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“Nors buvo paprastas va
karas, »ant rytojaus reikėjo ei- 

l ti žmonėms darban, vifetiek jų 
susirinko apie 27,000 ar kiek 
daugiau. Jie mokėjo už įėji
mą ir išėjimą, kaip sakė vie- 

» nas kalbėtojų. Jie sumokėjo 
>apie $32,000 įžangos ir suau

kojo apie $20,000...”

Taip rašo Vilnies korespien- 
’ ’ dentas apie praėjusių savaitę

% Chicagoje įvykusį masinį mi
tingą, kuriame sakė kalbą 
Henry A, Wallace.

Po 10<V dolerių aukojo ir 
du lietuviai :• St. 'Vėšys ir Mil
da Česnienė.

« Korespondentas prideda:
“Ilgai chicagiečiai atmins šį 

milžinišką mitingą...”

t

Wallace’o mitingų pasiseki
mai. kelia liguistą nerimą re- 
publikonuose ir demokratuo
se.

Republikonų kandidatas vi- 
ce-prezidento vietai guberna
torius Warren, kalbėdamas 

^Kolorado valstijoje, šitaip kal
tino Progresyvių Partiją, ko
munistus ir .Wallace’a:

“Kaimynai kurstomi prieš 
kaimynus. Rases raginamos 
kilti prieš rases. Kuriamos 
klasės ir jos yra atkreipiamos 
viena prieš kitą../’ -

Matot: komunistams ir Pro
gresyvių Partijai Kalifornijos 
gubernatorius meta kaltę už 
viską, ką “laisvojo verslo” 
sistema ligi, šiol atliko. Net 
klasines visuomenės atsiradi
mą šis “galvotojas” primeta 
Progresyvių Partijai.

Warrenlas prašė savo klau
sytojų : nebalsuokit už Pro
gresyvių Partiją. ;

Tarp demokratų ir republi- 
partijų nebeliko jokio 

skirtumo — jiedvi, kaip du 
vandens lašai. ,

onų

V ‘

Kalbant apie rinkiminę 
kampaniją:

Lietuvių Wallace-for-Presi- 
dent Komitetas neužilgo iš
leis laikraštį, pavadintą 
“BALSUOTOJAS.”

Tai’ bus keturių puslapių 
leidinys ir jis pasieks tūkstan
čius amerikiečių lietuvių.

Jo išleidimas—rjis jau spau- 
3—-Ješuos^sumą pinigų, ku- 
KoVnitetas mažai teturi.

Kurie galite, padekite Ko
mitetui šį darbą baigti.

“Balsuotoio” bus spausdi
nama apie 20,000 egzemplio-

Eric Johnston, Jungtinių 
filmu, pramonės dik- 
pasiekė Maskvą — 

antru sykiu bėgyje trejų

Jis. kalbėjosi šu Molotovu ir 
Mikojanu. Jis, sako, nuvykęs 
Tar. Sąjungon biznio reika
lais. Jis norįs parduoti ten 
amerikinių filmų.

/ Būtų labai pageidąujama, 
į; jei T. Sąjunga pirktų kai ku- 

riuos amerikinius filmus, o 
y/; mes čia gautume daugiau ta

rybinių filmų.
L ’ Koks, sakysime, Būtų'Ame- 
1 rikos lietuvių laimėjimas* jei 
5. jie galėtų "pamatyti Lietuvoje 
Į* sukurtą filmą “MARYTĖ”!

Tai kino šedevras, nedaug 
■r teturįs sau lygių!

. Netoli Tarptautinio Aero- 
dromo New Yorke vandenin 
įsmuko ’varteliodamasis hedi-

, delis lėktuvas ir pavirto į 
‘ skeveldras.

■H , Policija ir gydytojai prade- 
* da tirti žuvusius jame du as
menis: Jesus Meneu Monlėon, 

. jaunas ispanų tautybės lakū
nas, ir Hannah Laufer, mergi
na, jo sankeleivė.

Pasirodo, jęg Monleon lėk- 
■ tuve nušovė savo sankeleivę 

% ir po to pats sau susivarė pei- 
pjMį į širdį, paleisdamas lėktuvą 
, “dievo valion.”
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Jankių Pulkininkas Pyksta, kad 
Partizanai Apgauna Fašistus

Salonika, Graikija. — A- 
merikonų pulkinink. Temple 
G. .Holland keikė graikų 
partizanus dėl to, kad jie 
apgaudinėja Graikijos mo
narcho - fašistų armiją. 
Pulk. Holland, vyriausias 
ąpierikinis pa tar ė j as_ trečia
jai monarchistų armijai, 
skundėsi: '

— Kuomet valdžios ka
riuomenė mūšiuose Gram
mos kalnyne vijosi vieną 
partizanų Ijiūrį, dažnai kitas 
jų būrys, nežinia iš kur, ė- 
mę pilti ugnį į valdžios ka
reivius. Kur armija subūrė 
stipresns jėgas,, tai komuni
stai /partizanai) nestojo į 
atvirą mūšį, bet, šalin nus
linko. Paskui jie iš pasalų 
užpuldinėjo monarchistų jė
gas.

Pulk. Holland kartu su

Detroit. — Jungtinių Val
stijų oro jėgų sekretorius 
Symington paskelbė, jog 
kuriniame šios šalies orlai
vyje dabar tarnauja 600,000 
vyrų.

Kongresmanai Šaukia 
Neleist Bedieviam 
Kalbėt per Radiją

Washington. — Valdinė 
Susižinojimų Komis; j a in
dai* nutarė, jog radijo sto-^ 
tys turi duoti bedieviam 
balsą atsakyti į religines 
kalbas per radiją. Dabar 
kongresmanų komitetas, va
dovaujamas F. A. Hąrnes- 
so’o, pasmerkė tą valdžios 
tarimą ir pareikalavo jį pa
naikinti. Girdi, “jeigu be
dieviam būtų leista per ra
diją atsakinėti į religines 
protestantų, katalikų ir žy
dų programas, tai bedievių 
atakos prieš religiją, kaip 
koks tvanas, užplūstų tikin
čiųjų klausytojų namus/’,

Greičiausias Karinis
, y

Amerikos Lėktuvas.
Detroit, Mich. — Rakieti- 

hlš (džetinis) lėktuvas F- 
'86 praeitą trečiadienį skri
do beveik 671 mylią per va
landą prątiriiuose ties Lake 
Muroc, kaip pranešė Ameri
kos oro jėįpL sekretorius W. 
Stuart į Symington. Lėktu
vas buyo pilnai ginkluotas; ’ 
jį vairavo jnajoras Richar
das L. Jbhnsonas. Tai buvęs 
oficialis pasaulinis greičio 
rękdrdas orę.

Irano (Persijos) policija a- 
reštavo 90 pi^ešvaįdiškų de
monstrantų? Keli asmenys 
buvo sužeisti.

fašistiniais Graikijos gene
rolais^ buvo pagaminę planą 
“užnerti partizanam kilpą” 
Grammos kairiuose. Bet 
partizanai pasitraukė į 
naujas pozicijas ir vėl ąta- 
kavo priešus,. (Fašistų ko
manda praeitą savaitę, pri
pažino, jog partizanai at
metė juos 5 mylias atgal 
Vitsi kalnų srityje.) v

Armija Jau Priima 
CIO Laivakrovius

San Francisco. — Kariuo
menės vadai pranešė, kad 
jau dvi laivų kompanijos su
tiko samdyti unijinius CIO 
♦laivakrovius kariniams kro
viniams į laivus krauti. Urii- 
j is tai dirbs armijai už tas 
pačias algas, kaip ir pirm 
šio streiko.

Francijos Seimas Šiaip 
Taip Užgyre Taksy Kėlimą

Paryžius.— Francijos sei
mas tiktai 291 balsu pries 
251 užgyrė premjero Que- 
uille’s siūlymą pakelti tak
sus įvairiems reikmenims. 
Komunistų vadas Jacques 
Duclos smerkė taksų kėli
mą; sakė, jie keliami pagal 
Amerikos kapitalistų įsaky
mą. Didindama taksus, val
džia tikisi iš Amerikos gau
ti apie $250,000,000 .daugiau, 
negu Marshallo planas 
dėjo. į

za-

Hartford, Conn.
MIRĖ ANDRIUS 

RAMOŠKA
'Sekmadienį, rugsėjo 19 d., 

Hartford' ligoninėję mirė 
Andrius Ramoška, 62 mėtų 
amžiaus. Jo kūnas pašarvo
tas Laraia Saragino kop
lyčioj, 247 Washington St., 
Hartforde. Laidotuvės }- 
vyks rugsėjo 22 d., 2 vai. 
dieną, Rose Hill kapinėse. 
Velionis paliko nuliūdime 
našlę Mary, dvi dukteris — 
Birutę ir Adelę ir-sūnų Ed- 
wardą.

Andrius Ramoška yra tė
vas mūsų mylimos daininin
kės Birutės Ramoškaitės. 
Jinai pati praftėŠe šią liūd
ną žinią Ląisvės Įstaigai te
lefonu, pirmadienio rytą.

Laisvės administracija ir 
redakcija išreiškia gilią 
užuojautą Rarrioškienėi, Bi
rutei, Adelei ir Ędwardui.

........................r ■ .... ..................... . ............. A.......

- Gaila1 Monleono! Ispanijos 
karo metu jis tarnavo aviaci
joje pas lojalistus,—šaudė fa
šistus, gynė respublika.

Kodėl dabar jis taip savo^ 
gyvenimą baigė?

Turbūt niekas niekad neat- 
spės... •

RAGINA AMERIKĄ SYKIU 
IŠTRAUKT JANKIUS IŠ 
PIETINĖS KORĖJOS 

'• J7 ' , !r ■ _— --------- ------------------- ,
Sovietu VynauSybč Sako,. Demokratinė Šiaurinės Korėjos 
Valdžia Atstovauja Visos Korėjos Žmonių Dąuguomenę

Sėvietai ir Amerika kartu 
atšauktų savo armijas iš 
Korėjos. Paskui Sovietai 
dar daug sykių pabartojo tą 
siūlymą, bet Amerika atme
tė jį.

(Amerikonai neseniai su
ruošė rinkimus savo užim
toje“ pietinėje Korėjos pusė
je. Sovietai sakė, tie rinki
mai įvykdyti “po jankių 
durtuvais”, 1 panašiai kaip 
Graikijoj po anglų durtu
vais. Maskvos spauda ir ra
dijas vadina pietinės Ko
rėjos prezidentą Sygmaną 
Rhee fašistuojančiu Ameri
kos imperialistų pastumdė
liu.)

t
Oro Jėgų Pratimai Amerikoj ir 
Kitur — Grūmojimas Sovietam

Sovietų \Są-Maskva.
jungos Vyriausios Tarybos 
prezidiumas rugs. 19 d. nu
sprendė ir Sovietų ministrų 
taryba Įsakė ištraukti visas 
ginkluotas sovietines jėgas 
iš šiaurinėje Korėjos, pra
dedant antrąją spalių mė
nesio puse ir baigiant 1949 
m. sausio 1 d.

Aukščiausiai Korėjos sei
mas jau rugs. 10 d. atsišau
kė į Sovietų Sąjungą ir 
Jungtines Valstijas, prašy
damas abidvi tas valstybes 
sykiu ištraukti visą savo 
kariuomenę iš Korėjos.

— Tas Seimas yra sudar 
ręs vieną bendrą demokra
tinę visai Korėjai valdžią, 
kuri susideda iš įvairių po
litinių srovių atstovų, at
stovaujančiu milžini š k ą 
daugumą šiaurinės ir pieti
nės Korėjos žmonių, —sako 
oficialis Sovietų ’praneši- 
ma^. '

(Pietinė Korėjos pusė už
imta amerikonų, o šiaurinė 
— Sovietų.)

Sovietų vyriausybė jau 
1947 m. rudenį siūlė, kad

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas ne
žada atšaukti savo kariuo
menės iš pietinės Korėjos, 
ešą, iki ten . “dalykai bus 
pilnai ^sutvarkyti.” Valsty
bės sekretorius Marshallas 
sakė, klausimas dėl okupa
cinės kariuoųienės ištrauki
mo įš Korėjos bus svarsto
mas dabąrtiniame Jungtin. 
Tautų seime Paryžiuje. '

GENERALIS PROKURORAS 
PUČIA ŠALTAI IR KARŠTAI

Monticello, N. Y.— Gene- 
ralis Jungt. y aisti jų proku
roras Tomas, Clark kritika
vo republikonus, kad jie per 
daug, isteriškai rėkauja apie, 
vadinamą “komunistinį šrii- 
pų pavojų.” Kartu Clarkas, 
kalbėdamas žydam vetera
nam, didžiavosi, ' kad* jb 
slaptoji policija — FBI a- 
gentai — dieną ir naktį 
darbuojasi, esą, prieš 
“peiktąją komunistų ko-

lumną.” ČlarkaS' pabrėžė, 
jog Trumano valdžia grynai 
iššlavė visus “neištikimus” 
iš valdinių įstaigų. Jis pri
dūrė : ,, < /

— Aukštai apmokami ty
rinėtojai (daugiausia re- 
publikonaį) išeikvojo milio- 
nuš dolerių, bergždžiai ieš
kodami valdžioje komunis
tų, bet jie nesurado nė vie
no komunisto valdinėje tar
nyboje. z ?

.................. .........,, ............. .......  „i-..- .„i,..,, ....................... n .. ................ t ■

Marshtdlo Planui Reikėsią ' dar
Poros Bilionų Dolerių per Metus

Nanking,' Chipija.— Chi- 
nų komunistai užėmė Tsi
nan lėktuvų aikštę? Tsinan- 
yra šantungo provincijos 
sostinė. ' ‘

• Washington. — Kongre
sas buvo paskyręs $5,0/55,- 
000,000 .vakariniams Euro
pos kraštams stiprinti, pa
gal Marshallo planą prieš 
komunizmą, per 12 mėnesių, 
iki 1949 m. balandžio. Bet 
tie biliohai dolerių būsią jau 
Išbaigti .per trejetą mėnesių 
nuo šiol. Tada prez. Truma
nas galės prašyt Kongresą 
paskirti dar iki dviejų bilio- 
nų dolerių keturiolikai mar- 
shallinių kraštų iki pavasa
rio, kaip praneša Associa
ted Preės.

Marshallo fondas dabar

tom šalim duoda, $1,769,- 
000,000, paskutinei 1948 me
tų ketvirčiai. Iš tos sumos 
Anglija gauna $500,000,000, 
Franci j a $235,000,000, vąka- 
rinė Vokietija $175,000,000, 
Holandija’ $130,000,000 ir 
holandų valdžia Indonezijoj 
dar $30,000,000 (karui prieš 
Indonezų Respubliką). Grai- 
kijos moūarchistam (karui 
prieš partizanus) tenka dar 
60 mjlionų dolerių, Austri
jai 85 milionai, Belgijai ir 
Lųksemburgui 65 milionai 
ir tt. .ri •

. "‘T1-’------------ — - -------- - ---

ORAS.—Giedra, vėsiau.

Jungtinės Valstijos praei
tą šeštadienį minėjo savo 
oro jėgų dieną. Buvo pada
ryti plačiausi karinių lėktu
vų pratimai Amerikoje ir 
visuose kraštuose, kur ši ša
lis laiko savo armiją arba 
turi karines bazes.

Atskrido amerikiniai bom- 
banešiai iš., Japonijos, Vo
kietijos, Islandijos, , Azorų

Švedai Padarę Karinę 
Sutartį su Amerika

London. — Maskvos radi
jas sakė, jog Švedija pasi
rašę slaptą sutartį su Jungt. 
Valstijomis. Viena šalis ža
da bendradarbiauti su kita, 
“jei kiltų karas $rba jeigu 
jis gręstų.” 1

(Amerikos valstybės de- 
partmentas užginčijo tokią 
sutartį.)

Socialdemokratai Laimėjo 
Švedijos Seimo. Rinkimus

\ Stockholm, Švedija. — Į 
Švedijos šeimą praeitą sek
madienį buvo išrinkta 112 
socialdemokratų, 57 libera
lai, 30 “valstiečių”, 22 kon- 
servatai ir 9 komunistai. 
Seimas susidaro viso iš 230 
narių. Socialdemokratai jau 
16 metų kontroliuoja Šve
dijos valdžią.

GRAIKIJOS MONARCHISTAI 
BOMBARDAVO ALBANIJA

Tirana, Albanija. —Grai
kijos monarcho-fašistų lėk
tuvas, neaukštai skraidyda
mas, per pusę valandos pa
leido 12 bombų į Albanijos 
miestelį Kosovicą. Kelios 
bombos apardė albanų ka
reivinę, kitos sužalojo du 
namus ir sužeidė tris žmo
nes. Išmėtęs bombas, lėktu
vas sugrįžo Graikijon.

