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*Dabar jau aišku, kad Ber
lyno incidentas yra tiktai pa
siteisinimas padalinimui pa
saulio i du kariaujančiu loge- 
riu ir sugriovimui Jungtinių

t '

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. T.

Telephone: Stagg 2-8878

Berlyno klausimo nešimas į 
Saugumo Tarybą yra provoka
cija. Tai aišku visiems, kurie 
seka paskutinių laikų tarp
tautinių santykių eigą.

Metai XXXVIIL Dienraščio XXX.

A lasas dėl Berlyno.
Tiesa ir Melas.
Kai Saviškiams Pagelbsti.

Anglijos užsienio reikalų se
kretorius Bevinas jau užgie
dojo, kad Jungtinės Tautos 
bus palaidotos, ir bus einama 
sritinių susitarimų keliu. Jau 
kalbama, kad Vakarų Europai 
Amerika pradės teikti “lend 
lease” formoje ginklus ir 
amuniciją. Visos tos šalys bus 
apginkluotos. Amerikos žmor 
nes turėsime tą ginklų jėgą 
palaikyti. Kaštuos bilijonus 
dolerių.

Tikrai įdomi situacija. Ta
rybų Sąjunga Jungtinėse Tau
pose siūlo didžiosioms valsty
bėms tuojau sumažinti apsi
ginklavimą. o mūsų -diploma
tai kalba apie apsiginklavimo 
padidinimą.

dieną šioje vietoje

IK* pinigais, ginklais, kareiviais ir 
Kfjtt.

Arba paimkime katalikų 
bažnyčią. Netgi skaitoma šven
čiausia pareiga vieno krašto 
katalikams teikti visokią pa
galbą kito krašto katalikams. 
Tikra pekla kiltų, jeigu būtų 
bandoma uždrausti Amerikos 
katalikams siųsti aukas popie
žiui Italijon.

Pittsburgho Lietuvių žiniose 
nieko nepamiršęs, nieko neiš
mokęs S. Gabaliauskas patei
kė labai šaunų planą apsidir- 
$imui su bolševikais ir bolše
vizmu. Jis sako, kad šiandien

Aišku, ar ne? Ponas Ross 
visiškai paneigė tai, ką Gri- 

, gaitis pasakojo reporteriams.
Vadinas, Grigaitis sučiuptas 

•L dar kartą negražiai melujo- 
. *>ant.

Aną 
trumpai paminėjau Grigaičio, 
Šimučio ir Vaidylos naują mi
siją pas prezidentą Trumaną. 
Pažymėjau, kad Trumano se
kretorius Boss paneigė tai, ką 
gyrėsi Grigaitis. Dabar Nau
jienų redaktorius šaukia, kad 
visai istorija apie poną Ross 
buvus mano paties iš piršto iš
laužta. (N., rugs. 23 d.)

Bet štai kaip skamba Asso
ciated Press rugsėjo 16 dienos

pranešimas: " “ —------ —
- “Dr. Pius Grigaitis of Chi
cago, secretary of the Council, 
told reporters Mr. Truman in
formed the group he agreed 
with the proposal for a de
claration that this country 
wanted the Baltic States’ free
dom restored. Charles G. 
Ross, presidential secretary, 
said Mr. Truman had ex
pressed no opinion on this 
point, x He said the talk was 
concerned wholly with a dis
cussion of the problem of dis
placed persons; many Baltic 
refugees live in the United 
States occupation zone of Ger
many.”

Išeina taip, 'kad vienos ša- 
~ lies komunistai neturėtų nieko 

nė girdėti apie kitos šalies ko-» 
munistus. Skaitoma* didžiau
sia nuodėme jiems vieni ki
tiems net paprasčiausias sim
patijas išreikšti. Ką jau be
kalbėti apie bent kokią nors 
tarpsavine pagalbą.

Bet Amerikos kapitalistai 
ne tik karštai simpatizuoja sa
vo kolegoms Anglijoj, Francū- 
zijoj, Italijoj, Graikijoj, Tur
kijoj, Kinijoj ir visur zkitur, 
ale dar jiems atvirai teikia 
visokeriopą pagalbą— maistu,

Darbo Žmomy 
Dienraštis ' 

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Anglijos Generolas 
—Vakarų Europos 
Komandierius

Paryžius. — Anglijos, 
Francijos, Belgijos, Holan- 
dijos ir Luksembūrgo kari
nė santarvė pasiskyrė feld
maršalą Montgomery, gene
ralinio anglų štabo galvą, 
vyriausiu tos santarvės gin
kluotų jėgų komandierium 
neva apsigynimui nuo So
vietų Sąjungos. Tų kraštų 
valdžios prašo iš Amerikos 
ginklų. Sykiu jos geidauja 
karinio užtikrinimą iš Jung
tinių Valstijų pusės ir pla
nuoja artimais ryšiais susi- 
rišt su Kanada. (Iš Wa
shington© praneša, kad 
Trumano valdžia jau gami
na sumanymą Kongresui“ 
dėl tos karinės santarvės 
ginklavimo ir finansavimo.)

Amerikonai-Anglai 
Atidėlioja Sovietinį 
Planą Nusiginklavimui

Paryžius.-*- Ukrainos de
legatas Manuilskis pasiūlė 
politiniam Jungt. Tautų sei
mo komitetui Sovietų suma
nymą: — Turi būti uždrau
stas atominių ginklų varto
jimas, ir 5 didieji talkinin
kai privalo per 1 metus su- 
mažint ginkluotas savo jė
gas visu trečdaliu. Anglų- 
amerikonų blokas atidėjo 
tą pasiūlymą ir ėmė svars
tyt amerikinį planą, kur pa
ti Amerika iš tikrųjų kont
roliuotų atominę jėgą pa-

Wallace Siūlo Ištirt 
Karo Kurstytojus

Henry Wallace, Progre
syvių Partijos kandidatas į 
prezidentus, k a 1 b’ėdamas 
Texas valstijos miestuose, 
pakartojo, kad aukštieji po
litikieriai kursto karinę is
teriją, norėdami duoti trus- 
tams bilionus dolerių kari
nių pelnų. Jis reikalavo bū
tinai ištirti tuos ponus.

CIVILIŲ DARBININKŲ 
SKAIČIUS

Washington. — Šalies val
džios civilėje tarnyboje da
bar yra 2,118,700 darbinin
kų ir tarnautojų, tai 18,400 
daugiau, negu rugpjūtyje.

reikia tik vieno dalyko, kariš
kos jėgos. '‘Užteks,” girdi, 
“sutriuškinti bolševikiškus fa
natikus, jos raudonosios armi
jos smogiamuosius būrius... ir 
Stalino - imperijai bus galas.” 
(L. ž., rugs. 24 d.)

Amžiną atilsį lygiai taip 
galvojo ir šnekėjo Gabaliaus- 
ko vadas ir mokytojas Adol
fas Hitleris. Gabaliauskas tik 
pakartoja Hitlerio filosofiją.,

Ir tai ne jis vienas tai^ da
bar kreizavoja. šita. Hitlerio 
filosofija iki pat gyvojo kau
lo yra persisunkę * visi kleri
kalų, menševikų ir smetoni- 
ninkų spaudos Redaktoriai.

Kongresmanų Neamerikinis Komitetas Tik Gandais ir 
Paskalais Remia Pasakojimus prieš neva Atominius 
Sovietų Šnipus, — Pareiškė Teisingumo Departmentas

Washington. — Jungtinių 
Valstijų teisingumo depart- 
mentas atmetė kongresma
nų Neamerikinės Veiklos 
Komiteto reikalavimą pa
traukti teisman Steve Nel
soną, Pennsylvanijos komu
nistų vadą,, ir keturis moks
lininkus, kuriuos tas komi
tetas apšaukė “atominiais 
Sovietų šnipais.”

Geenralis Jungtinių Vals
tijų prokuroras Tomas., 
Clark .išleido pareiškimą, 
kuriame sako, jog Neameri- 
kinis Komitetas nepaduoda 
jokių įrodymų prieš taria
muosius šnipus.

— To komiteto statomi

MONARCHISTAI SUŠAUDĖ 
DAR 17 GRAIKU

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistų valdžia, pagal sa
vo teismų sprendimus, su
šaudė dar 17 žmonių, kurie 
buvo apšaukti komunistais. 
Kiti 11 tariamų komunistų 
tapo nūsmerkti sušaudymui.

2,000,000 Draftuoty
Tiksią Kariuomenei

Washington. — Verstinai 
karinei tarnybai suregist
ruota jau 8,584,960 vyrų nuo 
18 iki 25 metų amžiaus 
Drafto vyriausybė sako, 
daugiau kaip 2 milionai iš 
to skaičiaus tiks kariuome
nei.

Sumušt Abidvi Senąsias 
Karo Partijas! Sako Dennis

New York. — Komunistų 
Partijos centro sekretorius 
Eugene Dennis pasmerkė 
“desperatišką Trumano me
lą”, būk komunistai darbuo-
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jasi, kad republikonų kandi
datas Tomas Dewey būtų 
išrinktas prezidentu. Abid
vi tos partijos yra karo ir 
reakcijos partijos; taigi ko
munistai veikia ir veiks, 
kad abidvi būtų sumuštos 
rinkimuose, pareiškė Den
nis.

--------------------------- 1—

Amerika Reikalauja Grą
žint Laivus, Paskolintus 

Sovietams
Washington. — Jungtinės 

Valstijos reikalavo, kad So
vietų Sąjunga sugrąžintų 
3 ledlaužius ir 28 kitus lai
vus, kuriuos paskolino So
vietam karo metu. Sovietų 
vyriausybė dar nedavė at
sakymo.

Paryžius. — šį pirmadie
nį paskelbtas visuotinas e- 
lektros ir geso darbininkų 
streikas Franci j 6 j del algų 
pakėlimo. . '

Wasljingtoh. — šiemet į- 
vyksta 40 nuošimčių dau
giau, bankrutų mažuose biz
niuose, negu pernai.

kaltinimai paremti vien tik
tai gandais, paskalais ir 
spėliojimais be jokių faktų, 
— sako generąlis prokuro
ras. — Komitetas užsiėmė 
raudonųjų raganų medžio
kle politiniais sumetimais, 
turėdamas galvoje ateinan-' iš teisingumo department©

Sovietai Stoja už Jungtinių Tautų 
Vienybę, Sako Maskvos Radijas
Kaltina Anglus-Amerikonus už Jungtinių Tautų Ardymų

Maskva. — Sovietų radi
jas sakė:

— Progreso ir demokrati
jos jėgos, be abejo, neklau
sys tų, kurie jau bando gie
doti laidotuvių maršą Jung
tinėms Tautoms. .

Sovietų Sąjunga stoja už 
taikos sustiprinimą per lygų 
tarptautinį bendradarbiavi
mą. To nori ir eiliniai žmo
nės visame pasaulyje.

Bet Amerika ir Anglija 
laužo demokratines. Jungti
nių Tautų tiešas, visu pašė
limu ginkluojasi ir veikia 
taip, kad suskaldytų Jungti
nių Tautų organizaciją. Juk 
užsienio Anglijos ministro 
Ernesto Bevino kalba Jung-

Graikų Partizanai Atakavo 
Fašistų Miestą Larissą
Athenai, Graikija.-— Grai

kų partizanai, pėstininkai ir 
raitininkai, užpuolė Larissa 
miestą, 135 mylios; į šiaur
vakarius nuo sostinės Athe- 
nų. Po pusantros valandos 
kautynių su monarcho-faši- 
stų policija ir kariuomene, 
partizanai' pasigrobė reika
lingų jiems dalykų ir pasi-

LAISVES VAJUS
Laisvės vajus gavimui 

naujų skaitytojų jau prasi
dėjo. Su pirma diena, pasi
rodė rezultatai. Prašome 
skubiai registruotis į kon- 
testą gavimui dienraščiui 
naujų skaitytojų.

Prašome visų apšvietą 
branginančiiį žmonių gauti 
nors po vieną naują skaity- 
- ---- -- ---- --- -- — ■ -- 1-- Į .--.T X

SCUBAS TEISMO TARIMAS DEL NEGRO 
PRIĖMIMO Į OKLAHOMOS UNIVERSITETĄ

Oklahoma City, Okla. — 
Šios valstijos universitetas 
andai atmetė negrą studen
tą G. W. McLauriną tik to
dėl, kad jis negras. Tad 
McLaurinas kreipėsi į fede- 
ralį teismą, ir šis teismas 
dabar nusprendė, jog Okla- 
homos Universitetas turi 
priimti negrus studentus to
kiuose atsitikimuose,. jeigu1 
atskiros negrų kolegijos ne
turi tokių mokslo šakų, ku
rias negrai nori studijuoti.

McLaurinas, buvęs prof e- 

čius rinkimus (kad galėtų 
republikonams daugiau bal
sų gauti), i

Republikonai Neameriki- 
nio Komiteto vadai, Parnell 
Thomas ir John.MacDowell, 
perpykę dėl tokio atsakymo 

tinių Tautų seime skambėjo 
jau kaip šaukimas suskaldy
ti Jungt. Tautas.

Kuomet anglai - .ameriko
nai šneka apie tautų laisvę 
ir demokratiją, tai galima 
juos užklausti:

Ką veikia Graikijoje oku
pacinė Anglijos kariuome
nė? Ka veikia Amerikos ka
riuomenė pietinėje Korėjoje 
ir Chinijoje? Kokias parei
gas atlieka Holalndijos ka
riuomenė Indonezijoje ? Jų 
kariuomenė tuos kraštuose 
skandal'iškai mindžioja tų 
tautų nepriklausomybę ir 
smurtu sutrempia 'tų žmo
nių valią.

šalino.
Larissa yra 50,000 gyven

tojų miestas. Jame ameriko
nai turi kelias fabrikines 
statybos įstaigas ir karines 
raštines. Parti«anai sudau
žė kai kuriuos amerikonų 
fabrikus, gaminusius me-' 
džiagas vieškeliams ir til
tams taisyti.

✓

toją dienraščiui Laisvei. Vi- 
ąų skaitytojų, prašome pa
dėti savo vajininkams.

Vajus baigsis 31 d. gruo
džio š. m. Vajaus prailgini
mo nebus. Nesivėlinkite sto
ti į darbą.

Plačiau apie vajų žiūrėki
te ant antro puslapio.

Laisves Administracija

sorius, norėjo pasiekti dak
taro laipsnio, bet vienintelis 
negriškas Langston Univer
sitetas valstijoje neturi tei
sės duoti daktarato laipsnį. 
Teismas to’dėl nusprendė, 
jog valstijinis baltųjų uni
versitetas turėtų priimti tą 
negrą, pagal konstitucines 
teises. Tačiaus teismas ne
liepė tuojau jį priimti. Teis
mas apskritai neatmetė val- 
stijinių įstatymų, kurie už
draudžia negrams lankyti 
tas pačias mokyklas su bal
taisiais. \ . • 

pusės, suriko, būk Trumano 
valdžia “globojanti komu
nistus suokalbininkus ir so
vietinius agentus.”

(Prez. Trumanas ne kar
tą pabrėžė, kad jis “geres
nis komunistų valytojas,” 
negu republikonai.)

New York. — Buvęs A- 
merikos karo sekretorius 
Robertas P. Patterson&s aš
triai smerkė kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetą, kuris “begalviškai, 
inkvizitoriškai persekioja 
žmones už politines nuomo
nes” (nesutinkančias su re- 
publikonais to komiteto va
dais).

ČECHOSLOVAKAI PAKARS 
DU ŠNIPUS SARŽENTUS

Praga. — Karinis Čecho- 
slovakijos teismas nusmer- 
kė pakarti du armijos sar- 
žentus, Cepelką ir Solovje- 
vą. Jiedu šnipinėjo karines, 
ūkines ir pojitines žinias ir 
perdayinėjo Vienai vakari
nei valstybei.

Arabai Reikalauja Sau vai, vadinanti ThunderjetSj. 
F-84. Oro jėgų komanda to-. 
dėl uždraudė visiem tokiem 
’ėktuvam oran pakilti, kol 
jie bus ištirti, gal ir pataisy
ti) Tuo tarpu valdžia užsakė 
dar 974 tokių lėktuvų iš Re- -/ 
public orlaivių korporaci
jos. F-84 tiktai 600 mylių 
tegali skristi vienu žygiu.

Visos Palestinos
Lake Success, N. Y.— Už

sieninė Palestinos arabų 
ministerija atsiuntė Jungt. 
Tautų centrui telegramą, 
kurioje pareiškia, jog visa 
Palestina turi būti arabų 
valstybė., Jie nepripažįsta 
Izraelio valstybės.

Sako, Amerika Nori Panaudot 
J. Tautas Karinei Politikai

Maskva. — Čionaitinis 
žurnalas Naujasis Laikas 
rašo, jog Amerika, Anglija 
ir Francija kelia tokį trukš- 
mą dėl Berlyno ir nenori 
taikytis todėl, kad jos sten
giasi sulaužyti Potsdamo ir 
kitas sutartis. Anot Naujo
jo laiko, amerikiniai ir an
gliški imperialistai svajoja 
padaryti iš Jungtinių Tautų 
įrankį užpuolikiškai savo 
politikai.

STREIKUOS FRANCIJOS 
MAINIERIAI

Paryžius.
Francijos Darbo Konfedera
cija paskelbė visuotiną mai- 
nierių streiką per 24 valan
das ateinantį pirmadienį. 
Streikieriai. protestuos, kad 
valdžia ketina pakelt darbi
ninkams algą tik 15 nuošim
čių, bet jau padidino taksus 
ir pabrangino anglį 20 nuo
šimčių. Darbininkai reika
lauja pakelt algą 33 nuo
šimčiais.

Nanking, Chinija.— Upių 
potviniai išvijo 55 milionus 
chinu iš namų.

New Delhi. — Indijos val
džia deportuos 7,000 arabų 
iš Hyderabado.

