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Religinis fanatikas, nuolat 
nešiojęsis pažastėje bibliją, I 
Jloward Unruh, Camdene I 
(N. J.) nušovė 12-ką žmonių 
ir keletą pašovė. Vienas pa
šautasis jau mirė ligoninėje, 
—vadinasi, iš viso nužudyta, 
13-ka. I! 

, !
Howard Unruh yra karo I 

veteranas, 27 metų amžiaus 
vyras.

Tai baisi žinia, kuri paro
do, kokių nenormalių žmonių 
laisvai vaikščioja mūsų mies
tų gatvėmis.

Tai, beje, parodo, kokių
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baisūnų palieka karo audra. 
Šis nelaimingasis yra antrojo 
pasaulinio karo veteranas.

Kiekvienas karas pagimdo 
baisūnų, bet pastarasis pa
saulinis karas pagimdė jų 
daugiausiai.

O kas būtų, jei karo pro
vokatoriams pavyktų sukulti 
trečiojo pasaulinio karo gais
ras ? /

★ ★ ★
Nominaciniai partijiniai 

balsavimai Niujorko mieste 
praėjo antradienį mažai te
pastebėti.

Amerikos Darbo Partijos 
kandidatai Manhattano pre
zidento vietai atkreipė j save 
daugiau dėmesio, negu kurie 
kiti.

Kaip žinia, Manhattano 
prezidento vietai atsistojo du 
kandidatai:

Ewart Guinier, negras, uni- 
jistas veikėjas, žymus visuo
menininkas.

Eugene P. Connolly, dabar
tinis miesto tarybos narys.

Partijos vadovybė, su kon- 
gresmanu Marcantonio prieš
akyj, stojo už Guinierį, na, ir 
pastarasis lengvai nominaci
jas laimėjo, gaudamas 10,68€> 
balsus prieš Connollio 2,014 
balsų.

Didelę klaidą padarė Con
nolly, išstodamas prieš Gui- 
nier’į. Jis tuo būdu sau nie
ko nelaimėję, o tik įnešė Dar
bo Partijon kai kurių nesusi
pratimų.

Nuo dabar mūsų didmiestyj 
prasidės gyvesnė rinkiminė 
kampanija.

Vyriausi šiuo metu Darbo 
Partijos kandidatai yra:

Vito Marcantonio — miesto 
majoro vietai.

Guinier—Manhattano pre
zidento vietai^

Benjamin J. Davis—miesto 
tarybos nario vietai.

Neužilgo pilnai išaiškės ir 
tai, kas, kokie darbiečių kan
didatai Jjus kitose miesto ap
skrityse: Brooklyne, Bronkse, 
Queens’eje ir Staten Islande.

Dar vienas’ klausimas var
gina daugelį Niūjorko valsti
jos balsuotojų: _J<okie bus
kandidatai senatoriaus vietai?

Šiemet, lapkričio 8 dieną, 
mūsų valstijoje bus renkamas 
Jungtinių Valstijų senatorius 
vieton pasitraukusio^ senato
riaus Wagnerio.

Demokratai jau paskyrė 
savo kandidatą: buvusįjį gu
bernatorių Lehmaną. Pasta
rasis sutiko kandidatuoti po 
to, kai Rooseveltienė susitai
kė su kardinolu Spellmanu.

Šiuos žodžius rašant, repu- 
blikonų partijos kandidatas
Dulles “daro apsisprendimą“: 
kandidatuoti senatoriaus vie
tai republikonų partijos są
raše, ar ne? Spėjama, 
Dulles kandidatuos,—o 
metu jau yra sonatoj kur jį 
paskyrė gubernatorius Dew
ey.

Kyla klausimas: ką Ame
rikos Darbo Partija statys sa
vo kandidatu ?

Yra gandų, būk jinai statys 
Henry A. Wallace^.'

Jeigu taip bus, tai galima 
įsivaizduoti, kokia karšta bus

New York. — CIO Elek- 
trininkų,? Radio Darbinin
kų'ir Mašinistų Unija atsi
šaukė į generalį Jungtinių 
Valstijų prokurorą McGra
th ą, kad ištirtų fašistinį po
gromą, kurį Peekskillo, N. 
Y., chuliganai padarė prieš 
Paulo Robeson^ koncertą 
praeitą sekmadienį.

Atsišaukimą pasirašė u-, 
nijos pirmininkas Albertas 
J. Fitzgerald, sekretorius- 
iždininkas Julius Emspak 
ir direktorius James J. Mat- 
les. Jie reikalauja areštuoti 
ir nubausti atsakingus 
Peekskillo valdininkus ir 
g e n g s t e r i u s užpuo
likus. Nurodo, k ai p 
Peekskillo apskrit. proku
roras Geo. M. Fanelli, poli
cijos vadai ir gubernato
riaus Dewev’o atsiusti/gai
šti j iniai policininkai glabo
jo užpuolikų gaują.

Kartu CIO ElektrįniuktK. 
Unijos vadai šaukia guber
natorių Dewey’ų, kad paša
lintų ir teismui atiduotu 
kaltus už razbajų valdinin
kus. Nes tie valdininkai 
kriminaliai sulaužė Jungt. 
Valstijų Konstituciją, kuri 
užtikrina žodžio ir susirin
kimų laisvę.
Prokuroras Mėgina Nubal
tinti Kruvinus Smogikus
Peekskillo prokuroY. Fa

nelli $avo raporte guberna- 
-------- ——;--------------------------------------

Hon? Konge Susprogo Angly 
Laivas; Žuvo 35 Žmonės

Hong Kong. — Eksploda- 
vo ir sudegė anglų laivas 
Chaksang, pri krautas 
sprogstamųjų chemikalų. 
Pranešama, kad sprogime' 
žuvo 35 žmonės.

Anglai mėgina suversti 
kaltę ant kinų komunistų.

- ° - >

Ethiopiios Karalius 
Karia Streiko Vadus

Addis Ababa. — Ethiopi- 
jos “imperatorius” Haile 
Selassie įsakė pakarti gele
žinkelio streiko vadus.

Prieš tą Prancūzų - ethio- 
pų geležinkelį streikayo 600 
darbininkų. •

Miami> Florida. — 150 
mylių smarkumo viesulas 
pleška link Bermudos salų, 

rinkiminė kampanija ne tik 
didmiesty, bet visoje Niujor
ko valstijoje!

Mūsų bendradarbiai ir vei
kėjai nuoširdžiai atsiliepė į 
mūsų pakvietimą bendradar
biauti jubiliejinėj dienraščio 
laidoj.

Raštų gavome .daug ir ban
dysime juos visus sudėti į ju
biliejinę laidą, kuri, beje, iš
eis ne rugsėjo 16ą d., bet rug
sėjo 30 dieną. \

Nuoširdi mūsų bendradar
biams padėka!

toriui Dewey giria vietinę 
ir valstijinę policiją neva 
už tvarkos palaikymą; sa
ko, jeigu ne policija, tai bū
tų buvę daug žmonių už
mušta. Fahelli pasakoja, 
būk karo veteranai nekalti 
už pogromą prieš Robesono 
koncerto publiką. Fanelli 
nušneka, kad, girdi, tik ke- 
liolikiniai vaikėzai užpuolę 
to koncerto dalyvius.

Kukluksai Karia Paulo 
Robesono Pavidalus

Birmingham, Ala. — Ku
kluksai pakorė negro dai
nininko Paulo Robesono pa
vidalą - iškamšą ant 20 pė
dų aukščio kryžiaus ir su
degino. .

Floridos ir tūlų kitų pie
tinių /valstijų Ku Klux Kla- 
ųas-įaip pat korė ir degino 
Robesono pavidalus.

Kukluksai grūmojo patį 
Robesoną pakarti, jeigu jis 
ten pasirodytų.

Dewey Telkia Šerifus 
Streikui Laužyti

Buffalo, N. Y, — Susi
kirtime tarp Bell lėktuvų 
korporacijos streikierių ir 
skębų Wheatfielde tapo su
žeisti 6 asmenys iš abiejų 
pusių.

Albany, N. Y. — Repub- 
likonas New Yorko valsti
jos gubernatorius Tomas 
Dewey įsakė Wheatfieldo 
šerifui sutelkti naujus spe
cialių policininkų būrius, 
kad triuškintų Bell korpo
racijos stręikįęrių demons
tracijas ir daugmenįškus 
pikietus.

Bell lėktuvų darbininkai, 
CIO unijistai, jau 13 savai
čių išstreikavo.

Izraelis Daug Daugiau 
Perka, negu Parduoda

Tel Aviv, Izrael.— Izrae
lio valstybė pernai išleido 
160 milionų dolerių įgaben- 
tiem iš užsienių pirkiniam, 
o užsieniams pardavė savo 
produktų tiktai už 25 milio- 
nus dolerių.

Daugiausia pinigų Izrae
lis prapirko maistui iš už
sienio. .

Iš Amerikos per metus į- 
gabenta į Izraelį 23 nuo
šimčiai įvairių daiktų,-o iš 
Anglijos 11 nuošimčių.

Amerikinių žydų aukos 
daugiausiai palaiko Izraelio 
valstybės finansus.

Suparalyžiuotas Teisėjas 
’ York, Maine. — Aukš
čiausio Jungt. Valstijų Tei
smo teisėjas Wiley Rut
ledge pavojigai tebeserga. 
Suparalyžiuota jam kairioji 
,kūno pusė.

Vėliausios Žinios
• Į I , |

Kanton, Kinija: — Per milžinišką gaisrą ČUngkinge 
praeitą savaitę sudegė 1,700 žmonių, kaip rodo paskuti
nis apskaičiavimas. f

Čungkingas buvo tautininkų valdžies^spstine Antraja
me pasauliniame kare.

Buffalo, N.’ Y.— Bell lėktuvų i fabriko streikieriai 
Whe'atfielde, N. Y., sustabdė busais atvažiuojančius ske- 
bus. Susikirtime sužeista 4 asmenys. ?

Saratoga Springs, N. Y. — Prasidėjo New Yorko CIO 
unijų suvažiavimas. Jo vadai smerkė valstijos guberna
torių Tomą Dewey, kad jis neapsaugojo Paulo Robesono 
koncerto dalyvių nuo fašistinių gengstėrių gaujos. Tie 
gengsteriai sužeidė bent 145 žmbnes. ,

Teigiama, kad suvažiavimas priims pasmerkimo rezo
liuciją prieš užpuolikus ir prieš atsakingus už tą pogro
mą valdininkus.

Kansas City, Mo. — Paskelbtas Missouri-Pacific gele
žinkelių darbininkų streikas. 30,000 streikierių sustabdy
siu traukinių judėjimą .Missouri, Arkansas, Texas ir 
Kansas valstijose.

.Pittsburgh, Pa. — Plieno kompanijų geležinkelių dar
bininkai nusitarė streikuoti. Tuomet turėtų užsidaryti ir 
daug plieno fabrikų dėl medžiagų atvežimo- sustabdymo.

Munich, Vokietija. — Mirė Richardas Strauss, garsus 
muzikos kompozitorius, 85 metų amžiaus.

I

Washington^ — Valdinis darbo departmentas vėl pa
sakojo, kad mažėjąs bedarbių skaičius. -

■ ____  ______ ’ <

Bridlington, Anglija. — Anglijos premjeras “socialis
tas” Clem. Atlee, kalbėdamas anglų Darbo Unijų Kong
rese, pripažino, kad Anglijos iždas atsidūrė krizėje. Kar
tu Attlee plūdo komunistus ir kitus jo valdžios ’kritikus.

Attlee pasakojo, kad Anglijos pasiuntiniai dabar Wa
shingtone tariasi su Amerika “kaip partneriai”, o ne 
kaip dolerių maldaujantieji ubagai. *

Bonn, Vokietija. — Atsidarė vakarinės Vokietijos ne
va respublikos seimas, kuriame vyrauja klerikalai. Jie, 
be kitko, siūlė sudainuot senąjį reakcinį himną “Į)euts- 
chland ueber Alles” (Vokietija aukščiau visų).

Komunistai ir kiti Kairieji atstovai grasino apleisti 
seimo posėdį, jeigu tas šovinistinis himnas bus dainuo
jamas. Taigi seimas jo ir nedainavo.

Čiang Pavogė $138.000,000,
Sako Senatorius T. Connally

Washington. — Demok
ratas senatorius Tomas Co
nnally tvirtino, jog Kinijos 
tautininkų vadas Čiang 
Kai-šekas pasigrobė gau
tus iš Amerikos 138 milio- 
nus dolerių ir su tais pini-
gaiš pabėgo į Formozos sa
lą, apleisdamas tautininkų 
kovą prieš Komunistus.

Republikonas senatorius 
Wm. F. Knowland reika
lauja paskirti Čiangui dar

Graikijos Fašistai ir Tito 
Planavo Užgrobt Albaniją

Maskva. — Sovietinis 
laikraštis Naujasis Laikas 
tvirtina, kad Jugoslavijos 
Tito valdžia ir monarcho- 
fašistiniai Graikijos valdo
vai slaptai susitarė išprovo- 
kuot karą prieš liaudiškąją 
Albaniją, užimti tą kraštą 
ir pasidalinti tarp Jugosla
vijos ir Graikijos.

Naujasis Ląikąs išspaus-

4 Jankiai Areštuoti už 
Vokiečio Užmušimą

Wiesbaden, Vokietija. — 
Areštuoti 4 Amerikos -ka
reiviai, kaltinami* už tai, 
kad geležinkelid stotyje už
mušė vieną vokietį, pavo
jingai sužalojo <kitą ir su
žeidė dar kelis.

$175,000,000 karinės para
mos prieš komunistus.

Senatorius Connally, Se
nato užsieninių reikalų ko
misijos pirmininkas, griež
tai tam priešinasi. Jis nu
rodė, kaip Čiang. Kai-šekas 
ir kiti tautininKų valdinin
kai yra prasivogę ir supu
rę. Kartu senatorius Con
nally džiaugėsi, jog Čiango 
valdžia “f ak tinai jau nu
versta.” 
f

dino Albanijos valdžios pa
rodymus, kaip Graikijos fa
šistai ir Tito agentai laužė 
Albanijos rubežių, mėgin
dami karą iššaukti.
/Naujasis Laikas rašo, jog 

tiktai Albanijos žmonių bu
drumas įškrikdė Tito ir 
Graikijos fašistų planus 
prieš Albaniją.

Lenkijos Metaly Pramonė 
Smarkiai Auga '

Varšava. — Lenkija po 
karo pakėlė savo metalo 
pramonę jau pustrečio kar
to aukščiau, negu 1938 me
tais; o iki 11955 metu ketini 
pakelti metalinių dirbinių 
pramonę 5 kartus aukščiau, 
negu pirmkariniais laikais.

Washington. — Slaptai 
tariasi Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Kanados minis
trai, kaip ištraukti Angliją 
iš dolerinio bankrūto. Pasi
tarimam pirmininkauja A- 
merikos iždo sekretorius 
John Snyder, stambus ban
kininkas.

Į reporterių klausimus a- 
pie tų puokalbių turinį nie
ko neatsakė nei Anglijos 
užsienio reikalų ministras

Verslas per Mėnesį 
Nupuolė 6 Nuošimčiais

• Washington.,— Urminis 
sandėlių biznis visoje šalyje 
liepos mėnesi nupuolė 6 
nušimčjais, kaip raportuoja 
valdinis prekybos depart
mentas.

Liepos ' mėnesį šiemet 
sandėliai pardavė prekių 
viso už $4,904,000,000, tai 
yra, $350,000,000 mažiau, 
negu .birželio mėnesį.

Tiktai automobilių .' ir 
drabužių verslas nenupuo- 
lė. Mažas smulkesnių .biz
nių skaičius laikosi vietoj 
bei truputį pagerėjo.

Kinijos Liaudininkai 
Kviečia P. Robesoną

Šangįiai, Kinija. — Kinų 
liaudininkų - komunistų vy
riausybė per radiją kvietė 
garsųjį amerikinį negrą 
dainininką - artistą ^Paulą 
Robesoną atvykti Kinijon 
dainuoti;.žada suruošti jam 
koncertus. ,

Mexico City. — Ameriki
nio žemyno kraštų atstovų 
suvažiavimas dėl pasaulin, 
taikos palaikymo laukia 
Robesono atsilankymo.

(Fašistiniai Peekskillo, 
N. Y., chuliganai dviem at
vejais užpuolė Robesono 
koncertus ir sužeidė bent 
200 dalyvių.)

Vienas Philadelphijos 
Gaisras Užkūrė 15 Kily

» ■■ ■ ...

Philadelphia. — Staigiu 
gaisru užliepsnojo ir su
griuvo tuščias septynių 
aukštų namas už 4 blokų 
nuo City Hali. Nuo jo užsi
degė ir 15 kitų namų. Gais
rai per trejetą valandų bu
vo užgesinti. 6 ugniagesiai 
sužeisti. i.

Didysis namas buVo pra
dėtas griauti. Jo vietoj bus 
įtaisyta aikštė1 automobi
liams pastovėti.

