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Darbymetis Vokietijoj.
Kunigu Rekomendacijos.
Ką Mano Kiti?
Kas Bus?

Rašo R. MIZARa

Išvietintųjų stovyklose Vo
kietijoje šiuo metu didelis dar
bymetis : rūšiuojami, atrenka
mi tie pabėgėliai, kuria turės 
teisės vykti Amerikon.

Be “gero liudijimo” pabė
gėlis Amerikon atvykti nega
lės, — nebus įsileistas. O “ge- 
rus paliudijimus” lietuviams 
pabėgėliams tegali suteikti tik 

S katalikų kunigai, tik NCWC...
“...jaunieji kapelionai sto

vyklose) stengėsi, kad tik šios 
politinės (krikščionių demo
kratų) srovės veikėjai ir pase
kėjai pakliūtų Š. Amerikon,” 
rašo iš Vokietijos Juozas šal
na. (“N-nos,” š. m. spalių 
20 d.)

Vienoje pabėgėlių konferen
cijoje Vokietijoje “Šv. sosto 
delegatūros atstovas kun. dr. 
Vaišnora” šitaip pareiškė:

“Katalikų kunigų rekomen
dacijomis turėtų naudotis 
tikrai tikintieji, visiems 
tiems nėra prasmės.”

Atsiminkime, be “geros 
^komendacijos” pabėgėlis 
ybus Amerikon priimtas,

tik 
ki-

re- 
ne-

, na, o 
“geras rekomendacijas” tegali 
suteikti tik kapelionai, tik ka
talikų kunigai!...

Panašią nuomonę pareiškė ir 
prelatas Jonas Balkūnas, kal
bėdamas nesenai įvykusioje 
BALF’o konferencijoje Chica- 
goje.

Dabar išeina taip: tasai lie
tuvis pabėgėlis, kuris neturės 
katalikų kunigo rekomendaci
jos, nebus įsileistas Ameri
kon.

Gi kunigas rekomendaciją 
tegali duoti tik tam, kuris at
lieka išpažinti, kuris yra “ge
ras katalikas,” kuris yra uo- 
JysJcrikščionių demokratų par
tijos veikėjas, arba jos šalinin
kas!...

Atrodo: lengviau kupranu
gariui perlysti pro adatos sky
lutę, kaip laisvamaniui, bepo- 
teriui, arba evangelikui-pro- 
testantui lietuviui pabėgėliui 
patekti į Ameriką!
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Aną dieną sutikau vieną ka
talikų veikėją, nežymų, tiesa, 
bet vis tik veikėją, ir, jam 
paaiškinęs šį visą biznį, klau
siu :

—Ką tamsta manote ?
'—Manau, jog katalikų 

dovybė gerai elgiasi, šitaip 
rydama.

-t—Kuo savo pareiškimą 
miate ?

—Amerikoje užtenkamai 
bedievių; mums reikalingi pa
dorūs, geri žmonės, tikį Die- 
j?u, klausą kunigų...
L —O kaipgi su evangelikais- 
protestantais,—juk ir jie, sa
kosi, tikį Dievu ?

—Labai mažai tarp lietuvių 
tokių yra...

L-Tai kur gi, pagal tams
tos nuomonę, dėtis laisvama
niams pabėgėliams ?

—Tegrįžta atgal i bolševiki
ne Lietuvą...
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Man atrodo, jog šitaip 
rydami, katalikai -kunigai 
miršta Kristų, 99 aveles

R vieną paklydusiąją.
Aš priminiau tai savo prie- 

’ teliui, bet jis: r
—Katalikai sudeda 90 nuoš.

; *t^aukų į BALF’ą, o visoki be- 
* r dieviai nori jomis naudotis. 
‘ Mes atsisakome auginti gyva- 
i tę užantyje. Atsiminkit, tams

ta: mes gyvename ne Kristaus 
laikais, bet 20-tame amžiuje, 
kuomet komunizmas galva iš
kėlė...

—Kokį turite užtikrinimą,— 
klausiu jo, — kad tie “gerie- 

■ ji pabėgėliai,” atvykę čion su 
kapelionų rekomendacijomis, 

I rytoj ar po ryt ne pataps 
krikščionių demokratų ' prie
šais?...
/ žmogus nieko į tai neatsa-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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NEAMERIKINIO KOMITETO GALVA
THOMAS ĮTARTAS SUKTYBĖSE
Grand Džiurė Nagrinėja Kaltinimus, kad Thomas Ėmęs Sau 
Pusę Algos, Kurią Valdžia Mokėjo Jo “Raštininkėms”

Washington. — Federalė 
grand džiurė pradėjo tyri
nėti kaltinimus, kad repub- 
likonas kongresmanas J. 
Parnell Thomas, kongres- 
manų Neamerikinės Veik
los Komiteto pirmininkas 
neteisėtai pasisavindavęs 
savo raštininkių pinigus. 
Ištirti Thomasą reikalavo 
17 New Jersey valstijos ad
vokatų ir daugelis kitų 
žmonių.

Kiek pirmiau buvo spau
doje paskelbtas toks prane
šimas:

— Parnell Thomas sam- 
dęs savo tetas bei kitas gi
minaites ir šiaip merginas 
kaip raštininkes, esą, reika
lingas jo kongresinėms pa-

PAVOGĖ “NAMĄ”
Salmon, Idaho.— Nežinia 

kas pavogė G. L Hurley’o' 
namelį, vieno kambario, bet 
paliko jo baldus.

Subartas Valdininkas 
Kaip J. Tautų Šmeižikas

Washington. — Valstybės 
departmentas formaliai pa
barė savo narį Robertą Ale
xander!, kaip Jungtinių 
Tautų atstovų šmeižiką. A- 
lexanderis pasakojo, būk 
tūlos šalys atsiunčia kari
nius savo šnipus, pavadin- 
damos juos Jungtinių Tau
tų pareigūnais. Valstybės 
departmentas ištyrė tris 
Alexanderio įtartus J. Tau
tų pareigūnus; atrado juos 
nekaltais ir paskelbė, kad 
Alexanderio įtarimai yra 
be jokio pamato ir nesąži
ningi. %

Demokratas Įkaitintas, kad 
Per Daug Išleido Rinkimam

■-------------------—

Washington. — Republi- 
konų vadovaujamas, senati
ms rinkimų komitetas įkai
tino buvusį Oklahomos gu
bernatorių, demokratą Ro
bertą S. Kerrą, kad jis iš
leido $65,500 agitacijai už/ 
save į Jungtinių ' Valstijų 
senatorius. Tos jo išlaidos 
10 kartų viršija pinigų su
mą, kdrią galima būtų, pa
gal įstatymą, išleisti rinki
miniam, vajui į senatoriaus, 
vietą. Prieš demokratą Ke
rrą kandidatuoja į tą vietą 
republikonas kongresmanas 
Ross Rizley.

Leonas Jonikas vaizdžiai' 
aprašo tąją BALF’o konferen
ciją.

•Klępkalai, atrodo, šiandien 
susivarė savo bučiun socialis
tus, sandarieČius ir 'tautinin
kus; jie juos neužilgo padės 
ant skauradbs!

Savigarbūs įšvietintieji Vo
kietijoje, žinoma, nesilenks 
kunigams; jie grįš Lietuvon, 
grįš gimtinėn, kurioje yra už
tenkamai vietos ir .duotios 
kiekvienam jos sūnui, nepai
sant, kokių jįs ar ji yra reli
ginių įsitikinimų (ar neįsith
kinimų) bei politinių pažiūrų, civilinius žmones.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Spalio-October 25, 1948
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.reigoms atlikti. Jis išreika
laudavęs sau pusę vadina
mųjų raštininkių algos ir 
vartodavęs jas kaip savo 
namų valytojas, lovaklojas 
ir kt. Tas algas joms val
džia mokėjo.

Dar nežinia, ar Thomas 
eis į grand džiūrę teisintis, 
sako jo štabo nariai. <
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Padaugėjo Kriminaliniai 
Nusikaltimai Washingtone

\

Washington. — Miesto 
policijos galva R. J. Barret 
pranešė, jog per paskuti
nius 12 mėnesių Washingto
ne buvo padaryta 14,845 
kriminaliniai prasižengi
mai, tai yra 2,564 daugiau, 
negu per pirmesnius 12 mė
nesių.

Anglija Slaptai Stato 
Rakietinius Lėktuvus

London. — Anglų valdžia 
statydina daug rakietinių 
lėktuvų, kurių “sekretus” 
slepia. Manoma, kad tie len
gvi lėktuvai skrisią 620 my
lių per valandą. Jie galėsią 
lydėti bombanešius 35,000 
pėdų aukštyje.

“Raudonasis” Dekanas 
Atvyks Amerikon

I -

> London.— Jungtinių Val
stijų atstovybė, pagaliaus, 
davė leidimą-vizą Canter- 
bury’o katedros dekanui, 
kunigui Hewlettui Johnso- 
nui keliauti Amerikon. Kun. 
Johnsonaš, vadina mas 
“raudonuoju” dekanu, bus 
įleistas į Jungtines <Valsti
jas. pagal pakvietimą 300 
žymių Amerikos piliečių —. 
mokslininkų, rašytojų, pro
testantų vyskupų ir kt.

Rugpjūčio mėnesį ameri
kinė atstovybė Londone ne
davė kunigui H. Johnsonui 
leidimo Amerikon todėl, 
kad jį tada kvietė Ameri
kiečių - Sovietų Draugišku
mo Taryba.

Atsisako Panaikint 
Bylą prieš Komunistus

New York. — Federalis 
teisėjas Murray Hulbert at
metė prašymą panaikint 
kdltįnimus prieš Wm. Z. Fo- 
sterį ir 11 kitų Komunistų 
Partijos vadų. Jie bus tei
siami būk už sąmokslą nu
versti Amerikos valdžią to
dėl, kad jie yra komunistų 
vadai, o Komunistų Partija 
pripažįsta Markso ir Leni
no mokslą...

Jankių Lėktuvai Prieš Su
kilusius Korėjiečius

• s I

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos karininkai plačiai 
vartoja'amerikinius lėktu
vas kovai prieš sukilusius 
kariuomenės junginius ir

./ • '
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Pietų Korėjos Kareiviai 
Pereina pas Sukilėlius

FRANCUOS VALDŽIA LIEPĖ ŠAUDYT 
STREIKUOJANČIUS ANGLIAKASIUS

Šiaurinė Korėja. — Šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publikos radijas sakė:

— Kareiviai, kuriuos de
šinioji pietinės Korėjos val
džia pasįunčia sukilėliams 
malšinti, dažnai greit perei
na į sukilėlių pusę ir at-

r , . .... ... . .. . _______ —

KARINIAI POLITIKIERIĮJ
PIANAI PRIES SOVIETUS

Washington. — Sužinota, 
kad Amerikos valstybės de
partmentas ketina kitąmet 
padaryt priešsovietines ka
rines santarvės su Kanada, 
iš vienos pusės, ir su Ang-

Kaip An^lų-Amerikontį Blokas 
Mažina Izraelio Valstybę

New York. — Amerikos 
Žydų Sionistų Taryba krei
pėsi į prez. Trumaną su 
skundu dėl to, kaip Izraelio 
žemė Palestinoj vis mažina
ma ir mažinama.

Sionistai nurodo, jog ka
da Anglija 1917 m. žadėjo 
žydams -tautinius namus 
Palestinoje, tai buvo skiria
ma jiems 45,006 ketvirtai
nių mylių žemės. Tada 
Transjordanas buvo laiko
mas Palestinos dalim, pagal 
senosios Tautų Lygos nuta
rimą, kuris pavedė Anglijai 
visą Palestiną globoti.

Paskui Anglija sauvališ-

?asinaujino Arabų-
Žydu Karas

Tel Aviv, Izraelis. — 
Nors Izraelio valstybė ir į- 
siveržėliai arabiški kraštai 
priėmė Jungtinių Tautų pa
raginimą sustabdyt mūšius 
ir vykdyt paliaubas Pales
tinoje, bet arabų armija iš 
pasalų užpuolė Izraelio po
zicijas šiaurinėje Palestinos 
srityje. Siaučia ugningi mū
šiai.

“Valomi” Marshallo 
Plano Pareigūnai

Washington. — Valdžia 
“išvalė” iš Marshallo plano 
rastinių 10 tarnautojų. Val
diniai šnipai juos Šniukšti
nėjo?"kvotė ir atrado, kad 
tie žmonės negana karštai 
remia vadinamą “Europos 
atkūrimą” pagM Marshallo 
receptą.

Maskva Sako, Progresyviu 
Partija Pastovi

Maskva. — Oficiale So
vietų žinių agentūra TASS 
sakė: — Nežiūrint, ar De
wey ar Trumanas laimėtų 
rinkimus, vis tiek Henrio 
Wallace’o v a d o v aujama 
Progresyvių Partija taps 
pastovia politine organiza
cija Amerikoj.

Tel Aviv. — Izraelio val
džia sakė, jog niekuomet 
neužleis Negevo.

kreipia ginklus prieš val
džios jėgas. (Pietinė Korė
jos pusė yra amerikonų už
imta. Bet jankių karininkai 
sako, kad jie, girdi, “nesiki
šu” į kovą tarp vietinės ko
rėjiečiu valdžios ir sukilė
lių.)

Ii ja, Francija, Norvegija, 
Holandija ir Portugalija, iš 
antros pusės. Būsią reika
laujama, kad Kongresas 
“pradžiai” paskirtų 5 bilio- 
nus dolerių tiems Amerikos 
sąjungininkams ginkluoti.

kai atkirto Transjordaną 
nuo Palestinos ir pavedė jį 
savo pastumdėliui arabiš
kam karaliukui. Tuo būdu 
Palestinos plotas sumažin
tas iki 10,000 ketvirtainių 
mylių iš viso.

ragai Jungtinių Tautų 
seimo pernykščią nutarimą, 
Izraeliui buvo paskirta 5,- 
678 ketvirtainės mylios Pa
lestinos žemės. O dabar an- 
glų-amerikonų blokas Jung
tinėse Tautose užgyrė gra
fo Bernadotte’o planą, ku
ris Izraelio valstybei skiria 
jau tiktai 2,180 ketvirtainių 
mylių.

Rakietiniai Lėktuvai Bus 
Siunčiami Piety Amerikai

Washington. — Jungtinės 
Valstijos greitu laiku pra
dės “pardavinėti” rakieti
nius karo lėktuvus tūloms 
Pietinės Amerikos šalims, 
sakė valstybės departmento 
valdininkai. Tai bus leng
vieji lėktuvai-kovotojai, ku
rie skrendą iki 600 myliū 
per valandą.

TRUMANAS ŽADA ATMEST 
TARO-HARTLEY ĮSTATU

Scranton, Pa. — Prežid. 
Trumanas, šaukdamas mai- 
nierius už jį balsuoti, žadė
jo pasidarbuot, kad būtų 
panaikintas priešunijinis 
Tafto-Hartley’o įstatymas. 
Trumanas įspėjo, kad jeigu 
republikonai laimėtų prezi
dentinius rinkimus, tai su
triuškintų organizuotų dar
bininkų judėjimą.

(Bet Trumano valdžia net 
karščiau vartoja Tafto- 
Hartley’o buožę prieš strei- 
kierius, negu tas įstatymas 
reikalauja.) <

Graikę Partizanai
Atakavo Fašistus

Athenai, Graikija— Mo- 
narcho - fašistų komanda 
pranešė, kad graikų parti
zanai kartotinai atakavo 
monarchistų kariuomenę, 
Plati kalnų srityje, bet mo
narchists! atmušę atakas.