Grūmoja Sovietams 
Dar Baisesnėmis 
Atomų Bombomis

Paryžius, rugs. 30.— Ka
nados delegatas Jungt. Tau-’ s ' 
tų seimui, generolas Mac- 
Naughton bandė nugąsdin- , 
ti Sovietų Sąjungą, pareik
šdamas: - J

— Amerika dabar turi M < 
naujas atomines bombas, to- L 
kias baisiai smarkias, kad t 
jos galėtų sunaikint visą ci
vilizaciją. Atominės bom
bos, kurios sunaikino Japo
nijos miestus HiroŠimą ir 
Nagasakį, yra tiktai šešė
lis, lyginti su naujosiomis 
atom-bombomis.

Gen. MacNaughton -pri
dūrė, kad gal ir Sovietai tu
ri atominių bombų, bet, 
girdi, tiktai Jungtinės Vals
tijos galėtų vesti ir laimėti 
atominį karą. .

»>
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Sulaikytas Rakietiniy 
Lėktuvų Skraidymas, 
Nes Jie Lūžta Ore

Washington. — Sulūžo o- 
re, nukrito ir sudužo du 
greitieji raketiniai lėktu-

Chinu Komunistai
Apgulė Činhsieną

& '■ 
*•1

Peiping, Chinija. — Chi- 
nų komunistai - liaudiečiai 
visomis pusėmis apgulė Čin- 
hsien miestą, 125 mylios į 
pietų -vakarus nuo Mukde
no, Mandžurijoj. Ghinijos 
Čiang Kai-šeko valdžia bijo, 
kad komunistai iššluos ją iš 
paskutinio M a n d žurijos 
kampo.

$45,000 Vertės Smuikas Bus 
Užkastas su Muzikante

Generale

Los Angeles. — Sykiu su 
mirusia smuikininke Lęuisa 
Terzi bus palaidotas ir se
nas brangus jos. smuikas, 
vertas 45 tūkstančių dole
rių. Smuikas padarytas ita
lo Stradivariaus, garsiausio 
pasaulyje smuikų meistro. 
Louisa savo testamente rei
kalavo užkasti smuiką kar
tu su ja.

Prancūzai Nekariaus prieš 
Sovietus, Pareiškė Franci

jos Komunistų Partija 
Paryžius, rugs. 30. ‘—Ko

munistų Partija išleido pa
reiškimą, jog francijos 
žmonės neis karan prieš So-' 
vietų Sąjungą, pagal Mar
shall© planą.

ORAS. — švelni giedra.

KUNtt
i
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Pradžia Vajaus Gavinmi 
Laisvei Naujų Skaitytojų 

/ ______  '
Pradžia mūsų didžiojo darbo, pradžia darbo paruoši

mui savo dienraščio atsilaikymui prieš infliaciją. Visi 
apšvietą branginanti žmonės vienu balsu jaukiame:

TEGYVUOJA DIENRAŠTIS LAIŠVĖ!
TEGYVUOJA DAR ILGUS METUS! . ..
Visi turime stoti į darbą, užtikrinimui dienraščiui 

Laisvei dar ilgų metų1 gyyavimę. kiekvienas turime gau
ti nors po vieną naują skaitytoją. ,}

7 Viši apšvietos. ptetinimd pionieriai, kurie veikė pirmi
niuose vajuose yra nuoširdžiai kviečiami stoti į kontest^ 
šiame vajuje. Taipgi laukiame naujų vajininkų. . t ( 

Užtikrinimui, savo dienraščiui biudžeto 1949 metams, 
šiuom vajum turime sukelti $50,000.

Su pirma diena vajaus kontestantų arenoje stovi šie 
asmenys: . ’:

Punktai
D. G. Jusįiis; Worcester, Mass. ........... .........98
L. Žemaitienė, Hartford, Conn. • • 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa.
Brooklyno Vajininkai
S. Šhąrkęy, Easton, Pa. .. ... ........
P. Pasėrškis, Baltiiiiorė, Md.........
A. Gjidfžlri, Sčdiią, N. Y. .. .......... .
J. pidjdn, New Haven, Conn........
J. ŠįiiĮikyį, Šo. B^šfon, Mass.........
A. ValinČiūš; Pitistdn, Pa. ...........1........................     28 *

Prašome ir meldžiame nėsivėlinti stoti į kontestą. Esa
me minėję ifr dar prinjėname, kad vajus šiemet nėbūs 
pratęstas. Baigsis gruodžio 31 d., 12-tą valandą riiktį.

Visų kolonijų prašome surengti kokią nors pramogą k 
dienrąšcio paramai laike vajaus. Viši rūpinkimės sukę- 
Įimti $50,000 biudžeto savo dienraščiui pradžiai 1949 m.

• PORA ĮDOMIŲ LAIŠKELIŲ:
“Draugai: Čia rasite $10 money-ordėrį, tai bus Lais

vės popiečio fohdui. $4, tai likę .nuo J. Gudaitės šerine 
rių (gelių). Aukavo balansą — R, Čhulada $2. Po $1: 
U. pdū^ėrdienė, Š. Faulehka, A. Rutkauskas, J. Blažo- 
riis. Draugiškai, R. Chulada, Lowell^ Mass.”

“Gerb. Adm-cija: Matydamas Laisvėje jūsų atsišauki
mą, kas link pbpierio fondo, sumaniau ir aš paaukoti 
porą dolerių. Bet užėjo mintis, kad reikia ir draugų pa
prašyti, kad prisidėtų. Pasekmės neblogos: Su šiuo laiš
ku prisiunčiu $18.50. Aukavo: Alexander. Shėrbin; • $5. 
R o $2: Jbpds Waisrite, Juozas Miliauskas, Po,$l: Kazi- 
mierąs Backią, Jonas Purtekafe, Juozas Mąžėika, Motiem jį 
jW Paulauskas, ’Dtfniifllrikas* Srmda^vbriaš Sūdnick;' ’ 
do’ta VąrkaliėAė, Vihcaš Kisiehs. Po-50c: Ignas Kazį a u s- " 
kas, Juozdš Yablėrtekis, Frarik Imbraž.

Draugiškai,’Alene Sherbin, Pittsburgh, 
tą šėkamaŲ 
dgewood, N. Y. $10.

Būtų įdomių, khd L. Ž. rę- 
dąktbriuš trdmphi ir drūtą! 
pąajškintį, fcpdėĮ virš pa
skelbtos idėjos yra komu
nistinės, ir kodėl jis joms 
tkip griežtai priešingas? 
Ųauksime.
kltoitlKALAt ffilLv 
LAf JA fcAftO • (

Kūhigų br&d^ąš Nebega
lį ilgiau pakęsti. Jis nori, 
kad tuČ tuojati Amerika ir 
Anglija pradėtų karą. 
Draugas rašo:

Tučtuojau demokratijos 
turi panaudoti jėgą, kad per
laužtai rusų uždėtą blokadą 
ant Berlyno, atidarant visus 
kelius j tą . miestą. Tuojau 
turi sudaryti komisijas, ku
rios ištirtų padėtį ir Vokie
tijos ir Austrijos rusiškose 
zonose ir tkip pat jų oku
puotuose kraštuose. Panau
doti Jungtinių Tautų saugu
mo tarybos autoritetą ir, rei
kale, militarinę jėgą; kad tos 
komisijos galėtų darbą atlik
ti. (D., rūgs, 28 d.)

Dvejojimui ir abejojimui 
nebepalikta vietos. Klėrikd- 
lai tiki jėga. Tai, kad šian
dien karas reikštų bdisU su
naikinimą ir gal sužlugdy
mą šimtmečiams žmonijos 
pasiekimų progrese, jiems 
nesvarbu ir nerūpi. Jie iš
troškę karo ištiek!

PRAŠOMI PASISAKYTI 
v Lietuvių Žinios sako: 
“Komunistinės katididato 
Walfetee. idėjos dera mitelį 
idėjos, męs jas pasmerkia
me ir » atmetame” (L. Ž., 
rugs. 24 d.). . ,

Trumpai, aiškiai ir drūtai 
pasakyta. Trūksta tik vieno 
dalyko: Lietuvos žinių rė- 
daktoriūs nė žodeliu savo 
skaitytojams tų “komunis
tinių idėjų” nepaaiškina.

Kokios tos Wallace idė
jos yra? Mes jas randame' 
aiškiai suformuluotas Prd- 
gresistų Partijos programo
je. Jos išdėstytos programos 
skyriuje “Progresyvių Par
tijos principai.” Ir jos 
skamba sekamai:

Progresyvių Partija gihjė gi
liame įsitikinime, jog šalies 
turtai ir mūšų valstybės re
sursai. priklauso liaudžiai, 
kuri šiame krašte • gyvena, ir 
turi būti naudojami’ jos ge
rovei ; kad laisve ir visos 
progos turi būti užtikrintos 
lygiai visiems; kad žmonių 
brolybė gali būti pasiekta, ir 
karo baimė panaikinta,

Progresyvių Partija teigia, 
kad, ieškant pagrindo pąsari- 
linei taikai įvykdyti, būtina^ 
reikia grįžti prie Franklino 
Roose velto pabrėžto tikslo: 
siektis tarptautinio sutikimo 
vietoje nesutikimo.

Progresyvių Partija mano, 
kad pirmoji teisingos val
džios pareiga yra užtikrinti 
visiems žmonėms, be -rasės, 
tikėjimo, spalvos ar lyties 
skirtumo, bė skirtumo tauti
nės kilmės ar politinių įsiti
kinimų, neatimamas teises, 
paskelbtas Nepi'iklaūspmybės 
Deklaracijoje ir užtvirtintas 
Teisių Bilipje.

Tiktai Progresyvių Partija 
gali panaikinti monopolijų

n- *$$$$■ i A- 
mėr i k os ž m o n i ų ran k as. N ės 
musų partiją yra partija, ku
ri nėra sugadintą privilegijų; 
ji nėra pasižadėjusi tarnau
ti jokiems specialiafns inte
resams, yra laisva nuo maši
ninės kontrolės, ir atvira visų 
rasių, spalvų ir tikybų ameri
kiečiams.

Iš šių plačių idėjų išplau
kia aiškiai suformuluoti 
Wallace, tai yra, Progresis- 
tų Partijos greitieji reika
lavimai. Tie reikalavimai 
paskelbti , partijos progra
moje........; ... ............ ... ......

Šmd tarpu Washingtonas 
giškiaį laiko fašistinę Bir'kzi- 
lijos Valdžią. v.

Ar tas ąądės Brazilijai im- 
$ viršenybę pietiniame kon- 
tinėnte, ktieįątin^. Su Ar- 
gėiitina eina kelios kitos ša- 
lyš. Bė to, Bietų Amerikoj 
yra stiprus sentimentas prieš 
“šiąurės imperializmą.“ ?i<

Pietų Amerikoj fabrikan- 
taį, žemvaldžiai tąjįpj au eina 
prieš Jungtinės Valstijas, ries 
Ahiėrikds stambieji interesai 

•ten stengiasi juos nustelbti.
i----------2------

ANTI-SEMITINĖ VOTIS
Šo. Bostono Darbininko 

4’edakioriai visiškai pamirš
ta, kad ir Kristus buvęs žy
diškas kilmės. Jie pritvinkę 
piktuoju Anti-semitizrnu ir 
prie kiekvienos progos savo 
kartybes tulžį išlieja prieš 
žydus. Jiems naują progą 
suteikė Balęštiriejė nūžūdy- 
riias grhfc) Beriiiadotie. Dar- 
b’irilnk^s ištėrišįiai Šdūkid:

Laikraščiai ir radio kalbė
tojai be slapstymo pripažino, 
kad grafą Bernadotte, nužu
dę .žydų teroristai. Bet pa- 
sipiKtiriimas dėl tos baisios 
piktadarybės ėriie atslūgti 
nei iškilt! negavęs.

- f’rileiskiriie, kad tą pikta
darybę butų papildę arabų 
teroristai. Tada kas kita bu
tų buvę. Baisus '/‘gvoltas“ 
beit kilęs. To, žinoma, nebūt 
užtekę. Būtų buvę varomaši 
prisrnaugti višus arabus, pa
našiai kaip vokiečius ir ja
ponus. Dabar iš PMeštirioš 
pranešama', būk žydų tero
ristų gengės pažadėjusios iš
eiti' iš biznio. Dėl tos žinios 
reiškiama pasitenkinimas. 
Girdi, taip ir reikia. To ir 
gana. Neliko kalbos apie 
kaltininkų suradimą, apįe 
bausmę už.( prie teroristų 

. ? WkMWsfe-  ®
ąokie vikrus ,i£,..$Uiukingi yrą 
tiė žydai. (DaPb.,- rūgs. 28 
d.)

Tai žinortia, biaųrus me
las. Pačiame Izraelyje šu- 
areštdota keletas šimtų te
roristų organizacijos narių. 
Ieškoma žmogžudžių, ble- 
tehką abėjpti;. Jog jie vijus' 
surasti iri tinkąmąi nubaus
ti. ........................ ,?..

Bet Darbininko a redakto
riams tiešą ii* iriorališkū- 
riiriš neateina. Jiems išnie- 
,kinti žydus ir pakurstyti 
savo nelaimingus skaityto
jus pPiėš žydus skaitomia 
katalikiška pareiga.

&ios iš ilettnos

. ,j Darbymečio Pradžia
Kiekvieneriais metais spalių 1 diena yra pradžia mū

šį! darbymečio, — mūsų spaudos vajaus pradžia.
Šiemet spalių 1 dieną taipgi prasideda mūsų dienraš

čio, taipgi dienraščio Vilnies, vajus naujiems skaityto
jams gauti.

Turime pripažinti vieną neatmetamąjį faktą: mūsų 
spaudos vajus su kiekvieneriais melais susiduria su di
desniais sunkumai^ ir skerspainėmis. O tai yra' dėl to, 
kad senoji (aiškiau: pirmoji) anierikieČitį lietuvių kar
ta palaipsniui retėja, gi iš čia augusių jų lietuvių kilmes 
amerikiečių mes vis mažiau tesitikime gauti naujų pre
numeratorių. Daug čia augusių lietuvių kilmės ameri
kiečių, tiesa, skaito mūsų spaudą, bet jie skaitė tik pri
puolamai, atsitiktinai. Su tokiais tenka rimtai pasikal
bėti ir paakstinti juos, kad jie užsisakytų mūsų diėnraŠ- 
tį metams ir skaitytų jį nuolat. ,, , x

Bet tarp pirmosios kartos amerikiečių, prisipažihki- 
m'e, mes taipgi dar neišnaudojome visų šaltinių. Gerai 
žinome, jog yra dar tūkstančiai ir (ūksiančiai lietuvių, 
kurie neskaito mūsų spaudos į daugelis yra tokių, kurie 
neskaito jokios spaudos.

Į juos tenka kreiptis, jiems tenka aiškinti, kodėl jie 
privalo Užsisakyti savo dienraštį, suteikiantį jiėtris viso
kių svarbių žinių per apskritus metus; o greta žinių, — 
politinį gyvenimą interpretuojančių straipsnių, apysakų 
ir kitokių raštų’, terandamų tik mūsų dienraštyj.

Yra nemažai lietuvių, kurie dėl kai kurių išskaičiavi
mų ligi šiol skaitė mūsų priešų spaudą,, bet dabar nori 
ritTO jos atsipalaiduoti, atsiskirti ir mielai sutiktų užsi
sakyti Laisvę, jei tik būtų kas su jais pasikalbėtų, jiems 
dalykus paaiškintų, paraginant tai padalyti.

Taigi, matome, jog dar yra tūkstančiai žmonių, ku
riems galima mūsų dienraštis užsakyti, tik reikia juos 
pasiekti, su jais pasikalbėti, juos aplankyti jų namuose.

Visa tai gali atlikti mūsų yajininkai; mūsų skaityto
jai. Mes žinome, užduotis bėra lengva, darbas dažnai es
ti įkyrus, bet tai vienintelis keliąs, vienintelė priemonė

O šiandien dienraštis platinti reikia labiau negu kada

Tiek pasaulinė padėtis, tiek naminė būklė, stato' mums 
Uždaviniu tvirtinti mūsų spaudą, tvirtinti pažangiosios 
visuomenės gretas, kad visi bendrai išlaikytume tai, ką 
turėjome ligi šiol; kad pajėgtume atmušti reakcininkų 
pasimojimus mūsų- kraštui sufašistinti, kad pajėgtume 
apsaugoti pasaulį nuo naujo karo, kad išlaikytume’ dar
bininkų organizacijas,’vyriausiai darbo unijas, kuriais 
monopolistinis kapitalas siekiasi sunąikihti.

Bė kitko, atsiminkime, jog šie mėtai yra rihkimifiiai 
metai ir mūsų spauda vaidina hepaprastai svarbią rolę, 
rodydama darbo žmonėms kelią; kuriuo eidami jie ap
saugos tai, kas turi būti apsaugota, ir pasieks naujų lai
mėjimų.

Dėl to šia ptoga raginame visus laisviečius — mūsų 
vajininkūs, musų veikėjus, mūsų visus skaitytojus, — 
stoti didžiulin darban, apšvietos sldeidimo darban!

Vai jus prasidėjo. Stokime jin!

■j '’^darbininkiškai apsviętai, mdsų dienraščiui plaint;. /*. 
’ O šiandien dienraštis platinti reikia labiau negu kad

u

flew Y or ko Valstijos Piliečiams
šeštadienį, spalių 2 dieną, Nėw Y6i’W> valstijoje bai- 

giasi piliečių rėgistratiOste balsavimui. .
Jei ligi šiol jūs neužsiregistravote, tai būtinai tai pa

Chicago’s v iliiyje V. An
drulis rašo:

Argentinosf valdžios galva 
Juari Pęron viešai apkaltino 
buvusį prie’ Jungtiniy Vaisti- 
jii ambasados . atašę John 
Griffith šuokaiįiavįme, bužu-

Ar tąs k^ltinimas pamatin- 
gas/.ar ne, ’jis aiškiai rodo 
vieną dalykąf., • , ’:

Arg^ntirios valdžia griežtai 
išeina prieš į^ąšh'ingtond po
litiku.. įiiėtiriteriiė kontinente.