ITALŲ FARMU DARBI
NINKAI IŠRINKO KO
MUNISTUS VADUS

Roma. — Įvyko Romos 
srities farmu darbininkų 
unijos suvažiavimas; 76 
nuošimčiais . balsų' išrinko 
vadais komunistus.

ORAS.—šiltoką giedra.

Bevinas nei Snyderis.
Snyderis tik priminė pir- 

mesnį savo pareiškimą, jog 
Amerika negalės duoti An
glijai daugiau dolerinės pa
ramos, kaip iki šiol.

Iš neoficialių pranešimų, 
tačiau, žinoma, kad anglai 
reikalauja numušti muiti
nius mokesčius už įgabena
mus Amerikon parduoti an- 
glų dirbinius, taip kad An
glija gautų daugiau dolerių. 
Taip pat teigiama, kad an
glai prašo priimt jų pinigus 
svarus sterlingų apmokėji
mui už perkamus iš Ameri
kos daiktus.

Amerika tiktai už dole
rius parduoda Anglijai 
reikmenis. Jau nuo pirmiau 
žinoma, kad jungtinių Val
stijų politikaUragina nupi
ginti svarų sterlingiL vertę,7 
lyginant su doleriu. Tas nu- 
pįginimas numuštų algas 
Anglijos darbininkam. Tuo
met, girdi, nupigtų Angli
jos dirbiniai, ir amerikonai 
daugiau jiy pirktų, užmokė
dami dolerias.

Po Antrojo pasaulinio 
karo Amerika “paskolino” 
Anglijai 3 bilionus, 750 mi
lionų dolerių penkeriems 
metams. Anglijos valdžia 
išeikvojo tą paskolą per 2 
metus. Tuo tarpu ameriKi< 
nis Marshallo planas davė 
Anglijai daugiau kaip bi- 
liona dolerių, ir vis tiek 
Anglijos iždas ant bankrū
to kranto.

Anglija, taupydama dole
rius, 25 nuošimčiais suma
žino daiktu pirkimą iš 
Junetiniu Valstijų.

Bet numatoma, kad an
glai vėl prašys šimtu milio? 
nu dolerių “paskolos” iš A- 
merikos.

8 Konęresmanai 
Bus Franko Svečiai

New York. — Demokra-/ 
tas Washington© kongres- 
manąs James J. Murphy ir 
7 kiti Kongreso Atstovų 
Rūmo ųariai laivu išplaukė 
į svečius pas fašistinį Ispa
nijos diktatorių Fr. Fran/ 
ko.

Jie tarsis su Franko apie 
Jungtinių Valstijų paskolą 
j arti; taipgi kalbėsis apie 
pilnų diplomatijos ryšių aU 
steigimą tarp Amerikos ir 
Ispanijos fašistų valdžios.

Kompanijos Turi Derėtis 
Apie Pensijas Darbininkam

Washington. — Tide Wa
ter žibalo kompanija buvo 
atsisakius derėtis su unija 
dėl senatvės pensijų ar 
sveikatos - gerovės fondo 
darbininkams.

Bet valdinė Darbo San
tykių Komisija vienbalsiai 
nusprendė, kad kompanijos 
turi derėtis dėl pensijų ir 
gerovės fondo, jeigu unijos 
to reikalauja.
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Šiurkštus Prisiminimas
Tūlas Kurt J. yra kilęs iš Vokietijos, prieš karą atvy

kęs Amerikon, karo metu trejis metus tarnavęs Jungti
nių Valstijų kariuomenėje — daugiausiai Pacifiko salose, 
— o dabar gyvena Philadelphijoj.

Praėjusią savaitę jis buvo atvykęs į Robesono koncer
tą, suruoštą netoli Peekskill miestelio, — koncertą, kurį 
sužvėrėję fašistai, kukluksklanininkai ir kitokie chuliga
nai buvo užpuolę pajėga.

Kurt J. (jis savo pavardę atsisako skelbti dėl to, kad 
nenori, idant jo šeima nukentėtų) dabar aprašo savo “į- 
spūdžius” Daily Workeryj. Jis atvirai pasako, jog Peeks- 
kill’io pogromai buvo visiškai analogingi tiems riacių smo
gikų pogromams, kuriuos jie atliko Vokietijoje.

Kurt J. paeina iš Andernach miestelio, savo didumu 
panašaus į Peekskillį. Ten taipgi naciai siautėjo panašiai, 
kaip čia. Ten jie baubė, rėkė,- staugė lygiai tokiais pat 
balsais, kaip amerikiniai jų imitatoriai. Abie j i mėtė ak
menis ir kitokius daiktus į antifašistus tikslu užmušt.

Sutinkame su Kurtu J., jog fašistai; nepaisant, kur jie 
būtų, yra tokie patys velniai. Sutinkame su juo ir tame, 
kad jie mėto akmenimis tikslu užmušti. Amerikoje fašis
tai siautėja‘šiandien ne tik prieš negrus ir žydus; jie, 
kaip ir hitlerininkai Vokietijoje, siekiasi s m o'g t i 
smūgį kiekvienam demokratijos šalininkui. Neužilgo jie 
pradės siautėti ir prieš ateivius, bent kokius ateivius.

Bet ką tai reiškia?
Tai reiškia tą: dabar yra laikas Amerikos žmonėms or

ganizuotis į antifašistinį judėjimą ir fašizmui pastoti ke-

Dabar yra laikas veikti. * - '
Dabar laikas reikalauti gubernatoriaus Dewey ir kitų 

valdininkų, kad jie imtųsi žygių organizuotam chuliga
nizmui suvaldyti.

Rugsėjo 4 dieną Peekskillyj laisvės ir demokratijos ša
lininkai parodė savo’ galybę ir vienybę. Nepaisant visko, 
šisk koncertas, šis sambūris buvo mūsų laimėjimas, o ne 
pralaimėjimas!

Turime atsiminti, kad fašistai - kukluksklanininkai ir 
kitokie gaivalai Westchesteryj buvo nusitarę neįsileisti 
Paul Robesęno ir jo šalininkų. Tačiau jie buvo priversti 
juos įsileista— prieš jų valią įvyko koncertas.

k Jei tik darbo žmonės laikysis ir bus užtenkamai drąsūs, 
jie bekylantį fašistinių govėdų siautėjimą lengvai nu
blokš į šalį ir žygiuos pirmyn!

Pasitraukė
Britanijos Darbo Unijų Kongresas, įvykęs Bridlingto- 

ne,užgyrė savo vadovybės nutarimą pasitraukt iš Pasau
linės Darbo Unijų Federacijos. Užgyrimas, tačiau, pra
ėjo toli gražu ne vienbalsiai: 6,258,000 balsų buvo už va-' 
dovybės nutarimą, o 1,017,000 balsų — prieš.

Žinant, kaip biurokratija šaukia savo unijų kongresus, 
žinant gudrią Britanijos darbo unijų biurokratijos politi
ką, yra gerai žinoma, kad toje šalyje yra kur kas daugiau 
organizuotų darbininkų, negu vienąs milijonas, stojančių 
už tarptautinę darbininkų vienybę.

Turime atsiminti, jog Pasaulinė Darbo Unijų Federaci
ja buvo įkurta su Britanijos darbo unijų vadovybės tal
ka: Tarybų Sąjungos darbo unijos, Amerikos CIO ir An
glijos darbo unijbs buvo vyriausias veiksnys tarptautinei 
federacijai įkurti.

Bet po to, kaip žinome, Wall strytas pradėjo šaltojo ka
ro politiką'prieš Tarybų Sąjungą. Nusilenkė Wall strytui 
CIO vadovai, nusilenkė ir Anglijos darbo unijų vadovai. 
Dabar jie ruošiasi kurti naują federaciją,- tarnaujančią 
Marshall© planui ir Trumano doktrinai.

Taikos Kongresas Meksikoj
‘ Šiuos žodžius rašant, Meksikos mieste, Meksikoje, vyk

sta Kontinentalinis Taikos Kongresas.
Kol kas neturime smulkių žinių apie jų sudėtį, bet yra 

tiek aįšku, kad Kongrese dalyvauja apie pora tūkstančių 
delegatų, atstovaujančių - Amerikos kraštus, Amerikines 
respublikas ir Kanadą.

Nemažas skaičius delegatų Kongrese dalyvauja iš 
Jungtinių Valstijų, jų tarpe mokslininkas Du Bois, taip
gi ^menininkas - artistas Paul Robeson. .

Buvęs Meksikos prezidentas, Lazaro Cardenas, asme
niškai Kongrese nedalyvauja, o tik" pasiuntė jam šiltą 
sveikinimą, palinkėdamas, kad Kongresas atneštų juo di
desnių vaisių taikai palaikyti.

New Yorko “Times”, korespondentas tame mieste pra
neša, jog Kongrese entuziazmas didelis ir jis, žinoma, 
reiškiamastapi pasauliui,kuris koVojaužilgametę,pasto
vią taiką. Tas pats'korespondent būk Kongreso 
dalyviai “kalnus verčia” ant Jungtlnh/Valstijų. Mes tup 
neikime, nes tai yra melas. Jeigu tenyra minimos Jungt. 
Valstijos, tai jos minimos ryšium, su karty provokatoriais, 
su Wall stryto amunicijos 
shingtone, nes šitie žmonės tai karo nori ir daro viską, 
kad jis būtų uždegtas.

Taikos Kongreso Meksikoje nariai puikiai žino, jog 
Jungtinių Valstijų liaudis karo nenori, jam priešinasi ir

araliais jų bernais Wa

MŪSŲ DARBO UNIJOS
UžSIčIAUPKITE BUR- ( 
NAS IR TIK KLAUSYKI
TE KLERIKALŲ..:
I

Kunigų Drauge koks tęn 
J. Vieksnelis parašęs vedV 
mąjį straipsnį “Vienybėje 
Galybė.” Iš visų straipsnio 
galų trykšta nepasitenkini
mas tais, kurie įeina į “ben
drą , frontą” prieš Tarybų 
Lietuvą, bet ne visame ka-z 
me ištikimai klauso klerika
lų diktatūros. Veikiausia 
bus taikoma menševikams, 
kurie laiks nuo laiko cypte
li prieš klerikalizmą.

Per ašaras Vieksnelis ba
ra neklaužadas:

Daug padaryta, tačiau dar 
•daugiau reikia padaryti. Dar 
nėra realizuotas vienybės prin
cipas. Mes turime pasiekti, kad 
ne tik tikslas būtų lygiai visų 
pripažintas, bet ir veiksmai 
šiam tikslui s'iekti būtų pil
nai koordinuoti... Mums pa
vojus jai(‘ ne gręsia, bet už
griuvo, taigi ąr turime mora 
lines teisės leisti sau kokią tai 
prabangą ir nereikšmingais 
klausimais nuodyti atmosferą. 
Kas iš to, jei įrodinėsime (ro
dydami pirštu į atitinkamą 
pusę), kad socializmas' yra 
trąša komunizmui arba kad 
bolševizmo aukos, kaip dr. 
Skrupskelis, dr. Dielininkaitis 
ir kiti 
giško 
kiškos 
Kam
klausimus šiuo metu viešai dis 
kutuojant? Tuo nestiprina
ma Lietuvos laisvės akcija, 
bet priešingai — paliestosios 
grupės ■ diskredituojamos ir 
numušamas ūpas.'Gal tik Bim
boms, ir Mizarams nušvinta 
veidai!

geri patriotai buvę bei 
rexizmo, atseit katali
diktatūros šalininkai
patarnaujama, šiuos

Ponai politikuoją žurnalis
tai, sudrausminkite savo plun
ksnas, ponai mokslininkai, 
spręsdami tuos klausimus, kad 
ir akademinėjp^plotmšje, pa
laikykite Juos rankraščiuose. 
Dar ateis laikas tuos klausi-
mus /padiskutuoti rūgs

kad baisiai nusi- 
kurie neiškenčia 

aikštėn katalikų 
dvasininkijos ir 

klerikalų tokį

Aišku, 
deda (tie, 
neiškėlė 
bažnyčios 
pasauliečių
ištikimą bendradarbiavimą 
su Hitleriu ir Mussoliniu, 
arba, Lietuvoje, su Smeto
na. Tiesiog, pavyzdžiui, ne
gražu z priminti, kad kum 
Krupavičius ir visa- Lietu
vos klerikalų klika 1926 me
tais padėjo Smetonai smur
tą pravesti.

Bet faktai pasilieka fak
tais. Menševikų užsičiaupi- 

tylėj imas apie darmas

taip neseną praeitį, kai Vo-Vatikaną ir nuo jo atkra 
kietijoje iy Italijoje kuni

klus ir ragino jaunimą su 
noru mirti už žmogėdrišką 
fašizmą, istorijos nepakeis, 
tiesos nepaslėps. Tiesa pa
siliks tiesa.

NACIZMO ATGIMIMAS 
VOKIETIJOJE |

Žurnalas “United Na
tions World” mano, kad Vo
kietijoje vėl smarkiai kelia 
galvą hitlerinis nacizmas. 
Žurnalas rašo:

“Europiniai diplomatai, 
ypač francūzai, labai susi
rūpinę kilimu’ nacionalizmo 
bangos Vakarinėje Vokieti
joje, — bangos, kuri nustel
bė paskutinius rinkimus 
Vokietijoje, kuomet; visos 
partijos iškėlė nacionalisti
nius obalsius, pastūmė į ša
lį prasižengimus, papildy
tus naciškoje Vokietijoje 
Antrojo Pasaulio Karo me
tu ir padrąsino atgimimą 
tos idėjos, kad Vokietija yra 
apgyventa . aukštesųbs rasės 
žmonių.

“Trys vakarinės okupaci
nės valstybės veda reikalus 
Vakarinėje Vokietijoje kur 
ranka ir koja. Teorijoje jos 
siekia išugdyti demokrati
nę Vokietiją. Betgi prakti
koje panaudojamos nacio
nalistinės ir autoritarinės 
tendencijos paskubinimui 
ekonominio atstatynįo.”

Kaip tik. taip Vokietijoje 
išaugo rudasis fašizmas po 
Pirmojo Pasaulinio Karo. 
Tuo pačiu keliu dabar veda
ma Vakarinė Vokietija.

Kasf kita su Rytifie Vo
kietija. Ten nacizmo šaknys 
išrautos ir sudegintus.

“ŠVENTIEJI/METAI 
KOMUNISTAI

“United Nations World” 
Tibor ’ Koeves rašo, kad 
1950 metais įvyks pasauli
niu mastu persiėmimas tar
pe katalikų bažnyčios hie
rarchijos ir komunistų. Vis
kas prasidėsią su “šventai
siais metais,” kuriuos po
piežius sugalvojo ir paskel
bė. Popiežius, paskelbdamas 
“šventuosius metus,” turė
jęs mintyj kopiunistus. Bet 
komunistai popiežiaus pla
nus “shuodę” ir pradėję 
mušti trivogą. Nuo dabar 
pasaulio komunistai tik ir 

kaip pakenktisapnuosią
Vatikano bizniui su šven
taisiais metais.’ Jie dėsią
visas pastangas pažeminti

Lietuvių Kultūrinio Centro
Kerne j ai

Sekami mūsų Kultūros Centro rėmėjai šiuo metu pa 
skolino: . ’ '•■.'• v? "

Jonas Marcinkevičius, Harrison, N. J. ... $1,000.00 ’
L. ir J. Žemaičiai, Hartford, Conn. ...... 1,000.00 

'Kazvs Blaizes. Greenlawn, N. Y. .............. .  300.60
Sekami paaukavo

(Viso jau sukelta $14,865. Ligi $35,000 trūksta $20,135.
Prašomi vįsi draugai ir draugės pasiskubinti su pa

skolomis, kad greičiau reikalingą sumą sukelti. z
'Gimnazijos pertaisymo darbas jau eina visu smarku

mu. Geležiniai stulpai ir balkiai jau sudėti. Dabar ant
ram aukštui lubas deda.

Daugelis draugų ir draugių ateina pažiūrėti, kaip ten 
viskas pertaisoma. ' j ' !

Siųsdami čekius ar money orderius, rašykite sekamai: 
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, Inc.

prieš jį visuomet kovos, tąi kam gi Kongreso dalyviai tu
rėtų Jungtines Valstijas pulti? ' ' v

Labai džiugu, kad sis Kongresas vyksta, ir kad jis pa
sekmingas. Tai dar vienas didžiulis balsas uz taiką., Tai 
dar vienas tvirtas mostas, kurio naujo karo provokatoriai 
negali nematyti. . ’,

tyti tikinčiuosius smalsuo
lius, kurie galvojo apie ke
liavimą į Romą pamatyti 
popiežių 1950 metais.

Mums atrodo, kad Koe- 
veso baimė turi per daug 
dideles akis. Nesimato, kad 
komunistai jau taip nemie-Į 
gotų naktimis dėl Vatikano 
^šventųjų metų.” . v-

Bolivijos Valdžia Imanti 
Viršų prieš Sukilėlius

La Paz, Bolivija. — Bo
livijos valdžia sako, kad 
jos kariuomenė vejasi su
kilėlius, bėgančius iš Sucre 
ir Potosi miestų; valdiniai 
lakūnai bombarduoja iy ap
šaudo bėgančius.

