
7

Belaukiant Taikos
A

Tautuir Jungt.

veržti demokratiškiems ( ? !— 
R. M.) socialistams vadovybę

dienraštis 
puola

unijos

Tautininku Dirva verkšlena 
dėl to, kad “Lietuvos klausi
mas nėra nei ant taikos kon
ferencijos agendos.” Ir toliau :

Drau- 
mirusįji 

vadą

Jam trūko tvirtu demokratiš
kų įsitikinimų. Jo buvusieji 
draugai.per paskutinius kele
rius metus vis labiau juo nu
sivildavo. Tuo keliu, kuri ji
sai pasirinko, nusižiūrėjęs j 
rytus, Amerikos darbininkų 
judėjimas neis.” (N-nos š. m. 
liepos 12 d.).

Lietuva Nedalyvaus.
Draugas Apie Hillmaną.
Naujienos Apie Hillmaną.

Rašo R. MIZARA

Keturių didžiųjų ministrų 
konferencija Paryžiuje pasi
baigė. Dabar pasaulis laukia 
liepos 29 d., kurią prasidės

Pasukdamos Draugą, men
ševikų Naujienos prideda, būk 
Hillmanas “nukrypo. . . nuo 
principų,” nes:

“Ji paveikė bolševizmo fi 
losofija, kurioje tikslas patei 
sina priemones. Vienas negrą 
žiausių jo darbų buvo jo susi
dėjimas su komunistais New

Stebūklii iš taikos konfe
rencijos laukti netenka; už
teks to, jei bus galutinai nu
statytos Balkanų kraštų ir 
Suomijos sienos, jei tie kraš
tai bus atstatyti pastoviam gy
venimui.

Gaila, kad konferencijoje 
nedalyvaus Lietuva. Maskvos 
ministrų konferencijoje Molo
tovas reikalavo Pabaltijo 
kraštus taikos konferencijon 
kviesti, pripažįstant juos pil
nateisiais talkininkais, tačiau 
p. Byrnes’as nesutiko.

je būtų sprendžiama trijų Pa
baltijo valstybių likimas, nie
kas nešauks, ir niekur nebus 
jų klausimas paimtas apsvars
tyti.”

Tiesa: Lietuvos ateitis yra 
išspręsta, — tai padarė pati 
Lietuvos liaudis 1940 m.

Mūsų valstybės departmen
ts tegalima tik tai priminti, 
kad jis greičiau pripažintų ta
rybinę Lietuvą, idant ji galė
tų dalyvauti kaipo suvereninė 
valstybė tarpvalstybinėse kon
ferencijose 
seimuose.

Klerikalų 
gas šitaip 
Amalgameitų

\ Sidnį Hillmaną:
\ “Jis žymiai buvo linkęs i 
lįomunizmą ir stipriai rėme 
Stalino diktatūrą. Jis ir poli- 

^tinėn veiklon įėjo dėl to, kad 
tik Rusijai galėtų daugiau pa
gelbėti. Todėl jo politika 
Amerikai buvo nenaudinga ir 
net pavojinga.” (D-gas š. m

Aišku, kaip diena, jog Nau
jienos ištikimai seka klerika
lų Draugą. Ans šmeižia dar
bininkų vadą, mylimą ne tik 
Amerikos darbininkų, bet ir 
šiaip plačiųjų demokratinių 
sluoksnių, — neatsilieka nuo 
jo ir Naujienos!. . .

Jeigu Naujienos skaito Hill
maną, — buvusįjį Roosevelto 
draugą ir patarėją, — anti
demokratišku; jeigu jos, iš
vien su klerikalų Draugu, me
ta į jo kapą šmeižtų gniūžtes, 
tai galima įsivaizduoti jų re
daktoriaus dorą ir nusistaty
mą !. . .

Bus įdomu pamayti, kaip į 
tai pažiūrės tie lietuviai uni- 
jistai kriaučiai, kurie mylėjo 
savo vadą. įdomu bus pama
tyti, ką dabar pasakys toks A. 
Jankauskas, Amalgameitų or
ganizatorius Vermont valsti
joj?

Tiesa, tūli lietuvių kriaučių 
yra labai, kaip žmonės sako,

(Tąsa 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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SENATORIAI NUBALSAVO 
F ARTINAI PANAIKINT 

KAINU TVARKYMĄ
Prezidentas Sako: “Senatorių 
Priimtas Bilius Baisiai Blogas”
Washington.—Prez. Tru- 

manas sekmadienį pareiš
kė, jog senato priimtas bi
lius dėl kainų tvarkymo 
“baisiai blogas, toks blogas, 
kad ir negalėtų būti bloges
nis.” Todėl spėjama, kad 
Trumanas vetuos - atmes 
šį bilių.

Senatoriai šeštadienį 62 
balsais prieš 15 nutarė pa
likti be jokio kainų apribo
jimo grūdus, tabako pro
duktus, mėsinius gyvulius, 
kiaušinius, soy pupas, med
vilnės sėmenis, gazoliną ir 
kitus žibalinius produktus 
ir panaikinti kainų kontro
lę mėsai, sviestui, rieba
lams, sūriui ir valgomiems 
aliejams.

Senatas taipgi nubalsavo 
užtikrinti fabrikantams ir 
verslininkams tokias pama
tines kainas, kaip 1940 me
tais, ir dar pakelti kainas 
tiek, kiek padidėjo fabri
kantų ir prekėjų išlaidos 
per paskutinius 6 metus.

Tatai reiškia faktinai vi-

sišką kainų tvarkymo pra
žudymą.

Kongreso atstovų rūmas 
šį antradienį persvarstys 
senato biliu. Valdžia tiki
si, kad kongresmanai pa
taisys jį ir gal senatas bus, 
pagalinus, priverstas pri
pažint kainų tvarkymą 
bent tūli ems svarbiems 
reikmenims, kuriuos sena
toriai šeštadienį nutarė 
liuosuoti nuo kontrolės.