Argeritiriri yfa labiausia in
dustrinė ir galingiausia šalis 
piety Amerikoj,. Brazilija 
tačiaus yra didžiausia šalis. 
Abi jos varžosi už hegemo
niją pietiniam kontinente.,

Washingtonas palaiko tai 
vieną; tai kitą, žiūrint, ^ąip 
naudingiau Amerikos: stam
biems interesams pietiniame 
kontinente.
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9

. 48 

.32 
. 25
» 28
.. 28

. 28 •

Pa.”

Ūse Koch ir Robert tiew /
. Buchenwaldo (V okięt i jo j) koncentracijos stovy klos 

“įnamių” — anti-fašistų — žuaytoja Ilsė koch, —- buvo 
kadaise amerikinio teismo nusmerkta vis^m amžiui ka
lėti. ; . \

Bet neseniai Amerikos armijos vadovybė Vokietijoje 
tai sadistei pakeitė bausmę,\ sumažindama ją ligi kėtve- 

Į rių metų, —• sekamais metais, vadinasi, Ilsė Koch bus 
laisva. , . ...... , r.ti- .... ,

Del to niūjorkiškis Daily Wdrkėiy pažymėdėmūs tai, 
prisimena kito amerikinio teismo sprendimą neseniai at
liktą čia‘pat Jungtinėse Valstijose.

Antai Charleštono mieste, West Virginia valstijoje, 
National Maritime Unijos gengšteriai Užleido mušeiką 
ant Roberto' New ir šį vyrą brutališkai nužudė.

RėbėjTt Nev^, sakoma, buvo komunistas ir rėmė Wal- 
lacė’į. ’ f j -

Prasidėjo užpuoliko — gensgstėriiį įrankio byla. Teis
me būVO iškeltas tas faktds, jog nužudytasis Robert NeW 
buvęs kdmunis’taš; f . . ..

Tuo&iet teismas priteisė užmušėjui trėju'š metūs kale-

Argi tai ne keistas reiškinys? . , \ •
/ /Vokietijos Ilsei; kuri su savo vyrų Žtidė tūkstančius 
artti-fašistų, teisme sumažinta bausmė ligi kefverių rhėtų 
RaWim6. .............. , , ;

MuŠeikai-žUdėikai Amerikojė, dėl nužudymo darbinin
ko- vėikė jo, bausmė paskirta treji metai kalė j imd! Tik 
dėl to. kad nužudytasis, girdi, buvęs komunistas..'.
, Raip idi gailimą išaiškinti? -

Ku Kui pasitaikė “dziviią” nelaimė; jį apkrąhstė—-ėp- 
kraustė ne visai norrnalėje vietoje ir dėl to jis parašė apie 
savo vargus-vargelius žemiau telpančią dainuškėlė, pri- 
durdamals: “Jeigu jdd geri, tad -p'raigėM vištą1 f laikrodį, 
žiedą ir pinigus, kad vėlai namo grįžtant valkatos nega
lėtų viso to ,iš tavęs atimti. Ku Kųs taip nepadarė, tai 
jam štai kaip1 atsitiko... Daiiha, .kąfp /‘Pupų Dėde”. Gai
la, kad Ku Kui taip atsitiko, bet tai pamoka ne tik jam, o 
ir visiems. Dabar dainuokit, jei norite, išvien su Ku Ku. 
— Nusišypsojinii^liedcLkcįja.

Gieda berneliai ankstų rytelį,- 
Iškraųstę mano visą turtelį. ..— 
Bę piniginės, aukso žiedelio,;. . ’ 
Lhūk sugrįžtant, marięs žmonelė.
Važiavau miestaų draugų pkmatyt, 
Visus saliūnus troškau atlankyt. 
Kaip Kalvarijoj štąrijįis ėjau, 
Iki autkojų nepastovėjau. /
Į namūš^idamš, “subway” įlindau; 
Suradęs suolą, biskį tižšnūdątt i..
Bomai apnyko, \ kišenes k^atč^

1 ' Ant piršto žiedą ir tą pamatė . .. 
yąi,; ką ^ąddrė, man ta degtinė! 
Dingo žiedelis ir pinigine, 
N ė tiek .hikn galila aukso žieduko, 
Tfik kad neliko nei dešimtuko ...
Trauk jas devynidš tas pinigines!

1 ■ Daūgiau negersiu dš jau-dagtinės ~7
Ir nedėvėsiu žiedo auksinio, 
Užtėkš man sehini ir geležinio... . ?

, Ku^:<
- « <■ - i- r “ ■ '

-------- r., I.i . d . im..,...* II IĮ. | , |T - ■■ ■ ........... k-- ' ............. " ‘ ..........    — ...............

darykite pėhktadįenį ąrba šėŠtadienį. Neš jęi to nepada
rysite, neužsiregistrųdsite, ^tegalėsite

O balsuoti šiemet privalo kiekvienas dąrbo žpiogus!

4-.'A
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RIETAVAS,’, liepos 22 d.— 
283 BPSG , žęnklinihkus pa

rengę ' Rietavo mokyklose 
esantieji rąądohojo kryžiaus 
rateliai. “Būk pasiruošęs są- 
nitarĮpei. gynybai’’ žęnklinin- 
kų ruošiniui vadovavo gydy
tojas Margelis. '/ ,

i R. Verėnus.

PIKELIAI, liepos 22 d. L- 
100 vežimų. Žyyro atvežė į 

miestelį .Pikelių, apylinkės 
■“ kėliuose suiyar- 

Juodakių gat-
ve apsodinta dekoratyviniais 
lūėclėfiais. P. Kėnriė’lis.P. Kemėlis.

Susisiekimui su Marijampo
le Keturvalakių valsčiaus Vit- 
giritį apylinkės \ (Vilkaviškio 
apskr.) gyventojai talkomis 
atstatė tiltą. V. Žemelis.

★ ★ ★ .u .v-i

Laimėjo Pereinamąją Vėliavą 
MAPUA^POLt, liepęs 22 
-Šiomis dienomis Kultūros 

’ iiąiįibse įvyko pį^ni- 
nčs dirbančiųjų ir pieno prie- 
minib ptiifktį vėdžjų yišuotįnis 
susirinkimas šių metų Ir j o 
pusmečio laiffiėjĮfūamš pažy
mėti.

PaTŽymeiti, kad pirmojo fiiiš- 
mėbio pidiid’ pkiiidšį piahas 
įvykdytas.' 123.3 procento; 
kiaušinių-r-168,7 procento.

d.— 
Narnu 
nes di

Daugiau apkų gauta sekamai: ' _
ĄLpLD 55 Rp., Ridgewood, N. Y. $10.
P. Jočiohis, Dearborn, Mich., $5.
j. Jąsifinas, Štrątibrfi, Conn., ,$?. . ,
M. itisavagę, Lite Atkėlęs, Calif.,.$3..,, 
Frances Vitkaūękį Osšihiįig, .N. Y*, $3. 
Frįnk Chesek, Marlbord, N. Y., $3.
Chris Btowh, Brooklyn, N. Y., $2.
A. Bepirštis, Brooklyn, N/ Y., $2.
Peter Šmatetiš, Detroit, Mich., $1.
B. Baleišiš, Bronx, N?Y., $1.

z- Barbarą Kovalchuk, Philadelphia, Pa., $i.
Jurgis Miikeyičius, Inkerman, Fd., $1.
Antanas ir Elena Pagiegalai, Johnson City, N. 1

. z >

Aukomis biudžeto užtikrinimui sukelta Sekamai: 
Brooklyn, N. Y._____________ — $14.00
Dearborn,< Mich. -___ ___________ - $5.00
Los Ahgeles,; Calif. •---------- .-------------- $1.00
Detrpįt, Mich.,,-----
Philadelphia,

t

_ $1.00 V
- $l.&0 w

__ 1.00

Tai tekis pgyteikšlas pirmos' dienos vajaus. Gražu, kąd 
su pirma diena turime kuom j)a si rodyti. Turime vilties, 
jog greit išsiplės darbas ir shvo tikslą atsieksime, sukel
sime savo dienraščiui biudžetą iš $50,000 pradžiai 1949 
metų. ' , - “ ■ ■

/ _ Laisvės Administracija, ,

Grietininio sviesto gamybos 
pusmetinis' plariąš įvykdytas 
io’8.7 procento, lydytojo svies
to—105.7 procento.

Pieninėje 'paleistas į darbą 
šviesto lydymo cechas. Sviesto 
gamyba padidėjo dvigubai, 
palyginti su pereitais metais. 
Grietininio sviesto savikaina 
sumažinta 20s prdcentų, lydy
tojo—18 procehtų ir atstatyto 
sviesto 
įuose parengta laborantų, 
technologų ir paruošų agentų. 
Nuolat buvę pVriktikuojainas 
dirbančiųjų pasidalijimas dar
bo patyrimu.

Džiaugsmingai visų dirban
čių j u .bu vo sieti R taš pranešimas 
įpiė kolektyvui paskirtą Pie- 
tiocėntrę ęrganizacinio biuto 
pėtėhiamąją Raitdoriąją vėlia
vą. ' ,

Paši žymėjusiems pienihės 
dirbahtiėšiems įteikiami pagy- 

‘ *** ' * *. r ' . . v . * V *
.................................... . ,

Valatka

šventė yra 
partijos ir

- 35.3 procento. Kūr- 
parengta

y.y ,i" i     ■

rimo lapai ir piniginės premi
jos.

Pagyrimo lapu ir pinigine 
premija apdbyanotas inšpėk- 
toriūš-tėchnologas 
pareiškė:

—Mums tokia 
pirmutinė. Už šį
vyriausybės brangų apdovano
jimą pasižadu produktų rūšį 
pakelti iki 40 procentų, patei
kiant tarybiniam pirkėjui 
aukščiausios rūšies prekes.

Pagyrimo lapšis ir pini gilė
mis premijomis apdovanoti 33 
Marijampolės pleniriės darb'o 
žymūnai. ’ M. Subačidtė.

.----------------- t-------------------------

Yra Laisvės skaitytųjų, ku
rie j ieško darbų ir yra jieš- 
kančių darbininkų. Pasiskelb
kite Laisvėje ir jūš gkiisitė 
čiarbą ar darbmihklįį, ./Kaina 
UŽ tokius paskelbimus $2 už 
3 kartus. _ Z

■ i’ijrtruį

2 pusi.—Laisve (Liberty, Litl4 Daily)r—P«nkt.» Spalių 1, 1943



Pabėgėliai Seniau Ir Dabar
(KAI KURIOS PASTAROS)

(Pabaiga)

Raba

žudikų Vadai

vieti

nes

nu

mašinoms

blikos rašytojai ir poetai su 
kūrė naujus žymius veika-

augiau 
nebetrems iš

• Pusmetis praslinko nuo 
to laiko, kai Maskvoje pasi
baigė lietuvių literatūros

Nauji Lietuvos rašytojų 
kūriniai'

Naujuose Vilniaus statybos 
objektuose

Laiške Stalinui Lietuvos 
geležinkelininkai pasižadėjo 
1948 metais pakrauti vir
šum plano dešimt tūkstan
čių vagonų, pagreitinti jų 
apyvartų dešimčia valandų, 
palyginti su planu, papigin
ti pervežimų savikainų sep
tyniais procentais, palygin
ti su planu, viršyti planų 
darbo našumo srityje septy
niais procentais ir sumažin
ti kūro sunaudojimų 2.8 
procento, palyginti su pla-

Lietuvos TSR mašinų - 
traktorių stotys aprūpina
mos dideliu kiekiu priekabi- 
nio inventoriaus, taip į>at 
varomaisiais diržais kulia
mosioms mašinoms. Be pir
miau gautų mašinų, respu
blikos MTS neseniai yra ga
vusios iš broliškųjų respu
blikų dar 50 traktorinių 
universalinių kultivatorių 
ir daugiau kaip 70 varomų
jų prietaisų kuliamosioms

eigų šitų atsišauki
mų pasirašiusieji dabar gali 
aiškintis, jog okupacijos 
pradžioje okupantų kaip 
reikiant nepažinę ir tddel 
patys suklydę ir kitbs . klai
dinę, tačiau tokie ir pana* 
šūs atsišaukimai Ijuvo kar
tojami per visų okupacijos 
metų. Kada dešimtys tūks-

Kovoje dėl savo įsiparei
gojimų įvykdymo geležinke
lininkai plačiai išvystė so
cialistinį lenktyniavimų ir 
pasiekė didelių laimėjimų. 
Lenktyniavimo eigoje kely
je išaugo artį 14 tūkstančių 
stachanovininkų bei spar
tuolių, kurių tarpe 1400 
žmonių pirma laiko įvykdė 
metines normas.

Kelyje yra ištisų kolekty
vų, įvykdžiusių savo meti
nes užduotis. Jų tarpe Šiau
lių, Kauno, Lentvario kelio 
distancijų, Šiaulių ryšių 
disltancjos geležinkelininkai. 
Metinius pakrovimo planus 
įvykdė Varėnos, Dūkšto, 
Ponarų, Švenčionėlių, Bliu- 
mentalio stočių kolektyvai 
ir daugelis kitų.

Lietuvos geležinkelininkų 
žodis neprasilenkia su dar-

Saviveiklos Ratelis
Kolektyviniame Ūkyje

žydų žudymas
Žydų žudymų vokiškieji 

piktadariai taip pat atliko 
panaudodami lietuviškuo
sius žmogžudžius. Imkime 
pavyzd. Marijampolę. Ten 
vis miesto ir apylinkės žy- ' 
dai buvo išžudyti 1941 metų 
rugsėjo mėn. 1 d. Iš pradžių 
jie buvo suvežti į buvusių 
kareivinių arklides ir iš ten 
varomi partijomis į Šešupės 
ąlėnį šaudyti. Šaudymo vie
ta buvo apstatyta vokiečių 
sargybomis, o pats šaudy- 

j mas pavestas lietuvių žudi
kių gaujai. Joje dalyvavo 

Karpus Juozas, Senkus Vla
das, Urbonas Vincas, Gir
žadą, Cinkus ir Matukaitis, 
buvę smetoninės kariuome
nės puskarininkiai, Janavi
čius, Jankauskas, Amulevi- 
čius, buvę policininkai, Vel- 
gecka Albinas ir kiti. Šau
dymo vietoje su vokiečių ko
mendantu buvo ir Marijam- 

’ polės apygardos tarėjas Go-' 
štautas, kuris suvarytiems 
duobių kasti darbininkams 
net kalbų pasakė, aiškinda
mas kodėl reikia visus žy
dus iššaudyti.

K Tokais žudikų gaujas tu
rėjo kiekvienas miestelis.1 
Kad būtų didesnio noro žu
dyti, vokiečiai leisdavo jiem 
grobti nužudytųjų turtų, 
leisdavo apsigyventi jų na
muose ir prieš kruvinąjį 
darbų ir po duodavo degti
nės išgerti. Pačias žudynes 

• vokiečiai iš anksto paruoą- 
. davo, o žudymo metu- visas 

baisiąsias scenas fotogra
fuodavo. Jeigu vokiečių hit
lerininkai karų būtų laimė

je ję, šitos fotografijos būtų 
rodoma, kaip įrodymas, kad 
ne vokiečiai žydus išžudę, o

Tokios brolžudžių gaujos 
siautė visuose miestuose, 
ir net kaimuose. Šaudė įvai
riausių profesijų žmones. 
Utenoje, pavyzdžiui, sušau
dė net katalikų kunigų Ra
gauskų Ignų, kam jis būda
mas Vyžanose vikaru sakęs 
bolševikams palankų pa
mokslų. Vokiečių įvykdy
toms piktadarystėms tirti 
komisija nustatė, kad 1941 
metais vien Biržų apskrity
je buvo nužudyti 5885 žmo
nės: iš jų 5645 žydai, 213 
lietuvių, 27 rusai. Iš viso gi 
Lietuvoje išžudyta per visą 
vokiškųjų grobikų okupaci
jos metų 425 tūkstančiai 
žmonių.

Giros eilėraščių rinkiniai. 
Savo eilėraščiuose jie pasa
koja apie tarybinės valsty
bės sostinę — Maskvą, apie 
Lietuvos miestų atkūrimą, 
apie komunistinės visuome
nės statytojų patriotiškus 
žygdarbius. Poetai V. My
kolaitis - Putinas, K. Kor
sakas, E. Mieželaitis ir ki
ti, atsilankę Kaukaze, savo 
eilėraščius paskyrė nesu
griaunamai stalininei tau
tų draugystei.

Visos tos žmogžudžių 
gaujos atsirado ne stichiš
kai, žmonių tamsumo arba 
suniekšėjimo pagimdytos. 
Jos buvo iš anksto ruošia-, 
mos ir organizuojamos. Jų 
organizatoriumi buvo lietu
viškasis fašizmas’, pasidavęs 
hitleriškajam. Karo pra
džioje tos gaujos vadino sa
ve' “aktyvistų frontu”, o to 
fronto vadais skelbėsi vie
šai Škirpa, Prapuolenis, 
Ambroževičius ir kiti. Škir
pa, siųsdamas į Lietuvą su 
pryšakiniais vokiečių dali
niais geštapininkus lietu- 
tuvius pasakė jiems kalbą, 
kurstančių žudyti • ir davė 
net žudytinų asmenų sąra
šų. Taigi, už atliktas Lietu
voje mąsines žudynes atsa
komybę neša ne tik vokiš
kieji piktadariai ir gaujų 
dalyviai, bet lietuviški jų 
ž u d y nių organizatoriai, 
spietęsi Ambrazevičiaus su-' 
darytoje vyriausybėje.

Žudynės buvo viešai kur
stomos ir per to meto lie
tuvių kalba leistus laikraš
čius. Kaune ėjęs dienraštis 
“Į Laisvę” 1941 m. liepos 
mėn. 5 d. įžan g i n i a m e 
straipsnyje rašė: “Žydai, 
burliokai rusai, baudžiavi-

Šiaulių tresto tarybiniai 
ūkiai, kaip ir visos Lietu
vos tarybiniai ūkiai, šiemet 
pasiekė aukšta javų derlių. 
Tarybinių ūkių paduose 
verda įtemptas darbas. 
Kaip matyti iš kūlimo, di
delių laimėjimų pasiekė 
aukštų derlių grandys. 
Šiaulių treste tokių gran
džių yra 110. Kiekviena 
grandį vidutiniškai surin
ko po 19-20 centnerių grū
dų iš kiekvieno hektaro.