Teigiama, kad 
suėmė vyriausią 
vadą.

Valdžios armija
dienį atgriebė minimus mie 
stus.

valdžia 
sukilimo

pirma

ANGLIJOS DARBO 
UNIJŲ VADOVYBĖ

Mieste Bridlington eina 
suvažiavimas Anglijęs Dar
bo /Unijų Kongreso. Suva- 

ižiavime dalyvauja ir Ame- 
'rikos Darbo Federacijos 
atstovas Harry C. Bates. 

I Kongrese iškilo du svar
būs klausimai. Vienas klau
simas lietė Anglijos Darbo 
Unijų Kongreso pasitrauki
mą iš Pasaulinės Darbo U- 
nijų Federacijos, o kitas— 
pasmerkimą d a r - 
biečhįj valdžios už pardavi
mą Anglijos Marshall Pla
nui. $

Kai buvo balsavimas, už 
užgyriipą vadų nutarimo 
pasitraukti iš Pasaulinės 
Federacijos paduota 6,258,- 
000 balsų, prieš 1,017,000. 
Panašia proporcija Kong- 
sas. pasisakė ir už Marshall 
Planą.

Šitie rezultatai nieko1 ne-

gresas, tiek dabartinė Ang 
Ii jos valdžia yra tose pa 
close rankose.

MASSACHUSETTS LIETUVIAMS
Vasara ir kartu piknikų 

sezonas baigiasi. Massachu? 
setts lietuviai prašomi nu
sitarei sau kaipo būtiną 
prievolę atlankyti paskuti
nius du piknikus, rengia
mus Gintarų Radio Progra
mos palaikymui. Pirmas 
atsibus šį sekmadienį, rug
sėjo 11 dieną, Lietuvių Tau
tiško Namo parke, Montel
lo, Mass., ir antras sekma
dienį, ’ rugsėjo 18 dieną, 
Worcesterio Olympia Par
ke, Shrewsbury, Mass.

Visi mūsų geri patrijotai, 
kurie esate užinterėsuoti 
palaikymu -ir tobulinimu 
Gintarų Radio Programos, 
turite žinoti, kad ši progra
ma yra mūs visų, lygiai vi-

Gintarą 
ir varde, 
komisijų, 
skaitlin-

siems tarnauja, ir tik mums 
visiems vieningai dirbant ir 
remiant, tegalima 'siekti ir 
laukti tobulybės 
mių iš jos. Varde 
Radio Komiteto 
piknikų rengimo 
prašau visus kuo
giausia į šiuos piknikus at
silankyti. Jūs praleisite 
smagiai laiką ir savo atsi
lankymu jūs suteiksite mo- 
ralinėš ir medžiaginės pa
ramos pąčiai programai ir 
ūpo tiems, kurie daug dirba 
dėl jos. Be jūsų plačios ko
operacijos, paramos, prita
rimo ir akstinimb, tas ūpas 
negali kilti, ir darbas nega
li sėkmingai bujoti.

Komiteto pirm. S. Zavis

Jubiliejaus Atžymejimal
Pabaigoje pereitos savaitės atvyko į Brool^iyną 

ter Brazauskas iš Hartford, Conn. Atvežė 
paramos sekamai: pelno nuo pikniko $350.00 ir tame pa 
čiame piknike aukų buvo surinkta $156.15 
pasisekimas Conn, valstijos spaudos pikniko, 
spaudos. <

J. K. Mažiukna iš Pittsburgh, Pa. prisiuntė $20.00. Per 
jį aukojo: j

ALDLD 87- kuopa

lenrasciui

Tai gražus
paramai

$10.00
5.00

J. K. Mažiukna . ................................. • 5.00
Daugiau gerų dienraščio patriotų aukojo patys savo 

iniciatyva sekamai:
Stefania Sasna, Brooklyn ....
Jonas Marcinkevičius, Harrison, N. J

$30.00 
10.00 

. 6.00 

. 5.00 
> 3.00 
. 2.50 

. 2.50 
. 2.00

B. Kavalckus, Philadelphia, Pa. .
P. ir F. Indruliai, Scranton, Pa. .
P. ir D. Šlekaičiai, Scranton, Pa. .
Veronika Oleikis^Philadelphia, Pa
Philadelphijcjs pikųike dienraščio jubiliejaus atžymė 

jimui per P. Bųknį pridavė dovanų:
Juozas,ir Ąmilia Benderiai, Calageville, Pa. $10.00
A, B aks
Jonas R

ilia Bendoriaij Calageville, Pa. $10.00 
Philadelphia, Pa. . ... . . . 5.00 

ainys, Philadelphia, Pa. ..... 5.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Per R. Mizarą Philadelphijos piknike'aukojo jubilie 
jaus atžymėjimui:v

Anthony Degutis, Philadelphia, Pa. .> . 
Marė Ramanauskienė, Philadelphia, Pa. 
John Plask, Philadelphia, Pa. . . . . ' 
Jonas ir M'arė Gugonys, Philadelphia, Pa 
Anicetas Meškauskas, Palmyra, N. J.
Graži parama dienraščiui. Dėkojame visiems aukoju

siems ir pasirūpinusiems parinkimu aukų. Infliacija vis 
dar užsmaugusi laiko mūsh dienraštį finansiniai. Nors 
paruošimas jubiliejines laidos jau yra baigiamas, tačiau 
paramos dienraščiui negalime baigti, turime tęsti tolyn, 
turime atsilaikyti prieš infliaciją. ( . .

Geo. Čepelis, Philadelphia, Pa., . , 
Frank žiži-s, Philadelphia, Pa. . . 
J. Mikitas, Philadelphia, Pa. .; . 
Juozas Bubnys, Baltimore, Md... . 
Andrius Krikščiūnas, Baltimore, Md 
Jackob Juškauskas, Baltimore, Md. 
Mary McDanald, Baltimore, Md. .
J. Ančiukaitįs, Baltimore, Md. . ~

$5.00
-3.00

2.00
2.00
1.00

Prieš dešiniuosius vadus 
Kongrese kovoja komunis
tai ir kairieji unijistai. Jie 
kaltina vadus, kad jie ima 
instrukcijas iš Jungtinių 
Valstybių Valstybės De
partment©, Amerikos Dar
bo Federacijos ir Amerikos 
kapitalistų klasės.

• Visgi kairysis sparnas 
šiame Kongrese gerai pasi
rodę, surinkdamas daugiau 
kaip milijoną balsų.

AMERIKOS DEŠINIŲJŲ 
UNIJŲ SUVAŽIAVIMAS

Kubos sostinėje Havana 
prasidėjo suvažiavimas In
ter -.American Labor Con
federation. Šitą konfedera
ciją sudaro Jungtinių Vals
tybių, Centralinės' Ameri
kos ir Pietų Amerikos deši
niosios unijos.

Suvažiavime dalyvauja 
atstovai nUo-dėsiniųjų uni
jų iš visų respublikų, iš-

ras ir Dominican Republic.
Kubos korųunistai, • kurių 

įtaka Kubos darbo unijose, 
labai didelė, šį suvažiavintfą 
pasmerkia ir vadina/ jį 
Jungtinių Valstybių i/mp^ 
rializmo padariniu//

SUSKALDĖ |
SUOMIJOS UNI

Iš Helsinkio pranęša,) kąd 
Suomijos Darbo Fectp^icy 
jos vadai išmetė iš Federal 
ci j os septynias kairiąsias u-r 
nijas. Tai reiškia, kao^ųo-A 
mijos darbo unijostapcksir- 
skaldytos. \ /

Iš Federacijos išmestos^ 
visos uįijos, kurios 
klausė

nepa 
'ederacijoš social 

demokrathųų vadų ir ne
atšaukė savo^ątreiko prieš 
samdytojus. '
.Iš Federacijos ųi 

mišką : . darbininkų 
medžio darbininkų Unija? 

darbininkų uni- 
statybos unija, 
/unija, maisto 
unija ir metalo 
unija. ' j .

transporto 
ja, namų 
mūrininkų 
darbininku 
darbininkų

NK

ėstos

TEISMO INI 
ŠINAS PRIE 
JŪRININKU

San Franęisco, Calif. —- 
Federalinis teisėjas Harris 
išdavė samdytojams in-^ 
džionkšiną prieš CIO In
ternational Longshormen’s 
and Warehousemen’s uni
ją. Uždraudžiama unijai 
kaip nors kenkti kodavimui 
laivų, kurie, gabena daiktus 
į Hawaii, kur jūrininkai 
streikuoja.

Indžionkšino pareikaiavo 
National Labor Relations 
Taryba. Ji sako, kad laivų 
kompanijos neša didelius 
nuostolius dėl Hawaii jūri
ninkų streiko. Kompanija, 
kurios laivai plaukioja tar
pe Hawaii ir Jungtinių 
Valstybių, yra Matson Na
vigation Company. Ji sa
ko, kad peY šį streiką ji tu
rėjus keturių milijonų do
lerių nuostolrtk__^
Teismas pasiskubiknAxum 

panijos pelnus gelbėti, vi
siškai nekreipdamas dėme
sio į kompanijos darbinin-

Sužeistas Belgas Perplaukė 
Angliškąjį Kanalą

London. — Belgas Fer
nandas Dumolin, 34 metų, 
sužeistas kovoj prieš na
cius, perplaukė Angliškąjį 
Kanalą, 20 mylių pločio jū
ros “rankovę”, is\Francijos 
į Angliją per 22 wilandas. 
Plaukikui teko grumtis su 
audringomis 8 pėdų aukščio 
bangoniis. \

Pirm plaukiant įsigėj’ė 
šampaną ir užkando deš-

London

Penkt., Rugs. 9, 1949



MAISTO KLAUSIMAS IR PRAMONĖ
TARYBŲ SĄJUNGOJE

rtos/šalies problema yra? mais
tu aprūpinti savo žmones. Nuo tos problemos negali pa
bėgti ne socialistiniai kraštai. Ir moderniškai visuome
nei nebeužtenka paprastų žemes 4ūkio produktų. ' Kiek
vienoje moderniškoje šalyje yra pakilusios milžiniškos

Pati svarbiausia ki

maisto pramones. Tą patį užeiname ir Tarybų Sąjungo
je. Bet pereitas karas ne tik padare baisios žalos žemes 
ūkiui, taip pat sugriovė šimtus ir tūkstančiu#7, maisto 
pramones įmonių miestuose. Kaip tą klausimą socialisti
nis kraštas išsprendžia? Atsakymą surandame informa
cijose, kurias patiekia Maisto Pramones Ministras V. 
Zotovas, žiupsnelį tų informacijų žemiau pateikiame 
ir mūsų skaitytojams. Zotovas rašo:

Tarybinės sunkiosios pra
monės išsivystymas ir že-* 
mes ūkio pakilimas užtikri-. 
no palankias sparčiam Ta
rybų Sąjungos maisto pra
monės kijimui. Pokariniu 
laikotarpiu jos gausios ša
kos tolydžio didino gamybą, 
gerino išleidžiamos produkJ 
cijos kokybę, plėtė asorti
mentą. Pirmų dvejų poka
rinio penkmečio metų už
duotį tarybinė maišto pra
monė viršijo ir davė per tą 
laiką 22 procentų produkci
jos prieauglį.

1948 metai — tretieji po
karinio penkmečio metai-r- 
ženklūs labiausiai aukštais 
gamybos augimo tempais 
maisto pramonėje. Taip, ši
tais metais mūsų maisto į- 
monėse produkcijos * prie
auglis jau sudarė 34tpro- 
centus. Iš Centrinės Statis
tikos Valdybos prib\Minis- 
trų Taryb. pranešimo\apie 
valstybinio plano sMįes 
liaudies ūkiui atkurti ir iš
vystyti įvykdymo rezulta
tus 1948 metais matyti, jog 
Maisto Pramonės Ministe
rijos įmonės įvykdė metinį 
planą 108 procentais. Pa
lyginti su praėjusiais me
tais, pavyzdžiui, cukraus 
gamyba padidėjo 70 pro? 
centų, augalinių riebalų — 
33 proc. Dešimtimis pro
centų padidėjo dfuonos, py
rago- ir konditerijos dirbi
nių, margarino, konservų, 
druskos gamyba. Muilo ga
myba išaugo 45 proc.

Galingame tarybinės mai
sto pramonės pakilime ryš
kiai pasireiškė tolydinis 
darbo ^žmonių gyvenimo ly
gio ^kilimas. Sugriautoms 
maisto įmonėms atstatyti 
bei naujoms pastatyti—Ta
rybų valstybė per trejus 
praėjusius pokarinio penk
mečio metus išleido 2,400 
milijonų rublių.

Tarybinis • žmogus, kurio 
gyvenimo lygis visų aukš
čiausias Europoj, nori tu
rėti labiausiai įvairius ir' 
geriausios kokyb. produk
tus. Ir jnes darome visa, ką 
tik galėdami, kad kuo pil
niau patenkintumėm šituos 
teisėtus tarybinių žmonių 
reikalavimus. Šiais metais 
šalia maisto produktų išlei
dimo padidėjimo, žymiai iš
plėstas asortimentas, paki
lo lyginamasis aukštesniųjų 
rūšių svoris, pagerėjo iš
viršinis prekių apiformini
mas. Vartotojų patogumui, 
žymiai padidintas gabalinių 
rūšių kiekis.

Maisto pramonė gamina 
dabar iki trijų tūkstančių 
įvairių rūšių maisto pre
kių. Vien tik konditerijos 
šaka pagamina iki 1,460 į- 
vairių dirbinių, duonos ke
pimo šaka išleidžia apie 300* 
rūšių duonos bei kepsnių 
gajninių, konservų — 35 rū
šis daržovinių 'konservų, 55 
uogienių bei džemo rūšis, 
20 vaisių kompoto rūšių, 
dešimtis įvairių sunkų, piu
rė, pastų ir k.k. Tarybiniai 
maisto produktai dabar ^ga
li patenkinti patį geriausią 
skonį. Tarybinis vartotojas 
garantuotas nuo . bet kurių 
falsifikacijų, išpūstos rek
lamos, padirbinėjimų, kas 
taip būdinga kapitalistinei

gamybai.
Maisto įmonės sistemin

gai aprūpinamos nauja, la
biau tobula technika, įdie
giama naujausioji technolo
gija. Konservų pramonė, 
pavyzdžiui, naujausio tipo 
vakuum - aparatūros dėka 
pagamina aukštos koncent
racijos tomatus, kur ge
riausiai išlaikyti vitaminai. 
Duonos kepimo pramonė, 
mechanizuodama gamybą; 
padidino smulkųjį gabali
nių duonos kepalų išleidi
mą, palyginti su 1947 me
tais, 15 kartų.

Duonos kepimo įmonių 
pajėgumai dabar’ žymiai 
viršija ikikarinį lygį. Duo
nos gamyklose yra pastaty
ta daugybė naujausiu tešlą 
apdirbančių, dalinančių ir 
kitų mašinų, o taip pat nau-' 
jausios konstrukcijos kros
nių. Pilnutinai mechanizuo
tas duonos kepimo procesas 
Maskvoj, Leningrade ir ki
tuose pramonės centruose.

Sviesto bei riebalų pra
monėj įvesti nauji pajėgu
mai: tai įgalino padidinti a- 
liejiniu sėmenų perdirbimą 
ir padidinti salofnaso —pa
grindinės margarino ga7 
mybai žaliavos —. išdirbį. 
Kartu su tuo buvo energin
gai įdiegti šnęk-presai, eks- 
peleriai, ekstraeravimo apa
ratūra. , Technikinis * per
ginklavimas buvo vykdo
mas ir visose’kitose maisto 
pramonės šakose.

1949 metais prieš tarybi
nės maisto pramonės dar
buotojus stovi nauji dideli 
uždaviniai. Teks toliau žy
miai padidinti visų maisto 
produktų išleidimą, dar la
biau išplėsti asortimentą ir 
paderinti prekių kokybę.

Pirmųjų trejų penkmečio 
metų ^rezultatai teikia įsiti
kinimą, jog ketvirtųjų me
tų planas bus tarybinių 
maisto pramonės darbuoto
jų sėkmingai įvykdytas.

Philadelphia, Pa.
Praeitą savaitę turėjau rei

kalą užsukt pas laidotuvių 
direktorių Charles J. Roman 
(Ramanauską). Vos tik ke
lias minutes teturėjo laiko pa
sikalbėjimui, nes tą savaitę 
turėjo 9 šermenis, 4 ameri
konų ir 5 lietuvių.

Rugpjūčio 16 d. mirė Jo
nas Paparis, 61 m.. Rugpjū
čio 27 d. mirė Fra.nces Jut- 
kienė, 71 metų. Rugpjūčio 29 
<h mirė Vladas Legeckis, 39 
metų. Rugpjūčio 30 d.Thlrė 
Vladas Klimas, 63 metų. Rug
pjūčio 31 d. mirė Nellie Ule
vičienė, 62 metų.