ATSIDARO JUNGTINIŲ 
TAUTŲ SEIMAS ?'

\ .................... •f

z Paryžius. — Šį antradienį 
čia atsidaro Jungtinių Tau
tų seimas. Manoma, kad bus 
svarstoma ypač. Vokietijos 
klausimas, Mąrshallp planas 
ir buvusiųjų Italijos koloni
jų petvarkymas;' ■

Užgriūta 500 Žmoniy
Gauhati, Indija. — Dau

gybė žemių ūmai nugriuvo 
nuo kalno Assam proyinci- 
joj; pąlaidojo kaimą sų 500 
žmonių.

čechoslovakija ištrėmė 5 
jugoslavus, Tito šalininkus.

salų ir kt. Manevruodami, 
bombanešiai ir- rakietįniai 
lėktuvai neva bombardavo 
ir apšaudė Detroitą,' New 
Yorką ir kitus miestus. Ro- • 
dė, kaip “priešas” galėtų,. ; 
girdi, iš oro bombarduoti 
net vidurinius Jungtinių 
Valstijų • miestus. Manev
ruose dalyvavo ir šeši visų 
didžiausi naujieji bombane- ; 
šiai B-36.

Oro jėgų sekretorius Stu
art W. Symington Detroite 
pasakojo, kad Vpriešo” (su
prask, Sovietų) lėktuvai ga
lį pi’o šiaurinį žemės ašiga-* 
lį atskristi ir užpulti Jungt. 
Valstijas. Oro jėgų štabo 
galva, generolas H. S. Van- 
denbergas įspėjo, kad Rusi
ja, turbūt, išvysto “baisiai 
galingus lėktuvus/’

Prez. Trumanas, sveikin
damas Amerikos galybę pre, 
nukalbėjo*: Tai parody
mas pasauliui, kad mes pa-' 
siryžę “taiką palaikyti...”

Bomba Užminė Gen. 
T. Tūtą, Reakcinį " 
Burmos Politiką

• z
______________ 1

I ..t * • '
Rangoon, Burma.

tomobilin įdėta bomba už
mušė gen. U Tin Tųt’ą, bu
vusį užsieninį Burmos mi
nistrą. Tūtas vadovavo ka- • 
rui prieš plačiai sukilusius 
žmones. Sukilėliai partiza
niškai kovoja, kad nuverstų 
reakcinę valdžią ir įsteigtų 
demokratinę santvarką.

Burmos prezidentas Eao 
Šve Thąik ii’ premjeras 
Thakin Nu yra laikomi^An
glijos įrankiais. Prezidentas 
paskelbė karo stovį ištisoje / 
šalyje prieš smarkėjantį su-. *’•' 
kilimą., " _____ ’

Angly Oro Manevruose 
Žuvo 15 Asmeny

Au-

London. — Akrobatiškai ’ A j 
lakstydamas, anglų bombai 
nešis nukrito ant sustojusių 
vieškelyje automobilių , ties 
karinių lėktuvų aiškte Mar- ? į 
gate; sudegė bombaneŠis ir 
keli automobiliai su žmonė- z 
mis, \ žuvo 10 asmenų, o 13 
pavojingai sužeista. Kitose 
vietose Anglijoj tą pačią 
dieną sudužo dar 3 kariniai 
lėktuvai; su jais sue 
užsimušė 5 lakūnai.

u jais sudegė bei

KRUVINAS DeGAULLET) 
ŠAIKOS ŽYGIS *

Paryžius. — Kuomet po 
fašistuojančio generolo de 
Gaulle’o mitingo^ Grenoble 
mieste pradėjo demonstruot 
komunistų vadovauj a m i 
darbininkai, tai degaullistai 
ir žandarai ėmė šaudyti de
monstrantus ; vienų komu
nistą nušovė, kelias dešimtisINDONEZIJOS KOMUNISTAI UŽĖMĖ STAMBU MIESTU IR APSKRITĮ JAVOJ. .

^ Indone- loję, ir įkūrė “tarybų” vai-1 Indonezijos prezidentas Ęespūblikos pramonėse. Sa- darbininkų sužeidė.
Ma. Modin-ha ir Snolrfirnn fnnimr nnfilrplhp knma tanrkiniam n<*rvprs- .... ----------

Batavia, Java. ,..r .... .
zijos komunistai užėmė Ma- džią Madiųūe ir apskrityje,1 Soekarno, tuojau paskelbė koma, tarybiniam pervers 
diuną, trečią didžiausią Įn- kaip praneša Associated, karo stovį darbininkams vi- mui Madiųrie vadovavo ko
donfezijos miestą Javos sa- Press.

* . Z* ’ X
sose svarbiose Indonezijos munistas Musso

Havana. — Bomba apar
dė Kubos darbo ministeriją.

&1S
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f olke Bernadotte Užmuštas
Jungtinių Tautų pasiuntinys Palestinon taikai daryti, 

grovas Folke Bernadotte, tapo pasalingai dviejų asme
nų užmuštas. Jis buvo užmuštas Jeruzolimoje. Drauge 
žuvo ir francūzų pulkininkąs Serot, kuris tuomet su 
Bernadotte važiavo iš senosios miesto dalies į naująją.
*Bernadotte buvo švedų tautybės. Sakoma, jis buvęs

> Napolėono ainy s. Jis buvo Švedijos karaliaus giminaitis.
Bernadotte pagarsėjo ypačiai 1944 ir 1945 metais, 

kuomet galvažudis Himmleris siekėsi per jį, Bernadotte, 
padaryti taiką su Amerika ir Anglija, kad naciai galėtų 
pasekmingiau atsilaikyti prieš Raudonąją Armiją. Tai 

- parode, kuo budeliai naciai pasitiki!
Grovas Bernadotte visuomet buvo konservatyvus, deši

nus ir ten, kur ėjo klausimas apie pažangumą ir reakcin- 
'' gumą, jis stovėjo su pastaruoju.

Kaip nekalbėsime, Palestinojė šiandien pažangų ju- 
' dėjimą atstovauja Izraelius, žydai, nepaisant, kad ir ten 

yra reakcininkų ir niekšų. Arabai atstovauja senąjį pasau
lį, feodalizmą, ir jiems pataikauja anglai ir amerikiečiai 
imperialistai, Arabijos aliejus,t mat, kaip medus muses, 
pritraukia Wall strytą ir anglus kapitalistus.'

Jau per tūlą laiką buvo skelbta, jog Bernadotte, kaipo 
Jungtinių Tąutų taikdarys, yra perdaug šališkas. Jis 
pernelyg labai pataikaująs arabams. Žydai jo darbais pik
tinosi, skelbdaTfil^fog Bernadotte atstovauja Palestinoje 
ne* Jungtines Tautas, o Wall strytą ir Anglijos imperia
listus.

Veikiausiai tais sumetimais Bernadotte ir buvo už
muštas. Sakoma, jį užmušė Sterno grupės nariai. •

Sterno grupė Izraeliuje yra nedidelė, tik keletas tūks
tančių asmenų, bet kdvinga. Ji susiorganizavo ir pasiva
dino šiuo vardu pfieš metų eilę, po to, kai anglai sušau
dė vieną žydą patrijotą Sterno pavarde; ši grupė susior
ganizavo, vėikė slaptai ir griežtai kovojo prieš anglus 
imperialistus. Pastaruoju laiku ji kovoja prieš arabus.

.Bet kol kas dar vis niekas nežino, kas buvo Berna
dottes užmušėjais? Gal ir nežinos, gal užmušėjai nebus 

_^Wrasti. t \
Kaip ten nebūtų, nieks negali užgirti Bernadottes už

mušėjų darbų. Kiekvienas žmogus juos griežtai pas- 
; merks. ‘ z .

Bernadotte užmušimas juk neišspręs nei Izraeliaus nei 
Palestinos ateities? Izraeliui toks žygis tik tegali pakenk-

O vis tik, objektyviai dalykus imant, Bernadotte Užmu
šimas glūdi toje netikusioje politikoj, kurią sudarė ne žy
dai, ne arabai, bet Amerika ir Anglija.

Pasidavė
Taigi Hyderabad© valdovas Indijai pasidavė, — pasida-» 

vė po keleto dienų, kai Indijos armija įsiveržė į Hyderą-

g “ Buvo manyta, jog Hyderabadas, kurio nizamas (mo- 
j narchas) didžiavosi nepalaužiama galybe ir jo armijos 

c 'nenugalimumu, galės laikytis prieš Indiją bent kokį mė
nesį? Bęt ne! ;

(Hyderabado žmonės, kurių dauguma indusai, nenorėjo 
kariauti, jie biedni, išvarginti, todėl joki valdovo plepa
lai ji/ neužgrūdino. Kare, beje, reikalingi ginklai, o jų. 
Hyderabadas neturėjo; valdovui rūpėjo palociai, jo kele
tas dešimtų žmonų, suguloyių, o ne krašto reikalai.

Dabar, atrodo, Indija bus ap vieny ta, neturės ji savo 
viduje jokios nepriklausomos valstybęs. Visa tai padės 
komunistams ir visiems progresyviams žmonėms" jungti 
savo pajėgas kovai už liaūdies reikalus.
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. gonados Darbininkų Uždarbiai
liaudies Balsas rašo: > s " ,
“8tatjstinįąi biurai ir Canadian Press dažnai paduoda, 

ant kięk kapądieČi^ pajamos padidėjo, ant kiek darbi
ninkų algos padidėjo. Nesenai buvo laikraščiuose smul
kūs daviniai apie darbininkų uždarbius, surinkti statisti- 
kų biuro. Kiek vėliau Canadian Press džiaugėsi, kad vi- 

į ‘ dutinis Kanados darbininko uždarbis yra $40.49 į savaitę. 
Išrodo, kad Kanados darbininkai dabar, uždirba visu 
trečdaliu daugiau, negu pirm karo. Bet ar tame yra bent 
kiek tiesos? -Nei kiek..- ’ ' .' -

“Kiniečiai uždirba milijonais savo dolerių, bet jie šian
dien daug mažiau nuperka. Taip ir Kanadoje. Kanados 
doleris, lyginant jo vertę su pirmkarine verte, kur kas * 
mažesnis. Keli mėnesiai atgal buvo apskaičiuojama, kad 
doleris tevertas 60 centų. s

“Taigi, lyginant'su tuo, kiek buvo galima už dolerį 
pirkti pirm karo, Kanados darbininkai vidutiniškai už
dirba ne daugiau $22.00 į savaitę. J v

“Kai kas paklaus, kodėl šiandien žmonės turi pinigų? 
Kodėl jaučiamas trukumas nekuriu prekių? Į tai atsako 
tas faktas, kad šiandien žmones dirba ^pastoviau; kad 
šiandien daug prekių išvežama į tuos kraštus, kurie labai 
nukentėjo nuo karo. Darbininkus šiandien palaiko ne 
didesnės algos, o pastovesnis darbas. Net tos industrijos, 
kuriose būdavo didėles pertraukos, “siekai”, dabar dirba 
beveik vienodai. Jeigu prekių perteklius būtų didesnis, 
prasidėtų pertraukos, tuojaus pasireikštų stoka perka
mosios jėgos. * ? . . -r

Ž“'

GRĮŽTA J LIETUVA
Iš Lietuvos ateinančios 

žinios praneša, jog kas kart 
daugiau žmonių grįžta į 
gimtinę. .Jie grįžta grupė
mis, šimtais, o pasiekę, Sa
vo gimtąjį-kraštą džiaugia
si pradėdami dorą ir kilnų 
gyvenimą. <'

mj, kad va, tie* ir tie gimi
niečiai aukštų Tarybų Lie
tuvos vyriausybės žmonių 
atsisako grįžti. Viena iš to^ 
kilį jau sugrįžusių yra Ale 
Sidabraitė - Petrauskienė, 
nusipelniusio T. Lietuvos 
dainininko Kipro* Petraus- 

grįžimą Lietuvon drg.i Ro- 
juš Mizara “Laisvėje” ši
taip komentuoja: >

“Įdomi žinia, ar ne?
“Ligi šiol daug tarybinės 

Lietuvos priešai nuolat kar
tojo; “Alė Sidabraitė - Pet
rauskienė nebegrįš Lietu
von, nepaisant to, kad jos 
vyras Kipras Petrauskas ją 
kviečia...”

“Negrįš, negrįš, o toji 
ima ir sugrįžta!....

' “Daug Alių Sidabraičių 
jau buvo ir jų daug dar 
bus.

»“Apsisvarstę, apsigalvoję, 
nevienas išvietintų jų su
grįš -šąlin, kurioje gimė ir 
augo, — kraštan, kuris jų 
laukia ir ragina: grįžkit 
namo, vaikai, grįžkit namo, 
čia jūs esate laukiami.

• “Būs tokių, kurie dabar 
negrįš. Tai žmonės priešin
gai «- nusiteikę link tarybi
nės santvarkos.

“Tačiau, kai juos vargo 
spragilas gerokai apkuls, o 
laikos vėtyklė 'pablaškys, 
tuomet ir jie kitaip galvos.

“Žinau žmonių, neseniai 
iš Vokietijos atvykusių 
Amerikon, kurie jau trokš
ta grįžti gimtinėn!”

Tenka pasakyti, kad * ir 
mūsų kolonijos orą gadi
nantis “A. L. B.” džiūgavo, 
kad “Alė Sidabraitė - Pet
rauskienė atsisuko grįžti.” 
Tą darė net nepasiklausęs, 
ką jį galvoja daryti. Jis, 
kaip visi. Tarybų Lietuvos 
priešai jau papratę kitų 

nomesnių žmonių vardus, 
kad po jų priedanga varius 
biaurius šmeižtus prieš ta
rybų šalį. Tad nenuostabu, 
kad jų pranašavimai nesi
pildo. 4 "

Žmonės grįžta į gimtinę, 
o tuo tarpu fašistiniai ne
naudėliai išsijuosę varo1 
pragaištingą melų ir šmeiž
tų kampaniją, siekiasi kuo 
daugiau lietųvjų palaikyti 
suklaidintus ir atitrauktus

grįžusių rašė ir rašo laiš
kus bei atsišaukimus liku
siems D. P. kempėse, kvies
dami grįžti ir juos.. Daug 
tokių laiškų tenka skaityti 
pažangiojoje spaudoje. Su
prantama, tas stipriai pa
veikia į Vokietijoje ir kito
se vietose vargstančius iš- 
vietintus ir tie, kurių są
žinė švari, stengiasi nusi
kratyti suniekšėjūsių gai
valų įtakos bei atkalbinėji
mų ir pasuka savo žings
nius gimtinės link> “Vis dL 
dėsnis pabėgėlių skaičius 
įsitikina, — yra pasakęs 
Justas Paleckis, — kad jie 
tapo apgaulės aukomis, kad 
juos išnaudoja karo nusi
kaltėliams pridengti, kad 
perspektyvos, kuriomis fa
šistai juos ramina, yra ne 
kas kita, kaip savęs apgau
dinėjimas ir tuščios svajo
nės.” Už tai, kas kart vis 
daugiau jų liuoshojasi nuo 
Tarybų Lietuvos priešių 
pinklių - bei suvaržymų, ir 
brenda iš vargingos išvie
tintų jų padėties. O išeitis > 
iš to vargo tik viena—grįž
ti į gimtinę.

Birželio 20 dieną, kaip 
pranešama iš Vilniaus, Jš 
Vokietijos anglų ir ameri
kiečių zonų grįžo į Lietu
vą 500 žmonių. Šiltu drau- 
giškumtL juo's pasitiko auk
šti x vyriausybės pareigūnai 
ir visi Lietuvos žmonės. Jie 
su džiaugsmu įsijungė į 
kilnų ir darbingą tarybinį 
gyvenimą, teikiantį' šviesią 
ir užtikrintą ateitį. “Lietu- vardu kalbėti, naudoti, ži- 
voje bedarbių: nėra. Kiek
vienam iš jūsų yra užtik
rintas darbas, kuris suteiks 
jums asmeninį pasitenkini
mą ir naudą valstybei,”" — 
pareiškė jiems LTSR prof
sąjungų cehtrąlifiio komite
to pirmįnįnkas Baranaus
kas. 1

Daug įžymių asmenybių 
grįžta, kartu ir tie, kuriais 
Renegatai didžiavosi besi
slėpdami už jų, betauzyda-

CIO viršininkas Murray peikia iš unijų iždo paskirtą 
dovaną ponui Murray Lincoln, Europos pašalpų per-, 
siuntimą Įstaigos viršininkui. Stebėtojais yra kitas 
CIO viršininkas Irving Abramson ir Anglijos ambasa

dos atstovas Ivor Thomas.