Šiaulių trestas dar rug- 
piūčio mėn. įvykdė savo pla
nų, o dabar papildomai pri
statė į valstybinius aruodus 
17 tūkstančių centnerių ru
gių bei kviečių. 1

Naujas mašinas — MT ' 
stotims

Galima sudaryti didžiau
sių sąrašų nužudytų maža
mečių vųikų. Kupiškyje su
šaudė 14 metų Liudų Di
džiulį, 5-os klasės gimnazis
tų, Linkuvoje — Vištelytę 
Elenų 15 metų kartu su jos 
tėvu, Pasvalyje 
čiauškų Juozų 16 metų.

Pasvalyje be naujakurių 
buvo sušaudyti: Aleksiūnas 
— Pumpėnų koperatyvo ve
dėjas, Šukys Jonas, valgyk
los vedėjas, Ramanauskas 
Albertas — savanorių ugne- 
gesių komandos viršininkas, 
Veprienė Ona — koperaty
vo tarnautoja, viso 43 žmo
nes. Šaudė už eitas parei
gas, nes tų pareigų ėjimas 
rėmęs Tarybų valdžių. Kas 
gi buvo tie Pasvalio žudi
kai? Štai jų pavardės: Uo
gintas Ignas ir Stasiūnas 
Mečys, abu Smetoniškos 
kariuomenės leitenantai, 
Gelažinskas Vilius 
nio banko kasininkas, Mal
dutis Kazys — buvęs vals
čiaus viršaitis, Ramanaus
kas — malūno ’savininkas, 
Ripskis Vytautas, kaimietis 
iš Joniškio v. Buivydžių 
km., Zaremba iš Aukštakal
niu kaimo, Ulianskas iš Kil- 
diškių kaimo, viso 28 žmo-

vietos gyventojai. Su didele 
lietuvių tautai gėda reikia 
pripažinti,' kad žudikų skai
čius visoje Lietuvoje siekia 
keletu, o gal net ir keliolika 
tūkstančių.

Kur gi tos gaujos pasidė
jo hitįerininkams bėgant iš 
Lietuvos ? Dalis jų pabėgo 
kartu su Hitlerininkais, o ki
ta dalis, nesuspėjusi pabėg
ti, liko Lietuvoje. Likusieji 
ėmė verstis banditizmu: 
plėšimais ir žudymas, o pa
bėgusieji veržtis į amerikie
čių ir anglų okupacinę zo
nų ir ten vaidinti demokra
tus ir ko gero net Hitlerio 
priešus.

PAGĖGIAI, rugp. 10 d.— 
Pagėgių apskr., Vilkiškių

jos priešų, yra girtinas ir 
viši, kurie tų kovų prieš bol
ševizmų kaip religijos prie
šų veda ar remia, atlieka 
gerą darbų. Greitu laiku ir 
mūsų- krašte bus renkama 
metalų medžiaga, r'eikalinga 
karo pramonei vokiečių ka
riuomenės kovoje su bolše
vikų ginkluotąja pajėga. Šį 
dalykų turime tinkamai su
prasti. Kas pats tų renka
mų medžiagų duos ar jos 
rinkliavų rems, " turėdamas 
galvoje baisų bolševizmo pa
vojų pasauliui religijos ir 
kultūros atžvilgiu, padarys 
gerų ir girtinų dalykų” 
(Naujoji Lietuva, 1942 m. 
kovo 12 d.)

Šitie arkivyskupo Skvi
recko žodžiai labai aiškūs ir 
jokių paaiškinimų neberei
kalingi. Dumdamas tikintie
siems akis, jog hitlerininkų 
vedamas karas esąs tik ka
ras prieš bolševizmų, jis 
kviečia vokiškūosius grobi
kus remti ir visokiais bū
dais jiems padėti.

Gebelso propągandai išti
kimai tarnavo ir Vilniaus, 
arkivyskupo pareigas ėjęs 
Mečislovas Rainys. Jis per 
visų okupacijos metų rašė 
šlykščiausius straipsnius į 
“Naujųjų Lietuvą”, Jo 
straipsniai būdavo nukreip
ti daugiausia/ prieš Angli
ju, Amerikos Jungtines 
Valstybes ir apskritai de
mokratijų. Po straipsniais 
pasirašydavo tikra savo 
pavarde, pridėjęs daktaro 
titulų. Vyskupas Rainys bu
vęs buržuazinės Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris 
ir vienas iš aktyviųjų krikš
čionių demokratų vadų. Bet 
tas jam nė kiek nekliudė 
“Naujosios x Lietu vos” 1941 
m. liepos mėn. 31 d. nume
ryje rašyti: “Kas yra de
mokratija? Galima atsakyti 
šitaip. Demokratija , yra 
turtingų pasaulio žydų ne
apibrėžtos atsakomybes ben- 
drę ve. Ne kas kitas. Skaity
tojas gali truputi paabejo
ti. Girdi, kaip čia išeina? 
Tiek metų irvtiek daug pro
tingų žmonių garbino demo-

Ką Pabėgėliai 
Turėtų Daryti

Visi padorūs pabėgėliai, 
esu Vokietijoje ar Austrijo
je, turėtų gerai apsisvarstyt 
ir grįžti savo tėvynėn. -Ta
rybinė vyriausybė jų laukia 
išskėstomis rankomis; j ų 
laukia giminės ir pažįstami. 
Lietuvoje darbo ir duonos 
užteks visiems.
x O jeigu dėl kai kurios 
priežasties nesugrįš savo 
gimtojon šalin ir bus išga
benti į Jungtines Valstijas, 
Pietų Amerikų ar į Kanadą, 
tai, atsidūrę ten, turėtų ne
nutraukti ryšių su Lietuva, 
su savo gimtuoju kraštu. 
Ten gyvenant, jie turėtų at
sipalaiduoti nuo visokių T. 
Lietuvos priešų, fašistų ir 
susiartinti su pažangiosio
mis lietuvių organizacijomis 
bei spauda, sekti tai, kas 
vyksta Lietuvoje ir dirbti 
savo tautos labui. Anksčiau 
ar vėliau daugelis jų vistiek 
pasieks Lietuvų. N.

kai kolonistai bei afbėgėliai 
yra mūsų tautos grybas, ku
rį reikia ko greičiausiai iš
plauti. Jau užtektinai turė
jome laiko įsitikinti jo 
stabdančiu ir mūsų tautos 
dvasių nuodijančiu veikimu. 

‘Daugiau tiesioginiu ar ne
tiesioginiu būdu varomo 
griovybos darbo mes nega
lime leisti. Mums, įsijun
giantiems į Naujosios Euro
pos statybų, prieš akis stovi 
didžiuliai uždaviniai, reika
laują visų tautinių jėgų ko 
darniausio šute Ikimo.” 
Dienraščio leidėjai ir redak
toriai Ambrozevičiaus “vy
riausybės” nariai telkė vi
sas tautines jėgas grybui 
piauti, na ir piovė be jokios 
atodairos.

Kada masinis žydų žudy
mas lietuvių tautoje sukėlė 
didžiausią šiurpų ir užuo
jautų nelaimingiesiemš, ki
tas lietuviškųjų hitlerininkų 
leidžiamas dienraštis Vil
niuje “Naujoji Lietuva” 
1941 m; liepos mėn. 12 d. 
rašė: “Ir nenuostabu, kad 
šiandien žydų klausimas 
visai teisingai bus rišamas 
iš esmės, kaip kad jis buvo 
sprendžiamas Didvokietijoj, 

• kur žydomanijai ąu tvarkyti 
buyo panaudoti patys tinka
miausi metodai... Neklysto 
pasakydamas, jog Didvokie
tijoj panaudoti metodai 
prieš grobuonišką žydijįą, 
pačių žydų bus su meile ir 
dėkingumu priimti, nes tai 
juos atverčia į tikruosius 
žmones.”

Žiauriausias išžudymas 
atverčia į tikruosius žmo
nes! ' Tokia buvo žudynių 
organizatorių išmintis. Be 
pačių aukštųjų žudynių va
dų, /kurie sėdėjo Berlyne,

Pernai ' (konservų cechas 
įvykdė 180 procentų plano. 
Dabar darbininkai įsiparei
gojo Didžiojo Spalio 31- 
noms metinėms, t. y. lap
kričio'' 7 dienai, įvykdyti 
pusantros metinių normų.

kaip Škirpa,- Skipitis, Ger
mantas — Meškauskas ir 
Ambrazevičiaus “vyriausy
bės” narių Prapuolenio, Pa
jaujo, Lansbergio ir kitų 
buvo vadai apskričiuose, 
kurie sudarydavo žudikų 
štabus. Vilniuje tokio štabo 
bendradarbiais buvo M. 
Biržiškos žentas St. Žakevi
čius, buvęs aviacijos kapito
nas Rimas, (buv. apskrities 
viršininkas Kalendra, kurio 
pastangomis buvo sušaudy
ti advokatas A. Bulota su A. 
Bulotiene ir kiti. ,

Iš tokių žudynių vadų ir 
vykdytojų nė vienas nepasi
liko Lietuvoje, jie išbėgo 
drauge su vokiškaisiais hit
lerininkais. Atsidūrę anglų 
arba amerikiečių zonoje, jie 
dabar dedasi demokratais 
ir ko gero net kovojusiais 
prieš fašizmų. Ambrozevi
čiaus “vyriausybės” minis
teris Juozas Pajaujis gali 
priminti, kad jis valstietis 
liaudininkas, Smetonos teis
mo net mirtin baustas, Sta
sys Žakevičius gali patiekti 
įrodymus, kad jis būdamas 
studentas dalyvavo kairiųjų 
organizacijoje “Aurora”, 

Mykolas Biržiška gali iškel
ti savo socialdemokratišką 
praeitį, bet nė vienas negali 
nuplauti išdavikiškos dėmės 
prieš savo (autų. Nueidami 
tarnaut Hitleriui ir vykdy
dami jų žmogžudiškus pla
nus jie pastatė save vokiš
kųjų grobikų pusėje, kovo
jusioje prieš visa demokra
tinį pasaulį.

Dvasininkijos Vaidmuo
Tragiškiausiu 1 i ė t uvių 

tautai momentu dalis Lietu
vos vyskupų ir kunigų, ma-- 
tyt, degdami neapykanta 
Tarybų valdžiai, nuėjo tar
nauti hitlerininkams. Pa
čiomis pirmomis vokiečių o- 
kupacijoš diehofAiŠ, Vykiau
sia katalikų bažnyčios ie- 
rarchija išleido atsišaukimą 
į gyventojus. Tas atsišauki
mas buvo sakitomas per ra
dijų ir spausdinamas laik
raščiuose. “Naujojoj Lietu
voj” atspausdintas liepos 
mėn. 8 d. 9-tame numery
je. Ten rašoma: “Dabar 
mūsų tautai atsiveria vėl 
naujas gyvenimas 
niekas mūsų 
tėvynės, niekas už susipra- 
tusio lietuvio vardų mūsų 
nežudys, mūsų ūkinio gyve
nimo niekas negriaus, tikė
jimo p Lietuvoje daugiau 
niekas nebępersekios. Visi 
bendromis jėgomis atkursi- 
me sugriautus miestus ir ū- 
kius, žinodami, kad iš mūsų 
jų niekas neatims... Pas 
mus prasideda naujas gyve
nimas, kuriame mes visi ga
lėsime kūrti ir niekas mūsų 
darbo negriaus. Stokime vi
si į savo darbų dėkingi pa-, 
sitikėdami mūs išlaisvinu
sios vokiečių kariuomenės 
ir didžiosios vokiečių tautos 
kultūrine parama. Vokįėčių 
kariuomenė ir tauta 'eina 
vaduoti Europą/ir visų pa*- 
šaulį nuo bolševizmo pavo
jaus”. Po šitokio turinio at
sišaukimu pasirašė Juoza
pas Skvireckas, arkivysku
pas ir metropolitas, D r. 
Vincentas Brizgys, Kauno 
vyskupas, pagelbini n k a s, 
prelatas Kazimieras Šaulys, 
Kauno arkivyskupo gene
ralvikaras. -. • •

Tai aiškus kvietimas pasi
tikėti okupantais ir remti 
juos koyoję prieš suvienytas 
tautas

Bestatomame stambiau
siame Lietuvoje “Lelijos” 
siuvimo fabrike paleistas į 
darbų trečias gamybinis ceJ 
chas.

Dideli statomieji darbai 
atliekami “Elektrito” radi- 
jotechnikos aparatūros ga
mykloj. Baigiama apdailin
ti didelis korpusas, kur bus 
patalpinti keturi pagrindi
niai cechai. Pastatyta kati
linė, elektrinė, pagalbinės 
patalpos bei sandėliai.

Plečiama mėsos konservų 
gamyba.

Kasmet didėja Tarybų 
Lietuvos mėsos kombinatų 
produkcija bei dirbinių 
asortimentas. Antai, Pane
vėžio mėsos kombinato ko
lektyvas pradėjo gaminti 
•naujas mėsos konservų rū
šis — paštetą, marinuotą 
liežuvį, troškintų kiaulieną 
ir kitus dirbinius.

Lietuvos visuomenė bei 
skaitytojai karštai ( sutiko 
naujų Guzevičiaus romaną 
“Kalvio Igno teisybė.” Kny
goje pasakojama apie pasi
aukojamų lietuvių tautos 
kovą dėl tarybų valdžios 
1918 - 1919 metais. Gerai 
buvo įvertinti jaunojo rašy
tojo J. Dovydaičio romanas 
“Po audros” ir A. Griciaus 
apysaka — “Barvainio so
dyba.”

Eilę naujų veikalų sukū
rė dramaturgai. Respubli
kos teatruose su pasisekimu 
rodomos Stalino premijos 
laureato B. Dauguviečio 
pjesės “Naujoji vaga’* ir 
“Užduotis,” J. Baltušio 
“Gieda gaideliai,” J. Mar
cinkevičiaus “Kovaliūnai.”

Respublikos rašytojai ir 
poetai kuria naujus veika
lus. A. Venclova atidavė 
spausdinti eilėraščių rinki
nį — “šalies jaunystė,” T.

Baltijos vėjas,” 
— “Žemės dai-

niems darbams į reichą iš
vežta, kada okupantų kėslai 
nukreipti į lietuvių tautą 
buvo aiškūs kaip diena, ka
talikų bažnyčios vadovybė 
net tada neatsimetė nuo 
Hitlerio. .

Kauno arkivyskupas 'met
ropolitas Juozas Skvireckas 
11942 mėtų pavasarį skelbė: 
“Bažnyčia neveda karų ma- 
tėrialihiais ginklais, nes jos 
ginklai yra dvasinio pobū
džio : sakramentai, malda, 
evangelijos tiesų skelbimas 
ir kitos dvasinės priemonės. 
Tačiau tikrovėje iki šiol 
žmonijai nepasisekė karų 
išvengti ir dabartinis karas 
yra žiauri mūsų gyvenimo 
realybė. Pasinaudoję proga 
rusų bolševikai, niekieno 
nekviečiami, visų bijomi bu-> 
vo užplūdę mūsų kraštą, 
buvo tikri užpuolikai, nuo 
kurių mes negalėjome apsi
ginti. Šiame kare narsioji 
vokiečių kariuomenė išva
davo mūsų kraštą iš bolše
vizmo priespaudos. Mūsų 
krašto gyventojai, skau
džiai išgyvenę metus bolše
vikų okupacijoje, gerai su
prato ir patyrė, kad bolše
vizmas nėra vien tik ekono
minė ar socialinė teorija, 
bet kad jis kartu yra ir ar
šiausias Bažnyčios, kiekvie
nos religijos ir Dievo prie
šas. Todėl užsimotas vokie
čių kariuomenės tikslas —

Dabar, žinoma, Hitleriui 
pralaimėjus, tas pats auto
rius įrodinėja, kad jis pats 
nuo gimimo dienos tyriau
sias demokratas ir kad de- 
morkatija geriausios tvar
kos pagrindas. Aukštieji 
dvasininkai patyrę, kad visa 
lietuvių tauta nekenčia o- 
kupantų ir stengiasi jais 
nusikratyti, stvė
rėsi spekuliacijos. 
Buvo paleistas gandas, khd 
vyskupas V. Brizgys, tas 
pats^kuris pasirašė su Skvi
recku pirmąjį atsišaukimą, 
kviečianti remti grobuoniš
kąjį hitlerininkų karą, kuris 
rašė hitleriškus straipsnius 
į “Lietuvių Archyvą”, pasa
kęs bažpyčioje’ pamokslą, 
smerkianti civilių žmonių 
žudymą. Net buvo stengia
masi tą šlykščiausi‘ą melą 
perduoti sąjungininkams. 
Jokio antihitlerinio pamoks
lo Brizgys nėra pasakęs, 
nes niekas to pamokslo ne
girdėjo.' Hitlerininkai anti- 
hitleriškų pamokslų nesako. 
Brizgys pabėgo drauge su 
vokiečiais ir dabar atsidū
ręs anglosaksų okupacinėje 
zonoje stengiasi demons
truoti savo krikščioniškai- 
demokratišką ’’nekaltybę” 
ir prasimušti į vadus.

Apskritai, katalikų baž
nyčios aukštoji vadovybė su 
Skvirecku, Rainiu ir Briz
giu stodama Hitlerio propa
gandos tarnybon, ėjo prieš 
lietuvių tautos interesus ir 
padarė jai daug žalos. Gi iš 
žemesnių kunigų buvo to
kiu, kaip pav. Subačiaus ku
nigas Balčiūnas, kurie daly
vavo žudikų štabuose ir pa
sirašinėjo mirties raštelius 
visokiems jo parapijos be
dieviams. Kiti gi kunigai ė- 
jo su visa tauta, kovojo 
prieš okupantus ir nemaža 
jų, kaip Vyžuonių vikaras 
Ragauskas, buvo sušaudyta.

Panevėžys, liepos 17 d.—Di
delę paklausų Panevėžio aps
krities kaimuose turi motocik
lai, kuriuos parduoda apskrities 
vartotojų kooperacijos sąjun
ga. Jau pardavė 25 Maskvos ir 
Iževskio fabrikų gamybos mo
tociklus.