Rugpjūčio 20 d. palaidoją 
karį Aleksandrą Tarailą, bu
vo 21 metų, kuomet žuvo 
karo lauke. • ' .

Birželio 7 d. mirė Frances 
Kodis (Bdčanskienė), 65 me
tų. Palaidota šv. Kryžiaus 
kapinėse, birželio. 13 d. Bu
vo narė Lietuvių Literatūros 
Draugijos- 10 kp. Visuomet 
dalyvaudavo pažangiųjų pra
mogose. Liūdėsyj lieka sūnus 
Feliksas BaČanskas ir* duktė 
Alesė Ulevičienė.

Kelios savaitės vėliau mirė 
ir jos vyras Petras Kodis,- 
nuoširdus^ darbininkų veiklos 
rėmėjas. Apie jį plačiau pa
rašysiu vėliau. S. V. Ramutis.

*

Ii

Chicagietė nealkoholiniu gėrimų išvežiojimo firma su
grįžo prie arklinės transportacijos, kuoimet gasolinos 

išvežiotoj ųStreikas beveik sustabdė pristatinėjimą 
miestui gasolinos.

t

DETROITO DIENYNAS

miesto 
ją

kandidatų, 
istorijas, nusi- 

palinkimus kas 
savo prižadų, 
ir ką jie daro

R1NKIMAI
Savu laiku nurodžiau skai

tytojams apie abelną turinį 
Detroito 
Padaviau
statymus ir 
link pildymo 
laike rinkimų, 
po to, jeigu liekasi išrinktai^

Bet Lietuvių Kliubas Pro
gresyvūs Partijos turės paren
gimą nedėlioj, 11 dieną rug
sėjo, 6 valandą vakare, Drau
gijų Svetainėj, 4097 Porter, 
kuriame dalyvaus visi progre
syviai ne veidmainiai, kandi
datai Šio Detroito miesto rin- 
kimuose-primarese.

Tą vakarą, pagal žodžius ren
gėjų, bus “Silkių Bankietas.” 
Bus visi progresyviai kandi
datai, bet įžangos jokios ne
bus ne vienam.

Būkite visi. Norėsite silkių 
—gerai. Nenorėsite—tai dar 
geriau, nes man jų liks dau
giau.

lietuvių^ nekrapytų.
Taip ir atsitiko. ' Krapymas 

sustojo ir spaudos piknikas 
pasibaigė gana pasekmingai, 
nors nekurtuos “nevierninkus” 
iš kitų, kraštų gal ir sutruk
dė. Bet dalyvavo spaudos 

iknike net
Easudžiai ir kiti iš 
taipgi labai linksmai 
praleido mūsų būsianti 
čiai “dipukai,” kurių 
gana didelis skaitlius.

Bravo, “dipukai”;
jums garbę už nebijojimą lie
taus. Nepamirškitę dalyvau
ti ir kitą syk, kada bus koks 
spaudos parengimas.
I Visi mes turime duoną ga
mintis čia iš savo prakaito ir

Grass Lake 
iš toliau, 

laiką 
pilie- 
buvo

duodu

Pats paskutinis—tai Aido 
apie jį 
parašo.

Choro piknikas. Bet 
lai aidiečiai patys ką

Jack LOFiboN

ČAINAGAS
(Tąsft)

Šitų baltųjų velnių nebuvo 
galima suprasti. Sėdėdamas 
teišmo rūmuose ir laukdamas 
sprendimo, Ah-čo galvojo 
apie jų paslaptingumą. Sun
ku pasakyti, apie ką jie' gal
vodavo.* Jam jau buvo tekę 
susidurti su keliais baltaisiais 
velniais. Visi jie buvo pana
šūs: karininkai ir jūrininkai 
laive, prancūzų valdininkai, o 
taip pat ir keletas baltųjų, 
dirbančių plantacijose, neiš
skiriant nei šemerio. Jų min
tys visada būdavo labai pa
slaptingos, ir jų- niekaip ne
buvo galima išskaityti. Jie 
supiykdavo be jokios aiškįos 
priežasties, ir jų pyktis visuo
met būdavo ■ pavojingas. To
kiomis , akimirkomis jie tap
davo tikri žvėrys. Jie rūpino
si menkniekiais, o prireikus 
galėjo dirbti net geriau už 
čainagą. Jie
saikingi, kaip čainagai, 
buvo besočiai ir labai daug 
valgydavo, o dar daugiau ger
davo. čainagas ‘ niekada ne
žinojo, ar kuris nors veiks
mas jietns patiks, ar sukels 
pykčio audrą, čainagas nie
kada negalėjo to numatyti. 
Kas vieną kartą patikdavo, 
tai kitą sykį 
krą įtūžimą, 
niai už- akių 
kurt slėpė jų
nago žvilgsnio.
to' baltieji velniai turėjo tą 
nepaprastą sugebėjimą veikti, 
stumti gyvenimą pirmyn; pa
niekti rezultatų, o taip 
mokėjo palenkti į’ savo pusę 
visus gyvus ir judančius daik
tus ir net gamtos jėgas. Taip, 
baltieji buvo žiaurūs ir nuo
stabūs, ir jie ,buvo velniai. 
Tik pažiūrėk į šemerį.

Ah-čo stebėjosi, kodėl taip 
ilgai buvo ruošiamas sprendi
mas. Iš kaltinamųjų nė vie
nas nedalyvavo Čung Qo nu
žudyme. Ah-Sanas vienas už-

Ah-Sanas tai atliko, 
nutvėręs Čung

nebuvo tokie 
jie

iššaukdavo ti- 
Tie baltieji vel
tu rė j o skraistę, 
mintis nuo čai-

Ir prie viso

Paminėjus Piknikus
Galima dabar pasakyti, kad 

su šiuo bus mūsų paskutinis 
paminėjimas šį metą apie 
piknikus.

Buvo jų visokių, pasekmin-. 
gų ir taip sau.

Anglų spaudos reikalams 
buvo piknikas Welcome Park 
darže, 4 dieną liepos. Diena 
karšta buvo, ausis deginte de
gino. Pasekmės labai geros 
finansiniai, nes pagelbėjo Mi
chigan Edition Workerio lei
dimui toliau. t

Gaila tik, kad lietuvių ma
žai tebebuvo., Tiesą pasakius, 
užteko vienos rankos pirštų 
jų suskaitymui.

Turi.kitą metą tą atitaisyti.
Kitas svarbus abeįnam A-* 

merikoš judėjimui piknikas— 
tai Civilių Teisių Kongreso, 
kuris atsibuvo Budkas Pienių 
Groundš, 21 dieną rugpjūčio 

Tikslas šio pikniko buvo su' 
kelti finansų vedimui teisme 
tų dvylikos vadų New Yorke, 
ir kovai nrieš esamas ant 
’aukų deportacijas.

Diena buvo labai giedri, bet 
daugeliui nauja .vieta, nebuvo 
ge*rai žinoma, bet vistiek tie. 
kurie norėjo paremti CRC. 
dalyvavo jame. Tuom pat sy
kiu ir lietuvių buvo daugiau, 
nes jau reikėjo pasiskolinti ir 
svetimas rankas jų suskaity-' 
mui.

Dabar 
spaudos' 
Grove, ir Progresyvės Partijos 

’•—Paris Park. Abudu z šie 
piknikai pasitaikė tą pačią 
dieną. ! • ’ ' H v

Pasekmės būtų buvusios vi
sur labai geros, jeigu ne ta 
gairita su savo lietumi. Ka
dangi ProgresyVė Partija jau
nesnė, tai gamta ją užpuoję 
sunkiau, nes, pusė po dviejų 

važiavimą

per 
sistema

ne-

prieisiu priė mūsų1 
pikniko Beachnut

lietus tolimesnį
galutinai sugadino.

Ne taip buvo su spaudoNe taip buvo su spaudos 
pikniku. Mat, tas senis barz
dočius buvo pamiršęs apie 
tai, kad lietuviai nelabai se
niai dai* į katalikus pakrikš
tyti, tai buvo pradėjęs savo 
krapyklą, bet vėliau susipra
to, išgirdę^ Perkūną, kad

Kaip, už Ką ir Kaip 
Parankiau Balsuoti?

Pas mus, Detroite, 
kurį laiką jau įvesta 
balšuoti balotais, kur kandi
datai esti sunumeriuoti.

Priežastis tame, kad randa
si pastoviai daug panašių 
vardų, vardų, kurie tyčiaf po
litikierių yra dedami, kad pa
kenkus kitam.

Labai neseniai likosi Vienas 
išrinktas į County Auditors 
vien, dėl to, kad jo vardas 
buvo toks pats, kaip ir .vieno 
seno politinio veikėjo. Ir tas 
žmogus “nė bū, nė be” apie 
tą darbą nežinojo, bet jis 
vistiek likosi išrinktu, ir pa
gal teises užėmė tą vietą!

Taip lygiai ir šiandien į 
miesto tarybos narius randasi 
du kandidatai, kurių vardai 
vienodi, bet jie yra dvi skir
tingos ypatos. '' •

Vienas iŠ jų — tai Stanley 
Novak, kurį reakcionieriai 
pastatė už jį pinigus uždėda
mi išrinkimui į miesto tary
bos nariušf prieš yuvusį sena- 
tortų Michigan valstijos Stan
ley Nowak, kuris taipgi kan
didatuoja į miesto tarybos 
arba “City Councilmen” na
rius.

Tokiu būdu politiniai šarla
tanai apgauna balsuotojus, 
kurie suklaidinti paduoda 
balsą ne už tą, ' už kurį iš 
tikro norį paduoti.

Patartina visiems išsikirpti 
sekamą nurodymą, kurį aš 
paduosiu, tai klaidos- nepada
rysite. . ■

Į miesto majoro vietą bal
suokite už Nr. 8—MortJ Fu- 
ray. ’ ' | -

Į miesto tarybos narius bal
suokite už sekamus (nepa-f 
mirškitę numerių) :

Nr. 38—Wiliam Allen.
Nr. 79—Charles A. Hill.

Nr. 113,—Stanley Nowak ir 
Mr. 130—Ls R. Starr į miesto

Visi į miesto renkamas įstai
gas renkami nepartijiniai, nes 
jų partijų susirišimai nėra 
ženklinami, ir visas balotas 
užvardintas “Non-Partisan.”

Bet kiekviena partija tame 
skaitliu j e tuiį savo žmonių, į 
nekurtas vietas net po kelis.

Tie nurodyti per mane kan
didatai yra žmonės kovingi,

pat

mušė jį. 
viena ranka 
Go už kasos ir atlaužęs jo 
galvą, o kita, pagriebęs pei
lį, suvarė jį į čung Go kūną. 
Du kartus jis dūrė 
Čia, teismo rūmuose, 
užmerkęs akis, vėl 
žmogžudystės vaizdą; 
dėjo, kaip atžariai

peiliu. 
Ah-čo, 
pamatė, 
jis gir- 

ginčijosi
ir svaidė piktus žodžius, kaip 
drabstė purvais ir įžeidimais 
garbingus protėvius, keikė 
negimusias kartas, paskui pa
matė, kaip Ah-Sana's pašoko, 
griebė Čung Go už kasos, 
kaip peilis ' dukart įsmigo į 
pastarojo kūną, kaip atsivė
rė durys, įsiveržė Šemeris, 
kaip Ah-Sanas metėsi į du
ris ir ištrūko, kaip sušvilpė 
šemerio diržas, suvaręs visus 
likusius į kampą, ir kaip rer 
volverio šūviai davė ženklą, ,į 
kurį šemerįui atskubėjo pa'- 
galba. Ah-čo drebėjo, per
gyvendamas tai dar kartą. 
Vienas diržo kirtis sužalojo 
jo skruostą, nuplėšdamas ga
balą odos. Per tardymą še
meris, norėdamas apkaltinti 
Ah-čo, parodė į. žaizdą. Tik 
dabar tas randas pasidarė ne
beįžiūrimas.. Tai buvo smū
gis. Jei dar pusę inčio toliau, 
tai jis būtų netekęs akies. 
Paskui Ah-čo visa tai užmir
šo ir savo vaizduotėje 
tą puikų 'svajonės ir 
sodą, kuris bus jo, kąi 
grįš į savo kraštą'.

Jis sėdėjo bejausmiu
kai teisėjai skaitė sprendimą.

regėjo 
poilsio 
jis su-

veidu,

Taip pat bejausmiai buvo ir 
jo keturių bičiulių veidai. Ir 
nė kiek nepasikeitė netvirta-' 
dą, . kai vertėjas paaiškino 
jiems, kad teismas juos visujf 
penkis pripažino kaltais čung 
Go nužudyme ir nusprendė 
Ah-čou nukirsti galvą, o Ah- 
čo nubausti dvidešimčia me-' 
tų sunkiųjų darbų Naujojoje 
Kaledonijoje, Uong-Lijų dvy
lika ir Ah-Tongą dešimčia 
metų. Dėl to nebuvo ko jau
dintis. ]^et irz, Ah-čou pasi
liko, lyg mumija, ramus, nors 
kaip tik jo galva turėjo .būti 
nukirsta* Teisėjas dar pasa
kė keletą žodžių, ir vertėjas 
paaiškino, kad Ah-čou veidas 
labiausiai sužalotas šemerio 
diržo, todėl jo tapatybė aiš
ki, ii; kadangi vienas žmogus 
visvien turįs mirti, tai jis ga
lįs būti tas žmogus. Taip pat 
ir Ah-čo veidę likusi panaši 
žiauri žaizda leido padalyti 
galutinę išvadą, jog jis nea
bejotinai dalyvavo ~'\žmogžu- 
dystėje, ir todėl buvo nubaus
tas dvidešimčia metų sunkių
jų darbų. Paaiškinta, kad, 
remiantis tais pačiais duome
nimis, jr kitiems buvo pritai
kintos atitinkamos bausmės 
iki dešimties metų Ah-Tongui 
imamai. Tegul tai būsianti 
visiems šainagams atmintina 
pamoka, pareiškė baigdamas 
teismas, kad įstatymai Taiti 
saloje bus vykdomi, nors ir. 
dangus griūtų.

Visus penkis čainagus vėl 
nuvedė atgal į kalėjimą. Jie 
nebuvo nei pritrenkti,*nei nu
siminę. Toks ' sprendimas 
jie'nją buvo nelauktas, bet jie 
buvo prie tokių dalykų pri
pratę, tu’rėdami reikalų su 

, baltaisiais velniais. Iš jų čai- 
nagas retai galėjo tikėtis ko 
kito, kaip netikėtumų. Sun
ki bausmė už nusikaltimą, 
kuri# jie neįvykdė, buvo nė 
kiek nekeistesnė už tas nesu
skaitomas keistenybes, kurias 
baltieji velniai padarė. Se
kančiomis savaitėmis Ah-čo 
žiūrėdavo į Ah-čou su švel
niu smalsumu. Jo galva tu
rėjo būti nukirsta giljotinos, 
kurią pastatė plantacijoje. 
Jis nebsulauks senatvės ir ra
mybės sodo. Ah-čo filosofa
vo ir spekuliavo apie gyveni
mą ir mirtį. O apiė sąve maža 
tesirūpino. Dvidešimt metų bu
vo tiktai dvidešimt metų. To
kiam laikui buvo atitolintas 
jo sodas—tai ir viskas. Jis 
buvo jaunas ir kantrus, kaip 
tikras azijietis. Jis galėjo 
palaukti tuos dvidešimt me
tų, o pei’ tą laiką jo krau
jas nusiramins ir geriau tiks 
ramaus džiaugsmo sodui. .Jis 
galvojo, kokiu^ vardu jį pa
vadins, ir nusprendė pavadin
ti Rytmečio Ramybės Sodu. 
Tuo jis buvo patenkintas vi
są dieną, ir jam atėjo įkvėpi
mas sugalvoti priežodį apie 
kantrumo dorybę, kas ypačiai 
paguodė Uojig-Li ir Ah-Ton
gą. Ah-čou nė kiek nesido-

tnėjo tuo priežodžiu. Jo gal
va per trumpą laiką turėjo 
būti atskirta nuo kūno, todėl 
jam" visiškai netrūko kantry
bės laukti tos valandos. Jis 
daug rūkė, daug valgė, pui
kiai miegojo ir visiškai nesi
rūpino, kad laikas slinko pa
mažu.

tie dvidešimt metų nė 
neapšvietė jo buko pro- 
Jis liko toks pat nega- 
ir kvailas, kaip ir savo 

ūkininkaudamas

Krušotas buvo žandaras. 
Jis dvidešimt metų tarnavo 
kolonijose nuo Nigerijos ir 
Senegalo iki Pietų Jūrų, ta
čiau 
kiek 
to. 
bus
jaunystėje, 
Prancūzijos pietuose. Jis pri
pažino autoriteto galią ir dis
cipliną, o tarp dievo ir žan
darų seržanto jam vienintelis 
skirtumas tebūvrrjo reiškiamo 
vergiško paklusnumd laipsnis. 
Tikrumoje seržantas jam at
rodė svarbesnis už dievą, iš
skyrus sekmadienius, kada 
gaudavo pasireikšti dievo žo
džio skelbėjai. Dievas daž
niausiai būna kažkur toli, o 
seržantas — visuomet Čia pat.