JANKIAI NUŠOVĖ 
DU JUGOSLAVU 
KAREIVIUS

pa-

taip Musės Krintą 
gyvuliai nuo Bikini 
Atominės Bombos

Bikini, liep. 15. — Asso
ciated Press praneša, jog 
nuo atominės bombos spin
dulių bei atomų dujų spro
ginėjimo krinta, kaip mu
sės, gyvuliai. Spėjama, kad 
išdvės apie 4,000 ožkų, kiau
lių, žiurkių ir kitų gyvūnų, 
kurie buvo laikomi ant lai
vų, kuomet liepos 1 d. bu
vo išsprogdinta atominė 
bomba virš tų laivų.

Trieste. — Amerikonų 
komanda čia pranešė, kad 
jankių žvalgai susikirti
muose su Jugoslavijos žval
gais nušovė du jugoslavus; 
sako, jog buvę šitaip:

Jugoslavijos žvalgai, gir
di, perėję per liniją, kuri 
skiria amerikonų-anglų už
imtą plotą nuo jugoslavų 
ploto Venezia Giulia srity
je. Amerikonų žvalgai nu
vykę ištirt, kur jugoslavai 
perėję sieną, 
esą, pradėję šaudyti; 
dviejuose trumpuose ; 
dūriniuose amerikonai 
šovė du jugoslavus, o 
tys visi sveiki sugrįžo.

Jugoslavai, 
; ir 
susi- 

nu- 
pa-

AMERIKONAI PIRMI 
ŠAUDĘ JUGOSLAVUS

Kodėl Sovietai Negrąži
na Dvieju Amerikoną

Berlin. — Sovietai negrą
žina amerikono oficieriaus 
S. L. Harrisono ir jo žmo
nos todėl, kad amerikonai 
įkalino kai kuriuos Sovietų 
oficierius.

London. — Jugoslavijos 
radijas pareiškė, jog pra
eitą penktadienį Amerikos 
žvalgai perėjo per sieną 
tarp amerikonų ir jugosla
vų srities Trieste apylinkė
je ir pirmi' pradėjo šaudyt. 
Amerikonai nušovė du ju
goslavus.

Jugoslavai per radiją už
ginčijo amerikinį praneši
mą, kad jugoslavų žvalgai 
perėję per sieną ir ėmę šau
dyt į amerikonų žvalgus.

ORAS.—Bus vėsi giedra.

Beikmenys Pakilo 
S3 Mtiošimžiais 
Sako Valdžia

Auto. Darbininkų Unija Paskelbė Streiką prieš 
Kainy Kontrolės Naikinimą; Streikuos ir kiti

Chicago. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos 
centras pašaukė streikan 
800,000 savo narių protes
tui dėl to, kad Jungtinių 
Valstijų kongresas naikina 
kainų tvarkymą svarbiau
siems gyvenimo reikme
nims. Jie streikuos vieną 
bei dvi valandas šį antra
dienį, pradedant nuo 3 va
landos popiet. Jeigu nebus 
sugrąžinta stipri kainų 
kontrolė, tai darbininkai 
panaujins tikrą kovą dėl al
gų pakėlimo, įspėjo Auto. 
Darbininkų Unijos 
ninkas W. Reuther.

Amerikos Darbo Federa
cijos p i r m i n i n k as Wm. 
Green pareiškė, kad jei ne
bus suvaldyta brangenybė, 
tai niekas nesulaikys cfar-

pirmi-

bininku nuo streiku dėl al
gų priedų.

Valdinis Darbo Skaitme
nų Biuras Washingtone 
pranešė, jog per dvi savai
tes nuo kainų tvarkymo 
(OPA) žlugimo 28 svar
biausi reikmenys pabran
go 28 nuošimčiais. Sviesto 
kaina daugelyje vietų paki
lo iki 80c ir $1.25 svarui.

Skleidžiasi pirkikų strei
kai prieš brangenybę tarp 
Standard žibalo kompani
jos darbininkų Whitinge, 
Indianoj, ir tarp plieno dar- 
bininku Y o ungstowne, 
Ohio. Ruošiama demons
tracijos prieš reikmenų pa
brangimą Chicago j, Wash
ingtone, New Yorke, Phi- 
ladelphijoj; Springfielde ir 
Cambridge, Mass., ir dau
gelyje kitų miestų.

Sovietinėj Vokietijos Dalyj Vokiečiai Gy
vena Geriau Negu Vakarinėje Vokietijoje, 
Užimtoj Amerikonų, Angly ir Prancūzu

New York o Times Korespondentas Atrado, jog Sovietinėje 
Srityje Vokiečiai Gauna Daugiau Maisto ir Kily Reikmenų

Kalkutta, Indija. — Grę- 
sia bado mirtis keliems mi- 
lionams indėnų, t

Frankfurt, Vokietija. — 
Sovietinėje Vokietijos pu
sėje vokiečiai geriau gyve
na, negu vakariniuose ša
lies plotuose, kurie užimti 
anglų, amerikonų ir fran- 
cūzų, rašo New Yorko Ti
mes korespondentas Dana 
Adams Schmidt.