Lietuvos geležinkelininkų 
laimėjimai

KAIMO LEKTORIUMAS
* I ♦ «

Ukmergė, liepos 17 d. — Vi
diškių miestelio inteligentija — 
mokytojai, agronomai, medici
nos darbuotojai, įsitraukė dir
bti kaimo klubo - skaityklos 
lektoriume. Paskaitos valstie
čiams skaitomos kiekvieną sa
vaitę.

Su dideliu susidomėjimu bu
vo išklausyta paskaita apie 
tarptautinę padėtį. Paskaitos 
taip pat skaitytos apie Maksi
mo Gorkio kūrybą, apie moterų 
teises Tarybų Sąjungoje, o taip 
pat kelios paskaitos mokslinė
mis temomis.

KOLEKTYVINIO ŪKIO 
VALSTIEČIAI ĮSIGYJA 

MOTOCIKLUS

km., susiorganizavo “Pažan
gos” vardo kolektyvinis ūkis. 
Anksčiau šio kaimo jaunimas 
neskaitė laikraščių, neklausė 
radijo;-jie išdarinėdavo įvai
riausias išdaigas arba šokda
vo per naktis dūmų pilnose 
pirkiose. Susikūrus kolekty
vui, pasikeitė ir jaunimo kul
tūrinis gyvenimas. Įsisteigė 
♦klubas - skaitykla, jaunimas 
pradėjo skaityti ' laikraščius. 
Prie klubo - skaityklos jauni
mo darbo grandis sudarė me- 
ho saviveiklos dramos ratelį, 
kuris pastatė Janovskio pjesę 
“Talentai iš provincijos gilu
mos” ir J. Dovydaičio scenos 
vaizdelį “Suplėšyti voratink
liai,” taip pat suorganizavo 
savo chorą ir sporto ratelį.

Tilvytis — 
Valsiūnienė 
nos.” .

Skardinių bonkų cecho 
stachanovininkui Žalgevi- 
čiui pasiūlius, racionalizuos 
tas konservams bonkų pa
gaminimo procesas. Įreng
tas originalios konstrukci
jos nitavimo konvejeris, ku
ris 150 procentų pakelia 
darbo našumą.

Duonos pertekliai — 
valstybei

f7 3

r. • .•, » .■ J. , •
. ’ ‘ ■ v 1 -

■ > T
> F



Parašė K. Simonovas Vertė J. Tomaul

DIENOS ir NAKTYS
10—1—48 APYSAKA . —1— I

Konstantinas Simonovas yra jaunesnū- 
sės kartos tarybinis rusų rašytojas. Jis 
yra sukūręs keletą dramų ir apysakų, ,— 
tai vienas talentingiausių tarybinių rašy
tojų. “Dienos ir Naktys” vaizduoja didvy
riškus Raudonosios Armijos ir tarybines 
liaudies žygius Stalingradą beginant. 

. . Esame tikri, jog mūsų skaitytojai atidžiai
šią apysaką skaitys ir gėrėsis. Apysaka iš
versta į visą eilę kitų kalbų. Lietuvoje 
“Dienos ir Naktys” yra išėjusi knygoje— 
išleido Valstybinė Grožinės Literatūros 
Leidykla. — Laisvės Redakcija.

... taip svarus kūjis, 
trupindamas stiklą, plieną kąla.

A . P uš k i n a s .

I
Nusilpusi moteris sėdėjo atsišliejusi į 

molinę daržinės sieną ir ramiu iš nuo
vargio balsu pasakojo, kaip sudegė Sta
lingradas.

Būvo sausa ir dulkėta. Silpnas vėjelis 
rideno po kojomis gelsvus dulkių kamuo
lius. Moters kojos buvo nudegusios ir ba
sos, ir kai ji kalbėjo; ranka žėrė įskau
dintas pėdas šiltomis dulkėmis, tarsi tuo 
bandydama nuraminti skausmą. Kapito
nas Saburovas žvilgtelėjo į savo sunkius 
dulkėtus batus ir nesąmoningai atsitrau
kė pusę žingsnio nuo moters. Nprs ir 
galingų pečių, bet atrodęs peV aukštas, 
jis savo milžiniška pakumpusia figūra, 
paprastu ir rūsčiu, beveik griežtu veidu, 
kažkuo nesuvokiamu priminė jaunąjį 
Gorkį.

Jis stovėjo tylėdamas ir klausėsi mo
tel’s, žvelgdamas per jos galvą ten, kur 
prie kraštinių namukų, tiesiog stepėje, 
iškrovinėjo ešeloną.

Stepė, už jos blizganti7 balta sūriojo 
ežero juosta, — visa tai, kartu paėmus, 
atrodė pasaulio pakraščiu. Dabar, rug- 

_.sėjo mėųesį, tai buvo paskutinė ir arti- 
miąušia į Stalingradą geležinkelio stotis. 
Toliau, iki Volgos kranto, reikėjo eiti

• pėsčiomis. Miesčiūkštis pagal sūriojo 
ežero vardą, vadinosi Eltonu. Saburovas 
nejučiomis prisiminė dar mokykloje iš
moktus žodžius: “Eltonas ir Baskunčia< 
kas.” Kadaise tai buvo tik mokyklos geo
grafija. Ir štai jis, tasai Eltonas: žemi 
namukai, dulkės, nuošali geležinkelio ša
ka.

O moteris vis kalbėjo ir kalbėjo apie 
savo nelaimes, ir nors jos žodžiai buvo 
įprasti, Saburovui nuo jų staiga ėmė 
mausti širdį. Anksčiau gyventojai palik
davo vieną miestą ir eidavo į kitą — išz 
Charkovo į Valuikius, iš Valuikių į Ro- 
šošą, iš Rosošo į Bogučiorą, ir moterys 
taip pat verkdavo, ir jis taip pat klau
sydavos jų, jausdamas gėdos ir nuovar
gio mišinį. Bet čia buvo plika užvolgio

* stepė, pasaulio pakraštys, ir moters žo
džiuose skambėjo jau ne priekaištas, 
bet neviltis, ir jau nebebuvo toliau kur 
eiti toje' stepėje, kurioje per. daugelį 
Vabstų nepaliko nei miestų, nei upių — 
ftieko.

— Kur užvarė, a? — nesąmoningai 
^Ušnibždėjo jis, ir visas begalinis pas
kutiniųjų parų ilgesys, kada jis nuo^ap
šildomo prekinio vagono tambūro žiūrė
davo į stepę, tūnojo šiuose dviejuose žo
džiuose.

Jam buvo labai sunku šią minutę, bet,' 
prisiminęs baisų nuotolį, skyrusį jį da
bar nuo sienos, jis pagalvojo ne apie tai, 
kaip ėjo į čia, bet kaip jam teks eiti at
gal. Ir jb nelinksmose mintyse buvo tasai 
ypatingas atkaklumas, būdingas rusų 
žmogui, kuris nei jam, nei jo draugams 
neleido nė karto per visą karą prileisti, 
kad nebus šito “atgal.”

Ir^dabar, Eltone, jis staiga pajuto, 
kad čia, būtent, ir yra toji riba, kurios 
jau nebegalima peržengti.

Jis pažiūrėjo į skubiai iš vagonų iš
lipančius kqvotojus ir panoro, kiek ga
lima greičiau, per tas dulkes pasiekti 
Volgą ir, persikėlus per ją, staiga ir ga
lutinai pajusti, kad persikėlimo atgal 
nebebus ir kad jo paties likimas’ išsispręs 
tik aname krante, kartu su miesto liki-* 
mu. Ir jei vokiečiai paims miestą, tai, 
vadinasi, jis būtinai numirs, o jeigu jis 
to neleis jiems padaryti, — gal būt, iš
liks gyvas.

Moteris, sėdėjusi prie jo kojų, vis dar 
pasakojo apie Stalingradą, vieną po kitos 
išskaičiuodama sudaužytas ir sudegintas 
gatves. Saburovui nežinomi jų pavadini
mai jai buvo kupini ypatingos prasmės. 
Ji žinojo, kur ir kada buvo pastatyti da
bar sudegintieji namai, kur ir kada bu
vo pasodinti dabar barikadoms nūpiau- 
tieji medžiai; ji viso to taip gailėjosi, 
tarsi būtų kalbama ne apie didelį miestą, 
o apie jos namą, kuriame dingo ir žuvo 
iki ašarų žinomi jai pačiai priklausiusie
ji daiktai. * * >.

Bet apie savo namus ji kaip tik nieko 
nekalbėjo, ir Saburovas, jos besiklausy
damas, pagalvojo, kaip, iš tikrųjų, retai 
per visą karą jis besusidurdavo su žmo
nėmis, gailėjusiais savo dingusio turto. 
Ir juo ilgiau tęsėsi, karas, juo rečiau 
žmonės beprisimindavo savo apleistus 
namus, ir juo dažniau ir atkakliau pri
simindavo paliktuosius miestus.

Nubraukusi skarelės kampu ašaras, 
moteris, ilgu klausiamu žvilgsniu per
metusi visus jos besiklausančius, užsi
mąsčiusi ir įsitikinusi tarė:

— Kiek gi pinigų, kiek darbo!
— Kokio darbo? — paklausė kažkas, 

iškart nesupratęs jos žodžių prasmes.
— 'Viską pastatyti iš naujo, — pa

prastai pasakė ji.
Saburovas paklausė moterį, kur jos 

šeima. Ji atsakė, kad du jos sūnūs se
niai fronte, ir vienas jų jau užmuštas, o 
vyras, ir duktė, greičiausiai, pasiliko 
Stalingrade. Kada prasidėjo bombarda
vimas ir gaisras, ji buvo viena ir nuo to. 
laiko nieko apie juos nežino.

— O jūs į Stalingradą? — paklausė• • 
JI.

— Taip, — atsakė Saburovas, nema
tydamas čia karinės paslapties, nes kam 
gi dar, jei ne dėl to, kad vyktų į Stalin
gradą, iškrovė karinį ešeloną šitame die
vo užmirštame Eltone.

— Mūsų pavardė Klimenko. Vyras — 
Ivanas Vasiljevičius Klimenko, o duktė 
— Ania. Gal kur sutiksite, — silpna vil
timi balse pasakė moteris.

—Gal sutiksiu, — įprastai atsakė Sa
burovas ir pagalvojo, kad gal iš tikrųjų 
ir susitiks juos^per vieną tų keistų atsi
tiktinumų, kurie taip dažnai pasitaiko 
kare, nors atrodytų Visai neįmanomi.

Batalijonas baigė * išsikrauti. Saburo
vas atsisveikino su moterimis ir, išgėręs 
iš kovotojams gatvėje pastatytos rėčkos 
kaušą vandens, nuėjo prie geležinkelio.

Kovotojai, sėdėdami ant pabėgių, per- 
šivyturiavo autos. Kai kurie, sutaupę iš 
ryto duotą davinį, kramtė duoną ir sau
są dešrą. Batalijone pasklido gandas, 
kad po iškrovimo tuoj bus žygis, ir visi 
skubėjo pasinaudoti atvanga. Vieni val
gė, kiti lopė suplyšusias palaidines, tre
ti rūkė.

Saburovas nuėjo išilgai stoties bėgių. 
Ešelonas, kuriame važiavo pulko vadas 
Babčenko, turėjo ateiti bet kurią mihu- 
tę, ir iki to laiko liko neišspręstas, klau- ( 
simas, ar Saburovo batalijonas pradės 
žygį į Stalingradą nelaukdamas kitų ba- 
talijonų, ar po nakvynės, iš ryto, visas 
pulkas vyks kartu.

Saburovas ėjo išilgai bėgių ir stebėja 
žmones, su kuriais poryt jam’teks kartu 
stoti į mūšį. (

Labai daug jų jis gerai pažinojo iš 
veido ir pavardžių. Tai buvo “voronežie- 
čiai” — taip jis pats sau vadino tuos, 
kurie buvo’su juo mūšiuose dar prie Vo
ronežo, ir liko divizijoje po to, kai ją pa- > 
pildė užnugary.x Kiekvienas jų- buvo 
brangenybe, nes jiems galėjai įsakinėti, 
neaiškindamas bereikalingų smulkmenų..

Jie žinojo,* kad krintą iš lėktuvo juo
di bombų lašai lekia tiesiai į juos ir rei
kia gultis, ir žinojo, kada bombos nu- > 
kris toliau ir galima ramiai sekti jų kri
timą. Jie žinojo, kad po minosvaidžių 
ugnimi šliaužti pirmyn nė kiek nėpūvo- 
jingiau, negu liktis vietoje gulėti. Žino-' 
jo, kad tankai dažniausiai sutraiško kaip 
tik nuo jų bėgančius, ir kad vokiečių au
tomatininkas, šaudąs iš dviejų šimtų 
metrų, visados daugiau tikisi nugąsdin
ti, negu užmušti.

< -

(Bus daugiau).

M. Bielinis.

Atnaujinta Žemė
/ Netolimoji praeitis
D v arininkui Vladui 

Kriaučiūnui bernavo virs 
100 žmonių. . Jis juos pri
versdavo dirbti po ,18 va
landų į parą. Žmonės bai
siai n u s i v a rydavo, T)et 
Kriaučiūnui tai mažai rū
pėjo. Jam buvo reikalingi 
pinigai. Jis juos taupydavo 
Kauno ir Šiaulių bankuo
se. Kad susikauptų daugiau 
litų, dvarininkas plačiai 
taikydavo pabaudas. Berną 
Joną Baranauską jis nu
baudė 80 litų vien už tai, 
kad anas išdrįso Važiuoti 
centrine alėja. O 30 litų — 
buvo Jonb metinio uždarbio 
ketvirtoji dalis.

Bernų vaikams griežtai 
buvo draudžiama prisiar
tinti prie haino, kur gyve
no Kriaučiūno šeima, vaik
ščioti dvaro parke bei skve
re, maudytis pbno tvenki
niuose. Už tvarkos laužymą 
buvb baudžiami ar suinuša- 
mi tėvai. Viskas aplinkai 
— žeme, vanduo, parkai, 
miškai ir net oras, kuriuo 
žmonės kvėpavo, — pri
klausė dvarininkui Kriau
čiūnui.

Darbininkai gaudavo po 
10 litų į mėnesį ir gyveno 
skurdžiai, pusbadžiai. Ypač 
kentėjo didelės bernų ’šei
mos. Iš visų kampų šaukė 
baisus skurdas. Nebuvo kur 
pasidėti, nebuvo kam ir 
skųstis dėl engėjo sava va
lės. Vyriausybėje, vietos 
valdžios ; organuose sėdėjo 
tie patys dvarininkai ir 
buožės. Pats Kriaučiūnas 
buvo vienas < įtakingų žem
dirbystės ministerijos Vai-, 
dininkų, fašįstinio Vadeivos 
Smetonos parankinis.

Dažnai iš Kauno į Aš
triosios Kirsnos dvarą at
važiuodavo “žymūs ponai.” 
Kriaučiūnas jų garbei su
ruošdavo balius ir piknikus. 
Vynas liejosi Upėmis. Sve
čiai surengdavo orgijas, o 
vėliau išduodavo iš valsty
bės iždo savo prieteliui 
Kriaučiūnui dideles pinigi
nes premijas “už ypatingus 
nuopelnus žemės ūkyje.”

0 bernų prakaitų bei aša
romis aplaistyta žemė duo
davo mažus derliūs. Dvari
ninkas Kriaučiūnas grobuo
niškai ją išnaudodavo. Jis 
nenorėjo investuoti kapita
lo, kad pakeltų dirvos der
lingumą.

' Kiti šeimininkai
Tarybų valdžia išvadavo 

bernus iš dvarininkų vergi- 
jos. Buvusiose Kriaučiūno 
dvaro žemėse suofgahizuq- 
tas “Aštriosios,s Kirsnos” 
tarybinis ūkis. Darbininkų 
gyvenimas ir buitis iš pa
sakau pasikeitė. Iš tamsių
jų lūšnų šū aslomis į buvu
sio poniško namų šviesius 
kambarius persikėlė gyven
ti . piemuo Vincas Maceika, 
arklininkas Vladas Kųnd- 
rata, Juozas Aįešųs, Vla
das Kalėda ir kiti neseniai 
buvę bernai. Darbininkų 
butai kapitališkai atremon
tuoti, išbaltinti,; aprūpinti 
baldais. Vakarais namuo
se užsižiebia, elektros šviesa, 
kalba radijas. Darbiniu kai 
klausosi , mylimosios Mask
vos ir. Vilniaus balsų, skai
to laikraščius, knygas. Ta
rybinis ūkis turi , Šūvąją 
elektrinę, 400 taškų radijo 
mazgą, valgyklą, mokyklą, 
p*ardtidtuv'ę, • klubą, bibliote
ką;

BUvę bernai tapo Socialisti
nio gyvenimo kūrėjais; Vla
das Kalėda, 20 metų dirbęs 
dvarininkui Kriaučiūnui; 
dabar J vadovauja centri
niam tarybinio ūkio sky-

kurisriųi. Antanas Busila, 
taip pat ilgus metus dirbo 
turtuoliams, vadbyauja Ba- 
lak^voė skyriui. Kiti buvę 
herbai vadovauja brigą-? 
doms, grandims, gyvulinin
kystės fermoms, stachanb- 
vininkiškai dirba tarybinio 
ūkio laukuose. ;

Naujieji šeimininkai pa
darė dirvą derlingą. TaK 
puikiai byloja nepaliauja
mo derlingumo augiiho 
skaičiai. 1945 metais tary
binis ūkis iš kiekvieno už
sėtos žemės hektaro gavo po 
5 centnerius , grūdų, 1946, 
m. — PO 6, 1947 m. — po 
11 ir 1948 m., — po 17 
centnerių javų! Pasėlių plo
tai ir galvijų skaičius vir
šija prieškarinį lygį.
“Dirbame sau, saro tautai”

Niekuomet dar tarybinia
me ūkyje nebuvo tokio dva
sios pakilinib bei gamybinio 
entuziazmo, kaip šią vasa
rą per dėrliaūš nuėmimą. 
Ir tai todėl, kdd žmonės te
sėjo Žodį, duotą Lietuvos 
žemdirbių laiške draugui 
Stalinui.

