galės' nuvažiuoti kitur. Jis 
pasiperša gražuolei ir beveik 

: - atgal ^šgąs^^.T^gU*^
dęs iš jos? 4'080:^^ ‘‘Siriaht' Hit
lerio ir nacių ^partijos/dekre
tu, tu, vokietis; neprivalai ves
ti žydaitę1.”.. i- '

Kks. dedasi visoje apie pus
antros valandos užsitęsusioje 
filmoje, sunku trumpoje per
žvalgoje apsakyti. . Užteks 
priminti, jog pamatau dra
mos paimtas, po Visą- pasaulį 
žinomas faktas 4apie talentin
gą jauną vokietį aktorių Joa
chim Gottschalk. Po įsigalė
jimo Hitlerio aktorius , buvo 
persekiojamai už tai, kad jo,' 
žmona buvo žydaitė. Jis daug 
kentė, daug nuolankavo, tikė
damasis tuomi apsaūgoti savo' 
šeimą. Bet kuomet rtaciai pa- 
simojo jo mylima žmoną-ak-, 
torę “deportuoti’’-*-į pečių, jis' 
nusižudė sų vįsa šeima kartu.

Filmą baigiasi pripažinįmų^ 
kad ’ visi V.okietij os, žmonės; 
buvo kalti už leidimą na^ 

' ciąms įsigalėti, ,.ųž nękovoji- 
mą prieš nacius ir prieš jųj 
sukurtą karą. ; ' .

Filmą kažĮcaip^baugipančiai 
priminė mūsų, Amerikos žmd& 
nių atsakomybę už išlaikymą 
demokratijos ir taikos. Bau
ginančiai dėl .tp-, kad-U

Tomis pat /diadomis, kuo
met filmą pradėta rodyti A- 
merikoje, Ku JGuksai—mūsiš
kiai nacįai —, laide j Wall- 
ace’ą kiaušiniais. Komunistę 
pradai, liaudiški unijų virši
ninkai, aktoriai, mokytojai .ir 
kiti žmones buvo persekioja
mi. Montgomery apskrityje, 
Georgia valstijoje, negras pi
lietis, šešių mažų vafyu tčvks, 
tapo po žmonos ii* vaikų aki
mis nušautas pž ėjimą balsuo
ti. Trpkmanai, laivakroviai ir 
kiti streikieriai buvo persekio- 

' jami. . : \
' Tai vis tokie pat nuotikiai, 
kokiais prasidėjo fašizmas 
Vokietijoje. Ar būsime mes 
pakankamai protingi 
vingi nedaleisti mūsų 
visuotino fašizmo T .

ir ko-
šalyje

Suvykę į mūsų miesto mo- 
k.vklas kitų šalių .studentai 
buVp-Ąųi£vi0šitį j / of
International Education .< pasi
kalbėjimui' ir patarimams apie 
mūsišką etiketą. O jinai būna 
skirtinga veik kožnoje šalyje 
—tas pats “elgesys vienoje ša
lyje reiškia vieną, o kitoje ga
li turėti visai skirtingą reikš
mę. . t
i 'Studentai grupėse aplanko 
teatrus, krautuves, muziejus, 
taipgi' aplankys Hyde Park, 
Roosevejto gyvenimo ir pasil- 
sio vietą.

. Šią savaitę pradėjo regis
truoti draftui 1928 metais gi
musius vaikinė liūs, atėjusius 
“gyventi” savo kūdikystę 
hoovęrvillių, ’‘gerovėje,” buvu
sioje vis. “už kampo.”

TONY’S ,
.ŲP-TO-DATE

BARBERSHOP
, . ANTANAS LEIMONAS
\ Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI 'PATYRĘ BARBERIAI

■MM

SS.