Krušotas gavo iš vyriausio
jo teisėjo įsakymą kalėjimo 
sargui perduoti Krušoto ži
nion Ah-čou. Betgi atsitiko 
taip, kad naktį prieš tai vy
riausias teisėjas ’ kėlė vaišes 
vieno prancūzų karo laivo ka
pitonui ir karininkams. Jo 
ranka rašant įsakymą drebė
jo, ir akys skaudėjo taip 
bjauriai, jog jis nebeperskai- 
tė to, ką parašė. Juk šiuo 
įsakymu jis tenubraukė, kaž- .4 
kokio čainago gyvybę. Ir 
taip jis nepastebėjo, kad prie 
Ah-čou pavardės nebuvo pri
dėjęs paskutinės raidės. Įsa- ‘ 
kyme buvo 'parašyta “Ah-čo,” 
ir kai Krušotas įteikė įsakyk 
mą kalėjimo sargui, šis ąti- 
davė jam Ah-čo. Krušotas 
paėmė jį ir, pasisodinęs^šalia 
savęs į vežimą, dvieju/ mulų 
traukiamą, nuvažiavo. k ,

Ah-po džiaugėsi, būdamas \ 
lauke, saulės šviesoje. Jis sė- ” 
dėjo šalia žandaro ir švytėte 
švytėjo. Jis dar labiau nu
švito, kai pastebėjo, kad mu
lai patraukė į pietus, Atima- 
ono linlč Tikriausiai šemeris 
bus pasiuntęs sugrąžinti jį 
atgal, šemeriui jis buvo rei
kalingas prie darbo. Puiku, 
jis dirbs mielai, šemeris nie
kuomet negalės juo skųstis. 
Buvo karšta diena. Visi dar
bai buvo pertraukti. Mulai 
prakaitavo, ’ Krušotas prakai
tavo ir Ah-čo prakaitavo. Bet > 
Ah-čo karštį pakėlė ko lertg- f, 
viausiai. Tuose kaitriuose sau
lės spinduliuose plantacijoje 
jis dirbo jau trejis metus. Jis 
švytėte švytėjo tokia ^gera ,
nuotaika, jog net kvailas 
Krušotas ėmė stebėtis.

:—Tu esi labai juokingas,— 
tarė jis pagaliau.

Ah-čo linktefėjo galva ir 
ėmė dar labiau & 
šingai teisėjams,
kalbėjo kanakų tarme,' ku
rią Ah-čo Suprato lygiai taip, 
kaip ir visi čainagai ir visi 
Svetimieji velniai.
\. (Daugiau bus)

-------------------\1 ' ■.......................... .................

y tėti. Prie-
Krušotas

Nepraleiskite
Proga susitikti merginas, vaikinus, draugus ir Įsigyti naujų pažinčih Šiame

LINKSMAME PIKNIKE
PROGRAMA:

BETTY SANDERS, žymi liaudies dainų dainininkė, daugelyje skirtingų 
kalbų. > HOPEFOYE, buvusi žvaigždė Calf!> Society.

SPORTAS: Softball gėmlai, pora boksininkų ir nemokamai ant arkliukų
• pajodinėjimas

GROS DVI ORKESTROS 
POLKAS IR JAZZ’US

einą į tas įstaigas ne dėl to, 
kad sau “džiabą”' gauti, o 
paąkui tylėti, bet dėl to, kad 
vesti kovą už pagerinimą pa
dėjimo.

Progresyvė ’Partija remia 
Nr. 8—Alort'Furay į lyajoro 
netą ir Nr. 79—Chas. A, Hill, 

Nr. 113—Stanley Nowak. 
Nr. 130—1. R. Starr.

tarybos narius.
Komunistų Partija remia į, 

miesto tarybos narį Nr. 38— 
William Allen. i

Visi kiti ant baloto — tai 
remiami demokratų ir, repu- 
blikonų.

GEROS DOVANOS 
PRIE ĮŽANGOS

SKANŪS VALČIAI

(vien tik vaikams). (
Nemokamai ant lauko 

judami paveikslai:
’j 1. Animal Club

2. Praguo Music Festival
3. .Mickey Mouse f
4. Big League Baseball
5. Music in America

Kalbės PEGGY DENNIS, žmona Gene Dennis.

Sekmadienį, Rugs.-Sept. 11, 1949
Pradžia 12 vai. dienų. Įžanga 50o. (Piknikas {vyks kad ir lytų)

. Indian Gyove, Chase Lane
Haven, Conn.

tro West Haven.

Politicus.

Prie keli
Sekite iškabami

Nemokamai nuvežimas iš4 Bridgeport nuo 840 Main St., laikas 1 iki 2 vai. 
po pietų. Nemokamai nuvežimas iš New Haven nuo Ukrainų Salės, 
222 Lafayette St., laikas nuo 1 iki 3 v. po pietų.

* Rengia UNITED PRESS COMMITTEE OF CONN.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Penkt., Rugs. 9, 1949



ciam su ryšininkų grupe.

GRYNOS SĄŽINES ŽMONES
Verte N. ZIBERTAITĖ 
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Paraše P. VERŠIGORA
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Volodia šišovas sužeistas . I.
— Sunkiai? , \ i
— Mirtinai... Lig rytojaus neišgy-. 

vens.
Volodia gulėjo ant mano tačankos ir . 

savo puikiomis mėlynomis akimis kiūrė
jo į dangų. 'Jį nuauksavo- besileidžianti 
saulė, pasislėpusi už viršūnių to miško, 
kuriame ką tikuvyko kautynės.

Aš priėjau prie Volodios. Jis pažino 
mane ir bandė nusišypsoti. /

— Matote, neapsisaugojam... drauge 
papulkininki...

— Skauda, Volodia?-
—- Ne ... Tiktai gaila mirti.
Bazima neiškentė ir nuėjo prie arklių.

■ O gal ir nenumirsiu?..? Štai mes 
\ tada pavažinėsime, drauge papulkininki. 
^Jūs po karo vadovausite kavalerijai...

Ir aš pas jus tarnausiu.
— Gerai, gerai... Pakentėk, bičiuli. 

Nuvažiuosime į sanitarinį punktą. Per
rišime ...

— A-a... — nusižiovavo jis. — Gerai, 
jeigu jau perrišite, vadinasi, gerai.

Tačanka pajudėjo. Bazima ir aš ėjo
me iš šralių, prilaikydami jam galvą. Iki 
pat. štabo jis nė karto nesuriko, nesude
javo, nesusiraukė. Tik iš vaikiškų akių 
kampučių riedėjo viena po kitos ašaros 
apdiržusiais, vėjo nupūstais veidais, ku
riuose vos galėjai pastebėti auksinius pū
kelius.
• Kai mano tačanka sustojo greta ve
žančios Išmintingąjį tačankos ir Bazima 
pasilenkė prie Volodios veido, jis buvo 
jau miręs. Mes paguldėme juos abu gre
ta vienas antro; bežade sargyba suktojo 
aplinkui trečiosios ir aštuntosios kuopos 
kovotojai. ’ ' \

Mums negalima buvo čia pasilikti. Męs 
su Bazima nuėjome į štabą paruošti nak-' 
tinio maršruto į rytus. Po valandos kolo
na išėjo toliau.

XXVI
Naktį bežygiuojant velniškai ėmė mie

gas. Mane nukamavo nemigo naktys ir 
paskutinių dviejų dienų įsitempimas. 
Užmigdamas tačankoje, aš spėjau pagal
voti: “Ne, vis dėlto Kovpakas — išmin- 
Tingas senis... Dabar bent Korostenio 
bataliono uodega nuo mūsų atsitrauks ...

' Bet ir iš mūsų persekiotojų nedaugeliui 
pavyko pasprukti. Bet kaį/gi Kijevas? 
Kijevas ... Kijevasštai mūsų ta
čanka su Saška Kpženkovu ant vežėčių 
krašto ir paikių “Pravdos” koresponden- 

f tu, snaudusiu ant mano peties, kažkodėl 
pasuko į šalį nuo kolonos ir lekia jau lau
kais per slėnius ir daubas. Apačioje mū
sų ėmė šmižinėti medžių viršūnės. Kas 
tai? Tur būt, aš užmigau ir negirdėjau, 
kaip atskrido lėktuvai, iš Maskvos . .. Tai 
aš skrendu per frontą. Bet kodėl skren-

. du? Juk manęs/niekas neiškvietė? A-a- 
\ a .. .• Aš buvau l sužeistas mūšyje ties 

Kodra ir mane veža į Didžiąją Žemę 
drauge su Volodia šišovu. Taip, bet ko- 

‘ dėl gi mus neišėmė fiš tačankos, o įkėlė į 
“Duglasą” kartu su arkliais? Ir dabar 

.y tačanka supasi per oro .{duburius... Ti- 
7 ..’kriaušiai mes skrendame daugiau, xMip 

trijų ’tūkstančių metrų aukštyje-, šaltis 
gnaibo veidus, kojų pirštai nutirpo, q - 
arkliai prunkščia šaltyje. Štąi, mašina 
staigiai krinta žemyn, įr apačioje aš ma- 
tau miestą). Maskva? Ne, -juk tai Kije- 
vas.

./ toliau Raudonosios Armijos aikštė, Sta- 
. linka, Solominka... Sustaugus moto

je rams, mašina pakyla aukštyn. Po sparnu 
šmėstelėjo figūra, aukštai virš galvos 
laikanti kryžių. Vladimiro kalnelis ir 
Dniepras.-Taip, bet juk nusileisti drau- 
džiama. Reikia šokti, šokti...'/Pirmas 

į, šoksį Korobovas, po jo aš, o štai Kožen- 
’ • kovas — juk jis. niekuomet gyvenime nė- 

// ra šokęs iš lėktuvo. Bet niekų. Pdrašiu- 
& tas automatinis. Bet tada man teks šok- 

ti paskutiniam, aš išmesiu Sašką kojos 
® spyriu, kaip/‘kadaise mane išmesdavo 
A* majoras Jusupovas. O kaip gi bus su ar

kliais? Jie stovi, linksmai mosuodami 
į uodegomis, o ant jų nugarų, tartum di

džiuliai krovinių balnai, pririšti para
šiutiniai maišai. Pagaliau šuolis! Mes

i nusileidžiame ■ kažkur Askoldo kapo- ra-

i sulenktas Kreščatiko kelis,-, o

jone, ir štai aš jau einu Kijevo gatvėmis 
JCreščatikas. Gatvės viduriu žygiuoja vo
kiečių kariuomenė, zuja bukanosės rnašt

- — Kur ją surado? — pasirėmęs ant
jo balno gugos, paklausiau aš pašnibž
dom. / . , 1

i ■ . ‘ . • ‘l 4

— Ogi p Ne Kodros. Man ją galvijų va
rovai 'perdavė. ,

Dar kartą žvilgterėjęs į žemėlapį, aš 
supratau, kad laiko liko labaį mažai. Ko
lonos galva jąu artinosi prie užminuotų 
vietų. ; ■' . /; l . ■'

—, O, gal būt, tik tam, kad^mus 
laikytų? Pavogtų laiko? \

— Reikia pranešti Kovpakui.
— Nebėra/kada — nesuspėsime.
Aš pasišaukiau Siepienistą, liepiau 

lėkti prie kolonos galvos ir sustabdyti ją. 
Vaikinas paukščiu nuskrido pirmyn. Ar 
žinojo šaunuolis, kad, aplenkdamas ko
loną, jis jojo minomis? !

Manau, kad žinojo.
Kelios kankinamos minutės praėjo be

laukiant, ar bus sprogimas. Bet štai ju
dėjimas ėmė lėtėti su ‘ nedidelėmis per
traukomis. Tai kolona., ištįsusi, tartum 
dvieilės šaupaus armonikininko dumplės, .

prie sustojusios galvos. Bejėgiškai palin
kusi man ant kelių, miegojo moteris. O 
aš galvojau. Žinoma, tuojau pat, tik iš
vykus Siemesnistui, buvo pasiųstas ant
ras ryšininkas pas Kovpaką ir Rudniovą 
su pranešimu, bet juk koloną sustab
džiau aš, ir spręsti reikėjo man pačiam. 
Grįžti atgal? Praeis naktis,' ir ryt vėl 
teks stoti į kautynes prie Kodros. Ar va
ryti koloną ant minų? Sprendimo nesu
radau, o laikas slinko. Štai jau pusvalan
dis, kaip kolona stovi vietoje, o ryšinin
kas vis dar negrįžo nuų.Kovpako. “Ko gi 
senis tyli?” —r mąsčifeu apmaudingai, 
pamiršdamas, kad Kpvpakas svarstyti 
tegalėjo cįešimčia minučių mažiau, negu 
aš. O aš pats taip ir'negalėjau nieko iš
galvotu Ąš jau buvdū-besirengiąs siųsti 
antrą ryšininką pas vadą, bet užpakaly 
mūsų vis ūrčiau buvo girdėti galvijų bau
bimas ir maurojimas. Iš priešais lėkė ry
šininkas. Jis tarė uždusęs:

• —- Sems liepė: “Tęskite maršrutą ne
sustodama priešaky varydami galvijus.”.

Po ketvirčio' valandos kolona pajudė
jo. Važiayo tylėdami, Kolona ėjo tyliai, 
tyliau negu paprastai, žmonės žehgė at
sargiai kdrvių suminta žeme. Mes su Kp- 
robovu laukėme sprogimų, bet jų nebu
vo. Buvo nueita jau _ daugiau kaip kild- 
metras. Marusia vis miegojo. Na, ką gi. < 
Provokatoriai įr išdavikai juk taip pat 
gali pavaĮrgti. “Gal būt, tai ir geriau,”
— galyojau aš, apčiupįnėdamas revolve
rio rankenėlę atsegtame kobūre. — “Jai 
geriau.”

nos, šaligatviais grupėmis ir pavieniui 
Vaikščioja esesininkai. Keista, kad jie 
manęs lyg ir nepastebi. Priešais mane 
eina vokietis — buhalteris, tas pats, ku
ris užvakar auštant ėjo į pasimatymą su 
“ruskaja Marusia.” Nejaugi komendan
to būrio vyrai jį paleido? Jis žiūri į ma
ne įsmeigęs akis ir eina vis arčiau;ir ar
čiau. Rodos, pažino? Taip, juk aš vilkiu 
jo šįjtu, žalios gelumbės švarku su odi
nėmis pintomis sagomis; Minia apsupa 
mus. Greta saves aš girdžiu balsą: “Tai

• aš, Marusia!” Vokietis rėkia, baisiai iš- 
/ žiojęs nasrus su įstatomais dantimis: “A,

rusų mergaitė Marusia!” Aš sprunku į 
minią, bėgu, krentu ir... pabundu. Ta
čanka važiuoja pamažu. Korobovas pur
to mane už peties. Ant tačankos krašto .glaudėsi, traukdama vidurį ir uodegą
— ta pati Sašos Koženkovo nugara, o 
greta jo, veidu į mus, neaiški figūra, 
kalbanti: ‘k .. o vardu aš Marusia.” Aš 
trinu akis nięko nesuprasdamas. Koro
bovas sako:

— Niekaip neprižadinsi tavęs. Tu taip 
rėkei. O čia. merginą atvedė.

— Kokią merginą?
— Čeriomuškinas ir Mička ėjo žval

gyti ^sutriuškintų batalionų pėdsakais.' 
Žinias jie jau pranešė komisarui, o štai 
ją.,.. • į

— Rusų mergina Marusia? — day ne 
visiškai išsibudinęs, sakau aš. /

— O kas ją žino, ar ji rusė ar ukrai
nietė, Štai sėskis mano vieton ir maloniu 
vizavi pradėki pokalbį tet-a-tet. Saša,— ( 
kreipėsi jis į mūsų vežėją, — atsimink; 
mes tapome kurčiais ir nebyliais, — ir, 
atsilpšęs į sėdynės kampą, Korobovas ap
simetė knarkiąs. ' J)

Vis dar nesuprasdamas, ar tai yra sap
nas ar tikrovė, aš burbtelėjau nekviesta- 
jai vizavi:

— Na, ką gi, susipažinkime ar ką.
— Aš esu Marusia, '— garsiai tarė ji.
— Kokia Marusia?

• Jos veido nebuvo matyti. Aš spren
džiau iš balso — jis rodė ją esant kokių 
keturiasdešimt metų amžiaus moterį ir . 
iš jos šiurkščios rankos — tai buvo dar-

’ binihkės ranka.
Kartu su išsisklaidžiusiu sapnu dingo 

ir minutės susierzinimas, o jo vieton at-
■ sirado smalsumas — smarkusis žvalgo 
arkliukas^

Aš pasistengiau jį sutramdyti ir, ap
simesdamas esąs abejingas, jau tyčia žio
vaudamas, ėmiau ją klausinėti įprastu 
būdu: kas, kur, ko, kodėl, iš kur?