Laukuose drauge su kad
riniais darbininkais dar
niai dirbo jų šeimų nariai 
— žmonos, sesers, paau- 
guoliai, seniai. Paėmė į 
rankas grėblį 70 metų am
žiaus Jonas Baranauskas. 
Kai jam pasakė, kad ir be 
jo apsieisią, jis atsakė: “Ne
noriu atsilikti nuo moterų 
ir vaikėzų. Man, senam, gė
da naniudse sėdėti. Prino- . » » 
ko javai, ir kokie! Niekad 
Sayb gyvenime nesu matęs 
tokio derliaus! birbsiu...”

130 žmonių griebėsi ,dal- 
gių, šakių, grėblių. Penkios 
plaunamosios mašinos su
tarškėjo tankiuose arimuo
se. Antanas Miklušis auto
matiškai išsikraunančia 
pjaunamąja mašina nuplo
vė po 5 hektarus kas diena, 
vietoj 3.2 hektaro. Jį ap
lenkė Antanas Skripka, 
piovęs po 6.5 hektaro.

Vieną automatiškai išsi
kraunančią plaunamąją 
mašiną valdė kalvis Jonas 
Vyskbčka. Žmogus su stip
ruolio kūno sudėjimu, jis 
nenorėjo. įkarščio metu pa
silikti kalvėje. Jį traūkė j 
laukus. 60 hektarų nuplovė 
Jonas;

Moterys ir merginos ri
šo .pėdus. Komjaunuolė 
Stasė yblotkeviČiūtė rišo 
po 1,800 pėdų esbht h6f- 
mai 400 ir tą pačią dieną 
sustatydavo juos į gubas. 
Tai — daugiau kaip 500 
procentų užduoties. Kom
jaunuoles pavyzdžiu tiek 
pht išdirbdavo, josios drau
gės .Marytė Gėlytė, Marytė 
Merkeiiikaitė, Marytė RaU- 
vliiševičiūtė, namų šeimi
ninkės Stasė Malijppiehė, 
Ojia Gelienė, Ona Merke- 
nikiėne irki tos. t

Lenktyniavime auklėja
ma socialistinė pažiūra į 
darbą ir į visuomeninę nuo
savybę. Balakavos skyriuje 
lauke liko gubuose 15 hek
tarų rugių. Vakarop dan
guje pasirodė debesys. Ga
lėjo pradėti lyti. Darbinin
kai nutarė bet kuria kaina 
apsaugoti nuimtus rugius 
nuo sumirkimo bei nuosto
liu, .Visą naktį šviečiant 
“šikšnosparnio” žiburiams 
jie juos keže į daržinę. Ir 
per naktį 8 hektarai javų 
buvo nuvalyti. Viso dvi va- 
Idndafe ilsėjosi žmonės, o po 
to vėl griebėsi daibo. Pie
tums visi r ūgiai jau buvo 
saugioj vietoj. >

Rtigiapiūtėš Užbaigimo 
pHgi tarybiniame ūkyje 
įvyko tradicinė ’šventė. Į

Centrinę sodybą suvažiavo 
yisų ^'skyrių darbininkai. 
Merginos ir moterys daina
vo lietuvių liaudies dainą 
apie gausų derlių.

Tai dainai, skaųibant, į 
ratą, kurį sudarė beveik du 
.šimtai žmonių, išėjo Mary
tė Tumpickaitė. Josios gal
vą apvainikavo vainikas iš 

rugių varpų —
Darbi- 

ir darbininkėms 
prašant, tarybinio ūkio di
rektorius nuėmė nuo mergi
nos galvos vainiką ir pa
puošė juo didžiojo Stalino 
portretą. Tatai reiškė, kad 
tarybinio ūkio kolektyvas 
ir 1949 metais įsipareigojo 
išauginti gausų derlių.

Tarybinio ūkio direkto
riaus įsakyme buvo išreikš
ta padėka derliaus nuėmi
mo s t a c h a novininkams. 
Lenktyniavimo pirmūnai — 
plaunamųjų mašinų maši
nistai Antanas Miklušis ir 
Antanas Skripka gavo pre^ 
mijas. Antanas Miklušis, 
sujaudintas kolektyvo jam 
suteiktos garbės, pasakė:

— Nieko aš, draugai, 
ypatingo nesu nuveikęs. 
Mes dirbam sau, savo tau
tai, o ne dvarininkui Kriau
čiūnui. Todėl taip gerai ir 
dirbam. Už naują gyveni
mą žemai nusilenkiu tary
bų valdžiai ir brangiajam 
draugui Stalinui.

Į naujas pergales
Tarybinio ūkio darbinin

kai ųukreipia. savo žvilgsnį 
į ateitį, į 1949 metus — 
ketvirtuosius, • baigiamuo
sius Stalininio penkmečio 
metus. Jie turi būti naujų 
pergalių metais. Viešame 
partiniame susirinkime ko
munistai, nepartiniai dar
bininkai ir darbininkės ap
svarstė pasiruošimo žiem
kenčių sėjai ir rudens ari
mui eigą. Visas kolektyvas 
gyvena rūpesčiu dėl busi
mojo derliaus. ■

Kokie yra keliai, vedą į 
tolimesnį derlingumo pakė
limą? Tai buvo pagrindi
nis klausimas viešame par
tiniame susirinkime. Tei
singai jį išspręsti padėjo 
aukštų ’ derlių meistrai — 
įraridininkai Antanas Mik
lušis, Jonas Pečiulis, Boles-, 
lovas' Babulis, Antanas 
Skripka. Jie išaugina pui
kiu^ javus. Jų patirtis — 
puikus pavyzdys to, ką at
neša’ priešakinė tarybinė 
agrotechnika. Antanas Mik
lušis savo grandies darbe 
išnaudojo Socialistinio Dar
bo Didvyrių — broliškųjų 
respublikų aukšto derliaus 
meistrų — praktišką patir
tį ir prityrusių tarybinio 
ūkio lauko darbininkų pa
tarimus. Jis uoliai seka ag
ronomijos literatūrą, skai
to. straipsnius, nušviečian
čius dirvos derlingumo pa
kėlimo klausimus. Grandi- 
nfhkas Jonas Pečiulis ' pir- 
mūkart tarybiniame ūkyje 
pritaikė pavasarį kryžkry- ■ 
žinę sėją. Jo grandis išau
gino vasarinius kviečius, 
kurių derlingumas sudaro 
daugiau kaip 7 23. centne
rius iš kiekvieno hektaro,

Grandininkai supažindi
no kits' kitą šu savo darbo 
patirtimi. Jie įrodė, kad 
grandžių sistema visiškai 
saye pateisino, kad tarybi
nis ūkis dideliūosė plotuo
se gali surinkti aukštus 
derlius.

. Tarybinio ūkio vyresny-. 
sis fhechdnikas papasakojo 
apie mašinų ? traktorių 
įiarko paruošimą. Žiemken
čių sėjai ir rudens arimui. 
Viši plūgai,, akėčios, kulti
vatoriai, sėjamosios maši
nos atremontuoti. Pradėjo

stambių
derliaus simbolis 
ninkams

veikti trecias galingas vikš
rinis traktorius.

Tarybinio ūkio mechani
zatoriai ir visi lauko darbi
ninkai nutarė atlikti žiem
kenčių sėją trumpais termi
nais ir prisilaikant visų 
priešakinės agrotechnikos 
taisyklių.

Susirinkimas nutarė papil
domai sudaryti 4 naujas 
laukininkystės grandis, be 
egzistuojančių 5. Naujoms 
grandims vadovaus Liutke
vičius, Kairiūkštis, Lipskjs 
ir komjaunuolė Volotkevi- 
čiūtė. Visi jie — prityrę 
žemdirbiai.

Tuo būdu, į žygį dėl auk
što derliaus tarybiniame 
ūkyje žengs 9 grandys. Jos 
iš esmės užsės visus plotus, 
skirtus maisto grūdinėms 
kultūroms.

“Aštriosios Kirsnos” ta
rybinio ūkio kolektyvas 
drąsiai žiūri į ateitį. Parti
nė organizacija veda jį į 
naujas pergales, į tolimesnį 
žemės ūkio pakilimą. 
Lazdijų apskrities 
“Aštriosios Kirsnos” 
tarybinis ūkis.

Philadelphia, Pa.
ŠNIPO, KRAŠTO IŠDAVIKO, 

ŽMONA

“Ir tu beždžione ir 
tavo generolas S?tc beždžione!”

KADA? KUR? KAIP?
Visa tai galėsite matyt ^ik

Lietuvių ^Muzikalėje Saleze, y 
2715 E. Allegheny Ave.

Tada ir ten buš pastatyta 
garsiojo Lietuvos dramaturgo ' 
ir Vilniaus Valstybinio Dra
mos Teatro režisieriaus B. 
Dauguviečio 
dram'a apie 
išgyvenimus 
metu, 
vaizdai.

Dramos pastatymų rengia 
Philadelphijos Lietuvių Mote
rų Kliubas. Vaidins Brookly- 
no Lietuvių Liaudies Teatro 
kolektyvas. 
. Bet pirmiausiai* patariame 
įsigyt bilietus. Rengėjos juos 
plačiai skleidžia.

Po vaidmens, apatinėj sa
lėj už tą pačią įžangą galėsite 
pasišokt. Ten galėsite pasi- 
vaišint ir gėrimais ir užkan
džiais. Rengėjos.

penkių veiksmų 
Lietuvos liaudies 
pastarojo karo 

Tai širdį drebinanti

Binghamton, N. Y.
MIRTYS

Neseniai čia numirė Jonas 
Labeikis, ilgametis šio miesto 
gyventojas. Paliko žmoną, 
sūnų ir dukterį. Numirė stai
ga, nė nesirgęs. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse.

< Rugsėjo 20 d. tapo palai
dota Julia K Vitkauskienė, taip 
pat daug metų išgyvenusi Šia
me miestd. Paliko vedusį sū
nų Charles Kiznį ir ištekėju
sių dukterį Nellie Began/ se- J 
šerį Mikailienę ir daugiau gi
minių. Ji palaidota .Spring Jk 
Vorest kapinėse. Į laidotuves 
būvo atvykę giminės ir iš to
liau : Milidred ir Aldona 
Lagūnas iš Springfiėld, ill.; 
M dry Wallace ir Margaret 
Mack iš Scranton,. Pa.; I. Le- 
vanienė ir Helena Incas iš 
Brooklyn, N. Y., ir Al. Mikai
la su žmona iš Scranton, Pa. . 
laidotuvėse dalyvavo skait
lingas būrys žmonių, kurie 
nuo kąpjnių buvo pakviesti 
užkandžiauti į Lietuvių Sve
tainę. c

Velionė buvo narė LDS ir : 
SLA kuopose. J. ,,

• f 1 X e.tn t.T .'j. .
......... ..................................................... . .........................■— .................... .. ......... 1 J ....................................
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Senatorius Glen Taylor 
Atlankė Progresyvius 
Lietuvius. 
Wallace. 
Vajus dėl

Lietuvių Rally dėl 
Dienraščio Laisvės 
Naujų Skaitytojų.

sekmadienį, kaipPraėjusį
3:15 po pietų, Glen Taylor 
atlankė progresyvius lietuvius, 
progresyvių svetainėje, 155 
Hungerford gatvėje ir pasakė 
trumpą pasveikinimo prakal- 
bėlę.

Sakė: “Stebėtina, kuomet 
Sovietai ‘pavergę’ Lietuvą, pa
gal reakcionierių riksmą, o 
čia lietuviai amerikiečiai Hart
forde, eina su progresu.

Didokas būrelis hartforie- 
čių buvo pasisveikinti su bū
sim u šalies vice-prezidentū. 
Apie 20 lietuvių progresyvių 
atvyko iš Waterbury, keli iš 
New Britain. Hartfordiečių 
galėjo būti daugiau, kuomet 
iš Waterbury skaitlingai at
vyko. Atvyko ir Dr. J. Sta- 
nislovaičio šeima.
- Vakare 8 vai. įvyko masinis 
Hartforde mitingas, kuriame 
kalbėjo ię Glen Taylor, žmo
nių buvo arti pilna- Audito
rija.

Sekantį sekmadienį, Oct. 3, 
2:30 po pietų, Lietuvių Pi
liečių Salėje, 
St., Hartford, 
Lietuvių Rally
Bus keli geri kalbėtojai. Vei
kiausia ir muzikos. Apsiėmę 
kalbėti:-

Christina Stanislovaitienė, 
kandidatė į valstijos seimelį, 
Mary Johnson, kandidatė į 
valstijos seimelį, Jonas Pinke- 
vičius, kandidatas į senatorius 
nuo pirmo distrikto. Gal ir 
daugiau bus. Stanislovaičiai 
daug dirba už taikos išlaiky-

mą. Ji labai daug naujo pra
neš.

Kiekvienas Laisvės skaityto
jas, atvykdamas į prakalbas, 
susimildami atsiveskite ir savo 
bendrus lietuvius. Jei kiek
vienas su savo šeimyna ir dar 
kitais prikalbintais visi atvyk
site, tai susidarys keli šimtai 
lietuvių prakalbose. Tad visi 
ir visos būkite!

Dienraščio Laisvės naujų 
skaitytojų vajus jau 
jo. Visi progresyviai 
stokime į garbingą 
Apšvietosi skleidimas, 
bingiausis
vienas galime 
gauti nors po 
skaitytoją. O 
ku, tik reikia 
ro.

Draugai ir draugės, stokime 
visi bendrai Į darbą! Siųsda
mi naują ar atnaujintą prenu
meratą priminkite Adminis
tracijai, kad priskaitytų prie 
Hartfordo vajininkų.

Kaip būtų smagu ir visiems 
linksma, jei Hartfordo pro
gresyviai lietuviai laimėtume 
pirmą dovaną už naujus skai
tytojus, taipgi ir aukas į bu- 
džeta dėl 1949. Ž—kas.

227 Lawrence 
Conn., įvyks 
del. Wallace.

prasidė- 
lietuviai 
darbą!

tai gar- 
Kiek-veikimas.

ir privalome 
vieną naują 

tas nėra šuri- 
pasiryžimo-no-

SUSIŽEIDĖ , f
Anna Balčiūnas, gyvena 968 

N. 5th St., rugsėjo 27 dieną 
susižeidė galvą ir šlaunį. Ne
laimė įvyko, kada Balčiūnie
ne paslydo ir įkritę į skl'epą.
, Taipgi, vykstant namo C. 

Walantierie, kuri gyvena Egg 
Harbor, N. J., sužeidė kelį. 
Ji randasi Atlantic City ligo
ninėje. Jos gyvenimo namai 
yra R. I, Breman Avė., Egg 
Harbor, N. J.

Abiems ligonėms reiškiu 
užuojautą ir linkiu greitai pa
sveikti.

A. Zalneraitiene.

Worcester, Mass

Berlin. — Pranešama, jog 
sovietinis komandierius Vo
kietijai maršalas Sokolvskis 
išvyko Maskvon pasitarti.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolių ir sesers — An

tanas, Ignasius ir Levusė Ciuladai. 
Iš Lietuvos išvažiavo prieš 1914 m. 
į Š. Ameriką. Lietuvoj kilę nuo Pa-, 
kalniškių kaimo, Žaslių valsč., Tra
kų apskr. Jau aštuoniolika metų kai 
gyvenu Brazilijoj, norėčiau su jais 
susirašinėti. Mano adresa?: Bernard 
Ciulada, Ruo, Julio Conceicao 397, 
Sao Paulo, Brazil.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

■■■■■■■B Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

. August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

(kamp. 6&h Št.) . '
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgiinų, šermenų 

ir tt, telefonuokite .
! ' SHoreroad 8-9330
, Ir GUstSs jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainikų, 
r ko jūs rėiicaiaūšitė.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

! Užsakymus taipgi galima priduoti per -PAUL GUSTAS
1 FUNERAL HOMĖ, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
| m i -a—b—b—į—į ,, M I

..... ... ....... ..........................................  ....s-------

Paul Gustas Funeral Home,
INC; ' ,

854 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvėj riiid Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefontidkitė diėną naktį 

EVergreen 7-4774 
/• ' l

* . / 
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimęs pato

giai gali atidilotf paskutinę pagarbą skvo iriyllrriiėsiėiiis 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

Asmenis^ aptąrną^ffiąi euteikiama šeimom sulyg PfflWi- 
kalavimd. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Svarbiausia priešrinkiminis 
Masinis Mitingas

Jau tik už mėnesio laiko bus 
prezidentjniai rinkimai. Da
bar diena iš dienos girdime 
ir skaitome rinkimų vajaus 
propagandą. Kiekvienas žino
me ir jaučiame vis sunkėjan
čią gyvenimo padėtį, reikalin
giausi gyvenimui daiktai, ypač 
maistas, negirdėto brangumo 
pasiekė .

Taip pat matome, kad val
dančiosios pariijos: demokra
tai ir republikonai niekuorn 
nesiskiria dėl pagerinimo dar
bo žmonių būvio. Jų taip, vi
dujinė, taip užsieninė politi
ka vienodai vedama. Demo
kratų kandidatas į preziden
tus Trumanas juk dabar pre
zidentauja, ir matome, ką jis 
padarė ir daro dėl darbo 
žmonių gerovės. Republiko- 
nų kandidatas I)ewey, praki
šęs rinkimus keturi metai at
gal (mat, Roosevęltas laimė
jo), žada dar kietesnes repre
sijas ant darbininkų judėjimo 
negu Trumanas daro.

Todėl, neveltui įsikūrė Pro
gresyvių Partija su Henry A. 
Wallace priešakyje. Wallace 
yra Roosevelfo plhnų vykin
tojas, kutis yra e kandidatu į 
S. V. prezidento vietą, o sen. 
Glen Taylor kandidatas į vice
prezidento vietą.