Nors Sovietai ima tam 
tikrą produktų ir dirbinių 
dalį į karinius atlyginimus, 
bet Sovietinėje srityje vo
ki e č i a i g a una daugiau 
maisto, ir krautuvėse yra 
daugiau reikmenų, negu 
vakariniuose Vokietijos 
ruožuose. Sovietų užimta
me plote faktinai nėra be
darbių.
Valstiečiai ir Intelektualai

V a 1 s t i ečiai patenkinti, 
kad jiems padalinta dvarų 
žemė sovietinėje srityje, sa- 

I ko tas korespondentas. De-

m o k r a t i n i a i biznieriai 
džiaugiasi, kad jiems per
vesta buvusieji nacių mili- 
taristų bizniai. Supranta
ma, kad vietinės vokiečių 
valdžios rinkimuose jie bal
suos už-Jungtinės Socialis-. 
tų Partijos kandidatus, ir 
šios partijos kandidatai, 
turbūt, 1 a i m ėsią prieš 
krikščionis demokratus ir 
vadinamus liberalius demo
kratus.— Jungtinė Socialis
tų Partija yra susidarius iš 
komunistu ir socialdemo
kratų.

Karinė Sovietų vyriau
sybė mandagiai elgiasi su 
vokiečių valdininkais, tęsia 
Times korespondentas. So
vietų oficieriai gerbia vo
kiečių kultūrą ir meną; tuo 
būdu jie gauna vokiečių in
telektualų ir artistų prita
rimo.

(Tąsa 5-me pusi.)

ANGLIJA GAUNA 3.750
MILIONU PASKOLOS IŠ
JUNGTINIU VALSTIJŲ

Daugelis Kongresmanų Tvirtino 
Jog Tai Paskola prieš Sovietus

' nas. Jie atmetė visus siū
lymus, reikalaujančius bet

Washington.— Kongreso 
atstovų rūmas 219 balsų 
prieš 155 užgyrė prez. Tru- kokio užtikrinimo, kad an- 
mano valdžios reikalavimą 
paskolinti Anglijai 3,750

glai atmokės tą paskolą. 
Paskolos rėmėjai pasakojo, 

milionų dolerių, ir perdavė į kad paskola esanti reika- 
prezidentui pasirašyti. Se
natas jau gegužės 10 d. užr 
gyrė tą paskolą Anglijai 46 
balsais prieš 34.

Už paskolą Anglijai bal
savo 157 demokratai kon
gresmanai ir 61 republiko-

GEN. MICHAILOVIČ 
IR 10 JO SĖBRŲ 
NUSMERKTI MIRT

B e 1 g r a d, Jugoslavija, 
liep. 15. -A Karinis Jugos
lavijos teismas nusmerkė 
sušaudyt generolą Drają 
M i c h a i lovičių, fašistinių 
četnikų komandierių, ir 10 
jo karininkų, kaip savo ša
lies išdavikus. 13 kitų tapo 
nuteisti ilgus metus kalėti. 
Liudytojai ir dokumentai 
teisme įrodė, kad Michailo- 
vičius ir sėbrai išvien su 
naciaisi ir italu fašistais 
puolė partizanus, Jugosla
vijos patrijotus; taipgi įro
dyta, kad jie dešimtimis 
tūkstančių žudė suimtus 
patrijotus, jų žmonas 
kūdikius.

linga, girdi, kad Anglija iš
vien su Amerika galėtų at
silaikyti prieš Sovietų Są
jungą ir “apsaugoti” vaka
rinę Europą nuo sovietiz
mo. Kai kurie sakė, būk 
už paskolą anglai duosią 
lengvatų Amerikos preky- 

i bai užsieninėse rinkose, kur 
I Anglija viešpatavo.

Labai Lengva Paskola
Anglija per 5 metus ne

mokės Amerikai nei sumos 
nei nuošimčių. Paskui per 
50 metų anglai mokėsią 
Amerikai po 2 nuošimčiu 
palūkanų ir dalimis atsitei
sia visą sumą. Bet jei ku
riais metais Anglijai ne
vyks biznis, tai Amerika 
dovanos palūkanas už tuos 
metus. O Anglija tikru
moj nežada lengvatų ame
rikinei prekybai.

Amerika tik Kitur 
Perša Atom-Kontrolę, 
Kaip Rašo Pravda

ir

DIDLAIVIAI AUKOJAMI 
KITAI ATOM-BOMBAI

Bikini. — Kita atominė 
bomba bus vandenyje su
sprogdinta liepos 25 d. Bus 
išbandyta, kaip atombom- 
ba kliudys povandenines 
laivų dalis. Šiam bandy
mui aukojama senas kari
nis Amerikos didlaivis Ar
kansas,* japonų karo didlai
vis Nagato, didžiulis ame
rikinis lėktuvlaivis Sarato
ga ir kt. Bet nei po vienu 
laivu nebūsianti bomba tie-! 
siogiai sprogdinama.

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
sako, jog “viešpataujančios 
klasės Jungtinėse Valstijo
se nežada atsisakyti nuo 
atominių ginklų vartoji
mo.” Anot Pravdos, tai 
Amerika gamins sau vis 
daugiau atominių bombų.

Sušaudyti 9 Lenkai, 
Žydą Skerdikai

Varšava, liep. 15. —Kiel- 
ce kalėjimo kieme tapo su- 

I šaudyti (9 fašistiniai lenkai. 
Jie dalyvavo kruviname 
pogrome, kur buvo užmuš-

Irako valdžia įspėjo Am- -------------------
eriką, kad nesikištų į gin- Philadelphia. — CIO pi- 
čus tarp Palestinos arabų kietuoja krautuves ir na- 
ir žydų. mus prieš brangenybę.

GENEROLAS EICHELBERGER UŽDRAUDĖ JANKIAM PLĖŠT IR MUŠT JAPONUS
Yokohama, Japonija. — 

Amerikonų generolas R. L. 
Eichelberger įspėjo savo 
kareivius, kad liautųsi už- 
puldinėję ir plėšę ramius 
Japonijos gyventojus. Sa
vo laiške armijai generolas 
pareiškė, kad jankiai pikta
dariškais žygiais trukdo ja
ponų perauklėjimą į demo
kratinę tautą.