Taip, tai buvo paprasta ukrainietė 
.Marusia, ji atsidūrė vokiečių užnugary
je’ su šeima, vaikais: su dideliais, kurie 
išėjo į partizanus,, ir su mažais, kurie baigdavo šūviais! Pavlovskis privertė 
liko namie ir norėjo gerti, valgyti ir gy- fcUOpų seniūnus nulupti karvėms odą čia 
venti.. .. _ pat, grasindamas neišdavinėsiąs .per vi-

Atsakiusi į mano klausimus, ji tarė: savaitę mėsos davinio tiems, kurie at-
— As esu pogrindininke, draugai. Mą-1 • ’

ne atsiuntė komisaras Mogila .;.. Čia 
toksai dalinys yra. Jau trys dienos, kaip 
apie jus mes. sužino j ome, ėjome susivie
nyti jūsų\ pėdsakais, tačiau vokiečiai su
kliudė, —\tie, kur nuo jūsų dūmė iš Kod- 
tos. \

I L’ '

— Didelis jūsų dalinys?
—Koks trisdešimt žmonių. Jie užtruko 

kautynėse. Yra sužeistų ir nukautų. Aš 
esu ryšininkė... Draugas Mogila liepė 
užmegzti su jumis-ryšius iryjūs įspėti. 
Kelias, kuriuo jūs dabar einate, yra už
minuotas. Dar nuo keturiasdešimt /'pir-. 
mųjų metų minos guli. Čia vyko aršūs 

‘mūšiai dėl Kijevo. Och, aš ėjau pelke, 
vandeniu. Bijojau — prigęrsiu ir drau
go Mogilos uždavinio... ■

— Palauk, Marusia . .. Duok susivok
ti; Kur užminuoti plotai? 1

Ji greitai irr suprantamai aiškino man 
ženklus ir orientavimosi žymes, ir mes 
su Korobovu elektrinio žibintuvo švieso
je karštligiškai greitai žymėjome užmi-' 
nuotus plotus žemėlapyje. Išėjo, kad-tik 
keli šimtai metrų skiria mus nuo jų. “Jei 
tik jie yra,” —‘ sušųibždėjo man Korobo
vas. ‘ /

Aš' norėjau Marusią dar kažko pa
klausti, bet pajutau, kad moteris sviro

z ant mano peties, ir jos kūnas suglebd. Ji 
miegojo... ar bent apsimetė mieganti. 
Jog sijoųas buvo šlapias iki kelių. .

— Vijosi paskui mus, •— pasakė Ko-i

su-

4,.

Bet minų buyo. Priešaky sutrenkė ke
li sprogimai. Minos buvo nedidelės ir 
sproginėjo ne visos. Užminuotu lauku 
mes ėjome apie valandą laiko. Ėjome, lyg 
įkaitinta keptuve. Žmonės spaudėsi, Siau
ra juostele, stengdamiesi statyti kojas į 
vežimų vėžes. Viskas praėjo laimingai. 
Žuvo kelios karvės, kurids čia pat, pri-

• šūviais!. Pavlovskis privertė

sisakys imti paruoštą mėsą. Apie šimtas 
karvių' išsisklaidė į šalis^tačiau net nė 
šykŠČiam Pavlovskųii neatėjo į galvą 
siųsti žmones varinėti jų į kaimenę. Jis 
tiktai aimanavo ir keikėsi.
—■ žūna gėrybės, velniai jas rautų; Oi, 

žūna... — gailėdamasis kalbėjo jis man, 
dūsaudamas rodydamas į dūluojančias 
vidury lauko karves. Niekieno nepavaro
mos, .jos klaidžiojo po laukus, kapstyda- 
mos • įšalusią žemę ir išsikasdamoš šak
nų su žaliomis atžalomis.

žodžiu, viskas praėjo laimingai^ Tik- 
• tai ši istorija su užminuotais laukais pa

vogė iš mūsų ’bent dvi valandas laiko. 
Marusia, išgelbėjusi keletą gyvybių, su
sirietė ant vedimo krašto, nuo kurio pą- 
šitrąukė KoženkOvąs, įsitaisęs kažkur ant 
tačankos sparno.; Jos nepažadindavo nėt 
duslūs sprogimai, nuvaliusieji mūsų ke
lią. Geležipkelio pervažą kolona pasiekė 
auštant, o mes buvome manę forsuoti ją 
naktį. Gal taip ir geriau buvo. Apsauga 
miegojo, o tris patrulius su lengvuoju 
kulkosvaidžiu Fe^ia Mička nudėjo Vie
na granata. ŽvąĮgyba įsiveržė į būdelę | 
ir per keliolika -minučių nuvalė kelią. 
Pagrindinės jėgpš forsavo pervažą jau 
prašvitus. Korobbvas, apsidžiaugęs švie
sa, spraksėjo aparatu; aš/taip pat ne- 
gjalėjau atsilaikyti prieš pagundą. Bet aš 
turėjau kitą darbą. Žvalgai nesuspėjo 
nudėti visos apsaugos, ir jau visai pra
švitus, kai prisiartino gurguolė, vežėjai, 
užsukdami būdelėn, ištempdavo po vie- . 
ną fašistą čia nuo aukšto, čia iš statinės, 
iš kurios kyšojo kojos kaustytais batais, 
čia iš krūmų. Bet tai buvo ne vokiečiai, 
o elzasiečiai. Jų i batalionas saugojo šitą 
geležinkelio ruožą ir didelį geležinkelio 
tjltą per Tėterevą.

Miša Tartakovskis bejėgiškai skėsčiojo 
rankas. Belaisviai arba.’visai nekalbėjo 
vokiškai, arba kalbėjo' taip,' kad mano 
vertėjas negalėjo.,nieko suprasti.

Vis dėlto mums šiaip taip pavyko etza- 
siečius apklausti čia pat, ties pervaža, 
per kurią šuoliais lėkė kolona. Baigęs ap
klausinėjimą, aš priėjau prie Korobovo. 
Per pervažą risčia . pralėkė baterija, o 
paskui ją važiavo štabo vežimai. Nauja" 
Kovpako tačanka, kurią jam buvo pado
vanojęs Karpenka dar Rovno srityje iš 
kunigaikščio Radvilo dvarų, šokinėjo per 
geležinkelio bėgius ir pervažos grindinį. 
Senis vengriškais kailiniais iškilmingai 

t. sėdėjo ant odinių pagalvių, lyg kinų die
vas. Jo vežėjas Politucha pliaukšėjo bo
tagu ir vadeles laikė tikrai vežėjiškai. 
Tas linksmas, vaizdelis šmėstelėjo mano 
foto aparato viziryje ir išnyko anksčiau, 
negu aš spėjau paspausti sklandą.

Įkandin štabo visada važiuodavo sa
nitarinė dalis — medicinos personalas, 

> vežimai su' medikamentais ir .sužeistai
siais. , 7 .

Šiandien tuoj paskui sanitarinės da
lies. gurguolę važiavo vežimas,-kuriame,4 
visi apdengti, gulėjo Kolka Išmintinga- 

; sis, z šaunusis trečios kuopos automatinin
kas, ir Volodia šišovas. Jų nespėta palai
doti Kodroje, ir todėl buvo vežamasi 
drauge. i

( (Bus daugiau)

Miami, Fla

sutiko ir pasiėmė su savim.
Aš šūktelėjau Čeriomuškinui, jojąn

DETROIT, MICH
- ■ I I . . z t

Pavaikščiojus po miestą ir 
einant'skersai ar išilgai Grand 
Circus, Parko, šiandien matosi 
daugiau • sėdinčių ant suolų. 
Vieni skaito laikraštį, kiti 
šiaip l sau snūduriuoja. Pa
žiūrėjus į nekuriuos, ten sė
dinčius,! žmogus nejučiomis 
pamisliji s,a!u: ir ką tas žmo
gus valgo .i j? kur miega ? Kad 
gyvena, salį be ;jokio tikslo, 
galima suprasti.

Karo laikais industrija bu
vo veik sugėrusi visus tuos 
žmones, bes ir su silpna’ svei
kata žmogus rado šiokį tokį 
darbą, 'bet dabąr/ bedarbei 

.besiplečiant, tik tvirtieji pa
likti prie mašinų. Jau ir gan 
“tvirtų 4 randasi bedarbių eilė
se; Skobos sistema vis dau
giau iy 1 daugiau darbininkų 
išmeta iš darbo. Ir ką tie 
žmonės veiks žiemos metu, 
kada negalės sėdėti Grand 
Circus Parke? ,

Mūsų' industrijos magnatai 
visai nevargina savo galvų 
dėlei-tų vargšų likimo. Jie, 
mat, susižėrė sau didžiausius 
pelnus. General* Motors/Au- 
\tomobilių korporacija per 6

'Pernai per tuos pačius mėne
sius ši korporacija turėjo

šiemet
gryno

’ Fordo kompanija 
pasiėmė $140;0.00',000 
pelno; ęhrysler korporacija 
$60,000,000.

Štai kam nerupi bedarbė. 
Kas, kad išnaudojus darbi
ninkus ji susižėrė sau di
džiausius turtus ir dabar su 
mažiau darbininkų daro dar 
didesnius pelnus? Niekas 
laiko jų ątsakomįngais už 
darbįMšmestą ant! gatvės..

Prisimena 1931 metai$ 
da bedarbiai marsavo

ne- 
be-

ka
pas 

Fordo dirbtuvę ir reikalavo 
darbo arba duonas? Keturi tą 
pačią dieną krito negyvi huo 
policijos kulkų; kiti vėliau li
goninėse mirė. ‘ ■ ■

Atrodo,! kad ir vėl bedar
biai turi organizuotis ir rū
pintis, kad gautu iš valdžios 
tinkamą pragyvenimą. Kitaip 
ne vienam teks pabadauti.

Ateina miesto viršininkų 
rinkimai, yisiems reikia ge
rai pagalvoti, ką rinksime į 
miesto urėdus; ... čia < nevesiu 
agitacijos, nes jau kiti-tą da-

rūpintis ne vien su savo bal
su, bet taipgi — kaip mūsų 
kaimynas balsuos. . Supran
tant, kuris geriau tinka4' ma
joro vietai ir Miesto Tarybos 
narių vietai, reikia ir kitus 
kalbinti ir įtikinti, kad tas 
kryželis, padėtas z prie kan
didato vardo, gali nulemti į 
vieną ar į kitą pusę. Jeigu 
urėduose bus reakcininkai, tai 
bus kur kąs sunkiau kovoti 
prieš będąrbęJr badą ir fašis
tai tuČės liūosesnes rankas 
daryti visokius puolimus. Jtfi 
bus progresyviai, organizaci
joms bus geriau gyvuoti, as
menys nebus persekiojami.

. Taigi, pagalvokime dabar!
Susirūpinęs.

Worcester, Mass

pirmuosius šių metų mėnesius 
gavo gryno pelno, likusio at
skaičius taksus, $303,678,643;

ro ir dar turėsime* progą jos 
daug išgirsti. Vieną tik noriu 
priminti, -4ai tą, kad turime

DIPUKŲ KLAUSIMAIS
Netikėtai gavau progą pasi

skaityti Pittsburgho Lietuvių 
žinių Nr. 33. Vienas Dipukas 
iš Amerikos rašo savam kole
gai į Vokietiją,f kad čia mo
terys darbo fiedirba, o tik 
išsipuošusios, išąidažiusios 
mandravoja, “ieško aukų/z 
Be to, čia be. mašinos neįma
noma vesti. Finansam sušlu
bavus, žiūrėk, tavo žmona 
merkia akį turtingesniam.
Tremtiniam dipukam vien
gungiam vertėtų susirasti\Įie- 
tuvaitę dipukę ii’ pasiimti šik, 
savim.

Tas <fdipukas, matyti, susi
pažino su. tokiomis mergino
mis ir moterimis iš žemesnes 
buržuazijos tarpo, arba su 
tokiomis, kurios bijosi bile ko
kio darbo ir žiūri, kad tiktai 
pasinaudojus—meilės jos ne
paiso, bile tiktai su kelinėmis 
pilnais kišeniais dolerių. To
kių merginų ir moterų Ame
rikoj yra labai mažas nuošim
tis, palyginus su darbo kla
sės merginomis ir moterimis. 
Amerikoniškoj ' industrijoj 
šimtai tūkstančių merginų ir 
moterų dirba visokius darbus. 
Valgyklose, ligoninėse ir ki
tokiose įstaigose visos darbi
ninkės ir darbininkai priklau
so CIO ir AFL unijoms. Daug 
moterų vargsta, dirba • kartu 
su vyrais, augina šeimas, tu
ri šiokius - tokius namelius, 
pigesnės ' rūšies auto mašinas 
ir kuria vargais - negrais 
laimingą gyvenimą.

Tokios merginos ir moterys 
I tankiausiai būna klasiniai su
sipratusios darbininkės ir pa
žįsta organizacijų reikalus. 
Mano . patarimas * dipukams' 
kurie nesitituluoja nei profe
soriais, nei daktarais, susiras
ti čia gimusią lietuvaitę dar
bininkę, o išvaikius iš po sa
vo kopūsto lietuviškus poniš
kumus — stot į uniją ir pa-, 
tapti tikruoju darbininku.

Ateina pas mane į kirpy
klą geltonplaukis, gražiai nu- 

‘augęs dipukas latvis. Jis pu
sėtinai išmokęs anglų kalbos. 
Sako, tu lietuvis, o aš latvis, 
tai esame kaimynai. Klausiu, 
ar vedęs?1 Taip, sako, vedęs 
jau antri mėtai, „ vedžiau ti
krą amerikonką, iš 'amato 

'ęlaugę, Ji dirba ligoninėj, 
o jis prie statybos namų už 
stalių, turi* “džipę” auto ma
šiną, gyvena traileryj. * Vė
liau ir su <.jo žmona susipaži
nom, tai Floridoj gimusi, 
simpatinga žmonikė/ .Nerei
kia nei sapnuot, 'kad visi di
pukai prasti. Latvis pasisa
kė bėgęs į Vokietiją, kad bu
vo karų priešas. • Patyrus, ko 
dipukas bėgo iš Lietuvos, tai 
maž-daug galima suprasti, 
ar galima būtų su juomi ko
kius pasikalbėjimus turėti..

V. J. Stankus.

Washington. — Iš tarny
bos pasitraukė lakūnų ge
nerolas A. Fi Gegenberg, 
vadinamas atominio karo 
specialistas

Dar Sykj šiemet Papiknikau- 
\ simę, Smagiai

Rugsėjo 18 d. garsiajame 
Olympia Parke įvyks didžiu
lis piknikas Gintarų radijo 
pusvalandžio palaikymo nau
dai; jį reųgia L. P. B. Klu
bas, kur kooperuoja keletas 
pažangiųjų organizacijų. A- 
•pie piknikui vietą nebereikia 
kas sakyti/ nes visiems žino*

kad radijo pusvalandis nepa
vaduojamai yra svarbu pa* 
laikyti ir tobulinti jo pro
gramą. Dabar jau daug to
bulesnė, ‘ negu kiek laiko at
gal būvo.

Pikniko programa tyus pui
ki; dainuos iš So. Bostono 
Broadway kvartetas ir Har
monijos grupė. Įdomiausia, 
tai kad moterų futrų paroda 
įvyks. Parodą suruoš gerai 
žinomas lietuvis. verslinihkas 
Antanas Vasaris iš Montello, 
Mass. 'Paroda bus tinkamu 
laikų, nes bematant ir žiemu
žė Atkeliaus. Jei rengiesi 
futrą įsigyti, čia galėsi gauti 
teisirtgų .patarimų apie futrų 
vertę ir madas.

Taigi, skaitlingai, kaip vie
tiniai,• taip iš toliau, būkite 
minėtą dieną piknike Olym
pia Parke, 
ir malonum 
kiltam, reikalui paramą su
teiksite., '

aug žingeidumų
apturėsite ir

rtia
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Lawrence, Mass

Rašykite

Telefonas: EVERGREEN 4-4-3049

Licensed Undertaker

(BUYAUSKAS)

231 Bedford AvenueBitimnk Laidotuvių Direktorius
Brooklyn 11, N. Y,

Tel. EVergreon 8-9770

Newark 5, N. J
MArket 2-5172

KINIJĄ
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niekad nemiega

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

Į Vandeni Nuleistas 
Pirmasis Motorlaivis

Atsisuki radiją
Atąiskleidi laikraštį
Nueini kur į susirinkimą
Washingtone senatoriai ir kongresmanai 

turi ant lūpą

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

avasarinis Medus

Telefonas v
EVergreen 4-9407

ončius prisiuntė troką pavasarinio medaus.
Kvortinė bonka-------$1.25
Pusė galiono----------$2.00

Tuojau kreipkitės į Laisvės įstaigą ir gaukite šviežio 
medaus. Medus.yra reikalingas jūsų sveikatai.

Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl turi. 
(Į kitus miestus nesiunčiame)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

pos susirinkimai pastoviai lai
komi kas antras pirmadienis 
kiekvieno mėnesio. .Sekantis 
susirinkimas įvyks pirmadie
ni, rugsėjo 12-tą, 7:30 vaka
re, Liuosybės svetainėj.