Ateinantį šeštadienį, spalių 
2 d., 8 vai. vakare, Mechanics 
Hall, 321 Main St., įvyksta 
masinis mitingas rengiamas 
Progresyvių Partijos. Bus1 žy
mūs kalbėtojai: sen. Glen 
Taylor, Lee Pressman, Father 
Kenneth P. Hughes,' sekreto
rius Progresyvių Partijoj 
Mass, valstijoj, ir Don 'tor- 
mey, International Represent
ative of the Unitecl Electrical 
Workers, CIO. Bob Clay- 
boure duos muzikalę ir dainų 
-programą.

Taigi, be galo yra svarbu 
dalyvauti tame masiniame mi
tinge išgirsti didėlių pažangū- 
hų kalbas rinkimų klausimu ir 
tuomet bus. galima .nusispręsti, 
už ką balsuoti atėjus rinki
mų dienai.

L. P. P. Kiiūbo Koresp.

Daugmeniškai perkamo 
šviesto kainos New York o 
turguje vėl riūpuolusibs: rū
šis AA parduodamą po 63 
centus svaras, rūšis C—po 59. 
Ar ir krautuvėse huinuš po 3 
centus ant svaro, tėkš palauk
ti ir pamatyti. . *

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN. _

Svarbus jUętuylų ' inaęiriis susirin
kimas ir prakalbo^ rinkimų klausi
mu įvyks spalių .3 d. Liet. Am. J^i- 
liečių Klubo salėje; 227 Lawrence 
Šį. Pradžia 2:30 vai. dieną. Prie 
brąkalbų bus .ir dainų programa. 
Kalbės Christina jStanislpvaitienS, 
kandidatė į Valęiijinį seimeli; John 
t*įnkham ir Mary Johnson, kandi
datai į valstijinį sėiihelį. . Visi , gęfĮ 
kalbėtojai ir veikėjai, daug dartyąvę- 
si prie Peoples Party. Prakalbas 
rengia Hartfordo Waljace . for. - Pre
sident Klubas. Kviečiame dalyvauti.

W. Brazauskas. (230-231)
' ■ W • • •

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbus susirinkimas XfDLTi 

10 kp. ir Veikiančio Kom. įvyks spa- 
litį 6 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Malonėkite visi nariai daly
vauti, tdrime daug syarbių dalykų 
aptarti. Sužinosime Laisvės pikniko 
pasekmes, taipgi Laisvės vajaus rei
kalą aptarsime ir kitus reikalus. — 
Kpm. • (230-231)
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ACankius Draugų Žebraičių 
Šeimą

Prisiėjus reikalui pirmą kar
tą teko būti pas draugu^. žėįt>- 
raičius, kurie gyvena su du&rė- 
le ir žentu Česnais. Jie turi la
bai gražų >rbungalow” namą N. 
W. pusėj, kur taip viskas gra
žiai įrengta. Tik labai gaila, 
kad M. žębrąitienė jau gerokas 
laikas nesveikuoja. Ligonei kas 
tai įsimetė j koją ,,ir labai 
skausmai kankina. Bet ji po 
biskį vaikštinėja, o jos dukrelė 
Milda ją prižiūri.

žėbrAičiai jau nebejauni žino- 
mes. Visą savo gyvenimą rėmė 
mūsų judėjimą ir /gausiai au
kavo. visokiems rėikalamš. Jų 
dukrele M. .česriienė davė 
šimtą dolerių Progi’esyviu Par
tijai. ^ųį sūiius T. žebraitis ak
tyviai dalyvauja visame judėji
me ir dabar jis yra kandidatu 
municipalip teismo beilifo urė
dui, Progresyvių Partijos tikie- 
tu.

Taj tik trumpai apiė. Žebrai
čių šeimą. Turėtų būti pavyz
dys visiems. Išauklėjimais vaikų 
sąmoningais, veikliais inusų ju
dėjime, tai didelis turtas žmo
nijai. žebraičiąi ir Česnai yra 
tik darbininkai, o jie visada 
suranda būdu^ ir gausiai auko
ja visiems reikalams. Aš . nuo 
savęs veliju greito pasveikimo 
ir dąr ilgai gyventi drg. M. že- 
braitienei ir pasidžiaugti jūsų

sūnaus ir dukters pavyzdinga 
darbuote. Draugė.

oja demokratų ir 
ihlikonų ofisus

Pikietu< _
<, republikonų ofisus

Progresyvių Partija išstatė’ 
pikietus vidurmiestyje prie de
mokratų ir republikonų parti
jų centrinių raštinių.

Prie demokratų raštinės Mor
rison viešbutyje pirmieji pi- 
kietininkai praeitą penktadienį 
pasirodė Progresyvių Partijos 
kongresiniai kandidatai Doro
thy Bushnell Cole ir Dorotheh 
S'. Allen.

Prie republikonų partijos 
rastinės lf>5 N. Clark irgi iš
statytas pikietas tuom pat lai
ku.' Progr. Partijos Cook aps
krities pirmininkas George 
Cermak pareiškė, pikietininkai 
nebus atšaukti iki dvynįų parti

nį’ politikieriai neatšauks kon
spiracijos neprileisti Progresy
vių Partijos kandidatų ant ba
loto.

Traukia smuklininkus teisman
Metai laiko , atgal 16 metų 

berniokas Mičhael Mathis pa
sigėrė ir papildė piktadarystę, 
už kurią jis nuteistas metams 
kalėjimam Dabar vaikino tė
vai , nužvedė bylą prieš tris 
smuklių savininkus ir reikalau
ja atlyginimo $25,000. Įstaty
mai draudžia parduoti alkoholi
nius gėralus jaunamečiams.

Maine Valstijos Žinios
Pravažiuojant pro Skowhe- 

goh, Athens, Harmony, Camb
ridge, Parlcmąn, Tūilford ir 
Dover Foxcroft tarpe šių mies
telių matosi ūkiai. Apylinkės 
marguoja nuo vystančio vasa
rojaus, o vietbniis apdžiūvę ja
vai nuo kaitros. Mat, čia buvo 
stoka lietaus.

Pažvelgus į galvijų ganiavas, 
dar bldgesriiš 'darosi' įspūdis -y 
buvę žali laukai yra parudę. 
Galvijai vaikšto, ieškodami 
maisto ir vandens. O ir upiėliu- 
kai išdžiūvę, daugelyje vietų 
stoka vandens į igalvi jams atsi
gerti. Tai sausumos vaisiai.

Šioj valstijoj daug yra fabri
kų, . kurie gamina popierą, gi 
popierbs gamybai reikia sunau
doti daug medžių. Prie to, dai’ 
gaisrai dideiiuš miškų plotus 
Išnaikino. Todėl miškai jau la* 
bai praretėjo., genesnio amžiaus 
žmonės sMko:

• — Seniau čia buvo tankios ir 
didelės girios, tai ir lietaus iš- 
krišdavo daugiau. O dabar 
miškai retėja, o lietus ir ma
žiau lyja.

Gal jų pastabos ir teisingos. 
Šiemet čia grybų, tai jau ir su 
žiburiu nerasite. Nėra lietaus, f 
nėra ir grybų.

Savaitei laiko sustojau ū^yje 
pas dienraščio .Laisvės skaityto
ją M. Račilą. Mataušas su žmb- 

(na kukurūzus kirto ir vežė ga- 
nyklon šerti' karves. Saldieji 
Kukurūzai lakai nugraužti ir iš- 
minti kiaunių iy kitokių žvėre
lių. Stirnos obuolius nuo že- 
Įnėšnių šakų nuraško ir suėda. 
Šią dieną atėjo žilas ėljiis, at
sistojo ant paskutinių kojų ir 
pirmutinėmis supurtė obelį, 
nukrėtė obuolius ir ėdą.

ttačila sakė, kad pereitais, 
metais 8 kiaunės įkliuvo į siųs
tus, taipgi pagavęs edžiokų ir 
šeškų. Mąt, šie žvŠrėĮiAi myli 
ėsti kukurūzus. Būdavo Lietu-* 
voje pagauti kiaunę, tai buvo 
didelė laimė — kailiukas bran- 
&us-

Nuvažiavome pas Račiliehės 
tėvuką. Jis buvo tik grįžęs iš 
ligoninėj po sunkios operaci
jos, bet išrodė gerai. Jonas Kli
mas jau sujaukė 76 metų am
žiaus ir vykusi operącija išgel
bėjo jo gyvybe, bafoar jau au
to vairuoja, čia buvo susitikę 
trys jo dukros ir šūriiis, visi 
jąų suaugę, ir vedę. Vakarą 
praleidome linksmai.?

Dover Foxcrof te š iemet, m i rę 
trys lietuviai — Jtičžaš žiiiiis-- Jtidžaš žitiiis-

Dalyvaukime Masiniai

Wallace Konferencijoj

Jau buvo pranešta, 
konferencija šaukiama

kad 
ant

3 dienos spalių (Oct.), 10 va
landą ryte. Elizabethiečių 
pranešime buvo pažymėta per 
klaida, kad įvyks 2 . spalio, 
šeštadienio Laisvės redakcija 
pažymėjo, kad tai buvo klai
da.

Dar kartą pažymiu, 
įvyks :

Dar kartą pažymiu, kad 
įvyks spalių 3 d., nedėlioję, 
10 vai. ryto, Klubo svetainėj, 
308 Court St., Elizabeth, N. J. 
Dalyvaukim masiniai iš visų 
čia pažymėtų ^ir nepažymėtų 
vietų:.

New ark o, Cliffsides, Pater- 
sonoj Harrison o, Lindeno, Hill
sides, Union ir paties Eliza- 
betho kuo skaitlingiausia da
lyvaukite. Specialiai jauni
mas jei jie nenori būt vėl ar
mijos uniformose įvilkti ir iš
grūsti karui prieš savo tal
kininkę Sovietų Sąjungą.

Visą svarbą šios konferen
cijos išgirsite ant vietos. Taigi, 
pakartoju dar kartą, kad “be 
manęs galės apseiti,” taip nie
kas nemanykite bent dabar. 
•Būkim visos-visi ir 10 valandą 
ryto, spalių 3 d.

G. A. Jamison.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

(Pasitarkite dėl sukėlimo Laisvei
$59,000 tolinto 1949 ĄOįip.)

kąs, 73 metų; P. Salasevičius 
62 metų ir Mary Puidokaitė ,42 
ffiįtiį. Ji biivči; au
gus. Kadaiyia ji gyveno Brook-

PATYRUSIOS 
OPERATORES >

PRIE SINGER SEWING MAŠINŲ

J. H. MFG. CO. J$C.
34 EXCHANGE PLACE 

JERSEY .CITY, >1. J.
Harborside Bidg., Unit No. 1, 4-to«

lyne ir veikė su progresyviais. 
Mėtai laiko atgal mirė jos mo
tina.

Mirė ir Jonas Tumasa. Vie
tos gyventojai pasigenda jo, 
nes tai buvo linksmo būdo žmo
gus. Gyviems vėlinu labo.

Dar teko susitikti su Račiloš 
šesere, tai velionio J. Tumaso į • . 7

žmona. Petras V.

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus; 
8\ sudarau su ame- 
Bl dkoniŠkais. Rei-; 
n kalui esant ir < 
Bpądidinų tokio; 
w dydžio, kokio pa- ' 
* geidaujama. Tai-;

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St.,. Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., ■ prie 
Chauncey St., Broadway Line.

. . , Tel. GLenmojre : r .

Montello, Mass.
Massachusetts ir apylinkės 

lietuviams
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 7-tos Apskrities metinis 
piknikas įvyksta šį sekmadienį, 
spalių 3 d., 1948, 
Tautiškame Parke, 
Mass, 
pietų.

Tai 
Šiame 
žiai

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Lietuvių 
Montello, 

Pradžia 1-mą valandą po

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

bus paskutinis piknikas, 
piknike girdėsime gra- 

skambahčių dainelių, ku
rias sudainuos pagarsėjęs Mon
tello Liuosybės Choras, vado
vybėje Edward J. Sugar. Taip
gi, bus ir prakalbėlių organiza
ciniais ir dienos klausimais. 
Bus svarbu visiems susipažinti 
su apšvietos' - kultūros organi
zacijos darbais ir tikslais.

Taipgi, bus ir gera muzika, 
prie kurios galėsim puikiai pa
sišokti polkutes, valcus ir kitus 
šokius. Bus duodamos ir dova
nos!

Kviečiame lietuvių visuome
nę iš toli ir arti suvažiuoti ir 
turėti smagiausią paskutinį pik-, 
iiiką. Montello ir apylinkės 
darbščiosios ir sumanios mote
rys ruošiasi visus svečius gra
žiai priimti, skaniai pavalgy
dinti ir pagirdyti. Visos ir visi 
pasimatysime piknike.

, . Rengėjai.
—----- -—/--------------

Viešbučiai ne už ilgo pakel- 
šią riuomas savo pastoviems 
gyventojams.

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į - .

Lorimer Coffee Shop
Frank Do^nkaitte 

S|vihihtas
417 torlįiiėr Street 

Laisvės Ndftie ■ ,
. /I Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptįs ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar-

s pasiri

, I I III I,,... I . ..................................................

OPįTRAlORES
Patyrusios prie Singer siuvamų malinu.

Puikiausios darbo sąlygos.
GERA ALGĄ. .. .

SA-JAO SPORTSWEAR CO.
159 MERCER ST.

(Arti Houston ,lr Prince Sts.)
N. Y. C. •

DIGBY 9-1847
... .... „'rrtri-r n . *
...................... ..... i. — ............................ ...
r *

HELP WANTED—MALŽ 
REIKALINGI VYRAI

.. -........................ . m—Ai

. SIUVĖJAI . k ( . A,
Patyrę prie moteriškų kostumerskų siutų ir 
koutų. 35 VALANDŲ SAVAITE. GERA 
ALGA. Linksmos darbo sąlygos. KREIP
KITĖS. S. CASOLA BROS. 18 E. 55THS. CASOLA BROS. 18 E. 55TH 

ST., N. C.
-______________________ ___________________________ ■ •.....m

SMILTIM ŠVEITĖJAI. .
VIENTIK PATYRŲ TESIKREIPKITE 

dirbti prie television ftiėpukių.
Nuolat iri is Darbas t 

dKrio woodcraft co. 
36 TIFFANY PLAGE 
BROOKLYN, N. Y.

(Crosstown trolley iki Kane St.)

Trys newyorkiečiai areštuo
ti Bayorinėje, kaltinimb, had 
jie norėję pavogti sukvežimį 
blanketų ir kitų valdžiai pri
klausančių prekių, vertės $4,- 
000.

J. J. Kaškaučras, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Matthew 
litJYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorių*

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

ModerniSkai įrengtos Koplyčios 

426 LAFAYETTE ŠT4 
Newark 5, N. 1 

z TeL MArket 8-8172 —
u;;!../;/;;.

STEAK PARTY

231 Bedford Aveniie
Brooklyn 11, N. Y. • /

Tel. EVergreen 8-9770

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jainaica Avenuė

• t V
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

ui.L- in--.■' >1 •?*{*'Suteikiam garbingas laldotuvw

$150
Koplyčias suteikiam 

visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

Valgykite Pietus pas .
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

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

Dabar Įsigykite Steak Party Bilietą.
Galite gauti Happy Days Restatirante.

Kaina $2.50. Pradžia 8 vai. vakare.
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus, patarnavimas.
Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivalšinimas bei pire. Pfa- 

§dmė užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
Salę Išnuomuojame del puotų, pokilių, krikštynų, parių, vėstūvlilf

Žemos kainos už viską. . *
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

' '•**' • " * • * < į >*> «  , *
Sį^-AT-L—Į-_— —
—n—*—, —■— ----------------------- B-f'*?

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALUS
(BĖGLIA tSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mūs. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

— ■ --■» —T^arvotl Dovanai

< BROOKLYN! N.660 GRAND ST.



Skaityklos Žinios
$i 

ati-

Tūkstantis Studentų Proteste 
Prieš Antisemitą Profesorių
I Mažiausia 1,000 City Col
lege studentų New Yorke 
praėjusį trečiadienį išėjo į sė
dėjimo protestą prieš antise
mitą profesorių William E. 
Knickerbocker ir prieš valdi-

Kazys Balčiūnas davė 
skaityklos įrengimo ir jos 
darymo vakaro lėšoms rugsėjo 
18-tos vakarą.

Skaitykla atidaryta Liberty 
Auditorijos patalpose, viduri
niame aukšte, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill.

Ten, beje, tebėra ir knygų 
paroda.. Galima matyti pir
miausią, pirm 400 metų spaus
dintą lietuvių knygą — kate
kizmą. Ir yra jau spausdintų 
šiais metais. Ar.

nę aukštesniojo švietimo ta
rybą, kuri nusprendė studen
tams varu užkarti Knicker
bocker!’.

Ginčas prasidėjo ispanų kal
bos klasės studentams nu
sprendus, jog jie nesimokys 
po Knickerbockeriu. , Taryba 
žadėjo tą svarstyti ir svarstė, 
bet manydama, kad jau viskas 
užsibaigė, studentų nekenčia
mą profesorių paliko. Antra
dienį studentų delegacija iš 
50 asmenų lankėsi pas kolegi
jos prezidentą Harry. N. 
Wright prašyti teisėtumo, ’bet 
jo negavo. Sekė didžioji tre
čiadienio demonstracija, išju
dinusi visą kolegiją.

d 
■i

■

s

Murder, Inc., 
Pristato Skebus
•'■ Atplaukus į Brooklyno uostą 
American - Hawaiian Steam
ship Co. laivui Hannibal Vict- 

. ory, kuris yra vakarinio pa
jūrio darbininkų užstreikuę- 
tas, brooklyniečiai laivakro- 
viai darbininkai atsisakė prie 
to laivo dirbti.

Kompanija, kurios vienu iš 
viršininkų yra Trumano admi
nistracijos narys W. Averell 
Harriman, pasišaukė Al Anas
tasia, paskilbusį gengsterių 
tūzą, pristatyti streiklaužių. 
Anastasia buvo minimas Mur
der, Inc., tyrinėjimuose. Ji
sai taipgi pristatinėjo ske-sai taipgi pristatinėjo sno
bus ir mušeikas Phelps-Dodge 
,firmai Elizabethe, kur buvo

nužudytas vadovau j antis sti’ei- 
. į^ierys Russo. T-as.

w . Brooklynietis daktaras Ibra
him Abdullah, 54 metų, su
laikytas kvotimui be kaucijos. 
Jį apskundė Mrs. Jean Pan- 

' cotti, 35 metų. Sako, kad 
jai padaręs nelegalę operaciją 
savo namuose.