Žandarai Nušovė Du Streikierius; Valdžia Pašaukė 
Rezervistus Streikui Laužyti; Žada Areštuot Vadus

Paryžius. — Franci jos 
ministrų kabinetas įvedė 
beveik karo stovį prieš 
streikuojančius angliaka
sius ir pašaukė armijon 40,- 
000 rezervistų, tai yra, jau 
atsitarnavusių ir atsargon 
paleistų kareivių. Valdžia į- 
sakė šaudyti, “kada reikia” 
numušt streikierius šalin

Progresyvių Partijos 
Kandidatai 45 Valstijose

New York. — Progresy
vių Partijos komitetas pa
skelbė, jog Henry Wallace 
ir kiti jos kandidatai į- 
traukti į oficialius rinkimų 
sąrašus dar Tennessee ir 
lowos valstijose. Taigi Pro
gresyvių Partija įregistruo
ta rinkimams viso jau 45- 
se valstijose.

67 Nuošimčiai Vyry
Netinka Kariuomenei

Albany, N. Y. — 67 nuo
šimčiai vyrų, užsiregistra
vusių karinei tarnybai 
New Yo r ko valstijoj, tapo 
atmesti, nes jie per silpni 
kūniškai ar protiškai. Tatai 
pranešė valstijinė , drafto 
komisija. <

Europiečiai Užtaria 
Amerikos Komunistus

X

Paryžius. — 50 žymių 
Francijos piliečių, jų tarpe 
mokslininkai ir pagarsėję 
rašytojai, išspausdino laik
raštyje L’Humanite pareiš
kimą, kuriame , reikalauja 
panaikinti bylą prieš 12 į- 
kaltintu Amerikos komunis
tų vadų. -

London. — Įvyko masinis 
protesto susirinkimas del 
to, kad Amerikos valdžia 
traukia teisman dvyliką A- 
merikos Komunistų Parti
jos vadų. Anglijos seimo na
rys, komunistas Wm. Gal
lacher, kalbėdamas susirin
kime, sakė, tie vadai įkai
tinti faktinai tik už tai, kad 
skaitė Markso ir Lenino 
raštus.

Čiangas “Planuojąs” 
Apleist Mandžuriją

v 1
----r------------

Peiping, Chinija. —Pra
nešama, jog Chinijos dikta
torius - prezidentas Čiang 
Kai-šekas planuojąs iš
traukt savo armiją iš pieti
niai - vakarinio Mandžuri- 
jos kampo; bijo, kad chinų 
liaudiečiai - komunistai ga
li apsupt, suimt bei sunai
kinti tos tautininkų armi
jos likučius Mandžurijoj.

New York? — Republiko- 
nų komitetas skelbia, ka'd 
Amerikos valdžia kovai 
prieš komunizmą užsieniuo
se /išleidžia apie pusę visų 
taksais surenkamų pinigų.
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nuo kasyklų ir suvaryti į 
jas kareivius, žandarus bei 
streiklaužius. Liepė ginklais 
išblaškyti masinius streikie- 
riu susirinkimus, v

Žandarai užpuolė strei
kuojančią mainierių demon
straciją Š t.. Etienne; nušovė 
du angŲakasius, sužeidė 38.

Iš pritarimo angliakasiam 
sustreikavo tūkstančiai lai- 
vakrovių, geležinkeliečių ir 
kitų darbininkų. Spėjama, 
kad Generalė Darbo Kon
federacija gal paskelbs vi
suotiną streiką ištisoj ša
lyj, kaipo protestą prieš 
kruvinus valdžios žygius 
mainierių streike.

Politikieriai rėkia, būk 
angliakasių streikas esąs 
“komunistų v a r toj amas” 
kaip įrankis Marshallo pla
nui suardyti.

j Sukilėliai Pietinėj 
Korėjoj Vis Laikosi

Seoul, Korėja. — Dešinio
ji pietinės Korėjos valdžia 
buvo pasigarsinus, kad “at
griebė” nuo sukilėlių Yosu 
miestą ir uostą. Bet Yosu 
atgriebimas nepatvirtintas, 
kaip sakė valdžios armijos 
komandierius amerikiniams 
korespondentams. Sukilę 
kareiviai ir civiliai žmonės 
atkakliai ginasi tame mies
te.

Fašistuojančio preziden
to S. Rhee valdžia pasakoja, 
kad jos armijos junginiai 
“per klaidą” prisidėję prie 
sukilusių komunistų.

Be Teisino Baudžiami už Tai, 
Kad Neišdavė Komunistu

Denver, Colorado. — Fe
derally teisėjas pasiuntė ka
lė j iman neribotam laikui ir 
be užstato penkis Denverio 
piliečius už tai, kad jie 
grand džiurės daromuose 
tardymuose atsisakė išduoti 
Komunistų Partijos narių 
vardus ir adresus. Buvo 
paduota apeliacija, reika
laujanti tuos žmones pa- 
liuosuoti. Apeliacija atmes
ta. Taip tie žmonės ir bau
džiami be teismo.

Vedybų Muzika Sugrąžino 
Daktarui Atmintį _ _ _ _ •

Grand Rapids, Mich. —> 
Karo veteranas daktaras 
William Ashton per 20 mė
nesių buvo visai praradęs 
atminti ir išklydęs iš namų. 
Bet kai jis praeitą penkta
dienį išgirdo tą pačią radi
jo muziką, kuri buvo groja
ma laike jo vedybų, tai ir 
sugrįžo jam atmintis apie 
praeitį.

Dr. Ashton tiktai to neat
simena, kur jis buvo ir ką 
veikė per tuos 20 mėnesių, 
kada atmintis buvo išsi
krausčius iš galvos.

* ORAS.—Būsią šalčiau.
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Gausa
Trys vyriausieji Progresyvių Partijos rinkiminėje plat

formoje šūkiai yra: Taika, Laisve, Gausa.
Henry A. Wallace, Progresyvių Partijos kandidatas 

prezidento vietai, praėjusį ketvirtadienį per radiją kal
bėjo Amerikos žmonėms apie gausą.

Ką reiškia gausa (angliškai: abundance)?
Gausa, nurodė Mr. Wallace, reiškia tai, kad Amerika 

privalo taip suplanuoti savo ekonomiją, savo ūkį, kad 
kiekvienas vidutinis darbininkas gautų nemažiau $100 
per savaitę algos, kad kiekvienas farmerys gautų tiek 
pat. Gausa — reiškia užtikrintą laimingą, visko pilną, 
gyvenimą visiems žmonėms.

Ar tai galima padaryti?
Žinoma, jis nurodė: tai galima padaryti, tik to nepa

darys nei demokratai nei republikonai. Reikia, kad mū
sų krašto priešakyje stovėtų drąsūs žmonės, nebiją drą
saus planąvimo, suprantą reikšmę mūsų krašto resursų 
ir moką tuos resursus sudoroti taip, kad jie neštų nau
dos ne saujelei Wall stryto ponų, bet visai liaudžiai.

Mr. Wallace nurodė, kaip Roosevelto administracija 
1932 metais atsistojo priešakyje šalies, kuri stovėjo ant 
bankrūto slenksčio. Jei Rooseveltas būtų bijojęs, jis nie
ko nebūtų atlikęs. Bet jis ir jo padėjėjai (Wallace vai
dino administracijoje didelį vaidmenį) ėmėsi darbo, iš
vedė kraštą iš krizės, iš ekonominės prarajos, kurion re
publikonai buvo įstūmę, atgaivino krašto ekonomiją, su
tvirtino kraštą ir, kai iškilo karas, Amerika galėjo atsi
stoti kaip tvirta šalis, ir padėjo sumušti žmonijos prie
šą, fašistinės ašies valstybes.

Planuojant Amerikos ekonominį gyvenimą, tenka jis 
planuoti išvien su viso pasaulio ekonomija, nes Amerika 
gali gyventi gausoje tik tuomet, jei visas pasaulis gyvens 
gausoje.

Žinoma, to padaryti negalės nei demokratai nei repu
blikonai, nes jiems rūpi ne liaudies interesai, bet Wall 
stryto!

Tai galės atlikti tik Progresyvių Partija!

Ladivig K. Martens
<

Š. m. spalių 20 d. Maskvoje mirė Ludwig Karlovič 
Martens. Jis buvo žymus inžinierius, profesorius.

Bet Martensas paskilbo pasaulyje ne savo profesija, ; 
— jis paskilbo — tarp 1917 ir 1921 metų tuo, kad jis 
buvo oficialus Tarybų vyriausybės atstovas Jungtinėse 
Valstijose. Jis paskilbo kaipo pirmasis pasaulyje prole
tarinės valstybės diplomatas. ’

Ludwig K. Martensas — senas bolševikas, senas kovo
tojas už liaudies reikalus. Dar 1896 metais caro valdžia 
jį buvo nusmerkusi trejiems metams kalėti už tai, kad jis 
kovojo carizmą. Kai jis atkalė j o, caro valdžia jį išdepor- 
tavo užsienin. Jis gyveno tūlą laiką Vokietijoje, o vė
liau — Anglijoje. Paskui atvyko į Jungtines Valstijas.

Po didžiosios Spalių revoliucijos, Martensas buvo pa
skirtas Tarybų Rusijos ambasadorium Amerikoje, — tai 
padarė patsai Leninas. i

Bet Amerika tuomet Tarybų vyriausybės nepripažino, 
nepripažino, žinoma ir Martenso ambasadoriumi.

Tarybinė vyriausybė tuomet pavedė Martensui dary
ti Amerikoje visokius užpirkimus Tarybų Rusijai, bet 
prekyba' buvo labai pažeista politikos, kurią tuomet vedė 
Wilsonas.

Wilsono politika linkui Tarybų Sąjungos buvo netiku
si: Wilsonas padėjo kontr-revoliucijai, Wilsonas siuntė 
Amerikos karius į Sibirą ir Archangelską; Wilsonas ir 
visa* valdančioji klasė, nujausdami, į kokią pajėgą Tary
bų Sąjunga gali išaugti, darė viską jai pasmaugti, kuo
met ji buvo silpna.

Dėl to nedėkingas buvo ir Martenso gyvenimas Ameri
koje. Jiš ir jo darbuotojai čia visaip buvo persekiojami, 
puolami, šmeižiami.

Atsiminkime, jog tuomet raudonbaubistinė isterija 
buvo nemažesnė už tą, kuri siautėja šiuo metu.

Martenso raštinėse buvo daromos kratos, jis pats buvo 
areštuotas^ Ėjo tyrinėjirrfai, bylinėjimaisi-ir, pagaliau, 
1920 m. gruodžio 16 dieną darbo sekretorius William 
B. Wilson įsakė Martensą išdeportuoti į Tarybų Rusiją!

Išdeportuotas jis buvo 1921 m. sausio 21 d. Drauge 
būvo išdeportuoti jo žmona ir du vaikai, taipgi 46 asme
nys, dirbę jo žinyboje. Išdeportuoti jie, kaip “Amerikos 
priešai.’’ ,

Tarybų Rusijoje Martensas dirbo ne diplomatijoje, bet 
mokslinėse įstaigose. Jis, mat, buvo geras inžinierius; 
vėliau profesoriavo Lomonosovo vardo Institute Mask
voje. x’

Šiandien kiekvienam yra aišku, jog Amerikos valdžia, 
nepripažindama tuomet Martenso T. Sąjungos ambasa
doriumi, nepripažindama Tarybų Sąjungos, padarė di
džiulę klaidą. Jei jinai būtų pripažinusi tuomet T. Są
jungą, visa pasaulinė padėtis, veikiausiai^ šiandien būtų 
kitokia. Galimas daiktas, jog nebūtų įvykęs nei antrasis 
pasaulinis karas. •

Dejja, taip nebuvo. Wilsonas, klausydamas Wall stryto 
karalių, manė kaip nors pasmaugsiąs spalių revoliuciją

“Priešo Teritorijoje”
Nemanykite, kad repor

terio duonelė lengvai užpel
noma. Nieko panašaus! Štai : 
gaunu įsakymą iš Vilnies 
kolektyvo vykti į BALF’o ; 
seimą ir teisingai nurašęs < 
visą eigą bešališkai atra
portuoti dienraščio skaity
tojams.

Nenustebkite, kad pir
miausiai kas dingtelėjo ma
no žemaitiškoje galvoje bu
vo, to paties BALF’o sei
mas ir dar toj pačioj vietoj 
pora metų atgal. Atsime
nate, tada Vilnies reporte
ris tapo nedželtelmoniškai 
apstumdytas ir išmestas 
laukan. Trumpai pasakius, 
eidamas į seimą jaučiausi 
bene taip, kaip jaučiasi ka
reivis karininko siunčiamas 
į priešo teritoriją.

Bet reporterio pareiga 
eiti ne tik ten, kur malonu 
ir atmosfera drauginga, bet 
visur, kur tik gyvenimas 
kunkuliuoja, kur vyksta vi
suomenei žingeidūs įvykiai. 
Bet juk jau žinote, kad 
BALF’o seime buvau ir da
lyvavau visose keturiose se
sijose, tad kam dar šnekėti? 
Tad be ilgesnių ceremonijų 
kelkimės į antrąjį aukštą 
Morrison viešbutyje ir pra
dėkime daryti asmenines 
obzervacijas.

Labai Daug Kunigų
Sesija turi prasidėti ly

giai už 10 minu tų, o Murai 
salėje nei vienox žmogaus. 
Bet laukiamajam kambary
je jau ūžia, kaip bitelės, su
simetę būreliai vietinių ir iš 
kitur atvykusių delegatų. 
Jų jau bus gal apie 30. 
Apie pusė jų dvasininkų 
kostiumuose. Reiškia, kuni
gai, klebonai, prelatai. Už
pakalinėje sienoje eilė kel
tuvo durų, kurios dažnai 
atsiveria ir iš keltuvo išli
pa daugiau delegatų. Tar
pe vėliau atvykstančių dva
siškių jau mažesnis nuošim
tis.

Gavęs progą prieinu prie 
mandatų komisijos stato 
užsiregistruoti. Pasisakau 
vardą, pavardę, kokį laik
raštį atstovauju .ir pareiš
kiu pageidavimą gauti vie
tos prie spaudos atstovų sta
lo. Maloni poniutė užsirašo 
viską į knygą* ir pareiškia, 
jog galiu eiti šalėn. Komisi
ja, matau, 'duoda delega
tams spausdintą darbotvar
kę, valdybos raportus ir dar 
ką. Prašau, gal ir man su
teiks, reporteriui tas labai 
reikalinga, nes ne visi juk 
turėjome progą išmokti 
greitraštį ir nespėsim viską 
užsirašyti, ką raportuos 
įvairūs pareigūnai. Bet ta 
pati malonioji, poniutė pa
reiškia, kad reporteriui ne
galinti duoti jokių spausdin
tų informacijų. z

Gerai dar, kad jūsų re
porteris turėjo iš seniau 
pažintį su vienu įtakingu 
asmeniu -‘aukštose sferose/’ 
To : asmens tarpininkavimu 
tuojau gavau visas spaus
dintas informacijas, žino
ma, “per užpakalines du
ris.”

Kas Delegatai ir 
Kas Svečiai?

Įėjęs posėdžių salėn 
žiūrėjau “pozicijas.” Kaip 
tarptautiniai priimta pana
šiose sueigose, spaudos at
stovams skirtos vietos čia 
nėra. Sėduosi su delegatais, 
išsitraukiu bloknotą ir pai
šiuką, prasideda ir mano 
darbymetė.