Gen. Eichelberger sako:
Visose Japonijos dalyse 

jankiai pavieniai ir būriais 
vis tankiau kriminaliai

Gengsteriški Tūlų Amerikonų Žygiai Kursto Japonus ir Kenkia Pasiryžimui Perauklėt Juos Į Demokratinę Tautą
 A .

muša japonus, plėšia juos 
gatvėse ir namuose, žaga 
japones, naikina japonų 
turtą, ir tt.

K o r e s p o ndentai rašo, 
kad daugiausia gengsteriš- 
kų darbų atlieka nedalyva
vę kare naujokai. Jie nak
timis užpuldinėja ne tik ja
ponus, bet ir civilius ame
rikonus. Kareiviai taipgi 
užkabinėja atvykusias am
erikonų žmonas; paleistu-

TE

viškai švilpia ir staugia, 
matydami jas gatvėse.

Per mėnesį karo teismas 
nubaudė 100 naujokų tik iš 
vieno junginio, kuris buvo 
pasižymėjęs kare prieš ja
ponus.

Daugelis užpultų bei api
plėštų japonų bijo duoti 
skundus kariniams ameri
konų policininkams.

Kai kurie amerikonai 
linksminasi, stabdydami ir

vartydami japonų automo
bilius. Jie gatviniai keikia 
ir žiauriai stumdo japonus 
nuo šaligatvių.

Tie padaužos amerikinė
se uniformose vartoja dide
lius peilius, bliakdžekius, 
varinius krumplius ir net 
revolverius prieš japonus.

Armijos Turto Vogimas
Kareiviai dažnai vagia ir 

pardavinėja juodojoj rin-

ko j savo armijos drabužius, 
valgius, automobilius ir ga
zoliną. . Kokį platų šmuge
lį jankiai varo Japonijoj, 
rodo šis faktas. Jie 35 mi- 
lionus dolerių daugiau per
siuntė į Jungtines Valsti
jas, negu visai Amerikos 
armijai ten buvo išmokėta

bus,” sako generolas Ei
chelberger.
keršijama
amerikonams, ne patiems 
kriminalistams. Girtas ka
reivis, mušdamas, plūsda- 
mas ir skriausdamas japo
nus, niekais paverčia pas
tangas didžiosios daugu
mos puikių, tvarkių ir pa
dorių Amerikos kareivių.”

“Kartais būna 
ir nekaltiems

Nuolaidūs japonai pra
deda jau keršyt .už “šlykš
čius tūlų amerikonų dar-

Jeruzalė. — Arabų vadai 
reikalauja teisti žydų va
dus.
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Mėsa, Sviestas ir Alga
Pelnagrobiai kelia kainas ant pragyvenimo reik

menų valandomis. Bendrai, per dvi savaites pragyveni
mo reikmenys pakilo virš 25 nuoš. Bet yra.vietų, įtur 
mėsos svaras jau $1.25, kur už sviesto svarą reikalauja 
$1.50! Ar gali darbininkas ir jo šeima pragyventi iš 
dabartinės algos, kada taip kainos kyla?

“Kodėl mes prasčiau valgome?”—daugelis jau sta
to klausimą. Atsakymas yra trumpas ir aiškus: algos 
neištenka, kad padengti aukštas kainas raudos, drabu
žių, maisto ir kitų būtinų reikmenų.

Pelnagrobiai ir turčiai raminasi, kad “streikų ban
ga persirito,” kad kontraktai pasirašyta ir naujų strei
kų “nebus.” Bet tie kontraktai buvo pasirašyta tada, 
kada šalyj buvo kainų kontrolė, kada veikė OPA. Pas
maugus OPA, griežtai pasikeičia pragyvenimo kainos. 
Staigiai krautuvėse atsirado mėsos, sviesto ir riebalų. 
Tūlos net iškabas pasikabino: “Mes turime sviesto!”, 
“Mes turime mėsos!”

Daugelyj krautuvių, kada moterys paprašo ket
virtadalio svaro sviesto, tai pardavėjas klausia: “Kodėl 
neimate svaro?” Ir prideda: “Žmonės priprato pirkti po 
ketvirtadalį svaro, tai bijo klausti daugiau.” Dalykas' 
yra ne pripratime, bet tame, kad, kainoms pakilus, dar
bininko algos jau neužtenka žmoniškam jo ir jo šeimos 
pragyvenimui.

Taip yra su tomis šeimomis, kurios maistą gamina
si namie. Nekitaip dalykai yra ir valgyklose. Nors 
ten kainos taip žymiai dar nepašoko, bet pati “porcija” 
susitraukė. JBent kiek geresnėj valgykloj pietums jau 
reikia ištiso dolerio!

Neveltui visuose didmiesčiuose prasidėjo masiniai 
protestai—pirkėjų “streikai.” New Yorke veteranų 
žmonos, našlės žuvusių karžygių ir šeimininkės ma r sa
vo Penktąja Avenue, protestuodamos prieš aukštas kai
nas. Panašūs “streikai” įvyko Philadelphijoj, San 
Francisco, Los Angeles, St. Louis ir daugybėj kitų mies
tų. Liaudis mato ir jaučia, kaip ją pelnagrobiai api
plėšia, bet vyriausybė nesiima žingsnių, kad suvaldyti 
kainų kilimą. Turčių spauda, kuri palaiko pelnagrobius, 
rašo sieksninius straipsnius ir tvirtina, kad palaidojus 
OPA Amerikoj bus tikras “rojus.” Bet darbo liaudis 
jau dabar jaučia, kad jeigu nebus suvaldyta kainų kė
limas, tai mases gyventojų laukia didis vrgas ir skur
das. Krautuvės bus užverstos tavorais, bet darbinin
kas ir jo šeima negalės jų įsigyti, nes tam neišteks algos.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily,

f«G3 ką tašo it lako

Kalinino — mirtimi, pa
sekamo turinio telegra-

Ministrui Urugvajuje

URUGVAJAUS LIETU
VIŲ UŽUOJAUTA DeL
KALININO MIRTIES
U r u guajaus Lietuvių 

Centro valdyba, sužinojusi 
apie Tarybų Sąjungos pre
zidento, Michailo Kalinino 
mirtį, padarė sekamą pa
reiškimą (imame iš Darbo 
birž. 8 d.):

“Birželio 4 d., 1946 m., ULC 
valdyba, sąryšy su garbingo 
Tarybų Sąjungos vyro — Mi
chailo 
siuntė 
mą: 
TSRS
Pil. N. Gorelkinui,
Montevideo.