“Visokios statistikos apie darbininkų algų pakilimą 
siekia tiktai.vieno dalyko: sulaikymo bruzdėjimo prieš 
kąinų kilimą ir už algų pakėlimą. Žiūrėkit, sako jos, jūs 
uždirbąt daug, daugiau. Bet jos nutyli, ant kiek doleris 
nupuolė. Pienas kainuodavo 11 centų kvorta, o dabar 
kainuoja 18 centų ir daugiau. Duona buvo 8 centai kepa
las, p dabar 14 ir daugiau. Sviestas buvo 40 centų svarąs, 
o dabar baigia'eiti iki 80 centų. j

“Dolerių skaičius šiandien nieko nepąsako, kol nepaly
gini su tuo, kiek jiė verti šiandien.” ' ■ • ; .

Kas yra Kanadoje, tas pats ir Jungtinėse Valstijose. 
Pas mus vidutinis darbininko uždarbis bus arti 50 dole
rių savaitėje. Bet visoki gyveninio produktai pabrango 
daugiau, negu 50 nuoš., palyginti su prieškarinėmis kai- 
noinis. Ir kainos vis tebekyla! ' 1, ? ■ . ’
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huo Lietuvos.
Kuomet pažangieji piūsų 

kolonijos žmonės rūpinasi 
sutvarkyti savo pilietybės 
dokumentus, kad laikui pri
ėjus galėtų grįžti į gimtinę,' 
smetonininkai ir kitokio 
plauko išgamos kursto ne
daryti žygių sutvarkymui 
užsienio paslj ir kliedą apie 
kokias tai jau niekieno ne
tikimas “okupacijas?’ Ka
da dorieji lietuviai išvietin
tų jų tarpe esantiems savo 
giminiečiams pataria be jo
kių svyravimų kuo grei
čiausia grįžti į Tarybų Lie
tuvą, fašistuojanti elemen
tai ir jiems organaujantis 
“A.L.B.” agituoja prieš ir 
ragina juos atsikviesti į. šią 
šalį. . ' ' / zZ ' /

Tuo tarpu besirutuliuo- 
janti įvykiai rodo, kad* tik 
pažangiųjų’pozicįja yra'tei- 
sitiga, kad tik .tarybinėje 
tėvynėje kiekvienas lietuvis 
gali rasti dorą ir užtikrin
tą gyvenimą, tuo tarpu be- 
sibastant užsienyje jiems 
tenką skurdas ir neviltis.

Kaip draugas R. Mizara 
pastebi, ir Ameriką pasie
kę išvietintieji jokio rojaus 
■nesurado ir trokšta grįžti 
gimtinėn. Ir senieji emi
grantai ilgus metus gyvenę 
svetimose šalyse ir jau apsi
pratę prie tokio gyvenimo 
nepamiršta savo tėvų kraš
to, ilgisi savo gimtos šalies 
ir ugdo viltis kuo greičiau 
į ją sugrįžti. Tad, kam 
klaidinti kitus,.kam apgau
dinėti tuos vargstančius D.‘ 
P. stovyklose su pažadąis 
atsikviesti į Amerikos ša
lis? Juk čia kad ir galėtų 
atvykti tik juodą ir sunkų 
darbą tesuras.

Be to, tas atsikvietimas 
yra tik apgaulinga viltis. 
Daugybė “A.L.B.” suklai
dintų žmonių dideles sumas 
pinigų prakišo besirūpinda
mi išgauti “atsikyietimo” 
dokumentus, o j;ų laukiami 
žmonės vis negali atvažiuo
ti. Atvažiuoja tik tie, ku
riuos važiavimui skiria D. 
P. vadovybės ir tarptauti
nis pabėgėlių išvežimo or
ganizmas. Kvietimai ne
gelbsti nieko.

Bet kokių galų ieškoti 
svetur, kuomet kelias atvi
ras į gimtinę?

Perspėjame visus tautie
čius, kad, kol dar laikas, 
rimtai ir dorai nusistatytų 
link savo gimtinės, kad ne
užsidarius kelio į ją ir vė
liau nereikėtų gailėtis.

Iš vakarų, iš vargingos 
išvietintų padėties, žmonės 
grįžta į savo tėviškę. Visi, 
kurie jų, tarpe turite gimi
nių ar pažįstamų, paragin
kite juos skubiau tų daryti, 
tėvynėje jų laukia kilnūs 
darbai, doras gyvenimas.

Visi dori lietuviai tealsu- 
ka nugarą’ Tarybų Lietuvos 
šmeižė jams, amėrikohinio 
imperializmo garbintojams. 
Visų lietuvįų kelias yra ne
dalinamai 'susijus su bend
ro mūsų tautos kamieno ke
liu, • su Tarybų Lietuvos 
liaudies idėjomis, su jos di
džiuliu darbų, kūrime so
cialistinio gyvenimo ir švie
sios ateities.

Ir čia" atvykusieji buvu
sieji' D. P., kurie ųeatsiža- 
da savo tėvynės ir kada 
nors tikisi į ją grįžti, turė
tų pasirūpinti nutraukti 
ryšius su tėvynės priešais, 
sųtvarjkyti savo padėtį ir. 
eiti išvien su pažangiaisiais 
lietuviais.
(Iš Argęntinos 'Vienybės’)

. ■ ĮM.Į .1 I Į..Į ........... .........”

Washington. — Vėlatidle-' 
tas teisminis įkąltinimas a- 
merikoneiMildredaį Gillars, 
kuri karo metu per Berlyno 
radiją skleidę nacių propa
gandą,. ;

Algerijos Turtai ir * 
Jos Žmonių Vargai 

Francija yra didelis impe- po du hektarus"žemės, tuo 
tarpu ten yra 26,000,dvar
ponių, kurių 20%> turi po 
18,000 hektarų, o tūli valdo 
net po 100,000 hektarų der
lingos žemės.

Franci j os valdonams nau
dinga yra, kad Algerijos gy
ventojai būtų tamsūs, nemo
kyti, ir todėl 90 nuoš. jų y- 
ra beraščiai ir bemoksliai. 
IŠ 8,000,000 gyventojų pra
dines mokyklas lanko tik 
150,000 vaikų, gi universite
tą tik 5,000 studentų, žino
ma, turčių vaikai.

Pelnai francūzų fabrikan
tų pasakiškai auga. Kompa
nija jūrų pakraščių gilinimo 
pradėjo biznį su 14,300,000 
frankų, o-dabar-jos kapita- -i 
las yra 65,000,000 frankų 
auksą'valiuta. Kompanija, 
•kuri ' gamina ‘fosforitus, 
pradėjo biznį su 67 milijo
nais, o dabar turį 250 mili
jonų frankų. , Chemiškas 
trustas pradėjo biznį su 42 
milijonais, o dabar jo kapi
talas jau 242 milijonai fran
kų. Tokius turtus francū- 
zai fabrikantai išspaudė iš 
alžiriečių prakaito. Dabar 
Francijos kapitalistams tai-J 
kon atėjo amerikiečiai — 
Wall Stryto kapitalistai ir 
alžiriečių gyvenimas pasi
darė dar sunkesnis.

. Kova už/Išsilaisvinimą '
Bet Algerijos gyventojai 

tikisi sulaukti šviesesnės 
dienelės. Algerijos Komuni
stų Partija, kuri turi 20,000 
narių, darbo žmonių unijos, 
kurios turi 250,000 narių, 
jaunimo, moterų ir kitokios' 
organizacijos kovoja už iš
silaisvinimą iš po svetimųjų 
jungo*, už nepriklausomą 
liaudies demokratinę Alge-^s 
rijos respubliką. *

Žemė tiems/-kas ją apdir
ba; laisvė —Algerijos žmo
nėms; laukan užsienio ka- 

rialistinis grobikas. Ji, kaip 
kokis voras, turi pavergus 
daugybę pasaulyje tautų ir 
tautelių. Ji savo naguose 
ląiko ir turtingąją Algeriją 
(Alžiriją) Šiaurinėje Afri
koje. Pati Francija užima
212.659 ketvirtaines mylias 
ir turi 40,500,000 gyventojų. 
Gi, jos kolonijos užima 4,-
645.660 ketvirtainių mylių ir 
turi 70,000,000 gyventojų. 
Reiškia, Francijos kolonijos 
22 kartus didesnės už pačią’ 
Franci ją.

Algeriją- ant 650 mylių 
prieina prie Viduržemio Jū
ros, o pietinė jos dalis suda
ro dalį Saharos dykumų Af
rikoje. Algeriją užima 847,- 
552 ketvirtaines mylias; tai 
yra keturis kartus didesnė 
už Frakciją. Algerijoj gy
vena 8,000,000 žmonių—fi}- 
lachamiU} arabų ir nedidelis 
pridėčkas europiečių. •

Algerijos prieplaukos at
daros per visus metus,, pa
mariais ir paupiais derlingi 
laukai nuo senovės* viliojo 
užkariautojus. Ir keno ten 
pulkai nebuvo! "Ten buvo 
smarkūs kartageniečiai ir 
pulkai vedami žiauraus Ka
ligulos, vandalai, vizantie- 
čiai, arabai, ispanai, turkai- 
osmanai ir kiti. *

• * 4

Francūzų Įsiveržimas
i į Algeriją

, 1830 metais į Alegriją į- 
siveržė Francijos pulkai. 
Nauji atėjūnai žvėriškai 
puolė senovės gyventojus, 
kardu ir ugnimi nudavė iš
tisus miestus, miestelius ir 
sodžius, išnaįkino ištisas 
gyventojų gentis! Bet filla- 
chartiiai per desėtkus metų 
organizavo sukilimus ir ko
vojo, kad išvaryti atėjūnus.

Bet atėjūnai buvo geriau 
ginkluoti ir tvirtesni. Fran
cijos valdonai steigė Algpri- 
joj savo kompanijas paver
gimui ir išnaudojimui vie
tos žmonių. Jie šimtais lai
vų, išveža žaliadaikeius fab
rikams^ Jie susijungę su vie
tos kunigaikščiais ir dvar
poniais atėmė, nuo darbo 
valstiečių derlingą žemę, 
nustūmė paprastus žmbnęs į 
prastesnes vietas, į mažiąii 
derlingus laukus, į Saharos' 
dykumas.

Dr. Sulla aiškindamas 
Algerijos valstiečių, ir dar-, 
bo ’žmonių padėtį sakė:

“Reikia pasakyti, kad vie
tos gyventojų drabužiai, 
maistas, gyvenimo butai y- 
ra taip blogi, atsilikę, kad 
gal taip gyvendavo tik ur
viniai žmonės/?

Algerijos Turtai
Gi Algeriją yra turtingas 

kraštas. ' Derlingos žemės 
ten yra virš 10,000,000 hek
tarų (vienas hektaras yra 
veik du ir pusė akrai), Ten 
puikiai dera- kukurūzai, ta
bakas, auga vynuogės ir kiti 
Vaisiai. Iš • Algerijos. kasmet 
išveža Francijos iurčisti a v 
pie 20,000,000 litrų vyno.

Algerijoje yra apie 100,- 
000,000 tonų anglies, ^et jo 
gamyba dar žema, tik apie 
250,000 tonų į metus. Iš Al-, 
gerijos francūzai kasmet iš
veža l,500;000 tonų gele
žies; , 100?000 fonų alfitb 
(medžiagos popierio< gamy
bai) ; 300,000 tonų fosfari- 
tų ir daįig v kitokių žalia- 
daikčių. ./ '.-••• e

Algerijoj kas metai paga
mina 400,000 to/ių korkos,. 
tai yrą,zvieną Šeštą dalį pa
saulinės gamybos. P

Vargšai ir TurčįąįT
1,500,000 algerięčių vals

tiečių turi ne daugiau, kaip

vikus o balsiai, kurie vis 
daugiau apjungia suvargu
sius valstiečius, darbinin
kus, žvejus ir neskaitlingus 
alžiriečių inteligentijos bū
rius.

Algerijos liaudis nėra vie
na. Još kovą remia Franci
jos Komunistų partija, ku
ri daugiausiai. balsų* gavo 
laike rinkimų. Jos obalsius 
palaiko viso pasaulio žmo
nės, kurie trokšta tikrosios 
liaudies demokratijos ir 
laisvės. ' *
Imperializmui Galas Ateis

Ir.lie vien Algerijoj7 ši ko-g 
va verda, ji plečiasi ir kito-" 
se Francijos . kolonijose, 
kaip tai: Tunisijoj, Morok- 
ko, Francijos Vakarinėje ir 
Ekvatoriškoje A f r i koje, 
Mą’dagaskare, Indo-Chiriuo- 
še ir kitur. z •

Aiškų, kad kolonijų žmo
nių kovą už tautinę laisvę, 
valstiečių ir darbinipkų ko
va už išsilaisvinimą.iš ponų 
ir kapitalistų vergijos susi
jusi į bendrą kovą sų Fran- > 
cijosF darbininkų, .valstiečių 
ir demokratines inteligenti
jos prieš reakciją, prieš im
perializmą, prieš pavergė- j 
jus ir išnaudotojus galų ga
le parblokš Francijos im
perializmą- Jo nuo pražūties 
neišgelbės nei Matrshallo 
Planas, nei kitoki Wall 
Stryto turčių skymai. O tai 
reikš išsilaisvinimą 70,600,- 
000 Francijos kolonijų gy
ventojų, kurie steigs savo 
liaudies demokratines res* 
publikas, kurių gyventojai 
nesiduos , išnaudoti nei sa
viems popams, nei naujiems 
imperializmo šulams iš už- . 
jūrio. fValst. Sūnus,

4
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Draugams Kirgizams

me Bita

Kur meilė ir brolybė jaugi viešpatauja, 
Kur visą kuriate tarybiškai išnaujo.

Manasas, kurs dėl Jūs garbės kirgizai, kovės 
jLigšiolei priešaky galvos narsios draugovas 
Tebežengia mylimos Kirgizijos laukais 
Ir žiūri; tiek atliks, o kiek su juoju eis 
Džigitu prašmatniu, kur nepagailė nieko, 
Jei reikia ir mergaitę mylimą palieka 
Plūst ašarose ir likti be gynėjo.
Bet ne, Kirgizės moterys netokios, 
Jos iš pikčiausio priešo išdidžiai tik juokias - 
Ir kaip Gražina mūs, Manasė Kanykėja 
Parodo kario protą, darosi veikėja 
Lygi savajam vyrui. Ir seni akynai 
Ne veltui vardą jos dainosna įrakino.

Žinau. Juk turite istoriją jau seną, 
Žinau Manasas didis lig šiol tautoj gyvena 
Ne vien tik padavimuos ir ne tik dainoje 
Šalia kiekvieno jūsų žengia jis arti

Nors kartais jėgos Jūsų ir toli nelygios 
Jėgom šitom prieš kurias jūsų kylat 
Kaip kad šešioliktaisiais metais kylį gilų 
Įvarėte į bajų ir carų tvirtovę.
Ir spaliui tuo padėjote, kai jisai iššovė 
“Auroros” batarėjom į pasaulį seną, 
Kuris vienodai slėgė ir Jus ir tautą mano

Kodėl Šis Anglų Jūrininkas 
Pasirinko Tarybų Sąjungą?

Vilniaus Atstatymui
KAUNAS, liepos 12 d. — 

Sargenų plytinėš kolektyvas 
Vilniaus atstatymui pagamino

Naujajai čerpinei - miesto 
pramonės kombinato liejykla 
liedina 600 štukų čerpėms for-

Kur jūs laukuos darbingi kuriasi aulai, 
Kur tartum kviečių varpos saulėn kelias kyla

Birželio 28 d. į Odesos mies
to Tarybos priėmimo kambarį 
atvyko Amerikos laivo “Edvard 
R. S^vib,” esančio Odesos uos
te, jūrininkas REDŽINALDAJS 
HUBARDAS ir pareiškė, kad 
jis nutarė pasilikti Tarybų Są
jungoje.

HUBARDAS įteikė Odesos 
miesto Tarybos pirmininkui ad-

25,000 Akermano tipo kera- 
niikos blokų. Akermano ke
ramikos blokai, trobesių per
dengimus įrengiant, pavaduo
ja metalines dvitaurines sijas 
ir gelžbetonį. Tuo būdu su
taupoma metalo ir cemento.