•■

Pienui “Containerių 
firma Pasirašė 
Sutartį su Unija

The American Can Co. pra
ėjusį 
tartį 
kalu 
nant 
rinių 
čioms firmoms, 
ninės skundėsi, kad dėl stokos 
indų gręsįa sutrukdymas pri
statymo pieno į krautuves.

' New Jersey firmos sutiko 
pridėti po 15 centų tuojau, 
kiek jau visos firmos yra pa
siūliusios, Ir prižadėjo, jog 
vėliau damokės tiek, po kiek 
aukščiau sutiktų dadėti new- 
yorkietės firmos. Ten sugrį
žo į darbus 3,100 streikierių.

Per pirhius 5 mėnesius šių 
metų .mokyklose .mokinių 
taupmenys padaugėję, Ben
dra taupmenų suma, siekia 
$11,337,000. Dalyvauja 530,- 
262 mokiniai.

trečiadienį pasirašą su
su AFL Teamsterių Lo- 
807-tu,, • tuonii užtikri- 
pristatinėjimą tų popie- 
ipdų, pienu prękįaujan- 

Pirm to pie-

Tęisėjas Prendergast, Nbw 
Yorke, išteisino Carlos Wilk-, 
boon, važiavusį autompbiliu- 
mi, kuris užvažiavęs ant ša
ligatvio užmušė dvi-mergaites 
pernai rudenį. Jis aiškinosi, 
kad jis buvęs tiktai keleiviu 
Mašinoje, ją vairavęs kitas. O 
to kito asmens dabar neran
da. Daleidžiama, būk jis iš
važiavęs užsienin.

, Gydytojas

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: j 1—2 dienom 
/6—8 vakarai*

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas ĖVergveen 4-020S

kovojo

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

32TenEyckSt.
BROOKLYN, N. Y.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI 
•• BROOKLYN, ■N. Y. 
^Sveikatos Kultūros Klubo labai 

svarbus susirinkimas įvyks ketvirta-1
dieh|, imgsėjo 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. _________________

New Yorke jau suregistruo
ta draftui Š23,493 jauni vy- 
•rąi. Pradeda registruoti gi
musius 1930 metais, hoover- 
villėse.

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 1 
BEER & ALES

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikmė 
nys už griežtai žemas kainas.'

------------------ 1-----------

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. Evergreen 7-8238

A. Kalinauskas
Parduoda naujas fr taiso 

sekamas mašinas:
Vacuum Cleaner's, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir. Radios.
Kreipkitės: 

104-12 - lllth Street
Ozone Park 16, L. L, N. Y.
t f ’ V
Telefonas Virginia 3-5397

. MRS ADA JACM.SVN 
. j . .. . i • ■

prieš, aukštas kainas, pries 
dfaftą. Vyriausiu savo sie
kiu skaito išlaikymą taikos. 
Sprendžiant pagal praeitį, ga
lima spėti, jog ir dabarties ir 
ateities veikimo planuose turi 
ką nors svarbaus išgirsti vi
siems. Kongresistė.

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
'221 South 4th Street 

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

Valandos:

/Penktadieniais uždaryta.
K

V,
*&

i&fc®

U, {i*; '■ ■'t'! V

282 UNION AVE. > BROOKLYN, N. Y
' . Tel. EVergreen 4-9812

■ ’ ■■■ ;■ , ; ■ ■ . ■■■ M ' > •'

LITU ANICA SQUARE

R E S T A U R A NT
Steven Augustine & Frank Sanko 

•SAVININKAI * ?
■* JT * * ; , •<: f i. ‘ Vf L ’ t r ■ r . • A.

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® z

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS
* > I 1 . I • I- »

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Peter 
KAPISKAS

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 Visokių Rūšių.

DailitĮ Moteriškę ir Vyrišky 
Laįkroday Didelis Pasirinkimas

Aukso Jr Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū 
Išrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg*

> ' i. Vėliausios Dienos /
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
1 • Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
70| Grand Street f( \ Brooklyn, N. V

Telefonas STagg 2-2178
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