“Urugvajaus Lietuvių Cent
ro valdyba, jausdama. didelį liū
desį sąryšy su Tarybų Sąjungos 
įžymaus vyro, Michailo Kalini
no, mirtimi, reiškia savo gi
liausios užuojautos žodį Tarybų 
Sąjungos Vyriausybei ir visai 
liaudžiai. Su M. Kalinino nete
kimu, visas demokratinis pa
saulis nustojo vieno iš bran
giausių vadų, kurio atmintis

Kardinolas ir Žydų Kraujas
Dabartinės katalikiškos maldaknygės yra vienas 

iš nuolatinių kurstymų katalikų žmonių prieš žydus. Jų 
turinys yra istoriniai neteisingas ir tyčia sutaisytas an
tisemitinėj dvasioj. Jos “papuoštos” paveikslais, kur 
vaizduoja, kaip “žydai muša Kristų,” kaip “žydas per
veria Kristui širdį.” Istoriniai jos yra neteisingos, prak
tikoj jos yra visuomenės skaldymui.'

Katalikiškos bažnyčios viršūnės jungiasi su protes- 
tonais ir žydais rabinais tik ten, kur jie visi bendrai 

. išstoja prieš progresą, prieš darbininkų judėjimą. Ka
talikiškos bažnyčios viršūnės visada stovi su reakcija.

Kada Mussolinis žudė Ethiopijos žmones, tai Va
tikano popiežius užgyrė Mussolinio žygį. Jis pasisakė 
už Ethiopijos užkariavimą, katalikiški kunigai laimino 
Mussolinio armiją. Kada Hitleris ir Mussolinis per tre
jus metus žudė Ispanijoj katalikus—darbininkus ir val
stiečius, tai popiežius ir aukštoji katalikų dvasiški ja ir 
čia buvo su fašistais. Ir dabar jie visaip teisina fašisto 
generolo Franko režimą. Kada Hitleris ir Mussolinis 
puolė pasaulį, kad jį pavergti, tai popiežius tylėjo, kaip 
vandens į burną paėmęs. Jis “nematė” nei tų nacių 
žiaurumų, kur hitlerininkai šimtais tūkstančių žmones 
žudė! Bet kada jau pamatė, kad ateina Hitleriui galas, 
tai tada popiežius susirūpino taika ir siūlė ją kuogrei- 
čiausiai padaryti, nes norėjo išgelbėti hitlerišką Vokieti
ją nuo galutino sumušimo.

Lenkijoj kardinolas Hlond aiškiausiai pasirodė, kai
po liaudies priešas. Kada Lenkijos liaudies vyriausybė, 
matydama tą, kad katalikų tarpe yra stiprus antisemi
tizmas, prašė Hlondą ir kitus kardinolus ir vyskupus 
pasirašyti atsišaukimą į katalikus, kad jie gražiai su
gyventų su žydų tautos žmonėmis, tai tie kardinolai ir 
vyskupai atsisakė tą padaryti.

Kada fašistų vadovaujamos gaujos Kielcų mieste 
paskerdė 41 žydą, tai kardinolas Hlond susišaukė Ame
rikos spaudos korespondentus ir kartojo fašistų prasi
manymą, būk lenkai katalikai puolę žydus todėl, kad 
žydai yra aukštais viršininkais dabartinėj valdžioj ir 
kad žydai remią tą valdžią, kurios “didžiuma lenkų ne
apkenčia.” Tai yra didžiausias melas! Tik įvykę Len
kijoj balsavimai parodė, kad milžiniška didžiuma liau
dies kietai stovi su dabartine valdžia!

Antradienis, Liepos 16, 1946

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

lieka 
mirė, 
gi!

neišdildoma. Kalininas slapstymasis pradžioj karo ir 
jo darbai — nemirtin-. kiti veiksmai buvo grynai poli- 

itinis dalykas. Teisėjai, kurie at- 
įsisako paleisti jį po užstatu, tu- 
i retų atminti, kad Kanadoj la
ibai plačiai kalbama apie politi- 
inius žmones. Kanadoj yra .daug 
tokių, kurie agituoja už įsileidi
mą iš Vokietijos pabėgėlių, ku
rie jų akyse skaitosi politiniais 
pabėgėliais, nors daugelis iš jų 
yra biaurūs nusižengėliai prieš 
savo tautiečius, papildę krimi- 
nalystes.

“Jeigu teismas negali atmes
ti apeliacijos, jis negali atmesti 
ir prašymo paleisti po užstatu. 
Teisėjas apsilenkia su įstaty
mais, kada jis atsisako paleisti 
apeliantą, nurodinėdamas, kad 
jis gali pabėgti. Kanadoje žmo
gaus negalima pasmerkti be 
teismo nusprendžio.
dar nesprendė, ar Fred Rose 
pabėgtų, ar ne.