Būdamas Odesoje, aš, turėjau 
galimumą pažinti tarybinių 
žmonių gyvenimą ir įsitikinau, 
kad Čia* visi žmonės turi gali
mumą gauti darbą bei užsitik
rinti reikalingas gyvenimo są
lygas. Jie pergyveno praėjusio 
karo baisumus ir jiems žodią 
karas yra susijęs Su nesuskAi-

Baigiu, draugai, ir taip jis išėjo, ilgas, „ 
Tas ląiškas> mano. I*> akys jau žvilga 
Man ašara dėl to, kad pajutau nūn aiškiai 
Tarybinių tautų draugystė ką mumiem reiškia

Universalinis Magazinas 
Jurbarke

'JURBARKAS, liepos 12 d.- 
šiomis dienomis čia atidary
tas universalinis magazinas 
Jo lentynose—galanterija, tri
kotažas, avalynė, manufaktū
ra, porceliano indai ir tt. Ati
darymo dieną magazinas ap
tarnavo apie 300 žmonių.

J. Vilčinskas.

Aš — dainius Lietuvos, žalia Tėvynė mano 
Daug amžių karuose • ir varguose gyveno; 
Sena tauta manoji, jos kalba sena, 
Tarytum'šimtmečių toj slėptus aimana.* 
Kiti, iš Indijos mes kilę esam, sako, 
Aš daug arčiau gi ieškau senuolių mūsų tako. 
Kuriuo atėjo jię į Panemunę brangią 
Ir čia sukūrė sau pastovią mūs padangę.
Mūs Vilnius ir mūs Kaunas ir mūs kitos pilys 
(Šiandien bokštai jųjų baigia griūt pražilę) 
Per šimtmečius- stovėjo nuolat budrioje sargyboj 
Prieš vokietį, kurs matė išsvajotą ribą 
Toli už Lietuvos plačiojoj slavų žemėj.
Bet mūs tradicija tokia: iš prosenių mes šėmiam 
Stiprybę sau ir drąsą ir kovoje nežiūrim 
Kiek priešų, tiktai klausiam, kurgi jie, o kur jie? 
Džigitai mūsų šaunūs draug su Jūs džigitais 
Tuos pat laukuos kovoję taip pat už laisvę krito, 
Parkritę, kėlės vėl, nes reikia prasiveržti, 
Nes priešo kraujuje reik numalšinti karštį, . 
Kurį mums kėlė priešo nūžudyti broliai, 
Sudegintos sodybos ir “tigrų” šupliai 
Lietuvių ir kirgizo sustabdyt nebstengė.
Neveltui Ak-kula dar stepėse tebežveųgia, 
Prisimena jisai draugovę, naują, kitą \ .
Kur mūsų dienomis, kaip saulė mums nušvito: 
Panfiloviečiai tai, kur drąsūs Maskvą gynė 
Ir tapo pavyzdžiu kaip reikia, gint tėvynę. x

mų. Per pirmąsias keturias 
darbo dienaus meistras Adoma- 
vi.čius ir formuotojas- Sbitnie- 
vaitė Vilniaus išvadavimo 
ketvirtųjų metinių garbei pa
gamino kelis šimtuš cementi
nių čerpių.

Montažo Darbai Degtukų 
šiaudelių Fabrike

KLAIPEDA,' liepos 12 d.— 
šiemet atstatymo ^degtukų 
šiaudelių fabrike vykstą mon
tažo darbai: įrengiama antro
ji įmonės eilė. Perdavus ją 
eksploatacijon, fabriko p'ajė-

Mokyklos Apylinkėse
TELŠIAI, liepos 12 d.—Ža

rėnų valsčiaus Kįrštėnų apy
linkės valstiečiai stato savo 
jėgomis naują-' mokyklą. 
Vietoje buvo pagamintos sta
tybinės medžiagos. • Mokslo 
mėtų pradžiai mokykla pra
dės veikti. . J'

Rudenį bus atidarytos nau
jos mokyklos Kretičių ir Vil
kaičių apylinkėse, 
čiaus centre pradės .darbą 7 
metų mokykla. ,

O broliai Alymkulai, Aly mielasis, 
Norėtau, kad jausmai mūs būtų taip suaugę 
Į vieną darnų himną, į vieną dairią kilnią 
Nuo Jūsų Frunzės miesto lig senojo mūs Vilniaus, 
Norėtau, kad draugystė mūs tautų senųjų 
Užgrūdintų kovų draugystės, kuri nujau 
Legendą darosi, nemirtinga legenda, 
Kad taptų auksu tuo,.kurs niekuomet negenda, ' 
Kurs niekad nenustoja savo svorio dydžio, 
Norėtau, kad draugystė mūsų vis tolydžiai 
Spartėtų, augtų, kiltų ir bujotų, 
Kaip medvilnė pas Jus. ir linas mūsų plotuos, ' 
Kirgizija ir mes, dvi šalys, kurios stovi 
Dabodamos saugumo, laisvės ir gerovės 
Abipus tos šalies, kurią vadinam 
Tarybų Sąjunga, kurią kaip vienas ginam.

Iš pasikalbėjimų su- jūrinin
kais, kurie ne kartą yra buvę 
tarybiniuose uostuose, aš suži
nojau apie tai, kad žemėje yra 
tokia šalis, kur vyriausybė už
tikrina kiekvienam galimumą 
dirbti ir normaliai gyventi. At- * 
vykęs į Odesą ir pamatęs tary
binių žmonių gyvenimą, aš įsi
tikinau, jog visa, ką af anks
čiau girdėjau gero apie dary
bų Sąjungą, — yra tiesa, o vi
sa, ką rašp Amerikos ir Rana-r 
dos reakciniai * laikraščiai, — 
yra melas.
'Daug metų aš svajojau apiė 

tai, kad gyvenčiau ir dirbčiau 
tokioje šalyje, kaip Jūsų, įr ąš 
būsiu laimingas, jeigu Jūs' su
teiksite man galimumą, tapti 
Tarybų Sąjungos piliečiu.

Aš jau parašiau laišką Di
džiosios Britanijos ambasado
riui «-Tarybų Sąjungoje, kuria
me pranešiau, kad atsisakau 
nuo Didžiosios Britanijos pilie
tybės.

1948 m. birželio mėn. 28 d.
Arturas

- Hubardas.”
Vienu metu Hubarflas įteikė 

Odesos miesto Tarybos bendra
darbiams nuorašą žemiau pa
teikiamo. laiško,- kurį jis nu
siuntė Didžiosios Britanijos 
ambasadoriui Maskvoje 'ir ku
riame jis atsisako’ nuo Didžio
sios Britanijos pilietybės ir 
praneša apie savo ketinimą pa
silikti gyventi Tarylbų Sąjun
goje: ,

“Didžiosios Britanijos Arabei 
sadoriui Tarybų Sąjungoje.

Aš, Redžinaldas Arturas Hu- 
bardas — Didžiosios Britanijos 
pavaldinys, į Odesą atvykusio 
Amerikos laivo “Edvard R. 
Skvib” jūrininkas, pranešu, 
kad atsišakau nuo Didžiosios 
Britanijos pilietybės, nes no
riu pasilikti' Tarybų Sąjungoje.

Aš nenoriu grįžti į tėvynę 
dėl šių priežasčių. >.

As gimiau Kanadoje, inžinie
riaus šeimoje. Nuo 1913 m. iki 
1922 m. mario tėvas buvo Ka
nados konsulas Jungtinėse 
Valstijose. .Vos tik. tėvas nete
ko šio darbo, aš fcatyriąu pats 
visa tai, ką patiria milijonai

CIO telefoųistjj ir nepriklausomų telefonistų unijų vir
šininkai tariasi' bendrai pravesti kampaniją už mokės- 
ties priedą 375,000 unijų narių. Ii kairės: R. W. Long, 
J. L. Crull, Margaret Kennedy. Stovi: Howard Jones, 

Katherine M. Krug, William S. Leary.

paprastų žmonių kapitalistinia
me pasaulyje. Per .visą savo 
gyvenimą aš tik ir tedariau, . 
kad ieškojau darbo.

Išgyvenęs iki 4,3 metų, turė
damas kai kuriuos gabutpus ;■ 
bei drabštumą, aš turėjau 
tikėtis, kad gausiu galimumą .

Progresyvių Partijos kandidatas į prezidentą Henry 
SĄ. Wallace pasisveikina su CIO Elektristų Unijos pre
zidentu Albert Fitzgerald po to, kai Wallace’as pa
sakė prakalbą tos unijos 1 konvencijoje, New Yorke. 
Wallace kritikavo Trumaną už vertimą darbininkų 
vykdyti Taft-Hartley Įstatymą. Tuom savo elgesiu, 

šakė Wallace, Trumanas “išduoda’’ darbininkus.

verstas ieškotis vietos kokiame 
nors laive.

Išgyvenęs 43 „ metus, aš ga
lų gale neturiu nei mokslo, ku
rio per visą gyvenimą siekiau, 
nei tvirtos specialybės, nei sa
vo buto, nei šeimos; kurios aš 
negalėjau susikurti dėl to, kad 
ne tik nepajėgiau’ aprūpinti 
žmoną, bet neturiu galimumo 
pats save išmaitinti.

Paskutiniais metais aš ste
bėjau, kaip Jungtinės Valsti
jos ir Kanada vis labiaū ir la
biau ginkluojasi bei kuria ka
rines bazes, kurių svarbiausias 
tikslas yra puolimas prieš 'ta
rybų Sąjungą. Tuo pat metu 
Amerikos ir Kanados reakci
niai laikraščiai skleidžia įvairų 
šmeižtą Tarybų Sąjungos adre-

Cęmento Čerpės;
VILNIUS, liepos 13 d.—Vil

niaus atstatorpų trobesių sto
gams dengti apsčiai reikalin
ga čerpių. Vilniaus miesto 
pramonės kombinatas įsteigė 
cementinių, čerpių' dirbtuvę. 
Dirbtuvėje jau įrengtos 9 
staklės' čerpėms gaminti, o vė
liau bus įrengtos dar 6 stak-

Vienu iŠ vyriausiųjų reikalavimų, už kurį laivakroviai 
yra pasiryžę kovoti iki paskutiniųjų, yra jau įgyven
dintas samdymas per uniją. Tuo būdu visi iš eilės 
gauna darbą ir bosų ' agentams nėrą progos „traukymu 
iš laukiančiųjų eilės diskriminuoti vienus prieš kitus 
ir taip numušinėti uždarbį. Čia matomas vaizdas yra 
iš unijinės CIO International Longshoremen’s & 

Warehousemen’s Unijos samdymo salės, 
San Francisco mieste.

Liudas Gira • , \ (Alymkului Uzenbąjevui
Aly Tokombajevui)

Paskolink man bent valandai komūzą savo, Alymkulai, 
O tu, Aly, minčių savų skaidriųjų aukso siūlą, 
Kad asai tolimojo krašto aksakal 
lįsreikščiau Jums vertai tatai ką čia sakau; i 
Kad sveikinimas mano nuo Baltijos krantų, užlietų 

nesienos,
Žaibu nuskristų ten, kur kinų mūro siena 
Jau baigiasi; tbn kur didus Pamyras 
Dangaus mėlynėje baltom galvom, išnyręs.

O šiandien Jūs, žinau, kai tapot šeimininkai 
Ir savo žemės, irgi vandenų savųjų 
Jėgainėm savomis daugiau vis vargą gujat. 
Gražus tas kraštas, kurs nors saulėje paskendęs 
Tuščiuos smėlynuose augina šaliai šiandie

^Ir cukraus runkelius, ir. medvilnę ir šilką.
’ šventadieniškai nūn kirgizas apsivilko, 

Nes norints darbas dar prakaitą jo sunkia, 
Bet datbas jau negali dvasios jo apsunkint. 
Jis — laišvasai Tarybų žemės šeimininkas 
Jis pats darbdavys, nors pats ir darbininkas.

čiomis. Čia niekas nenori karo į 
ir tik melagiai bei proyokato- * rI 
riai Kanadoje ir Jungtinėse 
Valstijose gali kalbėti apie tai, 
esą tarybiniai žmonės nori ka
ro. Mariau, kad ir Jums,'pone 
Ambasadoriau, tatai yrk gerai 
žinoma. 7 .

Būdamas įsitikinęs, kad Čia 
aš susirasiu tikrą tėvynę ir vi
sa tai, apie ką ilgai svajojau, 
aš nutariau pasilikti jy Tarybų 
Sąjungoje. 4

Odesos uostas.
1946 m. birž. mėn. 28 d.

RedžinMds Aitras
'' , Hubąrdj^:^ ■ ;

Tlubardas, per pasikalbėjimą 
su Odėsos miesto TarybosMlptįp 
buotojais, pareiškė jo
prašymas bus patenkinta^ ir 
pasakė, kad jis skirs visas jė
gas, siekdamas Būti tinkamu 
Tarybų Sąjungos 'piliečiu, 

(Iš vilniškės Tiesos.)

“Odesos miesto Tarybos Pir
mininkui.

, Aš, Redžinaldas Arturas Hu- 
bardas, Didžiosios Britanijos 
pavaldinyą, atvykęs į Odesos 
uostą kaip Amerikos laivo “Ed
vard R. Skvib” jūrininkas, 
kreipiuos į Jus, įtikinamai pra
šydamas leisti man pasilikti 
gyventi Tarybų Sąjungoje. (

Tą mano prašymą sukėlė tai, 
kad per daugelį savo gyvenimo 
metų aš įsitikinau, jog politinė 
sistema kapitalistinėse valsty
bėse, kur man. teko gyventi, ne
gali užtikrinti kiekvienam žmo
gui galimumo dirbti bei. nor
maliai egzistuoti dėl tų netei
singumų, kuriuos ta. sistema 
gimdo.

Tatai aiškiai matyti iš maųo 
gyvenimo pavyzdžio. Aš gi
miau inžinieriaus šeimoje, Ka
nadoje. Nuo 1913 iki 1922 m. 
mes gyvenome Jungtinėse Val
stijose, kur tėvas buVo Kana
dos konsulu.

Nuo 1922 metų, tėvui nete
kus konsulo vietos, mūsų šei
mos medžiaginė padėtis smar
kiai pakito, ir aš buvau pri
verstas išsižadėti svajonės apie 
mokslą ir gyventi iš savo dar
bo. Iki to Miko aš spėjau tik 
penkerius metus pasimokyti vi
duriniojoje mokykloje, tačiau 
užbaigti mokslą negalėjau dėl 
medžiaginių sunkumų.

Nuo to laiko per visą savo 
gyvenimą aš siekiau susirasti 
kokią nors nuolatinę darbo vie
tą, kuri užtikrintų man paken
čiamą gyvendiną. Tačiau tai pa
sirodė neįmonoma: pasiekęs 
trumpam laikui kokį nors dar
bą, ,aš jo netekdavau ir būda
vau vėl priverstas ieškotis nau
jo darbo.

Man teko dibrti laiškanešiu, 
dujų kompanijos techniku, dai
lide statant riamūs, virėju res
toranuose, sodininku ir dirbti 
visbkį kitą darbą. Tačiau visa 
tai buvo laikina, anksčiau ar 
vėliau aš vėl tapdavau bedar
biu ir vėl imdavau ieškotis dar
bo, kas kartais užtrukdavo il
gus mėnesius'.

Beieškodamas tvirtos vietos •I 
gwenime, aš atsilankiau, be 
Kanados, Naujojoje Zelandijo
je, Australijoje ir Jungtinėse 
Valstijose, tačiau visur užtik
davau vieną ir , tą patį — ne
darbą, skurdą, netikrumą ryto
jaus diena. '

Paskutiniaisiais metais aš 
plaukiojau Amerikos ir Kana
dos laivais, kaip ' jūrininkas. 
Aš nuėjau tarnauti pregybi- 
niame laivyne, manydamas, jog 
tai palengvins mano gyvenimą, 
nes man nereikės , turėti buto. 
Tačiau per tuos metus aš, ben
drai paėmus, dirbau tik trečda
lį laiko. Beveik po kiekvieno 
reiso mane, kaip ir kitus jū
rininkus, laivų savininkai at
leisdavo, ir aš vėl būdavau pri-

* * #

komunas — kirgizų styginis instrumentas 
aksakal — seniūnas, žila barzda
Manasas — liaudies didvyris 
bajus — kirgizų buožė 
džigitas — karžygis, raitelis 
kanykėja — liaųuies didvyrio Manaso žmona 
akynas — liaudies dainius

Ak-kula — legendarinis Manaso žirgas.
Panfiloviečiai—garsi generolo-majoro Panfilovo divizija, 
kurioj buvo labai daug kirgizų. ' ’.