Jau pradėjau pamiršti vi
sus “pavojus” kaip kažkas 
kumšteli į petį. Atsisuku, 
graži leidukė laiko rankoje 
dėžę raudonų kaspinėlių su 
auksinėm raidėm atspaustu 
žodžiu “DELEGATĖ.” Sa
ko, “matau, ponas, neturi 
ženklelio/' ir jau ima seg
ti prie švarko atlapo. Man
dagiai atsiprašiau, kad de
legato ženklelis man nepri
dera, nes dalyvauju tik kai
po spaudos atstovas. Kiti 
neturėję ženklelių, jei ir ne
buvo delegatais, gal nedrįso 
prisipažinti. Nuo dabar jie 
bus delegatais.

Kiek seime iš viso buvo 
delegatų — neklauskite ma
nęs, nežinau. Mano, kaipo 
reporterio, šiuo klausimu 
aritmetika susivėlė dėl se
kančių priežasčių :

Mandatų komisija rapor
tavo paskutinėje sesijoje, 
reiškia, pasivėlinusių nebe
galėjo būti, sekamai: Nuo 
BALF’o skyrių 87, nuo ki
tokių organizacijų — 71, 
Viso — 158, Naujienų re
porteris V. P. (spal. 16) 
raportuoja, kad nuo BAL
F’o skyrių buvę 70 delega
tų, o kitų organizacijų — 
60. Tai sudaro lygiai 130. 
Draugo reporteris - (spab 
19) kategoriškai pareiškia, 
net nei nerūšiuodamas: 
“Seime iš viso dalyvavo 161 
delegatas.”

Taigi, turint prieš save 
tris skirtingas skaitlines, 
prisiėjo vaduotis savo locnu 
“horse sens’u” ir padaryti 
sekamą išvadą;

Sesijų metu nei vienu 
tarpu salėje nesirado dau
giau šimto. Už tai galėčiau 
“pasibažyti.” Griežtas pasi
dalinimas balsavime įvyko 
tik vienas. Tai buvo klausi
mas pasirinkimo pinigų su
mos — vienas ar penki mi- 
lionai dolerių reikės sukel
ti sekamais metais. Klausi
mą balsavo net dviem atve
jais ir abu kartu balsai pa
sidalino lygiom '— po’ 27. 
Klausimą, kaip jau rapor
tavau, išsprendė pirminin
kas Zujus pridėdamas savo 
balsą už didesnę sumą. Gal 
nekurie’delegatai tuo metu 
buvo išėję pasirūkyti. Kaip 
matote, balsavo .tik 55 de
legatai, įskaitant ir seimo 
pirmininką. Dėlto tikras 
skaitlius delegatų taip ir 
turės likti “atomine slapty
be.” < U
Netikėtas Susipažinimas su 

Prelatu Balkūnu
Išsėdėjęs seime dvi pir

mąsias sesijas ir nepatyręs 
jokio “incidento” jau rin
kausi popieriuj vykti namo 
ir pradėti rašyti raportą, 
kaip prisistato dusyk" už 
už mane didesnis vyriškis

ap-

ir išgelbėsią? kapitalizmą Rusijoje. Vėliau to paties sie- 
kėši Hardingas, Coolidge ir Hooveris.

Tik Franklin D. Rooseveltas pamatė tą klaidą ir jis, 
tuojau po to, kai patapo šalies prezidentu, ją atitaisė, 
pripažindamas T. Sąjungą. Roosevelto genijus suprato, 
jog ignoruoti tokios pajėgos, kaip T. Sąjunga, joks pro
taująs žmogus, juo labiau valstybė, negaliu Rooseveltas 
buvo *tas žmogus, kuris stojo už glaudų, draugišką Ame
rikos' su T. Sąjunga bendradarbiavimą visuose pasauli
niuose klausimuose,

• Martensas mirė,* kai Amerikoje ir vėl siautėja, bjauri 
anti-sovietinė isterija, nei pačiai Amerikai, pei^ ,T- Są
jungai, nei visam pasauliui nieko gero nežadanti. ?

kunigo sutanoje ir1 visai 
mąn netikėtai paklausia:

“Ar gerą raportą pasiusi 
Stalinui?” Nereikia nei 
šnekėti, kad tokįs klausimas 
mane labai nustebino.

“Bet kodėl aš turėčiau 
siųsti raportą Stalinui?” 
sakau. “Nejaugi BALF’o 
seimas būtų tokios tarptau
tinės svarbos, kad ir Stali
nas būtų juomi suinteresuo
tas? Be to, matyti, kad Re- 
verendds jau žinai, ką at
stovauju, tai aš irgi norė
čiau žinoti su kuom turiu 
garbę kalbėtis?”

“Nežinai? Aš Monsignio- 
ras Balkūnas!”

“Aha,” sakau, “apie tam
stą esu girdėjęs, skaitęs 
spaudoje. Malonu susipa
žinti. Sveikutis!”

“Kurgi nebūsi skaitęs, 
kad Bimba ir Mizara tiek 
daug apie mane rašo. Jie 
rašo neteisybes. Tu žiūrėk, 
kad parašytum teisingai!” i

Užtikrinau Monsigniorą, i 
kad kitaip kaip teisingai ir 
nemoku rašyti ir jau būtu
me -atsisveikinę. Bet tuo 
tarpu aplink mus susidarė, 
būrelis žingeiduolių — ku
nigų ir pasauliečių. Viena, 
mano pažįstama, leidukė že
mai nusilenkė jaunam ku
nigiukui ir, rodydama' pirš
tu į mane, prabilo:

“Tėveli Prunski, veizėk, 
štai Vilnies redaktorius Jo
nikas! Mačiau šiandien Vil
nyje ir apie tamstą yra pa
rašyta.” x

“Nejaugi, ir vėl?” nuste
bęs klausia “tėvelis” Pruns- 
kis. “Gal turi tą numerį 
Vilnies?” kreipdamasis į 
mane klausia kun. Pruns- 
kis. Atsakiau, jog ne, bet, 
sakau, visuose Vilnies nu
meriuose yra daug kas įdo
maus ir patariu užsiprenu
meruoti, gausi į namus kas
dieną. “Ne, ne!” atšovė ku
nigėlis, “išdavikų laikraš
čiui — nei cento!”

Aplink mus susidaro dar 
didesnis būrys žingeiduolių. 
Apsidairęs kunigėlis su pa
sididžiavimu pareiškia; “Ži
note, Vilnies spaustuvėje 
atspaude ir mano vieną kny
gą/” Norėjau pastebėti, kad 
ir jo keli doleriai teko “iš-, 
davikams,” bet kažin kas iš 
būrio nukreipė kalbą nauja 
tema — “Lietuvoje nebėra 
parėdko.” Kun. Prunskis 
paįvirtina. Jo tėvą “išvežę 
į Sibirą iy numarinę/’ Ke
lis kitus gimines “išvežę,” 
bet dar nenumarinę. Apla
mai, bolševikai vežą iš Lie
tuvos į Sibirą visus, ku
riuos tik sugriebia.

Gavau progą įterpti ir sa^- 
vo “dvylekį/’- Sakau, Lie
tuvoje turiu labai skaitlin
gą giminę. Negirdėjau, kad 
bent vienas būtų išvežtas į 
Sibirą. Priešingai, brolio ir 
seserų vaikai džiaugiasi 
naująja tvarka, nes gavo 
žemės; jaunesnieji eina 
aukštus mokslus. Sutiko Jr 
kun. Prunskis, kad iš Lie
tuvos dar ne visi išvežti į 
Sibirą.

Keli lygiai pareiškė' pa
geidavimą, kad būtų malo
nu atlankyti gimtinę. Kun. 
Prunskis užtikrina, jog ne
galima, “rusai neįleidžia 
Lietuvon nei, vieno lietuvio 
iš Amerikos.” Pastebėjau, 
kad netaip seniai Lietuvoje 
lankėsi amerikietis Antar. 
nas Bimba ir sugrįžęs labai 
daug rašė lietuvių spaudoje. 
Tuoj atsirado “ukvatninkų” 
važiuoti Lietuvon, teirautis 
kaip galima tęn patekti.,

L. Jonikas.
(Bus daugiau)

Naujieji Italijos fašistai lermuoja Romos gatvėse 
, laike teismo buvusio Musolinio karo kabineto viršinin

ko maršalo Rodolfo Graziani. Jis teisiamas kaltini
mu už šalies išdavystę.

LAISVES VAJUS
Pagaliaus ir sulaukėme iš Newark, N. J. pranešimą, 

kad K. Žukauskienė ir jos sūnus Robertas stoja į vajų. 
Su pranešimu prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujini
mų. Yra puikus dalykas, kad sūnus padeda motinai dar
buotis vajuje. Jo pavyzdį turėtų pasekti ir kiti jaunuo
liai, stoti pagelbon vajininkams savo mieste.

Taipgi gavome laišką nuo kito veterano vajininko iš 
Detroit, Mich., tai nuo S. Tvari jono, jis stojo vajun pri- 
siųsdamas atnaujinimų. Detroite randasi ir moterų va- 
jininkių, bet kol kas negirdėjome nuo jų.

Kalbant apie moteris, štai mūsų uoli veikėja, J. Šapra- 
nauskienė, iš Philadelphijos prisiuntė naują prenumera
tą ir atnaujinimų. Ji kasmet sunkiai darbuojasi vajuje?

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
Punktai 

. 1309 
, 1145 
. 1136 
.. 803 
.. 528 
.. 492

L. Pruseika, Chicago, III. ..................... .
Wm. Patten, Gloucester Hts., N. J..........
Brooklyn© Vajininkai.............................
D. G. Jusius, Worcester, Mass.................
LDP Klubas, Elizabeth, N, J......... ...........
P. Beeis - F. Klaston, Great Neck, N. Y
R. & K. Žukauskai, Newark, N. J..........
Hartfordo Vajininkai..................*..........
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. ...
S. Penkauskas, Lawrence, Mass..............
A. Valineius, Pittston
C. K. Urban, Hudson
V. Ramanauskas, Minersville, X222 
S. Kuzmickas, Shenandoah .....
L L'D Moterų Sk., Binghamton

P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
Šlekaitis, Scranton ..... .........
Bražinskas, So. Boston .......
Padgalskas, Mexico ....... .
Grybas, Norwood ..................
J. Valley, New Britain .......
Tvarljonas, Detroit ...............

D.
P.
G.

J.

s.
J. Simutis, Nashua

244
224

216
208* 
168 
159
108
104
88
84
84
80

H. Žukienė. Binghamton ......
S. Puidokas, Rumford ...........
Anna Bemat, Las Angeles ....
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
P. Paserskis, Baltimore ...
J. Didjun, New Haven ...
J. Shukys, So. Boston ..........

Gudzin, Scotia .................
Balsys, Baltimore ............
Šlajus, Chester .................

A.

P.
I. Klevinskas, Scranton ...
P. J. Anderson, Rochester
S. Sharkey, Easton .........

Sekanti vajininkai pakilo 
punktais prisiųsdami at
naujinimų: D. G. Jusius, 
Worcester, Mass.; M. Kli
mas, Richmond Hill, N. Y.; 
C. K. Urbhn, Hudson, 
Mass.; Wm. Patten, Glou
cester Hts:; N. J.; S . Rei- 
kauskas, ‘Phila., Pa.

Newark, N. J.; J. Shidlaus- 
kas, Phila. Pa., '

Aukų gavpme sekamai:
J. K. Navąlinskienė, iš 

Binghamton, N. Y., rašo:— 
“Prisiunčiu čekį sumoje 
$10.50, tai bus*į Laisvės biu
džeto fondą. Aukavo gerieji 
dienraščio rėmėjai — J. K. 
Vaičekauskai (gėlininkai) 
$3; V. ir B. Zmitraitės 
(grožio salono sav.) $2; A. 
J. K. Navalinskai, $2; V. 
Kaminskienė $1; V. Kapi- 

i čiąuskienė $1; W. Bakshas
$1 ir Ą. Zmitra 50c.

Taipgi St. Tvari jonas pri
siuntė aukų nuo sekamų 
draugų iš Detroit, Mich. — 
Veronika ir Andrius Ro
gers, $2; A. Benson, $2; J. 
Valiukas $į? Antanas Dap- 
,sis $1 ir Jos. Borisas 50c. 
Viso $6.50.

Nrfo pavienių rėmėjų, ga
vome sekamai:

LLD 133 kp., Camden, N.

Ottawa?— per 8 pirmuo
sius šių metų mėnesius Ka
nada priėmė 80,000 ateivių, 
jų tarpe 5,000 iš Jungtinių 
Valstijų.

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai: 
Detroit, Mich.........
Brooklyn, N. Y. .. 
Chicago, Ill...........
Worcester, Mass. .. 
Rochester, N. Y. ... 
Binghamton, N. Y. 
Philadelphia, Pa. . 
Hartford, Conn. .. 
Stamford, Conn. ... 
Baltimpre, Md. ... 
Seattle, Wash .... 
Miami, Fla. ?.......
Saginaw, Mich........
L6s Angeles, Cal. . 
Bayonne, N. J........
Mexico, Me............
New Britain, Conn 
Coal Center, Pa. ..
Washington, Pa.......... 3.00
Bridgewater, Mass. ... 3.00 
Pittsburgh? Pa.........
Great Neck, N. Y. .. 
Haverhill, Mass........
New Kensington, Pa 
Hudson, Mass. . 
Newark, N. J. . 
Scranton, Pa. ..

$118,50 
.> 57.00

. -54.00 
..39^0 
,. 37.50 
.. 18.00 
.. J7.00 
.. 15.00 
.. 13.00 
.. 12.50 
.. 12.00fr> 
... 8,00* 
. 6,00 
... 6.00 
... 5.00 
...5.00 

, .. 5.00

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00
3.00 
2.00

Po $2: John Bastis, Grand 
Rapids, Mįch.^ A. Degutis, 
Phila., Pa, Senas Gyvento
jas, Hudson, Ma§s.; John 
Kanapeckas, Midland, Pa. 
A. Sheiris, New Kensing
ton, Ra. v

Antanas Patkus, Rices' 
Landing,- Pa., $2, 
' Po $1: K. Zutkis, Hillside, 
N. J. L P, Bacevičius, Wor- 
cester, Mass.; K, Dumčius,

Vajus jau žengia į antrM 
mėnesį, bet dar nesame ga
vę žinių nuo visų vajininkų 
kurie dalyvavo pereitame 
vajuje ir prieš >tai.

Širdingai dėkojame rėmė
jam už aukas ir vajininkam 
kurie pasidarbavo vajuje, 
prisiųsdami naujų prenu- 
maratų ir aukų. Laukiame 
daugiai žinių. Turėkite o- 
męnyje, kad reikia sustip
rinti dienraščio biudžetų — 
tai svarbus reikalas.

Laisves Administraciją^
2 pusi.—^Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Spaliu 25, 1948



SOVIETAI PIRMAUJA RAKIETINIAIS IŠRADIMAIS, KAIP PRIPAŽĮSTA HERALD TRIBUNE
»

— Kiekvienam naujam 
ginklui yra atsakymas, — 
pareiškė Sovietii atstovas 
Andrius Višinskis, kalbėda
mas Jungtinių Tautų seime 
Paryžiuje. — Kuomet Ame
rika grūmoja atomų bombo- 

vmis, jau ir “kas kitas” turi 
• atominės jėgos.