“Civilinių laisvių gynimo or- 
• ganizacija labai teisingai susi
rūpinusi kanadiečių teisėmis, 

■ kurios buvo sulaužytos laike 
šnipų ablavos. Konstitucijos ir 
teisių saugotojai sulaužė kon-

bet

A. Brelingas, pirm,, 
Janulionis, sek r.

FRED ROSE BYLOS

apeliuojama. Pats 
King pareiškė, kad 

kaip parlamento na- 
atimtos iki apeliaci-

DĖI 
KANADOJE

Kanadiečių Liaudies Bal
sas (liepos 12 d.) rašo:

“Teisėjai, atsisakydami pa
leisti parlamento narį Fred 
Rose po užstatu, rodo reakcijos 
ranką. Nėra jokio pagrindo, 
kuris pateisintų tokį žygį. Fred 
Rose byla 
premjeras 
jo teisės, 
rio, nebus
ja bus išklausyta.

“Tas faktas, kad Fred Rose 
buvo nusmerktas vieniems me
tams kalėjimo už raginimą be
darbių organizuotis; kad jis 
slapstėsi pradžioj karo, kada 
Komunistų Partija buvo pas
kelbta nelegalia organizacija,— 
negali būti pagrindu atsisaky
mo paleisti po užstatu.

“Jo įkalinimas už organiza
vimą bedarbiu laike 4- €•

Not too long ago i,-
000,000 Nazis in the Am

erican occupation zone in 
Germany were granted am
nesty. This is a sample of how 
we are spreading the doctrine 
of democracy to the four cor
ners of the earth, or if you 
please throwing it to the four 
winds.

—o—
A resident of North Adams, 

probably a 
in the saw 

is in one’s

Now we are happy to an
nounce that Wind in the Olive 
Trees was chosen as the July 
Selection of the Book Find 
Club. Author Plenn served 
during World War II as Chief 
of Propaganda Analysis at
tached to the U.S. Embassy 
in Madrid.

Mass, is today 
firm believer 
“One’s fortune 
backyard.” While digging in
his backyard Peter L. Ran- 
catti found a Ityexican tur
quoise the size and shape of 
a small pullet’s egg. The stone 

.is believed to have been worn

executioner,
A. Taft (R.,
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. 0 teismasi}jy įjlc Aztec or Inca Indians
,, Tf' ~ .1 T~

krizio, I stituciją ir teisiu čarterį.

Sumaišė Razurna
Pakol nebuvo pravestas , 

atominės bombos bandy
mas, tai buvo vaizduojama- 
si, kad bomba yra tąja gy
duole, kuria su geriausio
mis pasekmėmis galima iš
gydyti visokias amerikoniš
ko kapitalizmo užsisenė j tį
sias ligas. Užtai ir nestebė
tina, kad kitų šalių kapita
listai taip meilingai vizge
na liežuviais amerikiniam 
kapitalizmui, kaipo didžia
jam savo broliui, tikėda
miesi jo prieglobstyje turė
ti sau užtikrintą gyvenimą. 
Fašistuojantis elementas, 
nacizmo ir fašizmo lieka
nos ir visų tautų pro-naciai 
ir pro-fašistai, laužė ameri
kinio kapitalizmo duris, la
bai garsiai rėkaudami ir 
reikalaudami, kad atominė 
bomba būtų paleista veik-' 
mėn, tikėdamiesi, kad tuo- 
mi jiems bus sugrąžinti ka
pitalai, dvarai ir prarasta 
gale. Bet amerikoniški 
“atominės demokratijos” 
politikieriai atsidavusius jų 
apiekon nelaimės ištiktus 
balamūtus nori išmokyti 
šuniškos ištikimybės. Pa
laukite, girdi, velnias jus 
negriebs; ilgiau pakentėsi- 
te, geriau suprasite mūsų 
geradėjystę. Supraskite, tu
rint tokią peklišką baisybę, 
kaip atominė bomba, ameri
konišką “demokratiją” ga
lima įgyvendinti visose ša
lyse be mūšio; užtenka pa
vartoti “demokratiškas” 
priemones. Viskas, ko rei
kia, tai parodyt demokratiš
ką griežtumą: Daryk kaip 
prisakyta, o jei ne, tai su
degsi, kaip skiąutė popieros, 
patekusi į liepsnojantį pe
čių!

Kad įrodyt,- jog čia nėra 
nepamatuotas grasinimus, 
tai štai, žiūrėkit, klausykit 
ir supraskit, kokia pekliška 
baisūnija iškelta ties jūsų 
galvomis, su kuria mes len
gvai palenksime nors ir di
džiausio ožiško užsispyrimo 
astapenčių, p r i v e rsdami 
klauptis prieš mūsų galybę 
ir maldauti susimylėjimo! 
Prižadėta, ištesėta.

Štai, Bikini sala, pa
smerkta pražuvimui. Van
denyj plūduruoja 73 plieni
nės “antys”, apkrautos į- 
vairiausiais kariniais pa
būklais, orlaiviais ir 3,600 
keliolikos veislių gyvulių ir 
žvėrelių, kurie nieku dau-

giau nekalti, kaip “Dievui 
dūšia.” Tas viskas, kas čia 
suminėta, skirta auka išpir
kimui kapitalizmo nuodė
mių ir demonstravimui A- 
merikos galybės. “Sukaup
kite savo jėgas ir laikyki
tės, kiek drūti, kad bombai 
trenkus, jūsų gyvybė neiš
lėktų, kaip paukštė iš su
laužytos klėtkos! Už minu
tes čia pasiliks tuščia vieta, 
viskas, kas čia randasi, pa
virs nematomais garais.”