Laisves Red. Pastaba — Šis eilėraštis, kaip skaityto
jas mato, buvo rašytas dar 1945 m. Pats Liudas Gira jį 
mums prisiuntė, bet1 dėl įvairių priežasčių kūrinys iki 
šiol nebuvo išspausdintas. •

mme. Tačiau aš ligi šio laiko 
neturiu nei pastogės Virlum 
galvos, nei lėšų tam, kad susi- 
kurčiau šeimą ir išlaikyčiau ją.

Gyvendamas Kanadoje, Nau
jojoje Zelandijoje, Australijo
je, Jungtinėse Valstijose ir bū
damas bedarbis per ištisus me
tus, o kartais ir ilgiąu, vęrsda- 
masis atsitiktinais elgetiškais 
uždarbiais, aš keikiau Britų* 
imperijoje bei Jungtinėse Ame- 1 
rikos Valstijose viešpataujan
čią politinę santvarką, kurį ne
pajėgia užtikrinti žmonėms 
ftormalų egzistavimą.

Pastaruoju laiku šimtai re
akcinių laikraščių Didžiosios 
Britanijos domini jonuose i*’ ir 
Amerikoje kasdien šmeižia Ta
rybų Sąjungą, mėgindami su
daryti įspūdį, esą Tarybų Są-. 
junga gresianti taikai. Visa tai 
daroma įtiksiu užmaskuoti bei 

| pateisinti 'pasiutusį naujo ka
ro' ruošimą, ką aš savo akimis 
mačiau Kanadoje ir Ameriko-

Tokio. — Sovietų atsto- • 
vas karikeje talkininkų ta
ryboje reikalavo panaikinti 
gem MacArthuro įsakymtfM 
uždraudžiantį valdiniains 
Japonijos darbininkams / 
streikuoti. « ;
-r Transjordaiio > arabų ka* 
ralius AbduUah' giria velio
nį grafą Bernadotte. ' f ■

San Salvador. — El Sal- % 
vadoro respublika pripažino ’ 
Izraelio Valstybę.. ’
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J. 5. TURGENEVA? Verte T. Stonis

(Pabaiga)

Už valandos po viso šito triukšmo ka
maraitės durys atsidarė ir pasirodė Ge- 
rasimas. Jis buvo apsirengęs šventadie
niškai ir vedė pririštą virvute Mumu. Je- 
roška pasitraukė ir leido jam praeiti. Ge- 
rasfmas nužingsniavo prie vartų. Visi 
vaikai, buvę kieme, tyliai palydėjo jį aki-

Apysaka) \

apie šunį, bet jis, matyt, buvo nekaip nu
siteikęs. * Na, ir stumtelėjo gi jis mane! 
Matyt, jis tiktai šiaip, pašalinti mane 
norėjo: vadinasi, atstok; bet tokį man da
vė į kuprą niuksą, taip puikiai, jog 'oi- 
oi-oi! Ir Stepanas, nenoromis šypsoda
masis, pasiraivė iri patrynė sau pakaušį. 
— Taip,, —pridūrė jisai, — maloningą

Visi iš Stepand pasijuokė ir po vaka
rienės nuėjo gulti.

Tuo gi tarpu, kaip tik tuo pačiu lai
ku, T... plentu nesustodamas žengė kaž
koks milžinas su maišu ant pečių ir ilga 
lazda rankoje. Tai buvo Gerasimas. Jis 
labai- skubėjo, skubėjo namo, į savo kai
mą, į tėviškę. Paskandinęs vargšę Mu
mu, jis atbėgo į savo kamaraitę, mikliai 
sudėjo į savo mituką šiokius tokius skar
malus, surišo mazgu, užsimetė ant pečių 
ir smuko laukan, Kelią jis buvo.gerai 
įsidėmėjęs dar tuomet, kai jį vežė į 
Maskvą; kaimas, iš kurio ponia jį buvo 
paėmusi, buvo apie dvidešimt kilometrų 
nuo plento. Gerasimas žengė juo su kaž
kokia nepalaužiama narsa, su beviltišku 
ir drauge džiaugsmingu pasiryžimu. Ji
sai ėjo; plačiai atsilapojo jo krūtinė; 
akys godžiai ir tiesiai žiūrėjo pirmyn. 
Jis skubėjo, tarytum senutė motina bū
tų jo laukusi tėviškėje, tarytum jį būtų 

A šaukusi pas save po ilgos kelionės sve
timoje šalyje, svetimuose žmonėse ... 
Vos tik prasidėjusi naktis buvo rami ir 
šilta; iš vienos pusės, ten, kur nusileido 

' saulė, dangaus pakraštys dar švitėjo ir 
buvo truputį nurausvintas nykstančios 
dienos atošvaistės, — iš antros pusės jau 
kilo mėlynos, žilos sutemos. Iš ten ėjo 
naktis. Šimtai putpelių pypsėjo aplin
kui, lenktyniuodamos čirpavo griežlės... 
Gerasimas negalėjo jų girdėti, taip pat 
negalėjo girdėti jautraus naktinio me
džių šnabždesio, bet jautė pažįstamą 
bręstančių rugių kvapą, kuris stipriai 
dvelkė iš tamsiųjų^ laukų, jautė, kaip 
vėjas —jo tėviškės vėjas — pasitikda
mas švelniai plakėsi į veidą, žaidė'jo 
plaukuose ir barzdoje; matė prieš save 
baltuojantį kelią — kelią į namus, tie
sų, kaip strėlė;* matė danguje daugybę 
žvaigždžių, kurios švietė jam. kelią, ir, 
kaip liūtas,' ženge tvirtai ir žvaliai, ir 
kai tekanti saulė savo drėgnai raudonais 
spinduliais apšvietė įsismaginusį žaliū
ką, tarp jo ir Maskvos jau buvo trisde
šimt penki varstai.

Po dviejų dienų jis jau buvo namie, 
savo trobelėje, labai nustebinęs vieno ka
reivio našlę, jo trobelėje apgyvendintą. 
Pasimeldęs prieš šventųjų paveikslus, 
jis tuojau nuvyko pas seniūną. Seniūnas 
iš pradžių nustebo, bet šienapiūtė tik ką 
buvo prasidėjusi: čerasimui, kaip pui-' 
kiąm darbininkui, davė į rankas dalgį 
— ir einė jis piautį, kaip ir seniau, piau- 
ti taip, jog valstiečius tik šiurpas ėmė, 

• žiūrint į jo pradalges ir užsimojimus.
O Maskvoje pasigedo jo antrą ,dieną 

po pabėgimo. Nuėjo į jo kamaraitę, ap
ieškojo ją, pasakė Gavrilai. Tas atėjo, pa
žiūrėjo, patraukė pečiais ir nutarė, kad 
nebylys arba pabėgo, arba nuskendo 
kartu su savo kvailu šunim. Pranešė po- • 
licijai/ pasakė poniai. Ponia perpyko, ( 
pravirko, įsakė žūt būt surasti jį, tiki
no niekuomet neliepusi sunaikinti Šunė- 

mums begarsė pati tylioji naktis p ir kai- li0 ir pagaliau užkūrė Gavrilai tokią 
jis vėl atmerkė akis, kąip ir anksčiau pirtį, jog šis visą dieną tik purtė galvą
upėje skubėjo, lyg vaikydamosios viena 
kitą, nedidelės bangos, kaip ir anksčiau 
talaškavo ją valties kraštus, ir tik toli 
užpakaly bėgo į krantą kažkokie dideli 
ratai. . . ,

Jeroška, kai tik Gerasimas dingo iš 
jo akių, grįžo namo ir pranešė, ką matęs.

— Žinoma, — pastebėjo Stėpanas, — 
" jis j4 paskandins. Jau galima būti ra

miems. Jei jis ką pažadėjo ...
ū Visą dieną niekas Gerasimo nematė. 

Jis namie nepietavo. Atėjo vakaras; va
karienės susirinko visi be jo.

— Koksai kdįstas šitas Gerasimas! — 
' sucypė drūtoji skalbėja.

taip sielotis dėl šunelio!
* * Juk Gerasimas čia buvo,

ve tiktai gatvėje.- Stebėti jį Gavrila pa
rsiuntė tą patį Jerošką. šis, pamatęs iš 
tolo, kad Gerasimas kartu su šunim įėję 
į smuklę, ėmė laukti jo išeinant.

Smuklėje Gerasimą žinojo Ir suprato 
jo mostus. Jis paprašė barščių su mėsa .

1 ir atsisėdo, atsirėmęs rankomis į stalą.
• Mumu stovėjo ■ šalia, ramiai žiūrėdama

• į jį protingomis akimis. Jos kudlos bliz
gėjo: buvo matyti, kad ją neseniai šuka-, 
vo. Gerasimui atnešė barščių. Jis pritru- ' 
pino į juos duonos, smulkiai supjaustė

• mėsą ir pastatė lėkštę ant grindų. Mumu 
ėmė lakti įprastu, mandagumu, vos pa-* 
liesdama snukučiu valgį; Gerasimas il
gai į ją žiūrėjo; staiga dvi sunkios aša
ros išriedėjo iš jo akių: viena nukrito 
ant stačios Mumu kaktos, antra į 
barščius. Jis uždengė veidą ranka. Mu
mu išlakė pusę lėkštės- ir pasitratikė lai
žydamas!. Gerasimas atsikėlė, sumokėjo 
už barščius ir išėjo laukį lydimas kiek 
nustebusio tarno žvilgsnio. Jeroška, pa- , 
matęs Gerasimą, šoko už kampo ir, pra-

- leidęs jį pro šalį, vėl nusekė paskui jį.
v Gerasimas ėjo neskubėdamas ir nelei
do Mumu nuo virvutės. Priėjęs gatvės 

' kampą, jis sustojo, lyg ką galvodamas, ir 
k staiga movė dideliais žingsniais tiesiai į 

Krimo brastą.
Pakeliui jis užėjo į vieną kiemą, kur 

prie namų buvo statomas fligelis, ir iš
nešė iš ten po pažastim dvi plytas. Nuo

• Krimo brastos jis pasuko krantu, priėjo 
vietą, kur buvo dvi valtelės su irklais, 
pririštais prie mietų (jis jau. anksčiau 
buvo jas pastebėjęs), ir įšoko į vieną kar
tų su Mumu. Šlubas senis išėjo iš pyala-

.^. pinės, pastatytos .daržo kampe, ir ėmė 
1 šaukti, bet Gerasimas tilf linktelėjo galva 

ir ėmė taip stipriai irtis, nors ir prieš 
vandenį, jog viena akimirka nuplaukė 
apie šimtą sieksnių. Senis pastovėjo, pa
stovėjo, pakasė shuz nugarą pirma kai
riąja, paskui dešiniąja ranka ir grįžo 
šlubuodamas į palapinę.

O Gerasimas vis yrėsi ir yrėsi. Štai 
jau Maskva paliko užpakaly. Štai jau išsi
tiesė pakrantėse pievos, daržai, dirvos, 
šilai, "pasirodė pirkios. Dvelktelėjo kai
mu. Jis-metė irklus, priglaudė galvą prie 
Mumu, kuri tupėjo prieš jį ant sausos 
skersinės, — dugnas buvo vandens už
lietas, — ir sustingo nejudėdamas, su
kryžiavęs galiukas rankas ant jos nuga
ros; tuo tarpu srovė iš lėto varė valtį at- 

,gal prie miesto. Paguliau Gerasimas iš
sitiesė, su kažkokiu liguistu pykčiu veide 
apvyturiavo virve paimtas plytas, pada
rė kilpą, užnėrė; ją ant mumu kaklo, pa- 
kėlė ją viršum upės, paskutinį kartą pa
žiūrėjo į ją... Mumu su pasitikėjimu ir 

.' be baimės žiūrėjo į jį, letąi vizgindama 
\ / uodega. Jis nusigręžė, užsimerkė ir at

gniaužė rankas, gerasimas nieko, negir
dėjo : nei staigaus krintančios Mumu 
cyptelėjinio, nei sunkaus vandens plium-~ 
ptelėjimo — jam triukšmingiausia diė- 

/ na-buvo taip tyli ir begarsė, kaip nėra

Prezidentas Trumanas sako^ Labor Day prakalbą Detroite. Jisai žadėjo, būk jis pa
naikintų Tąft-Hartley įstatymą, jeigu išrinktų ji valdžion ir jo pasekėjus kongresą^. 
Tačiau prezidentas “užmiršo” pasiteisinti, dėl ko jis pats Įvedė valdinių Įstaigų cĮąr- 

bininkams ausinę, kuria vaduojantis pažangūs darbininkai mėtomi iš darbų 
persekjojąmi.

CHICAGOS ŽINIOS

Argi galimą 
Iš tikro! •
\ —’.stąiga

Stepanas, kabindamas šaukštu

Kaip? Kuomet? . z '
- Nagi štai, prieš kokias dvi valan- 
. Kaipgis! Mudu susitikome su juo 
juvąrtėje; jis jau vėl iš čia ėjo, iš 

ėjo. Aš dar norėjau paklausti jį

ir kartojo “Nu!”, kol dėdė Chvostas jo 
nenuramino, pasakęs jam: “Nu-u!” Pa
galiau iš kaimo atėjo žinia apie Gerasi- 
mo atvykimą. Ponia bent kiek aprimo, is 
pradžių buvo beliepiąnti tučtuojau išrei
kalauti jį atgal į Maskvą, bet paskui pa
reiškė, kad toksai nedėkingas žmogus jai 
esąs visai nereikalingas. Beje, netrukus i 
pa to ji pati mirė, o jos įpėdiniams Ge- i 
rasimas;visai nerūpėjo: jie ir kitus mo
tinos žmones pavertė činšininkais.

Ir iki šiol Gerasjmąs gyvena Vi.ensty- 
pįų savo vienišoje pirkioje; kaip ir se
niau* sveikas ,ir stiprus; kaip ir seniau, 
dirba už keturiųs ; kaip ir sepiau, pintas 
bei orus. Bet kaimynai pastebėjo, kad, 
grįžęs iš Maskvos, jis, visai bustojo ben
dravęs su moterimis, net nepažiūri į jas 
ir nelaiko nei vieno šuns. “Tiesą sakant, 
— kalba valstiečiai, 
jam nereikia moters; o šuo J— kam gi 
jam šuo? Į jo kiemų/vagies ir basliu ne- 
jvarysi.” Tąip tat kalba žmones apie did
vyrišką nebylio pasielgimą/

tai jo laimė, kad

APIE 27,000 ŽMONIŲ 
KLAUSĖSI WALLACE’O 
KALBOS .
Pirmas Toks Didelis Mitingas, 

^Mokėjo $32,000 Įžangos, 
Sudėjo Daugiai! $20,000;
Du Lietuviai Aukojo po $100 
Rinkimų Kampanijai

Chicagos ir apylinkės žmo
nės ilgai atsimins ‘ mitingą, 
kuris įvyko didžiuliame beis- 
bolės Wrigley Field/ praė
jusio- antradienio vakare.

Nors buvo ^paprastas vaka
ras, ant rytojaus reikėjo eiti 
darban, vistiek susirinko apie 
27,000 ar kiek daugiau žmo
nių. Jie mokėjo už įėjimą ir 
išėjimą, kaip škkė vienas kal
bėtojų. Jie sumokėjo apie 
$32,000 įžangos ir suaukojo 
apie $20,000. <
Programa:

S. Teitelbaum invokacija.
Amerikos himnas.
Richard Watts, programos 

vedėjas, apibūdina mitingą.
Kalba advokatė Pearl Heart,. 

kandidatė municipalio tęismo 
viršininko urėdui.

Kalba Grant Oakes, kandi
datas gubernatoriaus urėdui.

Kalba Mrs. Pauline Reed, 
kandidatė valstijos sekreto
riaus urėdui.

Dainuoja Big Bill Broonzy.
Kalba teisėjas Samuel Hell

er, kandidatas valstijos proku
roro urėdui.

Dainuoja Paul Robeson, pa
saulinis artistas,' dainininkas 
ir nepaprastas oratorius.

Robėso.nas gerai žinomas ir 
yos jo' vardą paminėjus kilo 
griausmingas d^lnų plojimas. 
Pirmininkas teisingai pasakė, 
kad jis yra “didžiausias medis 
gyvenimo miške.”

Nereikia sakyti, kad jo dai
nos sukėlė bvacijų ir entuziaz
mo. Jo balsas plieninis, jo iš
silavinimas aukščiausias. Ach, 
kad taip daugiau Robesonų 
būtų. Gaila> kad jis yra vie
nas. tęks.