Amerikonų politikieriai 
dar užginčija, kad Sovietu 
Saiunp-a turi atominių gin
klu, bet iie pripažįsta, kad 
rusai pasigaminę greitu ir 
toli skrendančių rakietiniu 
lėktuvu ir kitų pavojingų 
pabūklų.

. Tur būt, visiem žinoma, 
jog Sovietai Antrajame pa
sauliniame kame pirmi pra
dėjo sėkmingi vartoti ra- 
kietinius pabūklus.

Sovietai išvvstė iau ir 
automatiškai vairuojamos 

f rakietinius lėktuvus (be
Žmonių innseV kain nersnė- 
ia An«el E. Tnlhort. r^nnh- 
likoniško N. Y. Herald Tri
bune karinis redaktorius, 
rašydamas snaliu 18 d. šie
met. Jis primena, kokiu 
nuostoliu AnHiiai padarė 
dar p-remėzdiškos vokiečiu 
rakietos (robot - bombos) 
V-l ir V-2. Tos rakietos ne
buvo automatiškai iš tolo 

^vairuojamos radijo bango
mis: tik jų mechanizmą vo
kiečiai stengdavosi taip nu- 
statvti, kad jos kristų į 
Londoną ar kitą Anglijos 
didmiestį.

Talbertas toliau savo 
straipsnyje paduoda faktus, 
jog Rusijos mokslininkai 
jau pirm 45 metų darė ra- 
kietų išradimus, ir pastara
jame pasauliniame kare 
naudojo rakietinius ginklus 
pirmiau, negu vokiečiai, a- 
merikonai ar anglai.

Posmavimai anie Vokiečių 
Išradimų Naudojimą

; Bet tas N. Y. Herald Tri
bune rašytojas, kaip ir kiti 
buržuaziniai laikraštinin
kai. kenčia “katės palago 
mūkas,” kada reikia pripa
žinti, jog rusai padarė svar
bių mokslinių atradimų, 
Todėl jis taipgi pasakoja, 
kad Sovietai Vokietijoje už

nikę ir pasiėmę rakietinius 
feradimus ir “rekrutavę” 

vokiečius mokslininkus, kad 
statytų rusams “vairuoja
mus iš tolo rakietinius lėk
tuvus” (kurių patys vokie
čiai neturėjo!).

J Scena iš naujo# filmo# “A Song Is Bom” su Danny 
• Kaye ir Virginia Mayo žvaigždėse. Rodoma Astor '

Teatre* New Yorke

Kain Amerikonai Naudojasi 
Vokiečių Išradimais

Herald Tribune karinis 
redaktorius Talbertas užty
li, jog amerikonai, o ne So
vietai užgrobė didžiausią 
nacių rakietų statybos cent
rą Vokietijoje. Tame cent
re Nordhausene, vidurinėje 
Vokietijoje, jie rado šimtus 
didžiausių, naujausių vo
kiškų rakietų V-2, užkrovė 
jomis 200 vagonų ir paskui 
narsigabeno į Jungtines 
Valstijas.

Apie tą rašo Daniel Lang 
savo knygoje “Early Tales 
of the Atomic Age,” kuri 
šiemet išleista Amerikoje. •

Amerikonai neturėjo tei
sės įsiveržti į tą rakietinį 
centrą, bet įsiveržė. Pagal 
Jaltos konferencijos nutari
mą, buvo Sovietams paves
ta užimti tą Vokietijos sri
tį, kur stovi Nordhausenas. 
Bet naciai besipriešino ame^ 
rikonams, tad amerikonai 
laisvai ėjo pirmyn, iki at- 
maršavo sovietinė armija.

Sovietų vyriausybė kalti
no amerikonus, jog jie ty
čia veržėsi į Sovietam skir
tą ruožtą, kad galėtų už
grobt mokslinius vokiečiu 
įrengimus ir pasiimti kari
nius nacių mokslininkus.

Paskui jankiai pasitrau
kė atgal iki linijos, kuria 
nustatė Jaltos konferencija 
(prez. Rooseveltas, Angli
jos ministras pirmininkas 
Churchillas ir Sovietų pre
mjeras Stalinas).

— Šimtas tų V-2 (vokiš
kų rakietų) jau buvo pa
leista oran White Sands 
bandymuose, kuriuos ame
rikonai daro New Mexico 
valstijoje, — sako Daniel 
Lang savo knygoje.
Sugabenta Amerikon 1,000 

Nacių Specialistų
A m e r i ka parsigabeno 

bent 1,000 vokiečių rakieti
niu inžinierių ir mechani
kų; moka jiems riebias al
gas ir žada lengvą piliety
bę už patarnavimus rake
tiniams jankių bandymams.

Bet komerciniai laikraš
čiai ir radijai paprastai sle
pia, kaip Amerika naudoja 
karinius nacių išradimus ir 
jų specialistus. Antra ver
tus, jie skleidžia pasakas, 
būk Sovietai, girdi, “tik su 
vokiečių pagalba” pasiga
miną naujovinius karo įran
kius.

Bet Herald Tribune ra
šytojas tame pačiame savo 
straipsnyje toliau muša to
kią savo pasaką, pripažin
damas sekamus faktus:

— Antrajame pasauli
niame kare Raudonoji Ar
mija pirmiau už visus kitus 
kariautojus pradėjo plačiai 
vartoti rakietinę artileriją. 
Raketines patrankos, ku
rias rusai vadino Katiušo- 
mis, labai sėkmingai veikė 
rytiniame fronte. Nuo to 
laiko tikrai jos pagerintos 
taip, kad dar toliau muša 
ir geriau pataiko.

Sovietų bombanešiai ra
ketiniais šoviniais atakavo 
priešus beveik ištisais me
tais pirmiau, negu pasirodė 
pirmas rakietomis ginkluo
tas vokiečių lėktuvas vaka
riniame fronte 1943 metų 
rudenį.

Lotynų Amerikos Lietuviams Proga 
Sugrįžti ir Įsikurti Lietuvoje

Liepos 31 dienos Vilniaus Tiesoje skaitome korespon
dento pasikalbėjimą su Lietuvos prezidentu Justu Palec
kio. Paleckis aiškina tas sąlygas, kuriomis Lotynų Ame
rikos lietuviai gali tapti Tarybų Lietuvos piliečiais ir su
grįžti Lietuvon. Tasai pasikalbėjimas, aišku, taipgi la
bai įdomus bus Jungtinių Valstijų lietuviams, Justas Pa
leckis Tiesos korespondentui pareiškė:

0------------------------------------------ -----------------

penkmečio plano vykdymo 
darbus.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė, atsižvelgdama i darbo 
žmonių reikalus, nutarė pa
tenkinti iu prašvma. 11948

— Buržuazinės Lietuvos 
laikais nedarbas buvo nuo
latinis ir baisus reiškinys. 
Šimtai tūkstančių miesto ir 
kaimo darbininkų bei jų 
šeimų narių vargo ir skur
do dėl darbo stokos.

Nusivylę buržuazine Lie
tuva ir patyrę visų buržua
zinių partijų politikų paža
dų melagingumą, Lietuvos 
darbo žmonės ieškojo išei
ties emigracijoje. Ypatingai 
padidėjo emigracija iš Lie
tuvos po 1926 m. gruodžio 
17 d. fašistinio perversmo, 
kada smetoniniai smurti
ninkai galutinai pamynė vi
sas liaudies teises.

Vien tiktai į Sao-Paulo 
provinciją, Brazilijoj, 1927 
m. atvyko 11,844 lietuviai, o 
iš viso 1927 metais išvyko 
iš Lietuvos apie 25,000 žmo
nių. Viso emigrantų iš Lie
tuvos buržuazinės Lietuvos 
laikais išvyko daugiau kaip 
100,000 žmonių, neskaitant 
kelių dešimčių tūkstančių, 
kurie kasmet vykdavo už
darbiauti kaipo bernai ir 
tarnaitės į kaimyninius kra
štus. Dar šimtai tūkstančių 
būtu išvažiavę, bet išvykimą 
sulaikė užėjusi pasaulinė 
krizė, visur kilęs nedarbas 
ir uždraudimas įvažiuoti į 
daugumą kraštų.

Išvykę į Lotynų (arba 
Pietinės) Amerikos šalis, 
Lietuvos darbo žmonės ne
užmiršo savo senosios Tėvy
nės. Jie sielojosi jos var
gais. Jų neabejotinoji dau
guma buvo griežtai nusista
čiusi prieš Lietuvos fašiz
mą ir dalyvavo antifašisti
nėje kovoje. Smetonos vy
riausybė dažnai gaudavo iš 
tų emigrantų protestų prieš 
darbo žmonių teisių mjn- 
džiojimą, prieš Lietuvos 
liaudies pavergimą. ‘ Užsie
nyje atsidūrę Lietuvos dar
bo žmonės su dideliu susi
domėjimu ir užtiojauta se
kė mūsų liaudies antifašis-. 
tinę kavą, kuri vyko vado
vaujant Lietuvos komunistų 
partijai.

Tad ir natūralu, kad 1940

Raketiniai Sovietų 
Submarinai

I ' I

V a k a rinių talkininkų 
agentai sužinojo, kad Sovie
tų Sąjunga dabar daro ban
dymus rakietomis apgink
luoti savo submarinus. So
vietai yra pasistatę 90 nau
jų XXI rūšies submarinų, 
kurie gali ilgai plaukioti vi
sai pasinėrę. Be to, zSovietai 
statosi kitus greitus subma
rinus, galinčius po vande
niu plaukti 26 mylias, per 
valandą.

Bet ir čia Herald Tribu
ne rašytojas nukalba taip, 
lyg tų submarinų modeliai 
būtų iš vokiečių skolinti, o 
pasauliui žinoma, jog So
vietų Sąjunga ir pirm karo 
turėjo puikius submarinus, 
savųjų inžinierių ir mecha
nikų pastatytus. •

— Rusija jau nuo seniai

darė bandymus su milžiniš
komis rakietomis, — vėl 
pripažįsta Talbertas Herald 
Tribune. — Kad ginkluotos 
Sovietų jėgos taip sėkmin
gai kovojo rakietomis pas
tarajame kare, geriau su
prasime, jeigu atsiminsime 
mokslinę jų praeitį.
Rusai Jau nuo 1903 m; Da
ro Rakietinius Bandymus
— Jau 1903 metais rusų 

mokslininkas dr. Konstan
tinas E. Ziolkovskis išspau
sdino gilų teorinį savo raš
tą, kuriame išdėstė, kaip di
delės rakietos galėtų būti 
pavartotos įvairiems tiks
lams, taip pat ir tolimom 
planetinėm kelionėm.. Tai 
buvo metai, kada pirmą 
kartą pakilo skristi brolių 
Wrightu lėktuvas Ameri
koje.

Laike revoliucijos ir po

metų įvykiai —- Tarybų Lie
tuvos paskelbimas, lietuvių 
tautos nutarimas įeiti i Ta- 
rvbų Sąjungos tautų šeimą, 
didžiosios permainos visose 
valstybės gyvenimo srityse, 
susijusios su darbo žmonių 
laimėjimu ir socializmo kū
rimu — visa tai buvo su di
džiausiu džiaugsmų sutik
ta tolimuose kraštuose gy
venančių Lietuvos darbo 
žmonių. Nežiūrint siautu- 
sios Lotynų Amerikos šaly
se reakcijos, ten prasidėjo 
subruzdimas tarp lietuvių, 
kurių daugelis panorėjo 
grįžti į savo Tėvynę, į Ta
rybų Lietuvą. Daugelis 
kreipėsi į Tarybų Sąjungos 
pasiuntinybę Vašingtone 
dėl tarybinės pilietybės su
teikimo. Tačiau karas su
trukdė tuos žygius.

Tėvynės karo metu Loty
nų Amerikos lietuviai — 
darbo žmonės moraliai pa
rėmė Tarybų Sąjungos ko
vą prieš hitlerinius grobi
kus. Nežiūrint sunkių sąly
gų ir demokratinių organi
zacijų persekiojimų, jie 
stengėsi padėti ir materia
liai. Brazilijos lietuvių dar
bo žmonės, nepaisydami 
griežtos Vargo diktatūros, 
nelegaliai rinko aukas ir 
per Argentiną jas siuntė į 
Tarybų Sąjungą. Tarybų 
Lietuvos išvadavimai ir fa
šistinės Vokietijos sutriuš
kinimas sukėlė didelį entu
ziazmą pas lietuvių darbo 
žmones Lotynų Amerikoj.

Po karo tūkstančiams 
lietuvių darbo žmonių vėl 
kilo pasiryžimas grįžti į 
Tėvynę. Į Tarybų Sąjungos 
pasiuntinybes Lotynų Ame
rikos respublikose plaukia 
tūkstančiai laiškų ir pareiš
kimų dėl ’tarybinės piliety
bės suteikimo. Daug laiškų 
iš Lotynų Amerikos gauta 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiume. 
Juose prašoma leisti grįžti 
į Tarybų Lietuvą. Išreiškia
mas noras įsijungti į Tary
bą Lietuvos atstatymo ir 3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Spalių 25, 1945

jos dr. Ziolkovskis tęsė sa
vo tyrinėjimus, ir 1920 me
tais grupės jo studentų 
Maskvoje ir Leningrade 
susiorganizavo į draugijas, 
kurios darbavosi, kad išvys
tytų toli lekiančias rakietas.

Rak ietinių Leningrado 
studentų grupei vadovavo 
dr. Jakov I. Perlmann ir dr. 
Nikolajus Rinin, o maskviš
kių studentų grupės vadas 
buvo inžinerijos daktaras 
Ivan P. Fortikov.

Tuo tarpu ir Amerikoje 
buvo daromi rakietiniai! 
bandymai.

1932 m. rugsėjo 18 d. vi
sa Sovietų Sąjunga, Stali
no sumanymu, pagarbiai 
minėjo 76-metinį dr. Ziol- 
kovskio gimtadienį. O 1936 
m. vienas patyręs tėmyto- 
jas rašė, jog Sovietų Sąjun
ga daro veiklesnius rakie
tinius bandymus, negu bet 
kuri kita šalis pasaulyje.

Tas pranešimas gali bū
ti ir šiandien teisingas, ne
žiūrint smarkių Anglijoj ir 
Jungtinėse Valstijose daro
mų bandymų po Antrojo 
pasaulinio karo, — sako 
Talbertas.
Svarbus Karinis Veiksnys

Minimas Herald Tribune' 
rašytojas tęsia:

— Mažai kurie vakarinių 
talkininkų strategai užgin
čija, kad dabar Sovietuose 
išvystomi, iš tolo .vairuoja
mi rakietiniai sviediniai 
lėktuvai; būtų svarbus veik
snys kare, jeigu vakariniai 
talkininkai tuojau nesunai
kintų fabrikų, kur tie ra
kietiniai įrankiai statomi.
Lengvi Įsivaizdavimai, bet 

Sunkios Kliūtys
Jungtinių Valstijų oro 

jėgų vadai mano, kad jie 
galėtų sutriuškinti rakieti
nius Sovietų fabrikus, siųs
dami atomines bombas di
džiaisiais B-36 ir B-50 bom- 
banešiais.