Pasigirdo komanda.
Visi, susirietę į ožio ra

gus, laukė baisaus momen
to! Ir jūsų Paulius su po
nia Pauliuviene knapso no
sis pakabinę prie radijo. 
Sakau, motka, laikykis, 
kiek drūta, kad ta prakeik
ta galybė neištrenktų tave 
iš kėdės. Nors mudu čią tik 
du vienu ir svetimas niekas 
nematytų, vis dėlto, būtų 
ne unaras, jeigu išverstume 
ragočių.

Milijonams žmonių be
laukiant baisaus momento, 
belaikant dūšią suspaudus 
užkulnyje, pasigirsta orlai- 
vininko balsas: Bomba nu
mesta, pataikė į taikyklį, 
kaip pirštu į akį ir sprogo, 
kaip didžiausias muilo bur
bulas!...

Šitoks orlaivininko pra
nešimas 
bombos politikieriams ir 
diplomatams nudiegė per 
strėnas keleriopai skau
džiau, ne kaip bombos smū
gis !

Ar pasiuto? Nei trenks
mo, nei žemės drebėjimo, 
nei jūra neišsiliejo! Aišku, 
kaip ant delno, skymas į- 
varyti svietui mirtiną bai-. 
mę baigėsi vos girdimu piš! 
Nusivylimas, kurio negali
ma nei apsakyti, nei apra
šyti, bet į balą parpuolęs 
negi gulėsi. Reikia keltis ir 
jieškoti išeities.

Šiek tiek atsikvošėję nuo 
bebalsio pritrenkimo, ban
dymo vačkfi padaro iškil
mingą pareiškimą: Kata
strofos nejutome, dėl ku
rios taip išgąstingai drebė
jome, bet tai dar nereiš
kia, kad tikslas nepasiek
tas. Reikia tikėtis, kad nei 
Bikini salos, nei tų laivų, su 

• visais ant jų nelaimingais 
gyvuliais, neliko nei šnėro. 
Net ir vanduo, kuriame lai
vai plūduriavo, gali būt iš
sekęs iki dugno. Galima 
manyti, kad bomba jau tiek 
ištobulintą, kad viską nu-

visiems atomines

—o—
With elections coming on 

we recall this daffynition of a 
Candidate: — A man who 
stands for what he things the 
people will fall for.

—o— 
Chief OPA 

Senator Robert
O.), doesn’t like the way ve
terans have been treating him. 
He charges that the American 
Veterans Committee is trying 
to make life miserable for him 
and other anti-OPA Senators. 
To the veterans’ way of look
ing at it better the Senator be 
miserable than the people suf
fer the misery of spiraling 
prices brought on by abolish-

lk ousands of years ago.
—o—

Dust-explosion hazards ex
ist in more than 28,000 indus
trial plants in the United 
States. An estimated 1,000,- 
000 persons are employed in 
the potentially dangerous ing price controls, 
plants. A study now being.

šluoja be jokio garso, kaip 
išsilavinęs vagis, apvagia 
namus niekam negirdint ir i 
nejaučiant. Važiuokime į I 
vietą įvykio ir pamatykim, 
kas ištikrųjų atsitiko, 
visi būkite atsargūs, kad 
nuostaba katro nepatiestų | 
negyvu!...

Prisiartinus prie reginio, 
rodos, akis ištrauks iš kak
tos! Bikini sala žaliuoja, 
kaip žaliavus, laivai plūdu
riuoja, kaip ’ buvo palikti, 
nieko negalėtum įtikinti, 
kad prieš porą valandų čia 
būtų įvykusi neapsakoma 
katastrofa. Tiesą pasakius, 
naikinimo žymė yra, du lai
vai nugrimzdę dugnan, o 
trečias parblokštas ant šo
no, kovoja su mirčia, bet 
tokios pasekmės anaiptol 
nepatenkina atominės bom
bos demokratų.

A r t i m e s nis patikrini- 
m a s bombos p adarytų 
nuostolių visiem eksper
tam, politikam, mokslinin
kam ir observatoriam vi
siškai sumaišė razuma! 
Kaip gi čia, po velniais, ga
lėjo atsitikti? Bomba išvys
to šimtą milijonų laipsnių 
karščio ir šitam, daugiau 
kaip tūkstančio peklų, kar
štyje ne tik gyvuliai ir žvė
riukai išliko gyvi ir neap
šilę, ale ir plienas nesutir
po!

(Tąsa 5-me pusi.)

—o—
‘ I made by the Department of j Senator Burton K. Wheeler, 

Interior hopes to discover me-'darling of crackpots like 
thods to help prevent costly ; Gerald L. K. Smith, will draw 
and tragic explosions. Its time , his support from two sources 
something was done to dust "hen he comes up for reno- 
off the industries before they . initiation today. He will have

the support of absentee land
lords of the Montana, 
Anaconda, the Railroads and 
the Montana Power Co. Me 
will also be supported by the 
stool pigeons of these compa
nies and some professional 
ward heelers.

—o—
Under the heading “From 

Brass to Nuts,” PM last week 
carried the following item:

“James Curcnton, Florida 
peanut, salesman, can shake 
hands with that Army Major, 
name undisclosed, who can’t 
remember just which New 
York ‘dime’ locker he used 
when he forgot a highly im-

Įdust off the employees.
— o—

One way to avoid being a 
Tik pushover is to do push-ups 

every morning. This advice 
for weaklings and henpecked 
husbands comes from Alan 
Stephan, Mi-. America to you. 
The only catch in this bit of 
advice is that Mr. Stephan 
offers no remedy should you 
fall on your nose while doing 
the push-ups. 

—o— ♦

In this column on May 
we mentioned that Wind 
the Olive Trees: Franco Spain 
from the Inside, by Abel 
Plenn was being ignored by portant color film taken dur- 
the respectable publishers, ing the Bikini A-bomb test.”