Girdėjau, kad kuopos val
dyba parūpins kalbėtoją, ku
ris kalbės bėgamais ir opiais 
klausimais. Ypatingai nedar
bo plėtimosi klausimu ir kas 
iš to išplauks.

KAUNAS, birž. 23 d. — 
Laivų remonto dirbtuvės . ko
lektyvas baigė gaminti pirmą
jį motorinį vilkiką tipo “Tech- 
nikas-1.” Jis nuleistas į van
denį. Gaminami nauji šio tj< 
po motorlaiviai.*

. p K. Rutkauskas..

Lawrence Central stotis Bo
ston-Maine Railroad bus at
dara ir sekmadieniais, parda
vinės- tikietus. Lokalinės sto
tys. bus uždarytos šeštaldie* 
niais ir sekmadieniais . Dar
bininkai nubalsavo įdirbti tik 
penkias dienas į savaitę.

Ligoniai
Labai yra smagu ir linksma 

matyti draugus ir drauges 
pasveikusiuš, kuriuos vienus 
ilgiau, kitus trumpiau kama
vo ligos ir nesugalėjimai. Vie
nu tarpu buvo susirgę visa ei
lė ciceriečių. Jų tarpe neku
riu turėjo operacijas: dd. Va
laitis, Kubilskienė, Stanevičie
nė ir kitos. . C. ž. Trys dviračiais važinėj usie- 

ji jaunuoliai tapo numesti, jų 
dviračiai sutriuškinti automo- 
biliaus ant 116th Ave., Rose
dale, L. I. Vienas sužeistas, 
kiti du išliko tik biskį api
braižyti.

Bendrabutis Vilniau 
Politechnikumui ;

vavimo. Paimtą.
Liuosybės svetaine ir 
mos išpildymui kyies 
Ex-Mainierių chorus, 
kyta gera orkestrą.

Todėl visi našliukai 
liukės turite iš anksto

girdi KINIJA!
KINIJA!

KINIJA!

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

Newark 4,''N. J. 
HUmboldt 2-7964 '

VILNIUS, birž 24 d—Auga 
studentų skaičius Vilniaus po
litechnikume . Ryšium su tuo 
gražioje pakilioje vietoje,- 
priešais mokymosi korpą, nu
matyta statyti naujus dviejų 
aukštų bendrabučius su 150 
vietų.

Projektą bendrabučiui ruo
šia patys studentai. Tuo tiks
lų sudaryta brigada, kuriai 
Vadovauja ' politechnikumo 
dėstytojas a r c h i t e ktas B. 
Barzdžiukas. , J. Pagojis.

nu- 
mus

Ciceros Našlių Kliubas
Mūsų- Našlių Kliubas gerai 

gyvuoja. . Pereitam susirinki
me komisija raportavo, kad 
piknikas gerai pavyko ir pel
no liko .virš šimtinės. Prisi
rašė 11 naujų narių ir nema
žai pąsimokėjo duokles.

Taipgi komisija pranešė, 
kad yra rengiama sukaktuvės

Išplėštų Pinigų Sauja 
Tik Išalkino ir 
Prirūpino Jų Gavėjus

šiomis dienomis užbaigta 
statyti Tarai d žiu hidroelek
trine (Rokiškio apskr., Ka
majų valse.). Ji teiks elektrą 
kaimyniniams kolūkiams. Sta
tyboje darbavosi Salų žemes 
ūkio mokyklos mokiniai. Pa
skutiniuoju metu apskrities 
komjaunimo or gaili z aci jos ini
ciatyva čia buvo organizuotos 
plačios jaunimo talkos.

A. GužaUskas, Br. Lapelis.

BIOS. TEL.
HY. 7-8631

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

Atsiranda krepšininkų va
gių. Aną dieną einant Ridge 
Road gatve, jauną mergaitę 
pasitiko nepažįstamas žmo
gus, stvėrė už krepšio ir pa
bėgo su penkiais doleriais. 
Buvo pranešta policijai, bet 
vagies nepagavo.

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at ForeSt Parkway Station)

10-ties metų mūsų kliubo gy- 
didžiulė 
progra- 
LKM ir 

Užsa-

ir nas- 
rengtis 

prie 10-metinių iškilmių, ku
rios atsibus spalio 23 d.

Lawrence reakcionieriai 
lenkai pasikvietė fašistinį Dr. 
T. A. .Stražinskį, kuris at
stovauja organizacijas Fal
cons of America and Ca
nada.- Pasikvietė visas lenkų 
organizacijas iš visos apylin
kes dalyvauti “iškilmėse.”

Antradienį dar 28 susirgo 
vaikų paralyžiumi ir 2 mirė. 
Viso šiais metais New Yorkb 
susirgimų buvo 1,648, mirė 
143. Pernai tuo pat laiko
tarpiu susirgusių buvo 143, 
mirė 27.

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių

HHHraL Direktorius

Rugsėjo 11 d. įvyks Lietu
vių ’ Darbininkų Susivienijiiųp 
125 kuopos susirinkimas, kaip 
ir paprastai, pas draugus 
Milvidus. Vi^a valdyba ir vi
si nariai būtinai susirinkime 
dalyvaukite.

S. Penkauskaį.

Buvo atvažiavęs Rocking
ham su arkliais. Atvažiavo 
apmauti bukapročius. Nenuo
stabu, kad tamsūs, gemblerių 
sumulkinti žmonės praleidžia 
savo sunkia^ uždirbtus dole
rius ant arklių lenktynių, bet 
yra ir tokių, kurie save skai
to progresyviais, bet patiki 
gembleriais. Pasikajbėk su 
jais, tai jie pasakys: Ot, kad 
būčiau ant to arklio dėjęs, tai 
tikrai būčiau laimėjęs! Ti
kras juokas ima, girdint juos 
taip kalbant. Jie mano, kad 
arklių savininkas yra kvailas 
ir duos jiems laimėti. %

Du jauni brooklyniečiai vy
rukai patys paeidavę valstiji- 
nei policijai ties Oneida,' N. 
,Y., kuomet jie apsigalvoję, 
kad apiplėšimas neapsimoka.

Vyrukai sakėsi policijai, 
kad jie Brooklyne apiplėšę 
likerių krautuvę ir tame api
plėšime laimėję $40 (savinin
kas sakė, būk buvę $400). 
Išsigandę savo elgesio, juodu 
nusprendę prasišalinti iš 
miesto, bet vos tik išėjus pa
jutę, kad tas “turtas” neil
gai tarnaus, tad bandę pasi
vėžindami keliauti toliau. Al
kani, privargę, susirūpinę, jie 
nusprendę, jog kalėjimas bus 
geriau už tokį gyvenimą.

Pasvalio jaunimo iniciatyva 
rado gyvą atgarsį respubliko
je. Kuršėnų apskrityje jau
nuoliai stato dvi kolūkių hi
droelektrines, Telšiuose—vie
na.

i CICERO ŽINIOS
šis ir Tas iš Mūsų Kampelio

. Vasaros atostogoms bai
giantis, prasideda didesnis or
ganizacijos judėjimas. Jau 
prasidėjo ir Moterų Kliubo 
Choro pamokos. Choras tu
rėjo porą mėnesių vakacijų. 
Dabar vėl skamba gražių dai
nų aidai kas trečiadienio va
karas Liuosybės svetainėje. 
Prie choro yra gera proga 
visoms moterims prisidėti. 
Įstoti galima kas trečiadienis 
laike pamokų^

Liuosybės svetainė erdvi ir 
švariai užlaikoma, todėl čia 
įvyksta nemažai. visokių pra
mogų : čia dainos, vestuvės, 
baliai ir susirinkimai. Taigi, 
Liuosybės svetainė yra visas 
ciceriečių gyvumas.

Einant į svetainę, po kįai- 
re puse galima matyti pa-v 
veikslai per televiziją, Edna 
Kumpus užeigoje. čia 
ma susitikti 'prietelius ir 
kulį numaldyti.

Aldermanas, Donahue 
siskundžia,. kad pas 
mieste atsirado didelis vanda
lizmas. Rugpiūčio 30 dienos 
naktį Starow parke rado su
daužytas sėdynes ir šiaip 
įrengimus dėl vaikų bovytis. 
Toki vandalai turėtų būti su
imti ir nubausti.

Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 
Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnership^) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsietuuose.

Malonėkite susirašyti ąngliškąi ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarna

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)

Jaunųjų Gamtininkų
Bandymai 1

TAURAGE, birž. 24 d. — 
Su pasididžiavimu kalba .apie 
savo bandomąjį laukelį Tau.- 
ragės gimnazijos gamtos mė
gėjai. Padedant mokytojams 
Jasaitytei ir Holšanskiui, šis 
žemės sklypas buvo išplanuo
tas, apsodintas . eglutėmis.' ir 
gyvatvorėmis.

šiandien čia auga įvairių 
grūdinių kultūrų, daržovių, 
vaiskrūmių atmainos. Jau
nieji gamtininkai stebi jų

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

LDS 5 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugsėjo (Sept.) 14 d., 
pradžia 8 vai. vakareį Liaudies na
me, 735 Fairmount įAve. Visi na
riai malonėkite atsilankyti į susi
rinkimą, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. Taipgi išgirsite ba
liaus komisijos' raportą, nes jie vis
ką jau turi prirengi. Balius įvyks 
spalių (Oct.) 22 d., salėje 414 Green 
St.' — P. Valantienė, prot. rast.

(203-205)

Aldermanas Donahue pa
skelbė, kad . nuo rugsėjo 6 
dienos užsidaro maudynes, 
kurių randasi keturios, ku
riose vasaros karščiais ‘vaikai 
maudėsi. Bet jei, girdi, už
eitų dideli karščiai, tai mau
dynės pasiliktų atdaros dar 
vienai savaitei.

f Kolūkių Elektrinių 
Statybos Talką

PASVALYS, birž; 23 
Apskrities komjaunimo 
nizacijos iniciatyva paskelbta 
jaunimo talka kolūkių elek
trinėms statyti. Komjaunuo
liai ir jaunuoliai įsipareigojo 
ligi Spalio 32-jų metinių ati
dirbti 4,700 darbo dienų ir 
padėti pastatyti dvi kaimo 
elektrinės — “Lenino keliu” 
ir “švyturio” kolūkiuose/ Tuo 
pačiu jie • ryžosi sutaupyti 
kolūkių lėšas—statybos kai
nuos 100 tūkstančių rublių 
pigiau, negu numatyta,

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(Kampas 68th St.) y

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite:

SHoreroad 8-9330
Ir Gustas jums'tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, ' 

* ko jūs reikalausite. .
f Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms in Bankietams

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

. Kas atsitiko, kad apie šalį, apie kurią taip mažai 
mūsų šalies spauda ir radio tekalbėdavo, dabar rė
kiama be paliovos? ’
,-Dalykas yra didelis. Kinija šiandien yra gyviau
sias* diskusijų klausimas visame pasaulyje. Kas apie 
Kiniją mažai težino, tas negali turėti geros nuovo
kos apie šių dienų-bėgamuosius klausimus.

Iki šiol lietuviams buvo sunku savo, kalboje'pla
čiau ką sužinoti apie Kiniją. Dabar tas sunkumas 
jau palengvėjo. Turime lietuvių kalboje puikią bro
šiūrą, kuri duoda labai gerų informacijų apie tą 
milžinišką tautą. Ta brošiūra yra užvardyta:

Nebūtų , pro šalį ištirti mūsų 
ponų protą. Jie turi arba 
smegenų uždegimą, arba ner
vų pakrikimą. Taip atrodo, 
skaitant stambiuosius gelton- 
lapius.

Neseniai jie buvo prakeikę 
Juogslavijos trockistą Tito. 
Bet kaip greitai jis nuėjo iš
daviko keliais, tai visi trum
paregiai pradėjo jį garbinti. 
O mūsų prezidentas tuojau 
skubinasi su pinigų maišu: 
Te tau, ponas Tito, tik nai-i 
kink komunistus! Jie rėkia ii? 
džiaugiasi, kad turi išdaviką 
Tito savo rankose, kaip kate 
žiurkę.

Bet argi tie žmonės nema
tė, kas atsitiko su Hitleriu ir 
Mussoliniu ? Juk tas pats tu
rės atsitikti ir su Tito. Ju
goslavijos žmonės anksčiau ar 
vėliau su juo apsidirbs.

Atstatymo Darbai 
Kaišiadoryse

KAIŠIADORYS, birželio 23. 
d.—-Statybos sezonas Kaišia
doryse . pačiame įkarštyje. 
Vien Vytauto gatvėje stato
ma dešimtys gyvenamųjų 
namų. Pradėti didelės dvie
jų aukštų geležinkelio stoties 
atstatymo darbai. Remontas 
bei statyba#vykdoma ir kito
se gatvėse. Atidaryta eilė 
naujų parduotuvių.

Palyginti per trumpą laiką 
miestelyje įrengta antra 
elektrinė. Numatyta1 artimiau^- 
siu laiku apšviesti ir netolie
se esančios “Naujo kelio” ir 
“Vienybės” kolūkius.

J. Ratkevičius.

augimą, oro ir piktžolių įta
ką, trąšų veikimą.

Stebėjimo darbai vyks ir 
atostogų dienomis. Numaty
ta daryti augalų sukryžiavi
mo bandymus. ’ z

Pr. Martinkus.

Manager

JOHN A. PAULEY

I Skersai gatvžs nuo Armory
LIETUVIS LAISNIŲOTAS GRAJORIUS 

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

Paul Gustas Funeral Home 
\ INC.

RECEPTŲ SPECIALISTAL *

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

Tel. EVergreen 7-6238

MATTHEW 4 BUYUS

LLD 92-ros Kuopos 
Susirinkimas

Užsibaigus vakacijoms ir 
pasilsėjus, reikėtų visiems su 
pagyvėjusią ir atpildyta ener
gija imtis darbo. Mūsų kuo-

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidą,
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui,.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šęimom sulyg 

pareikalavimo. , Mūsų telefo:

Keleivių Stotis ant Nemuno

: VILKIJA, birž 23 d.—Ne
muno laivininkystės . valdyba 
atsiuntė į Vilkiją erdvią ir 
dailią plaukiojančią prieplau
ką. Naujoji keleivių stotis 
suteikia daug patogumo vilki- 
jiečiams. Stotį įrengė Kriu
kų laivų remontininkai.

K. Jasinskag.

(BIELIAUSKAS) LAISNIŲOTAS GBABOBipS 
FUNERAL HOME Į

ALBERT J. BALTON-BALTRUNAĄ, Manager 
(Laisniuotas Balsamuotojas) 

LiūdSsio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 

• Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
r Mylimiems Pašarvoti Dovanai
r£60 GRAND ST. BROOKLYN, N

. I
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
-

Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
■ • I

TEL. Virginia 7-4499,

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų-visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manįs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.
32 pusi., kaina 20c.j

\ ‘ ’Gera nuolaida platintojams.
'■ I

Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi
gyti ir perskaityti tą svarbią .brošiūrą. Jei užsisaky
site tik po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti 25c 
vertės U. S, pašto stąmpomis, nes kainuoja pęrsiun- 
timas. -

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA 

Tel. Poplar 4110
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Eiti Mokyklon

Dar Ne Viskas Aišku New Yorkas Būtų Darbininkų Priidy Vietoje Įrengs
Nominacijose

Kandidatavęs į Tammanės 
(demokratų partijos) distrik- 
to lyderius John ’ J. Brode
rick, buvęs Broadway detek
tyvas, gal nebūsiąs prileistas 
vadovybėn prieš jau valdan
čiųjų Tammanę demokratų 
tūzų valią, nežiūrint, kad'jis 
ir būtų nominacijose, gavęs 
didžiumą balsų. Taip spė
lioja patys tos partijos na
riai ir prieteliai.

—Kaip tas galima?—klausė 
tūlas pilietis, dar ne visai ap
sipažinęs su mūsiške santvar
ka ir politika.

—Demokratijoje viskas 
galima/ — atsakė vyresnysis.

Štai kaip, sakoma, galės iš
rišti šiai problemą:

Broderick šiaurinėje 1-jo 
Assembly distrikto dalyje ga
vo 87 balsus, o Tammanės 
pastatytasis Alfred Toplitz 
gavo tik 67 balsus. Brode
rick atrodo aiškiai laimėjęs, 
gavęs 20 balsų daugiau. Ta
čiau—

Broderick * kandidatavo ir 
kitoje to paties distrikto daly
je, kurioje Tammanės lyde
riai strategiškai pastatė jau 
esamąjį lyderį Gerard Mur- 

,phy. Toje dalyje distrikto 
ifrurphy gavo 91 balsą, o Bro- 
/derick 89, . dviemis 
mažiau.

—Reiškia, sudėjus 
trikto dalis Broderick 
na laimėjo, turi 18
balsų, ar ne?—klausė jauna
sis pilietis.