Kiti strategai, tačiau, 
prisimena, kad vokiečių* lėk
tuvai, vartodami dar gre
mėzdiškas rakietas 1943 
metų rudenį, beveik visai 
sustabdė Amerikos bomba- 
nešių ofensyvą šviesos lai
ku. Didieji jankių bomba
nešiai nedrįso toli skristi be 
ginančių juos greitų leng
vųjų lėktuvų — bijojo ra
kietų, o tuometiniai leng
vieji lėktuvai dar negalėjo 

m. kovo 20 d. TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumas nripynė “Isaka dėl 
tvarkos TSRS pilietvbei įsi
gyti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos resoubliku pilie
čiams ir kilusiems iš Besa
rabijos asmenims, gyvenan
tiems Lotynų Amerikos ša
lyse”. Įsako turinys toks:

1. Nustatyti, kad Lietu
vos. Latviios ir Estijos res
publikų piliečiai ir kilę iš 
Besarabijos asmenys, gvve
ną Lotvnu Amerikos šalyse 
ir neužsiregistrave kain ta
rybiniai piliečiai TSRS di
plomatinėse ar konsuliari- 
nėse atstovybėse nėr laika, 
numatvta TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
1940 m. rūgščio 7 d. įsake 
“Dėl tvarkos TSRS piliety
bei įsigyti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos Tarybiniu 
Resnubliku piliečiams” ir 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo 1941 m. 
kovo 8 d. įsake “Dėl graži
nimo TSRS pilietybės Besa
rabijos gyventojams ir dėl 
tarybinės pilietybės įsigiji
mo Šiaurės Bukovinos gy
ventojams”. turi teisę ne vė- 
linii kain 1949 metu liepos 
1 d. užsiregistruoti kaip ta
rybiniai piliečiai TSRS Pa
siuntinybėse arba Misijose 
Lotynų Amerikos' šalyse 
tvarka, nustatyta aukščiau 
minėtųjų TSRS Aukščiau
siosios Taiybos Prezidiumo 
įsaku 2 str. str.

2. Asmenys, neužsiregis
travę šiame įsake nustatytų 
laiku, gali TSRS pilietybę 
įsigyti bendrais pagrin- 
dais.”'

Apie užsiregistra v i m o 
tvarką, kuri šiame Įsake 
minėta, TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
1940 m. rugsėjo 7 d. Įsake 
pasakyta, kad užsiregis
truoja “...TSRS pasiuntiny
bėse ar konsulatuose patys 
asmeniškai ar prisiuntę 
specialius pareiškimus paš
tu, pridedant savo pasus.”

To Įsako išleidimas yra
(Tąsa tane puri.)

Oklahoma universitetas tano priverstas Įleisti pirmą 
negrą studentą, profesorių G. W. McLaurin (prieš
akyje, užpakaliu i kamerą), nes valstija neišgalėjo 
Įrengti atskirą vietą. ' Tačiau tie “tyro arijoniško krau-' 
jo”, ožiai vis viena turėjo kaip nors parodyti savo 
“aukštybę,” tad profesoriaus McLaurin raštastali pa

statė klasės prieškambaryje..

gana toli skristi. Tik pas
kiau buvo pristatyta toliau 
skrendančių greitųjų lėktu
vų bombanešiams lydėti gi-1 
lyn į Vokietiją, — kaip ra
šo Herald Tribune bendra
darbis.
Nėra Tinkamų Palydovų 
Tolimiem Atominių Bomba- 

nešių žygiam
Atominiai bombanešiai 

negali patys vieni toli nu
skristi ir priešų miestus 
sprogdinti. Tie bombanešiai 
labai dideli ir negana grei-* 
ti; priešų lėktuvai galėtų 
juos pasitikti ir sunaikinti. 
Todėl atominiams bombane
šiams reikėtų greitųjų,-len
gvųjų palydovų, galinčių 
tūkstančius mylių skristi 
vienu pradėjimu. Bet dar 
nėra taip toli siekiančių 
smarkių lengvųjų lėktuvų.
Vadinamas “Tikras Recep
tas” prieš Sovietų Rakietas

Taigi karinis Herald Tri
bune redaktorius Talbertas 
baigia savo raštą šitokiu 
receptu:

— Galų gale, tie strate
gai teigia, jog' yra tiktai 
vienas tikras būdas apsi
ginti nuo toli lekiančių Ru
sijos rakietų, būtent: Ame
rika turi pirrųiau, negu ku
ri kita šalis, išvystyti toli 
savaime lekiančias rakie
tas, kurios galėtų nešti ato
mines bombas ir smogti bi
le taikinį pasaulyje.

Amerika dar tik bandė' 
išrasti rakietas, kurios ga
lėtų tūkstančius mylių (be 
žmogaus)lėkti ir atom-bom- 
bomis naikinti taikinius to
li priešų žemėje.

Bet kaip tuos taikinius 
surasti? Senieji žinomi 
žemlapiai tikrai neparodo 
vietos, kur stovi įvairūs 
miestai; daro iki kelių my
lių klaidas vienon bei kiton 
pusėn. Ne veltui vienas 
Amerikos karininkas, žur
nale rašydamas, klausė: — 
Kur yra Minskas?

Todėl manoma, jog toli 
lekiančios, automatiškai nu
statytos amerikonų, rakietos 
galėtų pataikyti tiktai į 
didmiesčius vandenynų pa
kraščiuose.’

O kas liečia rakietinius 
Sovietų fabrikus, supranta
ma, jie įrengti tokiose slėp
tuvėse, kur net atominės 
bombos negalėtu jų kliudy
ti. ‘ J. C. K.

j
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(Tąsa)

Kaip, sutinki?
— Ne, — karštai pasakė Masleniko- 

vas, —- kitų atžvilgiu — taip, o mano — 
ne.

— Nesutinki? — nusišypsojo Saburo
vas. — Na, gerai. Pagaliau nesvarbu, 
sutinki ar ne, vis tiek bus manaip, taigi 
—* adyk...

Maslenikovas paėmė milinę ir paklus
niai ėmė žiūrinėti joje pramuštas skyles.

Šis pokalbis vyko aštuntą'tylos dieną. 
Visą dieną ir visą vakarą pietų pusėje 
girdėjosi ypatingai stipri, kanonada, ir 
Saburovą kamavo artėjančios nelaimės 
nujautimas. Visą vakarą jis buvo blogai 
nusiteikęs.

Ant stalo sučirškė telefonas. Saburo
vas paėmė ragelį.

— Saburovas! — išgirdo jis Babčen- 
ko balsą.

— Taip.
— Palik batalijoną komisarui. Tave 

šeimininkas šaukia, tučtuojau eik.
— Pasakyk Vaninui, — kreipėsi Sa

burovas į Maslenikovą, — kad aš pas 
šeimininką nuėjau. — Ir, užsimaukšli
nęs kepurę, išėjo.

“Mes užkėlčme tenai, kad jie negalėtą klausytis, 
ką mes kalbame*”

UŽ JAUKIAS 
MOKYKLAS

ŠIAULIAI, liepos <30 d.— 
Šiaulių valsčiaus mokytojų 
kolektyvas 1947-48 mokslo 
metais sąžiningai padirbėjo. 
Geriau organizuotas mokymo- 
auklėjimo darbas davė savo 
vaisių. Pakilo mokyklų kultū
rinė įtaka kaime.

Mes nesustojome ties ♦pa
siektais laimėjimais. Kiti

susitvarkę su tuo svarbiu uŽ-^ 
daviniu — mūms pagalbon at
ėjo valsčiaus ir apylinkių ak
tyvas, komisijos. Nuolatinės 
Kultūros - švietimo^ komisijos 
nariai Baltramaitytė, Galinis, 
Jonaitienė, škikūnas ir visa ei
lė kitų aktyviai įsijungė į 
aiškinamąjį darbą ir mokinių 
registraciją. Valstiečiai—apy
linkių tarybų deputatai Jo
naitienė ir škikūnas pasižy
mėjo kaip aktyvūs paskaitų, 
kultūrinių pramogų, skaityklų 
veiklos pagerinimo organiza
toriai.

Kaimynai nereiškė jokių gyvybės žen
klų. Armijos štabas tylėjo. Tuo tarpu, 
kaip visados, reikėjo išsiųsti į armiją 
dienos įvykių santrauką. Dabar beliko 
vienas ryšio kelias — per Volgą, į aną 
krantą, o paskui iš ano kranto piečiau 
persikelti į armijos štabą, reikėjo siųs
ti žmogų... Iš pradžios Procenko pagal
vojo apie savo adjutantą, bet tasai, po 
visos dienos bėgiojimo, nusivaręs nuo ko
jų, miegojo ant grindų, pasidėjęs po gal
va milinę. O ir be to, adjutantas buvo ir 
ne toks žmogus, kokį dabar reikėjo siųs
ti į armijos štabą. Tenai reikėjo pasiųsti 
ką nors, kas sugebėtų ne tik nugabenti 
pranešimą, bet ir tiksliai bei aiškiai su-, 
žinoti, ko dabar iš jo, iš Procenko, rei
kalaujama. Jis pakėlė ragelį ir paskam
bino Babčenko.

— Pas jus viskas ramu? — paklausė 
jis.

— Viskas ramu.
— Tai atsiųskite man tučtuojau Sa

burovą. z
Procenko pasiėmė pulkų santraukas, 

priešingai savo įpročiui, pats sudarė 
bendrąjį pranešimą ir įsakė jį atspaus- 

* dinti mašinėle. Dar pranešimą spausdi
no, kai Saburovas įėjo pas Procenko.

— Sveikas, Aleksiejau Ivanovičiau,
— pasakė Procenko.

— Sveiki, drauge pulkininke.
— Dabar ne pulkininkas, — pasakė 

Procenko, — dabar generolas.. Negirdė
jai šiandien radijo? ...

— Ne.
— Negirdėjai, tai šit aš tau sakau — 

generolas. Į generolus mane šiandien 
pakėlė. Velniai žino, — pridūrė jis stai
ga parodęs tylintį telefoną, — nemeluo
siu, norėjau aš to, bet ne tokią dieną 
norėjau išgirsti, ne tokią... Aš pašau
kiau tave, kad tu tuojau nugabentum 
pranešimą į armijos štabą.

— O ką, neveikia? — kryptelėjo Sa
burovas į telefoną.

— Ne, ir vargu greit beveiks. Nuplo
vė. Teks tau šiandien pabūti mano gy
vuoju telefonu.

Jis pakėlė vidaus telefono ragelį ir pa
skambino į prieplaukas.

— Motorlaivį arba valtį, kas yra po 
ranka, tučtuojau paruoškite. Vadinas 
taip, Aleksiejau Ivanovičiau, iš pradžios 
į aną krantą, sužinosi — ar armijos šta
bas senoje vietoje, ir vėl persikraustysi 
į šitą krantą, ten, kur jie dabar stovi.

— Na, kaip, pranešimas paruoštas?
— atsisukęs paklausė jis įėjusį štabo 
karininką.

— Spausdina, po penkių minučių bus.
, — Gerai. Tai šit, Aleksiejau Ivanovi- 

čiau, — pasakė Procenko, — vadinas, 
važiuosi... Žinoma, ryšys ir taip atsi
naujins, bet, sąžiningai kalbant, nėra 
kantrybės laukti. Garbės žodis, labiau 
mėgstu, kai mane spaudžia. Jei jau 
spaudžia — tai žinai, kas pas tave yra, 
ko nėra, o kai pas mane tylu, o kaimy
nus slegia — blogiau už viską, dūšia ne 
vietoje. Tau, tur būt, taip pat, a?

— Taip pat, — patvirtino Saburovas.
— Aš žinau, — pasakė Procenko, — 

tad pasistenk nusikapstyti, kad dūšia bū
tų vietoj...

Jis staiga nusišypsojo ir priėjo prie 
veidrodžio šukės, kabojusios prie sienos.

— Kaip, Aleksiejau Ivanovičiau, tiks 
man generoliška uniforma, a, kaip ma
nai?

— Tur būt, tiks, drauge generole, — 
pasakė Saburovas.

— Drauge generole, — nusišypsojo 
Procenko. — Štai tu sakai man — drau
ge generole, o, tur būt, pats galvoji: 
“Malonu, matyt, jam, senam velniui, tai 
klausyti.” Galvoji?

— Galvoju, —.nusišypsojo savo rėžtu 
Saburovas.

— Ir teisingai galvoji... Malonu, iš 
tikrųjų malonu. Tiktai atsakomybė di
desnė man dabar tenka. Laipsnį įvedė, o 
šitą žodį ne visados dar pas mus supran
ta, tarp kitko, kaip ir daugelį- kitų žo
džių.

Procenko susimąstė, užsirūkė ir ati
džiai pažiūrėjo į Saburovą. Jis buvo su
sijaudinęs ir norėjo išsikalbėti?

(Bus daugiau) •

Misija į Vakarus
Rašo ROJUS MIZARA

mokslo metai turi būti dar 
vaisingesnį. Valsčiaus moky
tojų kolektyvas anksti pradėjo 
ruoštis sekančių metų darbui.

Pirmiausia, mokytojai pasi
ryžę pagilinti savo politines ir 
metodines žinias. Jau dabar 
mokytojai Gaižutis, Petrišiū- 
nas, Kavaliauskas ir kiti mo
kosi Valstybinio Pedagoginio 
Instituto neakivaizdiniame 
skyriuje. šiemet institutan 
stoja ir mokytojai Neverdaus- 
kas, Bortkevičiūtė. Du moky
tojai yra Kauno mokytojų se
minarijos neakivaizdinio sky
riaus klausytojai; eilė draugų 
lankys apskrities švietimo 
skyriaus suorganizuotus kur
sus.

Šimtaprocentinis mokyklų 
lankymas — štai uždavinys, 
kurį mokytojai pasiryžo įgy
vendinti. Jau dabar pilnu
tiniai užbaigėme mokinių re
gistraciją. Daug čia darbo 
įdėjo patys mokytojai — jie 
surengė 64 tėvų susirinkimus. 
Kuo plačiausiai išaiškino mo
kymosi reikšmę ir būtinumą. 
Lankė apylinkių gyventojus. 
Tačiau vieni patys nebūtume 

dymų, patarimų, — politi
nės apsvietos. Progresyvių 
Partija jos teikia, bet par
tija dar perjauna, perbied- 
na, negali išleisti daug li
teratūros, reklamų, kiek, 
sakysime, išleidžia republi- 
konai arba demokratai; ji 
negali (dėl resursų stokos) 
dažnai naudotist radiju.

Dėl to kiekvienas žmogus, 
kuris mato ir supranta, jog 
dvynukių partijų — rėpu-

Tinkamos, jaukios mokyklų 
patalpos — taip pat viena iš 
svarbiųjų sėkmingo mokytojų 
darbo sąlygų. Mokyklų pa
ruošimu ateinantiems mokslo 
metams susirūpinome jau ge- • • 
gūžės pabaigoje. Pasitarime 
apsvarstėme, kokias moky- • 
klas ir kaip remontuoti, nu
matėme, kokių medžiagų ir 
kiek lėšų reikės. Su džiaugs
mu turime pažymėti, kad par
tija ii’ vyriausybė nepagailėjo 
lėšų mokyklų remontui: tam 
reikalui mums paskyrė 27,000 
rb., kurių didesnę dalį jau su
naudojome.

Valsčiaus virkdomasis komi
tetas (pirmininkas Norvaiša) 
ir mokinių tėvai padėjo parsi
vežti išskirtas medžiagas. Ku
žių apylinkėje Amalių kaimo 
gyventojai talkos būdu suvežė 
visą medžiagą naujai statomai 
mokyklai. Stropiai talkinin- 
kavo Aukštelkės • apylinkės J* 
mokinių tėvai, organizuojami n 
vietos mokytojo Dargužio.