William Gailmor, radijo ko
mentatorius, geras kalbėtojas 
ir humoristas, paprastai pasta
tomas aiškinimui svarbos au
kų. Ir savo pareigas jis g'e- 
rįausiai atlieka. Gailmor mo-i 
ka žmones pajuokinti, rimtai 
kalbėt, pagirti ir pabarti ir vi
sada t. pataikę sakyti tai, k^is 
reikia, ir tada, kąįa reikią.
Prasidėjo Aukos1
* ' ■ - z

Puma auka \bųyo $l,o6o 
nup p'ąyienio ąsiųens. Paskui 
sekė kelios po ^5,00 ir mą* 
žiau.?

bu .lietuviai, St. Vėšys ir 
Milda Čėsnienjė, ąūkojo po; 
$100. Tai pągb'tiųa. Ir ru
dos taį ,bus pirmos tąjp -stam- 
bios lietuvių aukos politinei 
kampanijai. ,.7 • " ' '■
... PagalW'irfiia žėrėti žibintū-

want

vai. Laikraščių ; reporteriai 
subruzdo, fotografai bėgioja. 
Gailmor skuba ir staiga nu
traukia kalbą. ,

Iš šiaurrytinio kampo pasi
rodo paradas. Eina minia 
žmonių su žibintuvais, paskui 
seka dainininkai juodveidžiai 
su baltomis uniformomis. Jie 
niūniuoją nuolat vieną gaidą.

Pasirodo puošniom unifor
mom policija. Pagalios dide
lis automobilius, kuriame sto
vi Henry Wallace. Jis svei
kina publiką.

Nepaprastas momentas — 
didelis sąjūdis. Minia žmonių 
stadione kąrtoja:

“We.want Wąhace... We 
want Wallace... We 
want Waljace...”

Automobilis rieda lėtai, fo
tografai ir reporteriai bėgioja, 
žybčioja elektras lemputės 
traukiant paveikslus.

Automobilius staiga pasilei
džia smarkiai. Artinasi lai
kas Wallace’ui per radiją kal
bėti. Sustoja. Wallace tuo
jau ant aukštos ’ estrados ir 
"be introdukcijų pradeda kal
bėti. Kalba jis skubiai, kad 
pasakyti savo kalbą radijo 
stoties nustatytu laiku.
Kalba:

Bene svarbiausi punktai 
Wallace’o kalbos Chicagoje 
bus šie:

Jisai nurodė, kad preziden
tas Trumanas tik Progresyvės 
Partijos spaudimų įtakoje pa
sisakė prieš'“šnipų gaudymo” 
isteriją, ir kad pirmiau jis 
pats pradėjo tą “raganų me
džioklę” tarp valstybės tar
nautojų.

Prezidentas Trumanas tik 
žodžiais stoja už civilis teises. 
Demokratai turėjo progos 
faktais įrodyti, bet nenorėjo 
to padaryti. Generalio pro
kuroro pareiga užtikrinti kiek
vienam laisvę pietinėse vals
tijose ir visur kitur kalbėti, 
bet organizuotos gaujos ardė 
Wallace’o mitingus, o demo
kratai Washingtone tylėjo, 
kaip jų. politinės mašinos pie
tinėse valstijose tylėjo.

Trumanas neva prieš Taftd-*. 
Įlartley įstatymą, bet 60% 
demokratų Kongrese balsavo ’ 
už tą įstatymą. Prezidentas 
Trumapas tačiaus * neišeina 
prieš tuos demokratus; jis sy
kiu su-jais kandidatuoja. Tas 
rodo, kad jis tik žodžiąjs prieš 
tą antiunijinį įstatymą.

Nedaro skirtumo, ar Tru
manas ar DęVvėy būtų išrink 
ti. Abi partijas kontroliuoją 
stambieji interesai. Pęyyėy 
yra Chase Vagonai Bą^ko, 
Pųfoi^tų ir kjtiį wall 8Wto 
interesų kandidatas. Trumą- 
n a s — Forrestalįo, • Ęillon, 
Read, • ■ Hąrrį^ąnp 1 ir įcity

Stryko b^nkįerj(ų ir 
taristų kandidatas.

Truipą-
• Forręstalio, Dillon,

iiiinmi IMB -------------------
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Kas nori skirtįngo kandi
dato, turės balsuoti už Pro- 
gresyvės Partijos kandidatą.

Ir demokratų ir republiko* 
nų partijos veda karinę poli
tiką, stato taiką pavojun. Kas 
nori taNtos, turės balsuoti už 
Wallace’a ir Taylor’ą.

Amerikoj vįs daugiau pasi
reiškia fašizmo požymių, nau
dojamos hitlerinės metodos, 
bet nei Dewey, nei Trumanas 
nekovoja prieš tą pavojų A- 
merikos demokratijai.’

Dar nevėlu taiką išgelbėti. 
Dar galima susitarti su Tary
bų Sąjunga, bet nei vienos se
nų partijų kandidatai to neda
ro, dėl to Wallace kandida
tuoja Progresyvės Partijos 
vardu, kad gęlb,ėti taiką ir 
demokratiją. ...

*Baigė savo kalbą Wallace 
vėlokai, bet žmonės ątydžiai' 
klausėsi.

Kada jis pabaigė, paplū
do žmonėmis visos gatvės, ne-, 
buvo galima praeiti.

Ilgai chicagiečiai atmins šį 
milžinišką mitingą, į kurį, 
anot Gailmor, žmonės mokėjo 
įžangą ir iš,kurio žmonės mo
kėjo išėjimą, suaukodami apie 
$20,000. Rep.

$20,000 ant Graikijos vieno 
partizano nužudymo, o savo pi
liečių padėtimi, kaip Lalan ir 
tūkstančiais kitų visai nesirūpi* 
na.

Apdraudė* Čyfai Įkaitinti 
Suktybėje

Arcadia National Insurance 
Co., 221 N. LaSalle st., ir šeši 
jos čyfai įkaitinti už suktybes 
per laiškus paskirtos spalių, 
1947, specialūs džiūrės, kuri 
baigė tyrinėjimą.

Du asmenys yra įkaitinti, ku
rie yra surišti su Arcadia fir
ma. Jais yra Alfred Sylvanus 
iš La Grange, prezidentas ir 
Voyle Clark Johnson, kuris 
pardavinėjo apdraudoš kontrak
tus visoj šalyj.

Kiti keturi asmenys yi^a bu
vę viršininkai Westminster Li
fe Insurance Co., kuri jau lik
viduota.

Apkaltinime sakoma, kad 
įkaitintieji skelbė už mažą mo
kestį daug apdraudoš ir šalpos, 
p atsitikus nelaimei neišmokė
jo, pasiremiant dvejopos reikš
mės įdėtu paragrafu kontrakte. 
"" Sulyg Otto Kerner, U. S. pro
kuroro, Westminster Co. 66 • 
nuošimčių reikalavimų atmes
davo, o 86 nuoš. reikalavimų 
patenkindavo su $30 arba ma
žiau.

Nuo 1939 iki 1946 m., sakė 
Kerner, Arcadia Insurance Co. 4 
premijom- - mokestim surinko * 
$305,590.

Prisiglausti Nėra /Vietos
Naktis nėra tamsesnė už die

ną Lester^ Lalan, 47, aklam 
žmogui. Lalan praleido tris nak
tis bevažinėdamas gatvękariais 
ir,busais todėl, ka‘d nėturi kur 
prisiglausti vietos.

Desperacijos apimtas aklas 
Žmogus kreipėsi prie Sheffield 
avė. policijos pagalbos. Lalan 
pasipasakojo,s kaip nuo jo atvy
kimo iš Cedar Rapids, Iowa, jis 
neturėjo pastovios vietos. Ak
las žmogus sakėsi, atvykęs Chi- 
cagpn mokytis tunipimo pia
nų, kad užsidirbti sau duoną.

Lalan praleido tris naktis 
ant .gatvekąrių ir kavinėse prie 
puoduko kavos.

Washingtpno valdžia išleidžia \
/ , s •• ■''1 - * ■ ' ’ ' ' ■' ■■

Kidnapino Motiną ir Vaiką
Gilbert Nielsen, ’salesrrianas 

raportavo Craigin policijai, kad 
jo žmona Aurey ir sūnus Ro- 
nald, 4 m., yra kidnapyti iš jų 
namų, 4335 Altgelt st.

Nielsen sakė, sugrįžęs penk
tadienį popiet jų nerado namie. 
Kambariai buvo betvarkėj ir 
didžiumos jo žmonos h* sūnelio 
drapanų nebuvo.

Kaimynai jam pasakojo, kad 
jie matę kaip Mrs. Nielsen, vai
kas su vyrų išvažiavo. Vyras, 
jie Sakė, jtyjrtaį, laikė Mrs. Niel- 
sen už parankės ir vaiką už i 
rankos. Rep.

Kova su Vaikų Tuberkulioze
VILNIUS. Neseniai Vil

niaus vaikų ligoninė atidarė tu
berkuliozės skyrių, turįntį 50 
Ibvų. Siekiant išvystyti kovą 
su vaikų tuberkulioze, Girulių 
kurorte steigiama kita gydymo 
sanatorija. Šiuo mėtų ten bai
giami įrengimo darbai. Sanato
rija veiks visus metus. Joje 
taip pat bus 50 vietų.

Egzaminaojam Alas, 
Rašome Receptas 

Darome Ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger &Stenger
Optometrist* .

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-4UM2

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktj, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai {ruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavb 
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt Verna St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną. «1U

4 pusi.—Laisve (Liberty,Lith. Daily)—Aptr., Ru

■ ... .—.L—
G. . ■ <S'i



T"’

vą-
rū-

mi- 
jei

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiška! 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą. .

* ' f > < . , ‘

Paul Gustas Funeral Home,
. INC,

854 MARCY AVENUE, BROOKLYN 8, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS *
Telefopuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

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

&

ę ■

Detroit, Mich.
Negalima užsiginti, kad 

praėjusiuose rinkimuose mes, 
Detroitu lietuviai, neužtekti- 
nai veikėme. Tas pats pasi
reiškia ir dabar. Paprastai, 
mes daug kame bent Cleve- 
landą pralenkiame. Mūsų ko
lonija kur kas didesnė. Bet 
rinkimų darbe jie ima mus 
pralenkti.

Kodėl toks nerangumas da
lyvauti politiniame veikime?

Man rodos, kad mūsų 
dovybė nerodo užtektinai 
pestingumo tam.

Teisybė, mes einame j 
tingus, daliname lapelius, 
kas paduoda, bet tai sekimas 
kitų, o ne pirmavimas rinki
mų darbe tarp lietuvių. To
kia didelė kolonija, mes tiek 
daug galėtume nuveikti. Bet 
kažin kaip to nepaisoma.
* Kitos kolonijos laiko kon
ferencijas, ruošia mitingus, 
mobilizuoja jėgas. Vienur 
jau įkurta eilės klubų už 
Wallace, kitur dar kuriama. 
Na, o kaip pas mus?

bus ne- 
šiemet 

balsuoti

Knyga Lietuvos Kaime

Pasinaudokite Šiąja 
Proga

Kadangi siuom tarpu 
dienraščiui labai reikia 
pinigų, tai duodame di
delę nuolaidą ant svarbių 
knygų.

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

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

f

Anksčiau išleistoji kny
ga BEŠVINTANTIS RY
TAS yra 288 puslapių 
knyga. Antroji, išleista 
pradžioje šių metų PA
VASARIŲ GODOS iš 
256 puslapių knyga. Tas 
abi knygas gausite tik už 
$1. Persiuntimą apmo 
kėsime. t Z

Tik už vieną dolerį jūs 
įsigysite gražiausios poe- , 
zijos dvi knygas ir tuom 
pačiu kartu paremsite sa
vo dienraštį finansiniai 
sunkiuose vasaros mėne
siuose.

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

Nėra kuo girtis.
O Šiemet rinkimai 

apsakomai .svarbūs, 
nereikės susiraukus
už demokratų ar republiko- 
nų kandidatus. z šiemet turėsi
me ir Prpgresyvės Partijos 
kandidatus — turėsime Henry 
Wallace ir Glen Taylor, šie
met reikia juo d augiausia 
veikti, o tūli mūs .rodo noro 
juo mažiausia veikti. Tai ne
leistina, ypač šiemet.

Daugelis labai blogą klaidą 
daro sakydami, kad “ir be 
manęs apsieis,” kas kitas dar
bą atliks. Taip labai lengva 
pasakyti, bet tai tik pasiteisi
nimas, nenoras veikti. Pas ki
tus yra tokių žmonių, na, ir 
palieka dar kitiems darbą at
likti. Rezultatas yra tas, kad 
mažai žmonių veikia ir mažai 
darbo atlieka. \

Jaunimą irgi galima įtrauk
ti, jei dėtume tinkamas pa
stangas. Yra tarp jaunų ge
ras skaičius, kurie veiktų, jei 
būtų įtraukti darban, bęt pa-, 
tys neveikdami negalime tikė
tis iš savo jaunimo, kad jie 
veiktų. |
' Nusikratykime senos ydos 

nedarbštumo rinkimų kampa
nijoj. Imkimės didesnįo dar
bo. Juo. daugiau veiksime, 
daugiau atsieksime. Daugiau 
veikdami ir kitiems duosime 
gerą pavyzdį.

Detroite reikia surengti ke
lis lietuvių kalba rinkiminius 
mitingus. Detroite turi būti 
sukurti net keli lietuvių klu
bai už Wallace. Detroito lie
tuvių organizacijos turi įsisiū
buoti rinkimų kampanijai.

• Bet to nebus-, jei snūdu
riuosime. Reikia imtis darbo.

Mūsų organizacijų valdybos 
tufri subi-ustt Mūsų Draugijų 
Sąryšis turi imtis vadovybės 
šiame svarbiame darbe. Ge
riausia būtų sukurti komitetą 
už ,Wallače, kuris galėtų di- 
rektuoti darbą tarpe lietuvių.

Subruskime!
Progs. .

Ontario. —, Sudužo rakie- 
tinis Kanados lėktuvas; žu
vo lakūnas.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietiwis Kuietfcy. Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt., telefonuokite ; ‘z
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Rašo L. Sklėryte .
Smetoniniais laikgis knygų 

Lietuvos, kainąe buvo maža, 
Pakanka pasakyti, kad iki 
1936 metų Lietuvos kaimuo
se ir miesteliuose nebuvo 
nei’ vienos viešos bibliote-' 
koS;, Bet ir išYišo, Lietuvoje' 
tada tebuvo tik 14 viešų 
bibliotekų, kurių knygų 
fondas vos pervifšijo' 100,- 
000 knygų. Bet šios knygos 
kaimo nepasiekdavo. Nepa
siekė kaimų gyventojų ir 
laikraščiai. Buržuazinė vy
riausybė maloningai leido 
kaimui naudotis tik malda- 
knygutėmis.

Nežiūrint į tai, kad bib
liotekų skaičius iki 1940 me
tų šiek tiek padidėja, šių 
bibliotekų knygų fondas iš
augo ne kokybės atžvilgiu, 
bet atžvilgiu kiekybes kny
gų, kurių didžiausia dalis ’ 
buvo klerikalinė, miesčioniš
kai — bulvarinė literatūra 
ir kriminaliniai romanai.

Padėtis pasikeitė'tik įkū
rus Lietuvoje tarybų val
džią. Lietuvos kaimas buvo 
apgaubtas tankiu tinklu 
stacionarinių viešųjų biblio
tekų, kultūros namų, kilno
jamų bibliotekėlių ’, knygynų 
ir knygų kioskų, kurie įsi
skverbia į pačius tolimiau
sius Lietuvos kampelius. 
Tarybų Lietuvos knygų lei
dyklose pradėjo išeiti 10-15 
kartų daugiau knygų, kaip 
smetoninėje Lietuvoje.

Sudariusi platų kultūros- 
švietimo įstaigų tinklą, ’ta
rybų valdžia priartino kny
gą prie kaimo. Tūo pačiu 
metu ji priartino kaimietį 
prie knygos,’ tarybų , val
džia įkūrusi platų mokslo 
įstaigų tinklą pradėjo vesti 
plačią kovą dėl beraštingu- 
mo ir mažaraštingumo lik
vidavimo. Ji įkūrė pradines 
mokyklas ir progimnazijas 
suaugusiems, kelis kartus 
išplėtė vidurinių ir pradinių 
mokyklų skaičių. Tūkstan
čiai suąugusių žmonių' už
plūdo naujas mokslo įstai
gas. Dešimtys tūkstančių 
kumečių ir neturtingų vals
tiečių vaikų užpildė naujai 
jiems įsteigtas pradines ir 
vidurines mokyklas, Atsira
do didžiulė knygų paklausa.