—Taip atrodo ir man,—at
sakė vyresnysis. — Vienok, 
kas gali įsakyti valdovui^ iš 

/katro galo valdyti? Jei spręs
ti iš Tammanės viršininko 
Carmine DeSapio išsireiškimo, 
kad “Broderick kandidatavo 
dviejuose distriktuose, bet 
neatrodo laimėjusiu abiejuo
se,” gaunasi spėliojimų, kad 
Tammanė paimsianti pagei
daujamąjį Murphy, kuris lai
mėjo vienoje dalyje distrikto 
dviemis balsais ir prie jo 
prijungianti, neva panaikin
sianti distrikto tą dalį, kurio
je Murphyo oponentas Brode
rick laimėjo su«20 balsų.
, —Nori man pasakyti, jog 
visa tai skaitysis ’demokrati
niais balsavimais? — klausę 
jaunasis pilietis.

— Demokratiniais,
kapitalistinės “demokratijos” 
taisyklėmis, — atsakė vares
nysis.

Primintina dar tiek, jog tos 
“gudrybės” numatytos ne 
prieš kokį priešą, bet prieš 
saviškį, tos pat demokratų 
partijos narį, vieną .iš žymes
niųjų. Iš to aišku, ko iš 
pitalistinių partijų lyderių 
Įima tikėtis santykiuose 
darbininkų kandidatais.

balsais

abi d iš
vis vie- 
d augiau

einant

ka- 
ga- 
su

Miestu, Man Esant Majoru’ ^to^as Žaismavietes

Taip pareiškė darbietis kon
gresmanas Vito Marcantonio, vencijai penktadienį, kas su 
American Labor Partijos kati- lauže taksikų streiką, 
didatas į New Yorko miesto 
majorą.

“Bill, pasakyk CIO kon

VITO MARCANTONIO, 
kongresmanas, kandidatas

* j majorą.

“Man darbo žmonės pir
moje vietoje,” sakė jis. “Bū
damas majoru, as būčiau ša
lišku. Stočiau darbo žmonių 
pusėje, pikietu linija taptų 
Šventąja linija.”

Marcantonio taip kalbėjo iš 
radijo stoties WMCA praėju
sio trečiadienio vakarą, kriti
kuodamas majoro O’Dwyerio 
rekordą atsinešime į darbinin
kus. Tas rekordas, sakė jis, 
yra “streiklaužiškas.”

Prisimindamas majoro bū
simą atsilankymą CIO valsti- 
jinėje Tconvencijoje, Marcan
tonio įspėjo majorą sekamai:

Pasa
kyk jiems, kokią dalybą tei
kei taksikų streikieriams; pa
sakyk jięms apie savo susi
pratimą su taksikų savinin
kais ...”

Ir taip toliau Marcantonio 
priminė policijos atakas , ant 
American Machine & Foun
dry Co. darbininkų pikietų li
nijų; Brooklyn .Trust Co. 
streiką; Wall Stryto streiką; 
mėsos pakuotojų streiką; pa
kėlimą fėro nuo 5 iki 10 cen
tų, ir kitus majoro O’Dwye- 
rio nuoveikius, kuriuose jis 
parėmė kompanijas prieš 
darbininkų gerovę.

Marcantonio specifiškai iš
šaukė abu majorinius kandi
datus — tammanietį demo
kratą O’Dwyerį ir republiko- 
nų - libėralų partijų kandi
datą Newbold Morris—pasi
sakyti, kur jie stovi dėl fa
šistinių atakų ant 25,000 ra
mių žmonių ir artisto Paul 
Robesono jo koncerte Peeks-

Juodu turėtų pasisakyti ir 
veikti, kad fašistiniai gaujų 
kurstytojai ir mobilizuotojai 
būtų nubausti, sakė Marcan
tonio.

Marcantonio pareiškė, kad 
j 13 majoro rinkimuose gausiąs 
tarp 850,000 iki 900,000 bal
sų ir kad jis laimėsiąs 30,000 
iki 35,000 balsų dauguma. Jis 
pasižadėjo lygiai vesti kam
paniją prieš abu prięšdarbi- 
•ninkičkųjų partijų 
tus — prie O’Dwyierį 
Morrisa. *•

Liberty Auditorijoje
Kam šventė, piknikai,, o 

Lietuvių Kultūriniame Centre 
buvo keleriopa darbymetė ga
le praėjusios savaitės.

T. JLisajus, P. Babarskas ir 
P. Višniauskas dar vis atra
do darbo stogą taisyti.

Gi salėse sunkiai ir sku
biai dirbo kita talka, nes šeš
tadienį įvyko viepos lietuvių 
vestuvės (Sprainių anūkės), 
o sekmadienį dvejos kitatau
čių kaimynų, vienos vokiečių, 
kitos italų kilmės amerikie
čių. Sales paruošti talkoje, 
su naujuoju superintend/eiffin 
Walteriu Brazausku dirbovSl? 
Titanis ir M. Matulevičius. /

Visos vestuvės praėjo la
bai gražioje nuotaikoje taijpu- 
savyje ir su auditorijos štabu. 
Be draugingos saWnoriu tal
kos nebūtų spėta tiek daug 
darbo nudirbti ir patenkinan
čiai svečius priimti.

' Auditorijos pastate niekuo-

kžindida- 
I ir prieš

užsida- 
ore plaukįoji- 

Vietoje prūdo, 
patogumai žaisti

table tennisams, 
ir tūloms kitoms

Brooklyno keturiuose ir 
pueens viename prūde įren
giamos žaismavietės 
rius atvirame 
mo sezonui, 
įrengiami 
paddle ir 
krepšiniui 
žaismėms;

Paverčiamieji žaismavietė-. 
mis prūdai randasi prie 
Driggs ir Lorimer, Clinton1 
Bay ir Henry, Hopkinson ir, 
Dumont, Seventh Avenue 
ir 43rd! St., Brooklyne, ir 
19th St. ir 23rd Drive, Asto- 
rijoje. :

ro kambario barui ties Balio
nu, kuris nuolat vartojamas 
vestuvėms ir draugingiems 
grupių asmenų pobūviams. I 
St. Titanis ir P. Babarskas su
sitarė tuo reikalu nebedelsti, 
įrengti barruimiuką buvusia
me drabužiams padėti, bet 
tam nenaudojamame kamba
ryje gale salės.

X

Dėka juodviejų savanoriš
kam darbui, įėjimas į salioną 
per galines duris dabar bus 
natogesnis, kuomet prašalin
tas ties durimis būdavęs sta
las. Ir patarnavimas galės 

'bųti/^greitesnis, geresnis, dar
bas nesitrukdys dėl ’praeivių, 
dažniausia 
reikalo prie

visai neturinčių 
gėrimų stalo.

buvusi auditori-

Susivedė
Ęd-Rugsėjo 3-čią susivedė 

na Walter, duktė Mr. ir Mrs. 
Melwin ir Antosės Walter 
(Sprainių anūkė) su Angelo 
DiBona, jaunu veteranu, sū
numi brooklyniečių Mr. ir 
Mrs. Santo DiBona. Santuo
ka įvyko Sheepshead Bay 
methodistų bažnyčioje. Jau
nosios palydove buvo josios 
sesuo Mrs< Dorothy Katinas, 
o palydovu jaunojo brolis Do
minick DiBona. Gėles nešė 
Eunice Barbara, mažytė jau
nosios pusseserė, Mr. ir Mrs. 
Michael įr. Phyllis Barbara 
dukrytė.

šeimyniškai jaukus ir sma
gus, bet turtįngas\dalyvinis ir’ 
vaišingas pokyli įvyko Liber
ty Auditorijos saliope (Brown 
Roome). . ^usirink 
“senukų” Ju^zo ir Marijonos 

raplitusi gimi- 
dukteru ir 
giminės .ir 
buvo labai 
Sprainienės 

sūnus Jonas Juška su žmo
na Ona ir grupe jaunų savo 
draugų, prigelbstimi tetos A- 
gotos Bukšnaitįenės, spėjo ap
rūpinti vaišėmis kiekvieną 
atvykusį anksti ar vėlai.

Sprainiai, dažnus lankytojai 
lietuvių pramogų, ne ' kartą 
jose dalyvaują/ su visa savo 
Amerikojeiatigusia, bet lietu
viškai išauklėta šeima, savo 
anūkęs vestuvių pokyliui pa
rinko gražiausią Brooklyno ir 
apylinkės lietuvių įstaigą — 
Liberty Auditoriją.

Pasilinksminę su savo sve
čiais, apdovanoti, jaunieji iš
vyko kur nors, spėjama, kad 
į Niagara Falls. Sugrįžę, ap
sigyvens 2656 E. 13th Street, 
Brooklyne.

Linkime jauniesiems laimės 
poroje ir bendrai gyVęnimę!

Rep.

Sprainių jau 
nė. taipgi sūnaus, 
anūkių artimieji 
draugai. Visi jie 
vaišingai priimti-.

nuotakos

Ne kartą 
joje įvykusiose lietuvių pra
mogose, tačiau ūžė j imu virtu
vėn nenorėjusi trukdyti ten 
dirbančių, P. Babarskienė

MIRĖ
metų

met reikalų ir darbo netrūk/*^11^ dieną radusi virtuvę liuo-
įa. Visi jautė trūkumą atski-

L M. S. Seminaras, Worcester, Mass;
Domesiui Studentų, Mokytojų ir

Tep Dalyvavusių.
Paveikslai, kuriuos ten raukiau parke ir svetainėje iš

ėjo labai gerai. Pilnai aiškus (Full Color) spalyuoti, tikrai 
natūralūs. Norintieji įsigyti, tuojau siųskite užsakymus ir 

pinigus. Kaina: už 5x7, su viršeliais ir su 
prisiuntimu $3.00; 8x10 $4.00.

/

sesnę užėjo jos apžiūrėti. 
Apsidžiaugusi esamu nepa
prastu įrengimu, tačiau suži
nojusi, kad dar reikėtų gerų 
kasdieninių puodų, ji žadėjo 
jų paiėškoti.

niekad neišeina

Tąja karna galite pasi
naudoti tik -iki rugsėjo 

(Sept.) 15-tos. Vėliau 
kainuos 50c daugiau.

Grįždama iš savos čeverykų 
krautuvės (esančios 107-13 
Jamaica Ave.) iš darbo namo; 
dažnai užeina atlankyti cen- 
triečius M. Juškienė. Ji tu
ri pa
neužėjusi , virtuvėn paklausti, 
ar ten turima skubaus darbo, 
ar baigtino darbo, gal reikia 
pagalbos. Jeigu reikia,—tal
kon stos pirmiausia, o vaka
rieniauja paskiau.

Agota Bukšnaitis, 60 
amžiaūs, gyvenusi 2630 East 
24th St., Brooklyne, mirė rug
sėjo 7 d., Good Samaritan li
goninėje, Wilkes-Barre, Pa.

Kūnas parvežtas rugsėjo 8 
d. ir pašarvotas namuose, po 
viršminėtu antrašu. Laidotu
vės įvyks rugsėjo 12 d., Šv. 
Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Vincą; du sūnus, Vin
cą ir Edward, dvi marčias ir 
du anūkus, taipgi seserį Ma
rt joną' Sprainienę.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi F. W. Shalins - šalinsko 
įstaiga, 8042 Jamaica Avenue, 
Woodhavene./

čekius ir money orderius 
prašau rašyti:

GEORGE KLIMAS
Photo-Art Studio

90-15 Rockaway Blvd.
Ozone Park 17, N. Y. '

Sugrįžo iš atostogų dažnus 
svečias auditorijoje ir jos 
bowlinge Skuodis, savo 
atostogų laikotarpiu lankęsis 
po Naująją Angliją, taipgi 
atlankęs buvusią atostogomis 
šios srities meno mokyklą.

Nežiūrint, kad jis ateiną 
auditorijon pažaisti su savo 
tymu, tačiau, paprašytas, 
niekad neatsisako bile kurį

Registracija vaikų j liaudies 
mokyklas ir vaikų darželius 
prasidėjo rugsėjo 7-tą, baigsis 
9-tą. Iš apie 886,503 apro- 
kuotų susiregistruosiant, apie 
143,000 yra karo vaikai, gi
mę jų tėvams jau kariaujant. 
Iš tų 53,000 mokysis vaikų 
darželiuose, o 90,000 regulia
rių klasių pirmuose skyriuose.

Vargšeliai, vos pramokę 
skaityti., turės mokytis kariau
ti, neš mūsų šalyje, apart dar
bininkų spaudos, nėra . kitos 
tokios spaudos, kurį nekurs
tytų karo.

į vaikų darželius pirmiau
sia priims vaikus, kuriems jau 
suėjo penkeri metai. amžiaus. 
O paskiau, jeigu liks vietos, 
priims dar pilnai nebaigusius 
penktųjų, kuriems rugsėjo 12- 
tą, Jnokslo pradžios dieną-, 
bus suėję ketveri nįetai, iryli 
mėnesių. Jėigu vietų ^pri
truks, tie jaunesnieji turės 
laukti pradžios sekamo termi
no, kad galėtų įeiti mokyklon. 
Mokykloms, mat, mes vis dar 
neturime pakankamai pinigų.

Visose pradinėse mokyklo
se mokslas prasidės šį pirma-, 
dienį, 12-tą, V—e.

Į New Yorką veržte veržia
si ruduo, rugsėjo 7-tą tempe
ratūra buvo nupuolusi iki 56 
laipsnių.

savo centro gerovei patarna
vimą atlikti. Panašiai drau
giški ir daugelis kitų svečių.

Kelios drauges jau pasiža
dėjo atgabenti švarių skudu
rų šiai gražuolei įstaigai- vaį- 
lyti ir grąžinti/ Net nuosta
bu, kiek daug Jų reikia, kuo
met įstaiga pilnėja veiksmais 
artėjant žiemos sezonui. Rei- 
kiant tą /neva “mažmožį” 
pirkti šimtinė dolerių greit 
susidildytų,. . r.. . Ar.

Darbo Partijoje Laimėjo 
Guinier prieš Connolly

K v

Amerikos Darbo Partijos 
pastatytasis kandidatu į Man
hattan prezidentą Ewart Gui
nier gavo 11,533 balsus prieš 
kampsilmaną Eugene P. Con
nolly, kandidatavusį prieš 
Guinier be partijos užgyrimo.

. Darbiečiai, pasirodo, palai
kė savo partijos parinktąjį— 
penki (su virš) balsai buvo 
už Guinier ir tik kas šeštasis 
vienas balsas^ už Connolly, 
tuomi pripažindami, kad par
tijos parinkimas buvo teisin
gas. <-

Nominacijose balsuoja tik
tai užsirašiusieji tos partijos 
balsuotojais. Visų piliečių 
balsavimuose lapkričio 8-tą, 
tikimasi, balsų nuošimtis už 
Guinier būtų dar didesnis, 
jeigu Connolly vis dar ryžtųsi 
kandidatuoti, nežiūrint šios 
piliečių jam duotos pamokos. 
Sakoma, būk jis nesiliausiąs 
skaldyti darbiečių frontą. Pa
matysim.

Guinier, CIO United Public 
Workers visašališkasis finan- 

's.ų sekretorius, tikimasi, gaus 
paramos ne- vien tik iš fabri

kų darbininkų, bet taip pat 
ir iš profesionališkojo darbo 
srities, iš tarnautojų. Prie
dams, -tikimasi, jį parems 
svarbi New Yorke tautinė 
mažuma, negrai.

Pralaimėjo nominacijas ir 
du Gonnolly’o rėmėjai—Hugo 
Forzani 19-me distrikte ir 
Ralph P. Fasanella 20-mo 
distrikte, kandidatavusieji į 
Miesto Tarybą (City Coun
cil). Darbiečių nominacijas 
į miesto tarybą laimėjo ALP 
komiteto užgirtieji kandida
tai : koncertų pianistė Pay 
Lev, ir Helen J. Cobb.

Civilėms Teisėms Ginti
• . * • » ,

a , i, ■ . .i ■■

Per brooklyniškį lietuvių 
skyrių aukojo:

P. ir N. Venta $28.
V. Antanas $5:
L. Kavaliauskaitė $p.
Kiti aukojusieji, kurių au

kos ir vardai jau pasiekė sky
rių, buvo skelbti pirmesnėse 
laidose. \

JOHN YUSKA
xxxxxxxxx>oooo<xx><x>o<xxx>o<x

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso- 
nūs sulig modeminės mados.

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą’ ir pabūdavo jame stipriai 'ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.

Maliavojimu ir seni) namų pertaisy
mu i moderniškus, esame pasižymėję 

kaipo ekspertai.

Klauskite mūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: NEwtown 9-8215

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
; Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas %
417 Lorimer Street

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos; 
memo's valgiai. Taipgi dar- ; 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Su/ndicJL

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. I., N. Y.

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami/ niekad nęapsigausit.

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

’ . DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS .

3? Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas1: EVergreen 4-8174

TONY’S A,
UP-TO-DATE -^*^2

BARBER SHOP
' ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

ZUPP’S BAR 411 bGrRoAoNkDl»1 
Joseph Zeidat Jr., prop. 
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN .

DEGTINES - VYNAI - ALUS -

■ EEX.‘ TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIU LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® "

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y. 
I ' .. Te4. /tVergreen 4-9612

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Uth. Daily) — P^nkt.j Rugs. 9^ 1949
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