Keturios mokyklos (Šilėnų, 
švendrės, Pakarčiūnų, Ke
blių) gavo naujas patalpas.. 
Kapitalinį remontą užbaigėm 
Rainių, Lieponių mokyklose. 
Dauniškiu mokykloje atliktas 
einamasis remontas. Tikimės, 
kad visos mokyklos naujiems 
mokslo metams bus pilnai pa
ruoštos.

Mokytojai vadovauja ir or
ganizuoja vaistažolių rinkimą, 
ruošia mokslo priemones. Pen- 
kauskas (Ginkūnų prad. mo
kykla) . jpokinių padedamas 
gamina * ttirtingą herbarijų ir 
žemės klodų rinkinį. Moki?' 
niai, įsitraukę į šį darbą, nai>

Procenko skubiai žingsniavo savo, ša
lia namo griuvėsių iškastame, blindaže. 
Nesibijodamas rizikuoti gyvybe, kada 
tas buvo būtina, jis kartu mėgo, kad jo 
blindažas būtų tvirtas — penkerių šeše
ilį lubų, — toksai, kad jo nepramuštų 
pasitaikęs sviedinys. Pats jis žmogus 
darbštus, nepakęsdavo jokio tingėjimo ir 
įvarydavo savo pionieriams prakaito, 
kai tik apsistodavo naujoje vietoje. Jis 
mėgo, kad blindažas būtų gerai dengtas, 
kiek galint erdvus, su stalu, taburetėmis, 
su patogia vieta miegoti.

Tai buvo įprotis tvarkingo žmogaus, 
kuris jau ne pirmi metai kariauja ir ku
riam blindažas seniai virto pastoviu bu
tu. Jis nepakęsdavo, kada jo vadai be 
būtino reikalo įsikurdavo nesaugiai, po 
ugnimi, neturėdami galimybės išskleisti 
žemėlapio, žodžiu sakant, kada jie suda
rydavo sau dar daugiau nepatogumų, be 
tų, kuriuos ir taip kiekviename žingsny 
sudarydavo jiems karas.

Visą šią dieną už kairiojo divizijos 
sparno vyko atkaklios kautynės, ir jam 
per dieną vis aiškėjo, kad, matyt, netoli 
toji valanda, kada vokiečiai vis dėlto pra
siverš kairiau jo — iki Volgos, ir jis su 
savo divizija liks atplėštas nuo visko, 

. kas pietuose,, o pirmiausia nuo armijos 
štabo. Prieš pusvalandį jo būgštavimai 
pasitvirtino — ryšys su armija nutrū
ko. Keiptu sūtapimu, po visų neramių 
pasikalbėjimų su armijos štabu, pasku
tinis, ką jis girdėjo, buvo Karinės Tary
bos nario Matvejevo duslokas bosiukas; 
šis, iš pradžių paklausęs, kaip jis laiko
si ir ar viskas tvarkoje, pasakė:

— Sveikinu.,
Kuria proga?
Radijo negirdėjai? 
Ne.

— Šiandien per radiją pranešė, kad 
vyriausybės • nutarimu* tau suteiktas ge
nerolo laipsnis. Taigi, sveikinu jus, 
drauge generole.

Matvejevas kalbėjo iš lėto, pavargusiu 
balsu; tur būt, ten, pietuose, pas juos da* 
bar labai sunku, ir tik Matvejevui įpras
to žmonėms atidumo dėka Procenko bu
vo aišku^ kodėl jis dabar atsiminė nuta
rimą ir jam paskambino.

— Dėkoju, — pasakė Procenko, — 
pasistengsiu pateisinti savo naująjį laip- 

• snį.
Jis palaukė, Matvejevas nieko nebeat

sakė.

L

sakė.
— Aš baigiau, 

klausau jūsų ... 
nieko neatsakė. - 
sakė Procenko antrą kartą, — klausau 
jūsų, —• pasakė jis trečią kartą. Telefo
nas tylėjo.

Manydamas,. kad tai linijos gedimas 
jo ruože, Procenko iššaukė tarpinį tele
fonistą, sėdėjusį sąlyty su,gretima divi
zija. Telefonistas atsakė, o geriau būtų 
neatsakęs. Laidas nutrūko ilgam. Į kai
rę nuo Procenko divizijos vokiečiai pri
ėjo Volgos krantą, perplaudami visas ry- 

I %iodinijas. \

r*

- pasakė Procenko, —
- Bet Matvejevas vėl 
Klausau jūsų, — pa-

(Pabaiga)

— Kaip jie reaguoja į 
jūsų literatūrą?

— Ima noriai ir stebi, — 
atsako Dr. Simans, — de
dasi į kišenes.

Šitaip, aišku, ir turi bū
ti platinama literatūra.

J. Žebrys pasakoja apie 
konferenciją, įvykusią čia 
prieš savaitę: ji buvo pa
sekminga, graži. .

Kitais žodžiais, žmonės 
rinkimais domisi.

Žebrys ’pirmininkauja. 
Pirmiausiai pristato kalbė
ti buvusį J. V. kongresma- 
ną De Lacy. Jis čia dabar 
sako kalbasr Progresyvių 
Partijos niitinguose. > Tai 
dar jaunas, energingas vy
ras, mokąs gražiai kalbėti 
ir žinąs, ką ir kur kalbėti. 
Jis savo kalbą pradeda nuo 
Lietuvos ir lietuvių ir bai
gia bendraisiais Jungtinių 
Valstijų ir pasauliniais rei
kalais.

Dainuoja Choras, vado
vaujamas dainininko ir 
muziko Juliaus Krasnicko. 
Chore jaučiama vyrų sto
ka, tačiau sudainuoja jis 
sklandžiai. (Ant rytojaus, 
netikėtai susitikęs, kalbė
jausi plačiau su J. Krasnic- 
ku ir jis žadėjo darbuotis, 
kad šis choras paniektų 
kur kas aukštesnį tobuly
bės laipsnį.)

Chorui bedainuojant, gre
ta manęs sėdįs draugas 
klausia:

—; Kuo taip, drauge Mi- 
žara, esate susimąstęs? Rū- 
pinątės? ...

— Dabar aš galvoju, — 
atsakiau, — kaip Brook ly
no aidiečiams vyksta? Ži
nau, jog šiuo pačiu laiku 
Lietuvių Kultūriniame Cen
tre Brooklyne Aido Choras 
stato spektaklį Didžiojo 
New Yorko Auksiniam Ju
biliejui atžymėti.

—- Šitaip!...
(Grįžęs Brooklynan, su

žinojau, kad aidiečių spek
taklis visapusiškai gerai 
nusisekė.)

CleVeląnde veikia ir kh 
tas choras, Lyros Choras, 
vadovaujamas Aldonos De 
Vętzko (Klimaitės).

Po mano kalbos buvo ro
dytas filmas — apie gyve
nimo produktų kainų kyli- 
mą, apie infliaciją. Jis bu* 
vo truputėlį perpainus.

Salė buvo kupina publi
kos, tik gaila, kad nedaug

buvo mūsų jaunimo.
Pasikalbėjome su drau

gais, pasidiskusavomę, na, 
ir tuomet, vykau su buvu
siuoju LDS vice-prezidentu 
St. Mažansku pas jį nak
voti.

Pakelėje sustojome “Kau
no Klube”, kurio sekreto
riaus pareigas eina Chester 
Zuris, Amerikoje gimęs ir 
augęs vyras, bet interesuo
jąs lietuvių gyvenimu. Pa
sakojo jiedu man apie iš
gyventus “nesusipratimus” 
su buvusiu “Dirvos” re
daktorium Karpium dėl 
Lietuvių Salės. Juokas ima, 
besiklausant tų visų istori
jų*

Bendrai, iš clevelandie- 
čių kalbų apie “Dirvą” to
kios išvados galima buvo 
susidaryti: “Dirva” buvo 
įsiskolinusi Juozui Bačiū- 
nui, tautininkų lyderiui. 
Bačiūnas, užpykęs ant Kar- 
piaus, jį mandagiai pava
rė, “Dirvą” pasiimdamas 
savo žinion ir dabar redak
torium pastatė Vincą Ras- 
tenį, buvusį Lietuvos Tau
tininkų Partijos sekretorių, 
karštą smetonininką, atbė- 
gėlį. Ar Rastenis laimės ką 
nors daugiau, negu laimėjo 
Karpius, nieks negali ' kol 
kas pasakyti.

Karpius čia buvo labai 
“nusinakinęs” politiškai 
žmogus, -— pareiškė berods 
Chester Žuris.

Bendrą išvadą apie lie
tuviškąjį 'Clevelandą gali
ma tokią padaryti: Progre
syvių Partijos veikėjai,, to
ki, kaip J, Žebrys, Dr. J. N. 
Simans, taipgi tūlos drau
gės moterys, ir kiti, gražiai 
dirba ir daug dirba. Jei at
sirastų daugiau veikėjų, 
ypačiai iš jaunimo, darbas 
eitų kur kas sklandžiau ir 
jis būtų dar našesnis.

Ant rytojaus Cleyelande 
smarkiai lijo. Draugė Ma- 
žanskienė palydėjo mane li
gi gatvekario , (ji turėjo 
lietsargį) ir aš leidausi link 
namų, skaitydamas savo 
trumpą misiją' baigta.

Sėdėdamas traukinyj, 
galvoju: Teko dalyvauti 
daugelyj rinkiminių kam* 
pana jų Amerikoje, bet nei 
viena jų lietuviškosios ma
sės nebuvo taip susidomė
jusios, kaip šiemetine. Tai 
yra geras ženklas!

Tačiau masės žmonių rei- 
. kalingos vadovybes, - nuro-

blikonų ir demokratų—po
litika yra pražūtinga Ame
rikai, ir pasauliui, privalo 
pasmarkinti savo darbą,— 
ypačiai iki lapkričio 2-ro- 
sios. Tenka pasiekti juo 
platesnes žmonių mases ir 
joms aiškinti ir aiškinti, 
kodėl jos turi eiti išvien su 
liaudies partija, su Pro
gresyvių Partija.

Geriausia priemonė prie 
žmonių prieiti — progresy- 
vė spauda, pas lietuvius — 
mūsų dienraščiai, Laisvė ir 
Vilnis. Rinkiminė kampa
nija ir mūsų spaudos va
jus viens kitam nepaken
kia, o tik viens kitą papil
do...

Greitasis traukinys į- 
šniokštė į Grand Central 
stotį. Naktis, bet New Yor
ko miestas vis tebebuvo gy
vas. '

Kaip smagu ir vėl būti 
namie! '.

dingai praleidžia atostogas.
Dėdamas pastangas kuo ge

riausiai pasiruošti naujiems 
mokslo metams, Šiaulių vals
čiaus mokytojų kolektyvas yra 
kupinas noro išvaryti dar .gi
lesnę tarybinės kultūros vagą.

J. Kasarauekas*,
Šiaulių vaisė šviet. 
skyriaus vedėjas.

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

Iš- senų padarau 
naujus paveiks.

i lūs ir krajavus 
nudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmallavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampa* Broadway fr Stone A*k, 
Chauncey St., Broadway Lina- 

Tel. GLenmore 5-6191
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Iš Gyvenimo
Vieną tvankų rugpjūčio va

karą mes apie trejetas Peoples 
Party veikėjų sėdėjom ofise, 
laukdami dar kitų narių, ku
rie turėjo ateiti pasiimti bal
suotojų sąrašus dėl peticijų, 
kad uždėti partiją ant baloto. 
Bešnekučiuojant mums, įėjo 
jaunas žmogus, gal 30 metų, 
gražios išvaizdos, garbanuo
tais plaukais, tamsiomis aki
mis. Jis permetė akia mus 
ir paklausė: “Kaip aš galiu 
pagelbėti Wallace’o partijai?”

Paėmėm jo vardą ir adresą. 
Įteikėm jam peticijų blankų ir 
lapelių išdalinimui. Paaiški- 
nom, kaip reikia kalbėtis su 
žmonėmis. Sakėm jam: “Tik 
tu pats neužmiršk už Wall
ace^ balsuoti*!”

Jisai atsakė: “Aš balsuot 
negalėsiu. Man ta privilegija 
atimta,” ir išėjo. Daugiau jo 
nebematėm. Kuomet jis išėjo, 
aš sakiau draugams: “Kažin, 
ar gerai buvo jam įduoti blan
kas, jeigu jis pats nebalsuo- 
tojas ir negali pats p a si r ašy- I 
ti? Vėl jeigu jam atimtas 
balsas, gal jis yra gavęs ‘dis
honorable discharge’, arba gal 
kuom. kitu nusikaltęs.”

Kiti sakė: “Matysime.”
Tik po trijų mėnesių, atsi

dengė to vyro istorija 
mūsų surėdymo auka.

Jisai augo depresijos laiku. 
Jo tėvas, bedarbis, ėmė ger
ti iš nerimasčio. Vaikas, alk
damas, gavo darbą prie gro- 
sernės visą savaitę dirbda
mas už $5.00. Tėvas atimda
vo jo uždarbį, atiduodamas 
jam tik 25 centus į savaitę’. 
Nebuvo jokio klausimo apie 
baigimą aukštesnės mokyklos. 
Tokiose sąlygos augant, jis sur 
sidėjo su kitais tokiais, kaip 
jis, ir sulaikė praeivį nakties 
laiku—apiplėšdami. Už tai 
jis pateko į pataisos namus.

Atitarnavo laiką. Išėjęs iš 
pataisos namų, gavo darbą ka-

Jisai

L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sapko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IK NAKTf 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ 
Tel. EVergreen £-0612

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTh'aVE., , BROOKLYN ^0, N. Y.

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

ir tt.,'telefonuokite
• SHoreroad 8-9830

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims* Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home 
. INC.

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo', mylimiesiems, 
prakilniuose namuose bę ekstrą išlaidų,

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kAmbąrys pasikalbėjimam jr parūkymui. z

Asmeniški aptarnavimai sutęjkiąjna šeimom flulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

rinėj industrijoj. Apsivedė. 
Susilaukė dviejų vaikučių. Ka
ro kontraktams sumažėjus, j j 
paleido. Jis gavo darbą kaipo 
buso vairuotojas. Bet, kuo
met buvo surasta, kad jis bu
vęs pataisos namuose—jį at
leido. Darbai šioj apylinkėj 
sumažėjo. Jisai nešioja dėmę 
pataisos namų. Negauna dar-

Nebūdamas kriminalinio po 
būdžio ir tik atsitiktinai įsi 
vėlęs į kriminališką darbą 
jis nori matyti kitokį surėdy 
mą. Jis nori matyti ką ge 
resnio nors savo vaikams. To 

veikti dėl Wall 

žmogui buvo sun- 
visur, kur ėjo pas 
jį apšaukė komu- 

Gavo la- 
Kadangi

del, norėjo 
ace’o.

Bet ir čia 
k ui, Beveik 
pažįstamus,
nistu, raudonuoju, 
bai mažai parašų 
visur jis taip paneigtas jaučia 
si, nedrįso nė 
statyti į ofisą, 
visas pasaulis 
šęs jam spirti.

Kas tokiam
Ne jo kaltė, kad buvo depre
sija. Ne jo kaltė, kad dėl 
depresijos kitos nelaimės da- 
sidėjo. Ne jo kaltė, kad da
bar nėra jam darbo. Jis jau
nas J 
mą. 
tokių

tų parašų pri- 
Jis jautėsi, kad 
tik koją atki-

• stiprus. Jis turi 
Kas gali pasakyti, 
yra Amerikoj ?