Dab^r apskričių centruo
se veikia 32 bibliotekos, val
sčiuose ir miesteliuose yra 
įsteigtos 262 vwšosios bib
liotekos. Vien tik ^per 1947 
metus kaimuose bi vo atida
ryta 51 biblioteka, iš jų Uk
mergės apskrityje — 5, Ša
kių — 6, Prienų — 2 ir t.t. 
Šių biliotekų knygų fondas, 
be kilnojamųjų bibliotekėlių 
knygų fondo, viršija 700,000 
knygų. - ,

Didelis vaidmuo knygų iš- 
'platinime kaime tenka-kil
nojamoms bibliotekėlėms, 
■kurių pas mus Lietuvoje y- 
ra 2.018! Tik per 1947 metus 
Lietuvos kaimams buvo pa
skirstyta 218.000 knygų, o iš 
šių knygų fondo buvo suda
ryta 1,650 kilnojamųjų bib
liotekėlių. Šios bibliotekėlės, 
susidedanęios iš 100-200 
’ ” ■ 
sius kaimus, tarybinius ū- 
kius, MTS, MAN P ir net at
skirus ūkius. Tik per 1927 
metus kilnojamosios' biblio
tekėlės įgijo'keletą desėtkų 
tūkstančių nauju skaityto- * *

Visai naujas reiškinys 
. Tarybų Lietuvos kaime, tai 
klubai — skaityklos ir kul
tūros namai, apie kuriuos 
smetoninėje Lietuvoje nie
kas ir supratimo neturėjo. 
Kiekvienas jų turi savo bib
lioteką, skaitymui sąlę, ku
rioje * valstietis perskaito 
laikraštį, knygą arba žur
nalą; pasiklauso radio, aps- 

j krities arba sostinės prane-

sėjo, lekcijų įvairiomis jį dū
minančiomis temomis: ag- 
rotechninėmis, politinėmis, 
kultūrinėniis.

Kasmet auga klubų -skai
tyklų skaičius. 1945 metais 
jų buvo 2,0,68, 1946 metais
— 2.454, o dabartiniu metų
— 2,659 su knygų- fondu, 
viršijančiu 300,00Q knygų. 
Kiekvienas klubas skaitykla 
gauna ne mažiau kaip po 
10 įvairių laikraščių ir žur
nalų, ir nuolat papildomas 
naujomis knygomis.

Didžiausias klubų —skai
tyklų skaičius veikia Šakių

* s —- 139, po jOsapskrityje 
seka Švenčionių apskritis— 
130 klubų •
rijaųipolės — 127 jr tt. Va
dovauja šioms įstaigoms p&- 
tys valstiečiai, kaimo jauni
mas, mokytojai. Pavyzdžiui, 
Mažeikių apskriytje, Laižu
vos valsčiuje Latvelių klu
bui - skaityklai vadovauja 
valstietis Pranas Sketryš, 
kumečio sūnus, baigęs su
augusiųjų progimnazijų. Jis 
gerai dirba ir dažnai gauna 
iš vyriausybės premijas. •

Kaimo bibliotekų ir klubų- 
skaityklų vedėjų darbas ne
apribojamas tik mechanišku 
knygų išdavimu ir abonen
tų registravimu. Jie atlie
ka taip pat didelį kultūri
nį — švietimo darbų. Pa
vyzdžiui, praėjusių metų 
pabaigoje šios kultūrinės— 
švietimo įstaigos plačiai pa-' 
žymėję lietuviškos knygos 
400 metines, Maskvos 800 
metų suktkuves, jie supa
žindina kaimo gyventojus 
su tarptautine padėtimi, 
veda didelį agrotechnikos 
propagandos darbų ir tt. 
Jie organizuoja savo skai
tytojams Įijįpr^tūrinius ya- 
karus, skaitymų balsu, 
skirtas aktualiems įvy
kiams knygų parodėles, 
pranešimus, pasikalbėji
mus, konferencijas, organi
zuoja įvairius7 ratelius mo
kytis agrotecnikos, literatū
ros, politinių žinių ir tt.

Lietuvos provincijoje tu
ri didelį populiarumų kul
tūros Aamai, kuriuose kaip 
taisyklė yra jr biblioteka, 
ir klubasz- skaitykla, ir ki- 
noekranas, ir \ scena ir be 
to, sujungia" šios vietovės 
meninės ‘ saviveiklos pajė
gas. Visuose kultūros la
muose dirba dramos, litera
tūros ir tyiti rateliai. Kai 
kurie kultūros xnamų dra
mos rateliai tiek' stiprūs, 
jos pastato rimtus kūrinius 
— Dauguviečio, ' Žemaitės, 
Binkio pjeses. Ir šiose pje
sėje vaidina kaimo jaunuo
liai'ir jaunuolės, kurie'dar 
visai neseniai išmoko skai
tyti ir rašyti.\

* 1945 metais Tarybų Lie
tuvoje dirbo 13 kultūros 
namų, o šiuo metu — 32. 
Dargi, valsčiaus • centre, 
kaip pavyzdžiui, Papilyje, 
Biržų apskrityje taip pat 
yra-kultūros namai.

z Kokia gi literatūra la-

skaityklų, Ma-

Dovydaičio, MarcinkevL 
čiaus ir kt. kūrinius. Kiek
vienoje kaimo bibliotekoje 
yra rusų ir užsienio litera
tūra* lietuvių kalba ir dar
gi originaluose. Jūs rasite 
Puškino, Gorkio,- (Tolsto
jaus, Čechovo, Šekspyro, 
Moljero, Romen Rolano ir 
kitų kūrinius. Be to įvai
riausių mokslo populiariza- 
cijos, agrotechninę ir poli
tinę literatūrų lietuvių kal
ba. .' N

Didelę paramų knygų iš
platinimui kaime teikia 
valsybinio knygų tresto 
knygyną^ ir kioskai. Iš 54 
knygynų,' veikusių 1941 
metais, po kuro išliko tik 
keliolika ir tai dideliuose 
miestuose. Bet per nepil
nus tris metus po karo, 
knygynų skaičius viršijo 
prįęškarinį lygį. Knygų 
kioskai dirba visuose vals
čių centruose. Jie dabar 
veikia net tokiuose-mieste
liuose, kaip ' Kalvarija, 
Plungė ir kit. Turgaus die-1 
nomiš knygynuose ir kny
gų kioskuose —• tikras už
sikimšimas.

Tarybų valdžia, likviduo
dama mažaraštingumų ir 
beraštiškumų, priartino 
knygų prie kaimo. Darbo 
valstiečiai, turėdami neri
botus galimumus gauti 
knygas, išmokė mylėti ir 
gerbti knygų — savo tikrų 
padėjėjų ir gyvenimo pata
rėjų. , '

Politiniai Irano Kaliniai 
Paskelbė Bado Streiką

Tehėran, Iran. L- 30 azer
baidžaniečių kareivių ir ofi- 
cierių paskelbė bado strei
kų kalėjime, reikalaudami 
paliuosavimo, n,es Irano sei
mas neseniai išleido įstaty
mų dėl bausmių dovanoji
mo^ Tie‘kariai įkalinti už 
tai, kai bendradarbiavo su 
demokratiniu judėjimu iro
niškame Azerbaidžane, 
šiaurinėje Irano provincijo
je. _________ __

Stamford, Conn.
Velionio Staff saržento 

Vytauto Phillipsie, 33 metų 
amžiaus, kūnas rugsėjo 22 
d. bus' pašarvotas" Bosak 
koplyčioj, 641 Atlantict. 
Laidotuvės įvyks rugsėjo 23 
d., Lake view kapinėse, New • 
Canaan, Conn.

Vytautas žuvo antram pa
sauliniame kare, vasario 4 
d., 1946. Jis paliko nuliūdi
me žmonų, motinų Onų Phi
llipsie, dvi seseris — Anna 
ir Joan, du brolius— John 
ir Anthony ir kitų giminių. 
Jis taipgi buvo LDS 99 kp. 
narys. Reiškiame užuojautų 
velionio šeimai, i 1 j

Mirė Emil Ludwig, Žymiu 
Žmonių Biografas

Ascona, Šveicarija. —Mi
rė Emil Ludwig, 67 metų* 
pagarsėjęs biografas — žy
mių žmonių-gyvenimų ap- 
rašytojas. Jis parašė biog
rafijas Napoleono, Abraha
mo Lincolno, kaizer. Wilhel- 
mo II, Kristaus ir daug ki
tų. Naciai paskelbė Ludwi- 
gą valstybės priešu ir degi
no jo knygas.

Emil Ludwig Vokietijoje 
gimė ir mokėsi, bet 1907 m. 
išvyko Šveicarijon ir nie
kad negrįžo Vokietijon. 
Jis rašė biografijas gyvai, 
dramatiškai, bet nelabai pa
tikimai. Ludwigas dažnai 
“iŠ galvos” pasakojo ir per
daug savo žodžių įdėjo ap- 
rašomiem asmenim į bur
nas. .

Cranford,N, J.
Mirė Marijona Kansįerienė 

(Kinlėr).
Rugsėjo 20 d. ligoninėje 

mirė Marijona Kansleriehė 
(Kinler), Laisyės statytoja 
ir pažangi moteris, turėjusi 
66 metų amžiaus. Pašarvota 
Gray koplyčioje, 12 Green
field Ayę., Cranforde. Bus 
palaidota trečiadienį, rugs. 
22 dienų Fairview kapinėse 
Westfield, N. 'J. Velionė pa
liko tris sūnus ir dvi dukte
ris, viena jos duktė Vaičio- 
nienė (Vaičioniai yra savi
ninkai parko, kuriame įvyk
sta piknikai). Smulkmenos 
bus parašyta vėliau.

(Žinių'pranešė telefonu 
Makutėnienė),.

PAJIEŠKOJIMA)
Pajieškau sesers duktės Bronės 

Vičaitės, apie 1926 metais išvažia- 
vusibs iš Brockton, Mass., į New
ark, N. J. Jinai pati ar ją žinantie
ji prašomi pranešti man. Kazimie
ras Norkus, 323 E. Houston St, 
New York, N. Y. , (220-224)

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y 

Suteikiam garbingas' laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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knygų,- aplanko tolimiau-Rusiai mėgiama Lietuvos

O

kaime? ' ' '
Skaitytųjų apklausinio 

anketos liudija -apie nepa
prastų Lietuvos valstiečio 
troškimų, žinių. Jį domina, 
kaip išauginti ąukštą dar
bų, kaip užgimė gyvybė 
žemės rutulyje, jį domina 
didžiųjų žmonių gyveni
mas ir įūryba, istorija, po
litika, dailioji . literatūra. 
Bet kurioje kaimo bibliote
koje galima rasti Donelai
čio “Metus,” Maironio, 
Žemaitės, VienUolio-ŽUkau- 
sko, Mykolaičio-Putino, A* 
Venclovos, Liudo Giros; Sa
lomėjos Nėries, Petro Cvir
kos; Korsako, Dąugųvįečio, 

■v’' < • i’’ '
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HELP WANTED—FEMALE f 7
REIKALINGOS MOTERYS

PATYRUSIOS 
OPERATORĖS

PRIE SINGER SEWING MAŠINŲ
J. H. MFG. ,CO. INC.

1 w EXCHANGE PLACE 
JERSEY CITY. N. J. ' >

Hartytrside Bld^-. Unit No. 1, 4-to« Lubo

.....-....................  .. r-
PATYRUSIV ’ < J 

OPERATORKV REIKALINGA 
ppta Moteriškų sukneuų 
i DARBAS NUO KAVALKŲ

Labai gera alga patyrusiom operatorėm.
• , Kreipkitės

GROVE DRESS. MFG. CORP.
107 South Grove 5t., Freeport, UI. ;

-----------------------------------------------------------------------------

REIKALINGA NAMŲ DARBININKE-VT- 
R£JA. ’ Guolis ant vietos, 7 kambariai, 8 
maudynės, 4 suaugę. Patraukianti alga. 
Saukit- MAIN 2-2383 pirmadieni iki 12. 
MRS. M. DAMSEY, 225 EASTERN PARK
WAY, BROOKLYN.

(222)
.... • 1

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

- ._-v - I - - ; ~ - - - r'

- MŪRININKAI—UNIJISTAI
$4.50 į Valandą, 7 valandų diena

Darbai pas
Prospect St. ir Thompson t Place 

HACKENSACK, N. J. 
ir

Falflawn Ave. ir Well Drive 
Fairlawn, N. J.

Duodama tran«tf8ftacija J *ir ifi New 
Yorko pusės per George Waahinsrtorvv Tiltą.

DUKE CONSTRUCTION CO., 
164 CEDAR LANE, TEANECK. N. J. 

. TEĄNECK 6-2766 ‘

o

. (228)

Amerikonai Oru Įgabeno 
5,573 tonus Anglies į Berly

ną per Dienų.
Berlin. — Amerikos lėk

tuvai praeitų šeštadienį su- ' 
nešė 5,573 tonus anglies į. 
anierikonų užimtų Berlyno 
dalį. Tai buvo Amerikos 0- 
ro jėgų rodymo dienžį. *

JOHN A. PAŲLEY
Licensed Undertaker

e®

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados . | 
Black Horse Ale

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

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. ?.

TeL EVefgreen 8-9770

PRANEŠIMAI
SOUTH BOSTON, MAS$.

LLD 2 kp. susirinkimas jvyks 
rugsėjo 23 d.,' 8 V. v.,- 318 West 
Broadway. Šiame susirinkime iš
klausysime raportą iš pikniko, turi
me ir kitų reikalų aptarti. Prašome 
narių dalyvauti. — Komisija.

(222-2^3)

J. J. Kaškiaučius, M. D 
580 Summer Avenue, . . . 
, Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas t •, . j

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keųtos ir virtos 
mėsos" valgiai. Taipgi dar

žovių Ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

I..... .. m.................     .„m .....I

I

■1

;’S

1

9

pusi.—rLaisVė (Li i



MB

O*

vadai 
vado-

Lėktuvų Firma Naujoje 
Stotyje Pikietuojama

Praėjusį sekmadienį .įvyko 
iškilmingos apeigos įvesdini
mui National Air Lines, Ine., 
j Idlewild, Now Yorko naun 
jausią lėktuvų stotį, pavadintą 
New York International Air-

Stotis buvo pikietuojama, 
tad tūli ketinusieji dalyvauti 
iškilmėse grįžo nuo vartų.
• Pikietuotojų plakatuose sa- 
koma^ kad “reguliariai Na
tional Air Lines pilotai strei
kuoja/’ ir kad “streikas eina 
prieš neįstatymišką” firmos 

.ptftfielgimą su darbininkais.
Streikui priežastis, kaip sa

ko AFL Air Pilots Associa
tion, gavosi prieš tris metus, 
įvykusį nesusipratimą unija 
norėjo išspręsti taikiu keliu, 
tačiau firma delsė ir, paga
liau, derybos visiškai nutrūko 
praėjusį vasarį. Tuomet fir
ma sulaužė streiką, išmesda
ma iš darbo streikierius.

Firmos įsikraustymo į naują 
stotį proga pilotai suruošė ma
sinį pikietą, kelios dešimtys 

• < unijistų pikietavo ant žemės. 
O vienas streikierys Mack Gil- 

/ mur lėktuvu virš stoties skrai
dydamas išrašė ore “Scab/ 
tuomi apkrikštydamas naująją 
stotį už streiklaužystę.

; Kriaučių Atydai
Rugsėjo ((Sept.) 22 d.> 7:30 

vakaro, įvyks lietuvių kriaučių 
mėnesinis susirinkimas Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubo 
patalpoje. <

‘ * Susirinkimas yra svarbus vi- 
. siems kriauČiams ir kriauč- 
, koms, kadangi mūs delegatai, 

buvusieji CIO konvencijoje, 
duos mums pranešimus, ką jie 
ten girdėjo. Tas yra visiems

IK" ’i“ * gi mūsų skyriaus delegatas 
praneš iš lietuviškų dirbtuvių 
stovio. Tas yra labai intere
singa žinoti kriaučiams, ypa
tingai dirbantiems lietuviško
se dirbtuvėse.

Teatrininkams
Teatrininkams bus labai įdo

mu' išgirsti daktaro A. Petri- 
Icos paskaitą specialiai paruoš- 

? tačiau pa
tartina išgirsti h* kitiems įdo- 

. niaujantiems teatru. Supra
timas režisūros pareigų pagi-

R

tą teatrininkams,
■f

Fosteris Kalbės Madison 
Square Gardene 23-čią

William Z. Foster, anksty
bojo 1919-1920 metų plieno 
darbininkų streiko vadas, 
taipgi kovotojas už nedarbo 
apdraudą, bus vienu iš kalbė
tojų didžiojo New Yorko- 
Brooklyno rengiamame masi
niame mitinge.