Ž Newyorkietis Herman J. 
Lorber, 52 metų, tapo sužeis
tas traukinio jam nukritus ar 
nušokus nuo platformos BMT 
49th St. stotyje. \

Darbiečiai Nori Balso 
Garsiakalbių Byloje

Aido Choras Žada Šauniai 
Pasirodyti

Spalio 10 d. (sekmadienį), 
Lietuvių Kultūriniam Centre, 
Aido Choras rengia savo ru
deninį parengimą. šis paren
gimas bus nepaprastas: aidie- 
čiai šį kartą nori parodyti mū
sų publikai ką nors naujo!

, Kadangi šiais metais su
kanka Didžiajam New York o 
miestui 50 metų nuo susijun
gimo penkių rajonų (bo
roughs) į vieną miestą, tad Ai
do Choras skiria šį savo pa
rengimą New Yorko Auksinio 
Jubiliejaus paminėjimui.

New Yorko miestas — tai 
vartai beveik visiems imigran
tams į Ameriką — daugelio 
išsvajotą šalį. Kaip kiekvie-

Mokyklėlė Pradėjo Sezoną 
Su Šokiais, Muzika

JOHN ORMAN
Real Estate ir Insurance

NAMAI ANT PARDAVIMO
3 SEIMŲ—$5,000. Williamsburge. 

aukštų mūrinis namas. Be 
šildymo. Čerai užlaikomas.

VIENOS SEIMO S—$10,000. Wood
haven. 7 kambariai, modernizuo- 

/ , ta. Garo šiluma. Tąipgi- prideda
me modemišką GE šaldytuvą, 
pusiau automatiška skalbiama 

.mašina, koridorių ir laiptų kar- 
petus. Yra ir gražus darželis. Pa
ranku prie Jamaica linijos, BMT.

8E&IŲ SEIMŲ NAMAS—$18,000. 
Riigewoode. Mūrinis trijų aukš
tų. Gerai užlaikomas. Be centra, 
linio šildymo. Maudynės ir atski- 

A ' ra vandeniu šildymo sistema kiek
vienam apartmentui. Geras bar
menas.M

KETURIŲ SEIMŲ, SU DVIEM 
KRAUTUVĖM mūrinis namas, 
Rldgewoode. Be centralinio šildy
mo. Parsiduoda už $16,000.

8B6IV SEIMŲ Mūrinis namas, 
Ridgewoode, su centraliniu šildy
mu. Puikiai užlaikomas, geros 
rondos. Savininkas prašo $16,500.

H Apie šiuos namus ir visais Real 
Estate ir Insurance reikalais 

kreipkitės pas:JOHN ORMAN
1711 Suydam Street 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 6-0347

savai-

ku- 
kal- 
Juo-

Lietuvių Kalbos Mokyklėlė 
Įvykdė pirmas savo pamokas 
šį sezoną praėjusį šeštadienį, 
Liberty Auditorijos patalpose. 
Skubus reikalas pasiruošti pa
statymui veikalo “Meilė—visų 
ligi] gydytoja,” šiuo tarpu ver
čia atidėti daug kitų reikalų 
į šalį. Mokiniai-aktoriai viso
mis spėkomis mokosi gerai 
vaidinti, nes jų teatras įvyks 
17-tą, tiktai už dviejų 
čių.
Liaudies Šokių ir 
Muzikos Pamokos

Po vaidybos pamokų, 
rioms vadovauja lietuvių 
bos ir rašybos mokytojas
zas Byronas, grupė mokinių 
mokėsi šokti lietuvių liaudies 
šokius. Jiems vadovauja He
len Bručas. •

Paskiausia sekė muzikos pa
moka. šį kartą daug mokytis 
neteko, nes reikėjo pasiskirs
tyti instrumentus, išmokti tai
syklingai juos laikyti. Tačiau 
jau spėta ir kelios pamatinės 
gaidos išbandyti skambinti- 
groti. Iš karto, aišku, muzi- 
kalingumo nedaug, nes veik 
visi—pauji muzikantai.

Instrumentais mokinius 
rūpino mokytojas Juozas 
drevičius. Jis ir moko.
Pasitarimas Mokyklos 
Reikalais

Po pamokų, vakare, moki
niai, jų tėvai, organizacijų at
stovai ir šiaip įdomaujantieji 
mokyklos eiga ir gerove Tiuvo 
pakviesti į susirinkimą. Se
kretorei Bručas perskaičius 
praėjusio susirinkimo tarimus, 

. imtasi svarstyti valdybos, pa
tiektame dienotvarkyje punk
tai.

Išrinkti darbininkai 17-tos 
popiečiui. Ir išrinkta organi
zacinė komisija, kurios tikslas 
yra pagelbėti valdybai ir mo
kytojams verbuoti 'daugiau 
mokinių. Valdybos, tolygiai ir 
mokytojų pageidavimas buvo, 
kąd juo daugiau mokinių, tuo 
geriau. Iš didelio būrio blo
kinių lengva bus surasti no
rinčių groti, šokti, vaidinti, 
mėgstančių sportą, v
Reikia Daugiau
Norinčių Groti

Reikalą didelės grupės no
rinčių groti ypačiai pabrėžė 
muzikos mokytojas, 
čiams amžiumi ir
muzikoje sunku iš t karto pa
imti daug gaidų. Esant dide
lei grupei, sako Budrevičius, 
galima kiekvienam užduoti po 
mažiau gaidų iki pramoks 
daugiau, įpras.

Iš karto tūliems iš mūsų bu
vo neaišku, dėl ko prie mo
kyklėlės reikėtų muzikos gru
pės, kuomet yrą Vyturėlis. Su
sirinkime išsiaiškinome, o tū
li, atėjusieji anksčiau, ir ma
tėme, kad Vyturėlis nepava- 
,duoja prie mokyklėlės esamos 
muzikos klasės. Tai yta mu- 

- zikos pirmoji klasė, mokiniai

ap-
Bu-

Jaunu- 
nau jiems

nas imigrhntas, taip‘ir lietu
vis, atvažiavęs Į šį jam naują 
kraštą, turėjo save priversti 
priprasti prie naujų gyvenimo 
aplinkybių bei papročių. Dau
gelis iš lietuvių nevažiavo To
liau Į krašto gilumą, bet pa
siliko gyventį New Yorko 
mieste. Laikui bėgant pripra
to prie šio didmiesčio bei 
krašto ir pasirinko jį kaip sa
vo antrą tėvynę.

Todėl mes, lietuviai, esame 
glaudžiai susiję su New Yor
ko Auksiniu Jubiliejum. Už
tat ir Aido Choras šį savo pa
rengimą pavadino: Lietuviai 
Auksiniame New Yorko Jubi
liejuje. L

Kiekvieno atsilankymas į šį 
paminėjimą parodys suprati
mą' šios sukakties ir sutęiks 
moralę bei materialę paramą 
Aido Chorui. H.

Amerikos Darbo Partija te
legramoj O’Dwyerui pareika
lavo, kad jos atstovams būtų 
leista liudyti garsiakalbių byr 
loję. Svarstymas Cunningham 
biliaus įvyks penktadienio po
pietį, City Hali. Darbiečiams 
ypačiai svarbu ' pasisakyti ir 
dėl to, kad būrys darbiečių 
jau yra Įkaitinti už vartojimą 
garsiakalbio.

Jeigu Cunningham įstaty
mas įeitų gal i on, majoras jį 
pasirašytų, tuomet leidimas ar 
neleidimas susirinkimų gatvė
se su garsiakalbiais visiškai 
priklausytų nuo policijos.

F.

pradeda nuo pirmųjų gaidų1. 
Jaunučiai ir pradiniai muzi
kos mokiniai negalėtų groti 
Vyturėlyje, kurio nariai jau 
yra aukščiau prasisiekę muzi
koje, jau turi išstoti progra
mose. Tačiau mokyklėlės 
muzikantai bus ta grupė, iš 
kurios gabūs muzikoje moki
niai, kuomet jie pramoks, bus 
tuo rezervu, iš kurio ■ pasipil
dys Vyturėlis.

Vyturėlyje mažieji mokiniai 
dabar negalėtų groti dar ir 
del to, kad jo praktikos (su
augusiems) įvyksta vakarais, 
kuomet jaunukai jau1 privalo 
būti namie. Vienok, paauko
ję ir muzikoje ir amžiumi, jie 
atras duris ir į Vyturėlį.

Prasidėjus gretimoje salėje 
kitiems veiksmams, mokyklė
lės susirinkimas tafto per
trauktas nebaigus dienotvar- 
kio. , Sekamą susirinkimą nuj 
tarta sušaukti už 'savaitės po 
pramogos, spalių 23-Čią, anks- 
tybesnę valandą, kad nesu
trukdytų kitų grupių ' veiks
niai. Visiems reikėtų daly
vauti . Prisidėkime nustaty
mui mokyklos darbų progra
mos ir pagelbėkime mokyto
jams ir valdybai ją vykinti.

Rep.

Charles Maukus, 591 Halsey 
St., Brooklyn, N. Y., mirė Rug
sėjo 29 d., namuose. Kūnas 
pašarvotas grab. Povilo Gusto 
koplyčioj, 354 Marcy Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
spalių 4 d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Isabel!^. (žinoma kaipo 
Mrs'. Martin); du sūnus, Ben
nie ir Charleš; du brolius— 
John Brooklyne, Antaną Hart
ford, Conn., ir seserį Agotą 
Stanevičiehę Philadelphia, Pa.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Povilas Gustas.

(231-232)
-.................................. ,*__________________ _■■■

Registracija
Vis Dar Per Lėta

Antradienį piliečių registra
cija tebebuvo neįsisiūbavusi, 
vis dar tebebuvo 8 ir puse pro
centų žemiau registracijos an
trosios dienos 1944 m.

Darbiečiai ir kiti progresy
viai šaukia narius veikti iš
judinimui žmonių registruotis. 
Yra patirta, kad kuomet žmo
nės i masiniai išeina balsuoti, 
daugiau yra progų darbinin
kams ir progresyviams laimė
ti.

Pirmadienį IRT 125th St. 
stotyje po traukiniu mirė vy
riškis. Iš jo kišenių j e rastos 
.socialio saugumo kortelės me
namas esant Gopzajes Koma
ro. . . .

Štampų rinkėjams Brookly- 
no centraliniame pašte įreng
tas kambarys, kuriame išsta- 
tys parodoms žymesnius štam
pų rinkinius.

REIKALAVIMAI 
I ‘ . 

REIKALINGAS DŽIANITORIUS
Reikalingas džianitorius Lietuvių 

Kultūriniame Centre (Liberty Audi
torium). Alga gera. Darbas pasto
vus. Kambariai gyvenimui. Galite 
atsišaukti į Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. , (233)

REAL ESTATE
46 Stagg Street, Brooklyn. Kam

pinis, 2-jų šeimynų namas su dak
taro ofisu — visi vėliausi įrengimai. 
Aliejum šildomas. Vienas 5 kam
barių su maudyne apartmentas 
TUŠČIAS. \

Taipgi ant to paties ploto: trijų 
šeimynų namas su šaltu vandeniu. 
Kaina už abu namu $10,250. Bordinl, 
931 Broadway, Brooklyn. N. Y. 
EVergreen 7-4616.'

ZYl Marcy Ave., Brooklyn. 4-rių 
aukštų, 4 šeimynų mūrinis namas; 
šaltas vanduo; 6 kambariai ir mau
dynė TUŠTI. Kaina $7,500. Bargenas 
Bordinl, 931 Broadway, Brooklyn 
EVergreen 7-4616. 7 , (231-232

Jis turėjo gerą progra- 
Tą viską turi ir Wall- 
judėjimas. Ar jis lai-

Brooklyn, N. Y<

Kandidatų Gero Vardo Ne
užtenka Laimėj imui Rinkimų

Apie Atostogautojus
Vasaros metu buvo išvykęs 

pasilsiui Walteris Meilūnas, 
buvęs Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo bartenderis. Jis 
buvo nuvykęs dviem.savaitėm 
vakacijų į Amsterdam, N. Y. 
Sakėsi aplankęs ir Saratoga 
Springs, apvažiavęs visą apy
linkę. Ir sakosi jaučiąsis ge
rai sugrįžęs prie /kasdieninio 
savo naujo darbo. ž. T.

Petras Vaznys^ Laisvės iš- 
vežiotojas, šią savaitę atosto
gauja Massachusetts valstijo
je, atsiuntė visiems gerus lin
kėjimus iš Bridgewater. Pe
tras" buvo žadėjęs pasiekti ir 
Maine valstiją. R.

—Tai ko daugiau reikia? 
—klausia žmonės išgirdę tą 
pastabą?

Ištikro šiemet Amerikos 
žmones jaučiasi laimingais— 
turi iš ko pasirinkti. 1 Nerei
kės darbininkams balsuoti už 
republikonus, kurie Įvedė 
Taft-Hartley Įstatymą, nei už 
Trumano demokratus, kurie 
naudodamiesi tuo įstatymu 
darbo unijas apskaldė, susilp
nino ir streikus laužo. Ne
reikės balsuoti už karo kursty
tojus, nes yra taikos kandida
tas, velionies Roosevelto ir 
liaudies draugas Henry A. 
Wallace.,

Wallace ir kiti jo partijos 
kandidatai liaudyje turi gerą 
vardą. Bet. . . ’

Apie juos turi sužinoti de- 
sėtkai milionų žmonių, kurie 
apie juos dar nežino. Tas ži
nias žodžiu, laiškais, lapeliais 
turi paskleisti tiktai žinantie
ji Progresyvių Partijos kandi
datų gerą vardą.

Paskleisti gali. Atsimenate, 
kaip baisiai prieš velionį Roo- 
seveltą bliovė reakcinė, fašis
tams pataikūnų spauda ir ra
dio, o už Rooseveltą rašė tik
tai pati ■ pažangiausia darbi
ninkų spauda ir, tūlos tautinių 
mažumų sekcijos. Tačiau Roo- 
seveltas laimėjo rinkimus.

Rooseveltas turėjo gerą var-

dą. 
mą. 
acc’o 
mes ?

Atsakymas priklauso nuo 
jūsų ir manęs —-kaip toli į 
žmones nunešime apie tai ži
nias. O tam viskam beturi
me viso tiktai virš 4 savaites.

Svarbiausia, tačiau, yra už
duotis informuoti žmones apie 
reikalą užsiregistruoti šią sa
vaitę. Kitą savaitę tam bus 
per vėlu.

Lygiai svarbu žmonėms iš
girsti aiškinimą Progresyvių 
Partijos programos. Kartą su
žinoję programą, žmonės pa
tys nuspręs, kad ji Verta jų 
balso. Tam įvyksta masiniai 
mitingai-prakalbos susiędijo- 
se.

Lietuviams, kuriems anglų 
kalboje politinės prakalbos 
sunkiau suprantamos, Brook
lyno Lietuvių Wallace for 
President Klubas jau surengė 
vienas tokias prakalbas Lietu
vių Amerikos Piliečių- Klube 
rugsėjo 30-tos vakarą. Taipgi 
užsisakė pundą lietuvių kal
boje išleisto laikraštuko Bal
suotojas, kurį skleidžia nemo
kamai. Patartina visiems Bal
suotoją gauti ir perskaityti, o 
perskaičius nenumesti, bet 
siųsti ar perduoti kitiems.

D—te.

BAR & GRILL

Amalgameitai skalbyklų 
darbininkai reikalauja po 12 
ir pusę centų algos priedo', il
gesnių atostogų ir kitų lengva
tų.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja vienas fornišiuotas 

kambarys, pavieniui vyrui. Garu ap
šildomas, , šiltas vanduo. Dėl dau
giau informacijų, skambinkite Hile 
laiku — EVergreen 4-9266. ■ 

(230-232)

PARDAVIMAI
SCARSDALE: Pasiaukoja apleisdami

miestų. 8 kambarių naujai ’’išdekoruoti an 
Rii&ki namai. 3 maudynės. Kampihis plo
tas 110 x 140. Gražiai medeliais apsodinta, 
4 minutės nuo; stoties. Frako $39,000. 
Atvira pasiūlymams. SCARSDALĖ 3-7481, 
savininkas. , (233)

Parsiduoda mūrinis namas, 6 šei
mynų, prie eleyaterįostoties (BMT), 
Broadway Line; Cleveland St.'Sto
tis. Kaina žema;- nes tariu greit par
duoti. Yra tyčias apartmentas. Pra
šome kreiptis: A. £>., 239 Cleveland 
Št., Brooklyn. N. Y. Tel. VI. 3-6970. 
Vakarais galite kreiptis: A. S., 222 
Pennsylvania Ave., ant pirmų lubų 
iš fronto. • ,.(233)

. Notice is hereby Riven that The Euclid Candy 
Company,. Inc., of 82 Leonard Street, Brook
lyn, New York, has registered its trade
marks *’Love Nest,” “Herald Square” and 
“Hill-Billies” with the Secretary of State 
of New York, to be used on confectionary 
products. f

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS £

3 Savininkas ?
306 UNION AVENUE I
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GYDYTOJAS

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

| BROOKLYN, N. Y.
i—2 dienom i
6—8 vakarais f

Ir Pagal Pasitarimais. - s 
Telefonas EVergreen 4-0208 Į

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

Valandos:

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.
h Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū

dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme- 
hys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN JLANE, Ph. G.

Te!. EVergreen 7-6288

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrik
< '

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ’EVergreen 7-6868

Valandos: 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
I '.

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną, yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BH
* Tel. EVergreen 4-0612

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs, Stenger & Stenger.
Optometrists

Broadway 
Brooklyn, N. Y.

TeL ST. 2-8842

Peter Kapiskae

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

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

• Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

• Vėliausios Dienos
Į

Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų . 
Iki Jums Jo Reikės .

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦f
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