C. W.

sei
le iek

Kariuomenei Remti 
Draugijos Pirmenybės

VILNIUS, liepos 30 d.—Vii 
niuje pas|baigė pirmosios res 
publicities priešlėktuvinės ii 
priešcheminės apsaugos būre
lių varžybos, kurių 'progra
mą sudarė: gaisro likvidavi
mas, nukentėjusiųjų perkeli 
mas, vietovės degazavimas 
šaudymas dujokaukėse. Pir
mą vietą iškovojo Vilniaus ko
manda. Ji dalyvaus visasą
junginėse varžybose.

Vaikai džiaugsmingai sutiko pirmą iš grupės progra 
mu, kurias bendrai ruošia astuoni unijų lokalai uni 
jistu vaikams’ New Yorke. Programose yra lėlių tea 

tras, spalvinės kartūnų filmos, dainininkai, 
magikai, dovanėlės. ;

Lotynų Amerikos Lietuviams Proga...
(Tąsa nuo 8-čio pusi.)

reikšmingas Tarybų Sąjun
gos vyriausybes žygis. Juo 
parodomas susirūpinimas 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bės lietuvių tąuta, Lietuvos 
darbo žmonėmis, kurie bur
žuazijos viešpatavimo lai
kais buvo priversti palikti 
savo Tėvynę ir pasidaryti 
kapitalo samdiniais ir ver
gais. Dabar jiems duodama 
galimybė grįžti į savo lais
vą Tėvynę, pasidaryti pilna- 
tesiais jos piliečiais ir savo 
krašto šeimininkais. Metai 
iš metų vis sunkesnės daro
si sąlygos kapitalistiniuose 
kraštuose, kur darbo žmo
gui gresia nuolatinio nedar
bo, skurdo ir bado pavojus. 
Metai iš metų vis gerėja ir 
kyla gyvenimas Tarybų Lie
tuvoje ir visoje mūsų di
džiojoje tarybinėje Tėvynė
je. Sėkmingai vykdydami 
stalininį pokarinio penkme
čio planą, tarybiniai darbo 
žmonės likviduoja baisaus 
karo pasėkas liaudies ūky
je. Netrukus ekonominis 
gyvenimas pasieks tokio ly
gio, koks jis buvo prieš ka
rą. Tolimesnėje ateityj liau
dies gerovė neabejotinai ir 
nuosekliai vis labiau kils. 
Tarybinės liaudies kelias y- 
ra užtikrintas ir šviesus. 
Tad nenuostabu, kad tūks
tančiai mūsų tėvynainių, 
kurie skurdo ir vargo buvo 
išguiti , iš buržuazijos val
domos Lietuvos, ruošiasi 
grįžti į gerovės ir laimės 
keliu žengiančią darbo

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Pirektprius

Liūdnoje valandoje stmpatjškal 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

ModernISkal {rengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Bedfonj/ Avenue
Brooklyn 1J, N. Y,

Tel. EVergreen 8-9770

žmonių respubliką — Tary
bų Lietuvą. 0 Tarybų Lie
tuvoje darbo daug ir gali
nta užtikrinti, kad visi su- 
grįžusieji galės gerai įsi
kurti savo socialistinėje Tė
vynėje, galės įsijungti į Ta
rybų Lietuvos atstatymo ir 
liaudies gerovės kėlimo 
darbą. Kaip laukiame ir 
sveikinam tūkstančius grįž
tančių lietuvių, kurie buvo 
karo audroj nublokšti į sve
timus kraštus, taip lauksim 
ir sveikinsim mūsų brolius 
ir seseris, sugrįžtančius iš 
tolimosios Lotynų Amerikos 
šalių. 7

New Haven, Conn
KALBĖS HENRY WALLACE

Trečiadienį) spalių 27 d., 8 
vai. vakare, New Haven Are
noj, kalbės .Įįenry Wallace, 
Progresyvių Partijos kandida
tas į prezidentus. Bus ir dau
giau kalbėtojų ir muzika’lė 
programa.

Visi ir visos ateikite ir iš
girskite H. Wallace, kaip ga
lima išsaugoti taiką, kaip nu
mušti kainas ant pragyvenimo 
reikmenų, kaip pastatyti už
tenkamai gyvenimui namų, 
kas daryti, ’kad prašalinti 
Taft-Hartley nežmonišką įsta
tymą, kaip apginti žmonių tei
ses prieš augančią reakciją ir 
kitais svarbiais klausimais. 
Įžanga nuo 65 centų iki $2.60.

Rep.

Montello ir Apylinkes Atydai
Atsiprašau ir pataisau klai

das aprašyme apie Amberlan- 
do radio pikniką, įvykusias 
skelbtuose varduose. Buvo pa
rašyta: aukavo B. Gutauskie- 
nė, o turėjo būti: aukavo B. 
Gutkauskjehū $2. Taipgi Ona 
Cesna ir Mary Wallen auka
vo po $1.

Taipgi, kur buvo pasaky
ta, kad gaspadorius buvo J. 
Wenslauskas, o tikrenybėj tu
rėjo būti: Juozas Valančiaus
kas, K. Valangevičienė, A. 
Kukaitienė įr S. Baronas. 
Taipgi labai daug gelbėjo Bi- 
ruta Kašėtaitė. Ačiū visiems!

J. Grybas.

Paskaitos Kaime
TAURAGĖ, liepos 30 d. — 

Ciklą paskaitų kaime suren
gė partijos apskrities komite
tas. Gaurės, Batakų, Taura
gės, Skaudvilės ir žygaičių 
valsčiuose 'skaityta 20 prane
šimų. Vinco Kudirkos vardo 
kolektyviniame ūkyje artelės 
pirmininkas Paulikas /padarė 
pranešiųią tema “Kolektyvinio 
ūkininkavimo pra našumas 
prieš individualųjį.”

J, Rąiccvičius.

Paruošos Kupiškyje
KUPIŠKIS, liepos 30 d. — 

Kupiškio apskrityje diena iš 
dienos spartėja grūdų pristaty
mas valstybei. Apskrityje jau 
yra nemažas skaičius naujaku
rių ir valstiečių, kurie 100% 
atliko metinę prievolę. Ypač 
sparčiai žengia paruošos 
Aukštupėnų valsčiuje. Čia jau 
buvo suorganizuotos kelios 
raudonosios gurguolės su grū
dais’valstybei. Pirmosios gur
guolės atvyko iš Svydenių 
apylinkės. Jose dalyvavę vals
tiečiai pristatė valstybei kelias 
tonas naujojo derliaus grūdų. 
Daugelis gurguolininkų įpusė
jo jiems skirtą,metinių grūdų 
prievolę, o kiti baigė.

1OO Pūčiu Rugiui iš Hektaro 
UTEN*A, liejos 30 d.—Anks

ti rytą prasideda darbas Sku
dutiškio valsčiaus “Nhųjojo ke
lio’” kolektyvinio ūkio lau
kuose. Visi iki vieno kolek 
tyvinio ūkio valstiečiai, išėjo 
derlių valyti. z

žymi žiemkenčių dalis nu
pjauta. Bandomieji kūlimai 
parodė, kad vidutinis rugių 
derlius kolektyviniame t 
sudarys ne mažiau kaip 
pūdų^iš hektaro.

100

liepos 30 d. — 
fabriko kolekty 
kovoja dėl sava.

Plečiamas “Ūkmašinos 
Fabrikas

ALYTUS, 
“ūkmašinos” 
vas atkakliai
laikio penkmečio-plano įvyk
dymo. šiais metais įvykdyti 
darbai gamybiniams' pajėgu
mams pakelti. Pastatyta nau
ja kalvė, išplėstas liejimo sky
rius, rikiuotei) įvestos naujoj 
metalo plaunamosios staklės.

Mechaniniame, šaltkalvių- 
surinkimo ir stalių cechuose 
Įdiegta tobulesnė technologi
ja. Visa tai įgalino 2 kartus 
padidinti akselinių mašinų, 
arpų ir kitu mašinų gamybą.

ūkio
savo

Kolektyvinių Ūkių 
Gyvepvietės

JONIŠKIS, liepos 30 
“Pergalės” kolektyvinio 
nariai nutarė perkelti 
namus į» bendrą gyvenvietę. 
Sparčiai ruošiamasi ūkio pa
statų — arklidžių,/tvartų ir 
grūdų sandėlių statybai. Tam 
tikslui gauta daug statybinės 
medžiagos. Naują gyvenvietę 
ruošiasi įrengti ir “Raudono
sios vėliavos” artelės nariai. 
Kaime bus išplanuotos dvi vie
na kitą kertančios gatvės, nu
matyta įrengti patalpas elek
trinei, ambulatorijai ir tt.

A. Jūragis,

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis' orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Bukite prisiruošę, kad atsigin- k 
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tąi: reumatizmą, ko
jų Įr rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir .muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš-i 
lungj. traukimą, nikstelejimą, persi- 
šajdymą ir aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pągalbą.

Kaina $1.
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus, votis, (rash), nušašimą, 
Athlete’s Foot, Sinus, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 8 M. J. S. Miracle Salve, ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.
i Jei turite piles * (varvančias ar 
ne), vartokite No. 5 naujai išrastą 
mostj, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už dėžutę.

No. Į M.J. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gęlimą ir smegenų (gums) jiesvei- 
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mostįes. Kaina .$1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite įr jn°ney-orderį ar čekį. 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir .C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVIJLPA
P. o, W Sti A 

IJąrtferd G, ^ffiin.
Harlfordięęįąi galite pirklį iris

E. Beirs’ (vaistinėj) J5Š Park St. i
1 (adv.)

Kur Kalbės
Henry Wallace?

Progresyvių partijos kandi
datas į prezidento vietą Hen
ry Wallace kallbės sekamose 
vietose. Visi ir visos ragina
mi lankytis į jo prakalbas. 
Bus ir daugiau kalbėtojų.

Sekmadienį ,spaliu 24 
Jersey.

Pirmadienį.
Jersey.

Antradienį, 
York City.

Trečiadienį, 
Haven, Conną

Ketvirtadienį, spalio 28, 
New York City.

Penktadienį, spalio 29, New 
York City.

šeštadienį, spalio 30, Phila
delphia, Pa.

Sekmadienį, spalio 31, New 
York City.

Pirmadienį, lapkričio 1, New 
York City.

New

New

New

Newspalio

Draugė Bertha Makutėnas 
turėjo operaciją. Randasi Me
morial Hospital, 528 Moitis 
Ave., Elizabeth, N. J. Po 
operacijos gerai jaučiasi ir ki
tą savaitę mano grįžti namo, 
470 Brookside PI.

Draugė B. Makutėnas yra 
LDS 33 kuopos finansų rašti
ninkė, taipgi priklauso ir ki
tose Elizabetho draugijose, 
nuolat dirba apskričių konfe
rencijose ir pramogose. Gaila, 
kad d. Bertha serga, negalės 

bankiete 
ir negalės 
būti. Nuo /
mūsų visų

drg. A. Matulio 
mums pagelbėti 
kartu su mumis 
savęs, šeimos ir
reiškiu linkėjimą Berthai grei
tai pasveikti ir kartu su visais 
dalyvauti. P. V.

Pirmūnų Keliu
UKMERGĖ, liepos 30 d. — 

žengdamas pirmūnų keliu, Lu- 
kinės tarybinio ūkio kolekty
vas drauge su derliaus nuėmi
mu pradėjo rugių kūlimą ir 
grūdų statymą valstybei.

ūkis šiais metąis pagal pla
ną turi pristatyti valstybei 20 
tonų duoniniu grūdųf kurių 
jau trečdalį atidavė.

Gamybiniame suvirinkime 
tarybinio ūkio kolektyvas įsi
pareigojo artimiausiomis die
nomis ne tik įvykdyti grūdų 
pristatymo planą valstybei 
pirma ląiko, bet duoti viršum 
plano dešimtis tonų grūdų.

J. J. Kaškiaučius, M. P<
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 

i.

Eg'zaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger 
. K Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, Y. 

Tel. ST. 2-8842

RONKONKOMA
8684

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. J.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

8AMPULŲ SIUVĖJOS
Patyrusios * 

MERGAIČIŲ SUKNELES 
Gera Alga. Nuolatinis Darbas

BOSENBACH JUNIORS 
101 West 87tU St 4-tos Lubos.

HELP WANTED—MALE _ 
REIKALINGI VYRAI

P ■L.VJV H'tlWITIT. 1 g .VJWMWWgl 
BĄTy 

Hand turn tasters
Prie pirmos rūšies poteriškų batą.

GERA AUGA. NUOLĄTINJS DARRAS

LE NARO FOOTWEAR, Ipc.
28-18 Steinway St., Artori>, L. L 

TEL. RAVENSWOOD

VYRAI

Jei Jūs Jieškote Nuolatinio
Darbo

Jūs turite progą išmokų bipiio ąr .amalo 
prie heating ir oir-ooQditionipg vienoje i* 
seniausių firmų pasaulyje. Sudėjimas j 
namus šildymo sistemos. Programa d$| 
pilnų manadtarly iįfnokinjmo, pgrdgvimo. in- 
žinierystes ir organizavimo pasiūlymai tei- 
singiausiems ir su ambicija vyrams.

Ofisai ccntraliniuose rytuose būsian
tiems managerial įr kitiems vy
rams su ambicija, kurie sun
kiai dirbti, bus kaipo jų atlyginimas

Patyrimas nebūtinai reikalingas, bet pagelbės.

UŽDARBIS TIK PRADĖJUS
DARBĄ .K

Kreipkitės Asmeniškai

HOLLAND

FURNACE CO.

1268 Haddon Avenue

(262)

LICENSES
WHOLESALE ANO RETAIL

Beer, Winy, Liquoi

NOTICE is hereby Riven that License No. 
HL 10797 has been issued to the underaI|M0 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
.Section 107 of the Alcoholic Beverte Pon- 

ftrol Law at 300 Reid Ave., Bowuįti ol
Brooklyn. County of Kuurs, to be con
sumed on the premises. H

CASABLANCA TAVERN, Ine.

GERI PIETOS!
Kada norite gėry piety* 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domiknitis

Savininkas
417 Lorimer Street .

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai kęptoe įr vįrfcw

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

F. W. Shatins 
(SHĄLINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOOPHAVEN, N. Y 
Šateikiam garbingas laidotum

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

...............  ' I-...............——1

TELEPHONE
STAGG 2-5048



Sveikina iš Izraelio
Lilija Kavaliauskaitė gavo 

atviruką iš Tol Aviv. Svei
kina ją ir per ją visus lais- 
viečius ten išvykęs apsilankyti 
Dovidas Matusevičius, Lietu
vos kilmės amerikietis, vete
ranas. Jis ten nuvyko pama
tyti, kaip ginasi, kaip kuriasi 
naujoji Izraelio valstybė.

Dovidas daugeliui mūsų 
brooklyniečių pažįstamas, nes 
dažnai dalyvaudavo mūsų 
pramogose, turi daug draugų 
mūsų jaunime.

Linkime sėkmingo žygio ii’ 
laimingai sugrįžti!

K. Menkeliūnaitės 
Koncerte Lietuvaitės 
Dainininkės

< . k

Sue Kazokytė

K. Menkeliūnaitės išleistum 
vių koncerte, kuris įvyks sek
madienį, spalių 31 dieną, 3:30 
po’pietų, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, tarp daug kitų 
dainuos šios lietuvaitės: Do
lores Petronytė, Sue Kazoky
tė, Amelija Jeskevičiūtė.