Kas prisimena didžiosios

Siuvėjai Klausia 
Ir Atsako >

at-

Auditorijoje B
Sąskridis Sekmadienį

William Z. Foster
krizės metus ir Hooverio re- 
publikonų gerovę, tas žino, 
jog už dabar gaunamą nedar
bo apdraudą ar prailgusioje 
bedarbėje pašalpą jis ar ji
nai pirmoje vietoje privalo bū
ti dėkingi komunistams.

Komunistai pirmieji pradė
jo organizuoti bedarbius į ta

Dėl Ko 12-kos Byla 
Paliečia Kiekvieną 
Amerikietį?

Tas klausimas bus nuodug
niai atsakytas, .išaiškintas už 
rugsėjo 26-tą išeisiančio an
gliško darbininkų dienraščio 
savaitinėje sekmadienio laido
je. Laidas bus pilna raštų 
apie tuos 12-ką: Kas jię? Ko
kie jų darbai? Kuomi jie pra
sikalto Wall Strytui ? Dėl ko 
nori juos uždaryti už grotų ?

L. K. N.

Pataisa

is ke
rnotais 
vadų, 
mėne-

rybas, pradėjo šaukti demons
tracijas už' reikalavimus dar
bo 1 arba duonos. Tose’ de
monstracijose jie buvo pirmie
ji. Jie jas garsino, lapelius 
skleidė. Komunistų 
toms demonstracijoms
vavo, prakalbau sakė. Daug 
komunistų sumušė, daug areš
tavo, tačiau dabar laike ne
darbo darbininkui nereikia ei
ti po šiukšlynus rinktis mais
to atmatų, nedarbo apdraudos 
čekis ateina į namus.

Fosteris buvo vienu 
lių didžiųjų 1930-1932 
įvykusių demonstracijų 
Jis už tai buvo kelis
sinųs įkalintas. Dabar, artė
jančio nedarbo ir darbininkų 
varžymo metu, bus labai svar
bu išgirsti veterano vado Fos- 
terio kalbą.

Greta Fosterio taipgi kalbės 
kiti žymūs komunistai vadai: 
Eugene Dennis, Bob Thomp
son, Miesto Tarybos narys 
Benjamin J. Davis, Simon 
Gerson, Claudia Jones, John 
Gates.

Mitingas 
virtadienio 
didžiulėje
Garden, 50th St. ir 8th Ave., 
New Yorke. Tikietai 50 centų 
iki $2.

Eilinių sukniasiuvių išleis^ 
tame lai kraštu ky.j e ŽIPPER, 
po antrašte 7 PINS AND 
NEEDLES, apie unijos virši
ninkų renkamus pinigus į rin
kimų fondą* klausiama ir'ątsa- 
koma sekamai: r <

Klausimas: Ar ILGWU sa
vanoriški. $2 taksai yra sava
noriški ?

Atsakymas: Taip, jeigčb 
niekas jums už juos rietvojo 
kuolu, per galvą.

Klausimas: Ar tas fondas 
bus vartojamas kovai prieš 
Taft-Hartley įstatymą,, kaip 
sako unijos viršininkai?

Atsakymas: Ne?' Tas fon
das vis tebebus vartojahias 
prieš tuos, kurie kovoja prieš 
Taftt-Hartley įstatymą, 
vyzdis: 
beralų” Partija' susijungė

įvyks jau šio ket- 
vakarą, 7:30 vai., 

Madison Square

Pirmas LKM Šio 
Sezono Didelis 
Parengimas Salėje

Tyrone Power ir Anne Bax
ter vaidina naujoje komiš- 

* koje filmoje “The Luck 
of the Irish,” Roxy Te

atre, NeW Yorke.

parašytą ir įteiks daktarui 
ėję į mitingą. <

Natiirališko maisto klausimu . 
kalbės J. W. Thųmsonas. Taip
gi rengėjai žadėjo suruošti 
naturališko maisto parodą ir 
pietus pirm prelekcijų, pietų 
laiku. Viską rengia-Lietuvių 
Sveikatos Kultūros Rlubas.

Prelekcijos ir paroda įvyks 
jau šį sekmadienį, rugsėjo 26, 
Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Avenue, Richmond 
Hill. įėjimas nemokamas. Pa
roda prasidės nuo 10 vai. ry
to, prelekcijos 2 vai. po pie
tų.

Autobusų Unija 
Gavo Sutartį,

Visi laukia šio'sekmadienio 
ir progps nuvykti į Liberty 
Auditoriją. Toks lūkestingas 
žiūrėjimas savaitę pirmyn nėra 
be priežasties, "šį sekmadienį 
į Auditoriją atvyksta-—-,

Daktaras J. J. Kaškiaučius.
Vienoje savo .prelekcijoje 

api^ sveikatą daktaras Kaš- 
kiaučius pasako daugiau in
formacijų, negu žmogus galė
tų gauti keliais ' privatiškais 
vizitais pas daktarą, užsimo
kėjęs geroką saują penkinių. 
Daktaras prisako daug svarbių 
dalykų, vėliausių atradimų 
sveikatos apsaugai, taipgi at
sakinėja į klausimus.

Visi atsilankiusieji į prelek- 
cijas gaus tikslesnį ir pilnesnį 
atsakymą į savo klaušimą, jei-Įleivių tapo apdaužyti ir, su- , 
gu atsineš klausimą gatavai krėsti, tačiau nepavojingai.

>• t *■ .. . ' «
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/. Automobiliui susidaužus su 
busu Ridgewbode dešimtis ke

* - ---- - X — ----

liną supratimą paties teatro ir 
teikia didesnio pasitenkinimo 
teatrais. / ’
' Paskaita “Režisieriaus Dar
bas” įvyks šio ketvirtadienio 
vakarą, rugsėjo 23-čią, Liberty 
Auditorijos patalpose, 110-06 

p Atlantic Avė., Richmc

' Edward McMahon, 20 metų, 
tapo užmuštas auto susikirti-1 

SĄ me su taksiku New Yorke jį 
į - išmetus iš auto ant geležinių 

Štaketų tvoros. Kitas keleivis 
sužeistas. DVi keleivės ir ma- 
iinų vairuotojai išliko sveiki. 
Vairuotojai areštuoti.

* .................... . .X.T-...... ....... . ......
susirinkimai

•' ' ftlifoEWOOD-BROOKLYN, N.. Y.
LLD 55 kp. saširinkimas įvyks

, rugsėjo 21 d., 8 v. v. Šapolo-Vaigi- 
nio salėje, 147 Thames St. Nariai 
dalyvaukite, per du mėnesiu vaka- 
Cijų laiku susirinkimų neturėjome, 
tai susidaro daug svarbių dalykų 
aptarti. — P. ^Babarskas, sekr.

s, 110-06 
Richmond Hill, 

Nueikite! * Rėp.

Aprašyme apie Mr. ir Mrą. 
Šimus, gyvenančius 183 Con
klin Ave., Brooklyne, apie jų. 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties, puotą, įvykusią rug
sėjo’11-tą, įsiskverbė pora 
klaidų. Ten minėtuose jubi- 
liejatus sveikinusių varduose < 
turėjo būti Mrs. Revinskienė, 
ne Levinskienė, ir Mrs. žide- 
lienė, ne žirelienė.

Atsiprašau. Skaitlingoje pu
blikoje sunku buvc/ gerai įsi
klausyti vardus ar pamatyti 
kalbančius. ? Rep.

Mirė/ * ,
■ . y .

Alex Ratkevičius, 42 metų 
amžiaus. Gyveno 25 Mese-. 
role St, Brooklyn, ;N;( Y/ Mi
rė rugsėjo 18 Ud., pamuose. 
Laidotuvės įvyko rugsėjo 19 
d., Cedar Grove kapinėse, 
Flushing, N. Y. Velionis pa
liko nuliūdime žmoną Leną, 
sūnus Ab/aomą ir Joną.

Laidotuvių ^peigomis rūpi
nosi grab. Petras Radzevičius, 
410 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

S’

Come With Your Friends!

OPEN BOWLING
EVERY EVENING AT

LIBERTY
AUDITORIUM

, 110-06 ATLANTIC AVE.
Richmond Hill, N. Y.

Restaurant—Meeting & Dance Halls

Spalių (Oct.) 17-tą dieną— 
sekmadienį,-Brooklyno LKM 
rengia didelį savo sezono atį-, 
darymo proga padengimą. Tas 
parengimas susidės iš teatro, 
dainų, muzikos, tautinių šo
kių ir kitokių parnarginimų 
programos.- Po programos 
seks balrūmio šokiai.

Teatras: LKM auklėtiniai 
statys' J. B. Moliere’s, Šarūno 
sulietuvintą trijų veiksmų ko
mediją “Meilė-—visų .ligų gy
dytoja.” Užtikrinama, kad 
šios komedijos stebėtojai-pu- 
blika turės skanaus juoko nuo 
pat komedijos pradžios iki ga
lo.

Dainos: Yra kviečiami dai
nų programą pildyti geriausi 
mūsų solistai, duetistai ir kt. 
dainos meistrai. Jų vardai 
dar iki šiol neskelbiama, ka
dangi dar ne visų dainininkų, 
kviečiamų pildyti programą, 
gauti atsakymai; jie bus pa
skelbti vėliau. ' i

Muzika: Paties veikalo 
“Meilė—-visų ligų gydytoja” 
finalyje (užbaigoje) yra bent 
du kavalkai muzikos. Tiki
masi turėti stygų orkestrą^ 
gal tai 7 bus pačių LKM-iečiiį\ 
orkestrą, o gal ir Vyturėlis, 

.'atskirai ar bendrai grodami 
duos širdį kutenančios stygi
nių instrumentų muzikos.

Tautiniai šokiai: Helena 
Bručienė deda visas pastangas 
prirengti LKM auklėtinius tin
kamai išpildyti savo dalį pro
gramos. Tautiniai šokiai bus 
su dainomis, mužikai akom
panuojant, o kai kurie baleto 
fofmoje. /

Tai tiek šiuo kartu apie me
ninę programą. O po meninės 
programos, kaip jau yra pas 
»mus įprasta visuomet, seka 
balrūmio šokiai prie geros or- 
kestros. l’aip bus ir tą vika
rą. > < f

Pasižymėkite šią dieną savo 
kalendoriuje ir, jai atėjus, bū
tinai nepraleiskite progos 
smagiai pasilinksminti Jr daly
vauti mūsų jaunosios kartos 
parengime. yeiksnys.

Pa- 
Dubinskis ir jo “Li- 

su 
reakciniais republikonais prieš
darbininkų kdngresmaną Vito 
Marcantonio, kuris turi ge- 
riausį darbininkams ir papras
tiems žmonėms tarnavimo re
kordą kongrese. Dubinskio 
“Liberalų” Partija taipgi prie
šinasi kongresmanui Leo Isac- 
soriui ir Lee Pressmanui. Pa
starasis neseniai laimėjo 
Aukščiausiame Teisme bylą 
prieš Taft-Hartley įstatymą. 
Byloje jis atstovavo CIO pre
zidentą Philip Murray. “Li
beralai” priešinasi ir kiekvie
nam kitam progresyvini kan
didatui šiuose rinkimuose.

Klausimas: Jeigu patariate 
neduoti $2 tai neva “Libera
lų’1 Partijai, tai kas daryti su 
tais pinigais ?

Atsakymas: Pridekite $3 
prie tų $2 ir atneškite $5 į 
Ladies Garment Center of the 
American Labor Party, 613— 
8th Avenue, netoli 40th St., 
New Yorke. Tuomi pagelbė- 
site auginti Nacionalę Progre
syvių /Partiją.

Tas patarimas moteriškų 
drabužių siuvėjams atitinka 
bile kurio amato darbinin
kams, kurių unijbs renka’pini
gus kovai prieš pažangiuosius 
vadus ir bendrai darbininkų 
nenaudai. Jie nepadarytų 
klaidos atnešdami tuos pini
gus Lietuvių Wallace for 
President Klubui.

Lietuvių klubas darbuojasi 
gauti daug balšų už Wallace 
ir Taylor ir išrinkti gerus kdn- 
grešmanus. -Jis taipgi rūpina
si auginti Progresyvių Partiją 
lietuvių tarpe. Siuvėjas.

PEIST LANE 
intVCS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.
_ -

Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku- 
; dikiam reikmenys,'' įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

Z '-**----- T'T"
RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

! \ IJel. Eyergreen 7-6238

Planuoja šiemet pratęsti 
balsavimų laiką iki 7 valandos 
vakaro, nes tikisi mieste go
siant bent 4,000,000 balsuto- 
tpjų.

New Yorko Fifth Avenue 
Coach Company ir New York 
City Omnibus Corporation su
tiko atmokėti darbininkams 
po 24 centus algos priedo, at
mokant jį nuo gegužės 1-mos. 
Užsilikusią mokestį atmokėsią 
dalimis. Pirmą dalį mokes 
spalių 1-mą.

Third A venų ę linijoms duo
da apie savaitę laiko nusista
tyti, kokiu būdu jos atmokės 
tą užvilktą mokestį.

Su CIO Transport Workers 
Unijos Lokalu 100 firma su
sitarė keliomis valandomis 
pirm turėjusio prašideti uni- 
jistų streiko. Streikas būtų 
prasidėjęs rugsėjo 20-tos rytą.. 
Linijomis naudojasi apie pus
antro milįono keleivių.

Pakilo Fėras
Visų privatiškai operuojamų 

linijų' fėrą miesto valdžia lei
do pakelti po centą. Pakeltą 
mokestį pradėjo rinkti rugsėjo 
20-tą. ’ ’

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kamba

rys merginai. Pageidaujama, kad 
būtų Richmond Hill, East New York 
arba Woodhaven apylinkėje. Turinti 
tokį kambarį, prašome pranešti tele
fonu bile laiku. — Virginia 7-9527. 

(222-224)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-; 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus'

i sudarau su ame- 
į| rikoniškais. Rei-; 
Ukalui esant ir 
^padidinu tokio; 
' dydžio, kękio pa- • 
geidaujama. Tai-;

t jiogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.'

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kan^pan Broadway ir Stone Ave., prlef 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 6-6191 x

to

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. A. Petrikai

221 South 4th Street i
• BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVetgreen 7-6868 , 

9—12 ryte i
1— 8 vakare j

t Penktadieniais uždaryta.

Valandos'

LITU ANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustinex& Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAU TIENQS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelie pasirinkimas visokių valgių 
''■. ’ • '■ / ,. ■.' ■' ' '-■>■ ' ■ ' ■...'. ■'. .

' ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

2S2 UNION AVE. BROOKLYN, N. .Y.
7 • , TeL Evergreen 4-9612 "

« Komunistų Partijos 29 Metų Sukaktis

GINKIME DEMOKRATINES TEISES!
SUDAUŽYKIME SĄMOKSLĄ prieš Komunistų Vadus!

KALBĖTOJAI:
EUGENE DENNIS
K. P. Nacionaiis Sekr.
ROBERT THOMPSON
Pirm. N. Y. Valst. K. P. '
BENJAMIN J. DAVIS, .IR.
Kaunsilmanas • •
SIMON W. GERSON
Kandidatas. į Kaunsilm.
CLAUDIA JONES
K. P. Moterų Komit. Sekr.
DAILĖS PROGRAMA

TIKIETAI PARDUODAMI: Workers Bookshop, 50 E. 13 St.; Book
fair, 133 W. 44 St.; Jefferson Bookshop, 575 — 6 Ave..

(50c, 80c, $1.00, $1.50, $2.00. Įskaitant taksus.)
Rengia New Yorko Valstijos Komunistų Partija:

MADISON 
SQUARE 
GARDEN

50th St ir 8th Avenue 
Ketvirtadienį, RUGS. 23

7:30 P.M.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett; M. D.
'223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. 
j 1—2 dienom Valandos. J Q_8 vakaraIa

Ir Pagal Pasitarimais. f
Telefonas EVergreen 4-0203 >

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS ' 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter

GR/LL
igtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGObD ;
beer & Ales

2 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapiskas
Tel. EVergreen 4-8174

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio 

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

, Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų', , 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū* 
lerių. Taipgi Costume Džiūlerių Šulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijįnių Daiktų.

S i, 4 < v •

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

• ■ Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktu 
z . Iki Jums Jo Reikės *

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Broc

. , s K ’ \ •

Telefonas STagg 2-2173
Si