Dolores Petronytė visuomet 
linksmina mūsų žiūrėtojus su 
savo gražiu sidabriniu balse
liu. Taigi ir šį sykį ji links
mins mus.

' Sue Kazokytė taipgi yra 
mūsų publikos mylima dai
nininkė. šiuo kartu ji dai
guos solo ir duetus su Petro- 
nyte ir žavės publiką.

Gi Amelija Jeskevičiūtė jau 
senokai lavina savo balsą ir, 
kiek girdėt, jai gerai sekasi. 
Šiame koncerte mes ją jau ma
tysime kaipo solistę su išla
vintu balsu. Matysim veik 
kaip ir pirmu kartu, nes ji 
pirmiau mažai kur dainuoda
vo, nes vis mokinosi.

I Taigi, nepamirškite atsilan
kyti ir pamatyti dainuojant 
šias lietuvaites ir visus kitus.

< ■ A ‘ - (
Rengimo Komisija.

“Moterys Tvoja Atgal” 
Mitingas 25-tą

Proga Išgirsti, Ką Sako
Apie Save Komunistai

7:30.
masiniame mitinge

Mizara,

Burger.
Aido Choras, vado- 
Jurgio Kazakevi- 
bus kitokių meni-

Ar Žinote, Kaip Pašalinti 
“Berlyno Krizę” ir 3-j o

Karo Pavojų
Į šį klausimą bus duotas at* 

sakymas didžiulėse prakalbo
se, įvyksiančiose penktadienį, 
29 d. spalių (Oct.), Liberty 
Auditorijoje, kampas UOth 
St. ir Atlantic Ave., Richmond 
Hill. Įėjinias „ nemokamas. 
Pradžia 

šiame 
kalbės:

Rojus
Daktaras J. J. Kaškiaučius 

iš Newarko,
Chester 
Dainuos 

vau j amas 
čiaus. Ir
nių pamarginimų.

' Rengėjai šių ' pakalbu, 
Brooklyn© Lietuvių Wallace 
for President Klubas, kvies
dami Brook lyno ir apylinkės 
lietuvių visuomenę atvykti, 
primena, jog:

“Gyvename nepaprastą lai
kotarpį, su kuriuo kiekvienas 
protaująs žmogus privalo su
sipažinti.” Ir prašo, kad pa
ragintumėte ir kitus “daly
vauti šiame taip svarbiame 
masiniame mitinge ir koncer
te.”

Greta svarbos, smagu gir
dėti, jog masinis mitiilgas ren
giamas naujame Lietuvių Kul-

Dr. J. J. Kaškiaučius

tūriniame Centre, kur sale pa
togi. Ir patogu visiems at
eiti, nes įvyksta penktadienį, 
prieš nedirbamą dieną. Nega-. 
lėdami gauti salių svetur 
penktadienių vakarais, būda
vome priversti ruošti masi
nius mitingus darbo vakarais, 
kas ne vienam atimdavo pro
gą dalyvauti.

Taigi, visi rengkimės ten 
dalyvauti patys ir skelbkime 
kitiems.

Rep.

Alaus Išvežioto] ai Negrįš 
Darban Be Laimėjimų

Bravarnių savininkai su uni
jos viršininkais buvo išdirbę 
planą sugrąžinti darbininkus į 
darbą ir praėjusį penktadienį 
jį pasiūlė streikieriams. Ta
čiau eiliniai darbininkai virši
ninkų pasiūlymą atmetė. Jie 
pareiškė, kad jie negrįš dirb
ti be pilno laimėjimo.

Tuo patimi darbininkai pa
keitė savo taktiką. Jie nusi
tarė įleisti kitų kompanijų ki
tuose miestuose gaminamą 
alų, o tiktai pikietuoti vieti
nes užstreikuotas gamintuves, 
neleisti iš jų išvežti alų. Tuo- 
mi, jie tikisi, vartotojams ne
truks alaus, geriau kooperuos 
su streikieriais. Jų saugoja
moji dii’va bus siauresnė, ge
riau galės apeiti. O bijoda
mi konkurencijos alaus iš už
miesčių bosai turės greičiau su 
jais susitarti.
Kas Buvo Pasiūlyta; 
Ko Reikalaujama?

Bo^ai buvo pažadėję at
šaukti suspendavimus tų apie 
500 darbininkų, kurie nepajė
gė ar nenorėjo nusilenkti bo-

Aktorius Brian Donlevy, žvaigždėse su Dorothy La- 
mour ne už ilgo Į teatrus ateisiančioje United Artists 
filmoje “The Lucky Stiff/” dabar visur matomas 

Adam Hats-skrybėlių skelbimuose.

Apšaudė Algų Vežėją
William Ward, Jr., 39 me

tų, buvęs pašautas ir paliktas 
pakelyje “mirusiu” vežant al
gų pinigus Bourjois pertu me
rijos firmos darbininkams, As
tenijoje. Parvažiuodamas jis 
susitikęs jam pažįstamą An
thony Ferrari, kuris pasisiū
lęs jį pavėžinti, bet nuvežęs į 
Bayside, liepęs gultis į žoles ir 
iš ten nesikelti, o po 
leidęs į jį kelis šūvius.

Ward sakosi ištikro 
netekęs sąmonės, bet
atsipeikėjęs, nuėjęs į susiediją, 
kur žmonės pašaukė jam pa
galbą. Ferrari suėmė.

Norisi nors žodžiu primin
ti visiems moterų organizavi
mosi ir veiklos- patrijotams, 
ypatingai pačioms moterims, 
jog labai svarbus masinis mi
tingas įvyks šio pirmadienio 
vakarą, Manhattan Center, 
311 W. 34th St., New Yorke. 
Įėjimas 80 c.

Programoje taikos ir laisvių 
klausimai. Klubiete.

to pa-

buvęs 
paskui

Horace Harding Hospital, 
Queens, skelbia, jog prasiša
linęs raštinės vedėjas Harold 
L. Sutton ir kad pasigenda
ma $9,000 ligoninės ižde.

Louis di Franza, teisme tvo
jęs į sprandą savo bendrui, 
kurio liūdymas jam atrodė 
žalingu, į kitą teismo sesiją, 
tapo 'atvestas surakintomis 
rankomis.

Iš Albany skelbia, kad mū
sų valstijoje apie 67 procen
tai visų registrant!! netinkami 
draftui dėl silpnos sveikatos.

New Yorke suėmė tris asme
nis kaltinimu, kad jie reika
lavę iš laivų firmos viršinin
ko Luckenbach prievarta iš
gauti $100,000.

Newyorkieciai Eustacio Gar
cia ir Telesforo Del Valle, 
namo savininkas ir agentas, 
patraukti teisman kaltinimu, 
kad jie paėmę $300 už išnuo
mojimą buto.

A Message fo the 

P----- -PEOPLE of BROOKLYN

E. J. QUIGLEY

Vieni kalba šiaip, kiti kalba 
taip apie komunistus. Komer
cinė spauda ir radio, anot 
žmonių priežodžio, “šunis ka
ria” ant komunistų, taip be 
saiko ir be jokio padorumo ri
bų apie juos meluoja.

Komunistų gi spauda skel
bia, jog vyriausiu komunistų 
siekiu yra Įsteigti pastovią 
taiką, kaip to reikalavo ve
lionis Rooseveltas, kaip to 
reikalauja jo buvęs draugas ir 
vienatinis jo programos ir da
bar tebevykintojas Henry A. 
Wallace. Ko daugiau komu
nistai reikalauja?

Komunistai šiomis dienomis 
visose miesto dalyse šaukia ei
lę masinių susirinkimų taikos 
ir karo klausimams aiškinti. 
Tuose masiniuose mitinguose 
nušviečiami ir kiti amerikie
čiams sVarbūs reikalai;

Lietuviams vienu iš pato
giausių nueiti bus rengiamasis 
šio pirmadienio vakarą, spa- 
lių 25-tą, Imperial Palace, 
790 Broadway, Brookfyne (ar
ti prie BMT Jamaica linijos 
Flushing Avenue stoties). 
Įžanga tiktai 25 centai, kiek
vienam išgajima.

Kalbės John Gates, vienas 
iš 12-kos įkaitintų komunistų 
vadų, taipgi Simon W. Ger
son, komunistų ir darbiečių 
kandidatas į City Council, 
velionies Cacchionės įpėdinis. 
Ir bus rodoma filmą “Nurn- 
berg Trials.”

Rimti žmonės neatsideda 
ant kitų pasakų, visuomet pa
tiria tiesą patys iš pirmų lū

pų. Taip elgiasi net mažiau
siuose dalykuose. Tad juo 
svarbiau ištyrinėti patiems da
lyką tokios svarbos, kaip karo 
ir taikos klausimais, kaip ko
votojų už taiką laisvės klau
simais.

Lietuviai taipgi turime ge
roką pluoštą tikietų, įsigyki
te pas mus.

Lietuvių už Gersoną Grupė.

Per Dvejus Metus 
Negavo Lempos

Marine Park srities moterys- 
motinos iš naujo pradėjo 
kampaniją gauti trafiko lem
pą prie Gerritsen ir Fillmore 
Avenues. 'Ties, ta vieta iš 
liaudies mokyklos 222-ros ir iŠ 
parapijiniu mokyklų, * taipgi 
bažnyčios kas dieną praeina 
1,500 vaikų, sako motinos:

—Ko miestas laukia,—miru
sių vaikų 7—klausia motinos.

Moterys pradėjo reikalauti 
ten lempos 1945 metais. šį 
pavasarį parašiusios policijos 
viršininkui Wallander tuo 
klausimu, gavusios gražų laiš
ką atsakymui, bet lempos vis 
nėra. O tuo tarpu ten auto 
nelaimėse jau sužeistos dvi 
moterys ir vyras.

—Neištcnkam lempos ap
saugai savo vaikų, o bilionus 
doleriii leidžiam užrubežiuose 
palaikyti niekam nebereikalin
gus karalius ir fašistus.—pa
reiškė jauna motina.

sų įvedamai nesvietiškai pasku
bai. Tačiau nepanaikino to 
paskubos reikalavimo. O tai 
reikštų, kad bile kada ateity
je nespėjus atidirbti nustaty
tos kvotos tie patys ar bile ku
rie kiti darbininkai gali tapti 
suspenduoti arba ir visai at
leisti iš darbo.

Darbininkai sako, kad ei
nant tuo punktu yra reikalau
jama įkelti alaus pusbačkį ar 
dėžę į sunkvežimį per 45 se
kundes, tokiu greičiu dirbti vi
są laiką. Darbininkai dar no
ri gyventi, tad susitarė negrįž
ti darban be panaikinimo to 
bosų reikalavimo iš darbinin
kų. Streike randasi apie 3,- 
000 draiverių ir jų pagelbinin- 
kų.
Viduje Darbininkai
Nedirbs su Skebais t'

Firmos praėjusį penktadie
nį bandė išvežioti alų su ske
bais, bet tas jų planas sutiko 
dvi skerspaines — streikieriai 
pastiprino savo sargybą, pi
lnėtus, o viduje dirbusieji 
alaus gamintojai ir pilstytojai 
pradėjo atsisakinėti ęu ske
bais dirbti, būriais išėjo na
mo.

Piels bravarnę, East New 
Yorke, pikietavo keli šimtai 
streikierjų. Du pikietuotojai 
areštuoti.

Streikas paliečia visas mies
to bravarnes, bendrai veikian
čias per Brewers Board of 
Trade.

Teisėjas Hyman Bushel at
sisakė kaltinti Mrs. Campbell 
už palikimą vaiko tam, kurį 
jinai skaito tėvui ir kuris - išsi
gali kūdiki užlaikyti.

REAL ESTATE
Ridgewood, N. Y. — 8 šeimynų 

mūrinis gražus namas: po 5 švie
sius, gražius kambarius; geras in- 
vestmentas. $12500.

Cypress Hills—3-jų šeimynų mū
rinis namas, šviesūs gražūs kamba-! 
riai, $11000. Kitas kampinis mūri
nis namas su krautuve (store), vir
šui dvi šeimynos, 4 garadžiai; 
$15500.

East New York — Kampinis na
mas, apačioj Bar & Grill-Rest. Vir
šuje dvi šeimynos. Galima pirkti na
mas arba biznis. Visi virš-suminėti 
namai su tuščiais kambariais.

Vastūnas, 1008 Gates Ave., Brook
lyn, N. Y. Tel. GLenmore 5-7285.

(251-256)

Christmas may still seem far away, but at 
this time I ask you to assist- us in the Postal 
Service by mailing your / parcels to your 
friends or relatives in the Armed Services 
overseas before November 15th (except Japan 
and other Pacific points, which should be 
mailed prior to November 1st). You must 
also consider mailing your parcels to foreign 
countries a» soon as possible.

To addressees in Army or Fleet Post 
Offices you may send up to 70 pounds, but 
the dimensions must not exceed 100 inches 
in length and girth combined. Parcels should 
be endorsed “Christmas Parcel.’* Valuable 
articles should be registered or insured. No
perishables may be sent, and intoxicants or inflammable matter 
are unmailable. Cigarettes or tobacco are prohibited to 
A.P.O.’s in Germany, France, Austria, Trieste and Italy, and 
Navy Nos. 913 and 963.

To addressees in most 
must not exceed 72 i------- ...
of weight vary according to the country, and inquiry al any 
post office station may be made for this information.

All parcels for dverseas must be packed in boxes of metal, 
wood, kolid fiberboard or strong, doublefaced corrugated fiber* 
board, and wrapped in heavy paper, if available.

If, for any reason, you mail your parcels after November 
15th, use our Air Patfeel Post Service. To Army or Fleet Post 
Offices, the cost is flO t ents per pound or fraction thereof. In
quire at any post office for rates to foreign countries.

If you will mail these parcels early, and prepare them 
properly, we in the Post Office will make every effort to see 
that all Christmas parcels inc delivered on time and in good 
condition.

in most foreign countries, the dimensions 
inches in length and girth combined. Limits

i BROOKLYN

{LABOR LYCEUM
J DARBININKŲ ĮSTAIGA
? Salės dėl'Balių, Koncertų, Ban-
I kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.
I Puikus steičius su naujausiais 
l įtaisymais.
Į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
t Kainos Prieinamos.
į 949-959 Willoughby Ave.
I Tel STagg 2-8842

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais. *
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

Edward J. Quigley,
Postmaster

B rook lyno pašto viršininkas Edward J. Quigley prašo 
visų jsitėmyti, Jog jau ne per anksti išsiųsti kalėdines 

dovanas esantiems tolimose pasaulio dalyse. Pasilaiky
kite išsikirpę šį informacijų lakšteli, jis gali jums pa
gelbėti išvengti daug bereikalingo darbo, o kartais 

ir lėšų.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI

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

Tel. EVergreen 7-6288

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
I I

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

A. Kalinauskas
Parduoda naujas ir taiso 

sekamas mašinas: 
f

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.
Kreipkitės: 

104-12 - lllth Street
Ozone Park 16, L.I., N.Y.

Telefonas Virginia 3-5397

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. j

Pel. EVergreen 7-6868 į 

Valandos: j^g^kare | 

Penktadieniais uždaryta.

'/T TDD7Q DAD 411 GRAND STREET
I O DAU BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

------- -------------------- --------- - ------_

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N.Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

> • , r. <

^NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS
*>• / **

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2178 ~

6 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Spalių 25, 194$ 
i