18 
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APSIRŪPINKIME Iš ANKSTO

the

Šiemet iš Brooklyno bu- tojaus bus Labor Day 
sais važiuosime į Philadel- šventė. Bus gera proga po 
phijos pikniką, surengtai 
paramai dienraščio Lais
vės. Tačiaus su vietomis, 
busuose apsirūpinkim iš
anksto. Bušai sunku gauti. 
Kiek dabar busų užsakysi
me, tiek ir tebus; vėliau; 
nebus galima jų gauti. j

Be jokio atidėliojimo už
sisakykite sau vietą buse. 
Kaina $3.00 į abi pusi.

Philadelphiečių piknikas 
Įvyks sekmadienį,
Sept. 1-mą dieną. Ant ry-! se vietą.

pikniko atsilsėti.
Nuvažiavimas į Philadel

phijos pikniką pats savaimi 
yra tik malonumas. Keliai 
labai geri, per gražiausius 
laukus, * puikiausi gamtos 
vaizdai. O piknike tai gra- 

i žus pasimatymas su vai
šingais philadelphiečiais. 
Važiuokime, kas tik svei- 

į kas, kurio tik aplinkybės 
netrukdo.

Dar kartą primename 
rugs.- — tuojau užsisakykite bu

X

4

“Linksmos dienos sugrįžo,” šaukia susirinkę į Chica- ' 
gos Stock Exchange spekuliatoriai, tikėdamiesi kalnu 
pelno prašalinus kainų kontrolę. Kainos pradėjo kilti į 
padanges, o jas turintis sumokėti mažasis žmogus ne 
vienas nueis be laiko 6 pėdas žemyn dėl nedatekliaus 
ir jo sudarytų rūpesčių.

Be-

502

Philadelpiečių piknikas 
bus Crescent Picnic Gro
unds, 56 Cornell Ave., Glou- 

i cester Heights, N. J.
Boję, Juozas Bekampis

■ žadėjo pristatyti pakanka- 
1 mai alaus ir.kitokių gėrimų
Laisvės piknikui. Jis dabar 
yra likerių biznyje: 
kairi pis Self-Service, 

i quor & Food Stove,
’ Chapel Ave., Merchantville, 
i N. J. Tel. Bell Merchant
ville 8-1082.

Brooklyno piknike Be
kampis prisiekė būriui 
žmonių, kad alaus ir kitu 

: gėrimų Philadelphijos pik- 
i nikui jis tiek pristatys,
■ kad nežiūrint, kaip skait- 
! linges masės suplauks į
pikniką, alaus viso neiš- 
gers.

Bekampis dar nėra nieko 
' suvylęs pažadais. Jo žodį 
i mes imame už gryną fak- 
! tą. Važiuojame į pikniką . 
j su pilnu pasitikėjimu, jog 
; bus visko.
I P. Buknys.
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(Tąsa)
Vieno namo durys prasivėrė, išlindo 

šviesiaplaukė galva, bet, pamačiusi ei- 
nančiąją, vėl skubiai pasislėpė, durys už
sitrenkė. Pusią gūžtelėjo pečiais. Tas 
tiesa, jie vengė jos, kaip maru užkrės
tos, stengėsi nesusidurti net ir atsitikti
nai. Vaikai skubiai pasprukdavo, kai 
jiems tekdavo pakliūti į jos kelią. Na, 
ir tegu, tegu sau! Vistiek, jie visi nu
dvės iš bado ir šalčio, toks jų likimas. O 
ji štai eina gyva ir sveika, apsirengusi 
puikiais kailiniais, ji gali kiek tik nori 
graužt šokolado, o paskui važiuos į Vo
kietiją su vyru — kapitonu. Kiekvienas 
yra savo likimo kalvis — jie pasirinko, 
ir ji pasirinko. Kvailiai, tiki jie tuo, 
ko niekuomet nebus, laukia to, kas nie
kuomet negrįš, karčiai nusivils. Kurtas 
jai paaiškino, nupasakojo, kodėl vokie
čiai turi nugalėti ir kodėl tie visi čia 
turi žūti, jeigu sąžiningai nedirbs vo
kiečiams. Bet jie nieko nenorėjo supras
ti, nors visa tai buvo paprasta. Laukė 
anų — Pusią visai jų nepasiilgo. Argi 
dabar jai nebuvo geriau? Žinoma, ge
riau.

Sniegas girgždėjo po kojomis, akys 
skaudėjo nuo spindėjimo. Kada gi pa
sibaigs tie prakeikti speigai? Ji svajojo 
apie šilumą, norėjo kaip katė susiran- 
gyti į kamuolį saulėje ir šildytis, šildyti 
kiekvieną kauliuką, pajusti malonią sau
lės šilumą. O dabar net saulė, akinamai 
šviesi, atrodė, kaip ledo gabalas ir, tary
tum, ir ji skleidė šaltį.

Sargybinis prie durų iš karto ją pra
leido. Ji pasibeldė ir, nelaukdama atsa
kymo, nekreipdama dėmesio į Kurto pa
dėjėjų nerimą, įėjo į kabinetą.

— Kas atsitiko?
— Nieko neatsitiko, — kaprizingai at

sakė Pusią. — Aš pasiilgau tavęs. — Ji 
atidžiai apžiūrėjo stovinčią prie stalo 
moteriškę. Apysenė, jau .žilstanti mote
ris su dideliu pilvu, nėščia. Pusią atsi- * 
sėdo ant kėdės kraštelio.

— Tu greit baigsi?
— Juk tau sakiau, matai, kad esu už

imtas. Jis pradėjo nekantrauti, patrau
kė ją prie lango ir piktai, skubiai su
šnibždėjo:

— Kiek kartų aš tavęs prašiau čia ne
vaikščioti! Į ką tai panašu? Esu už
imtas, matai, kad esu užimtas! Kai tik 
būsiu laisvas, ateisiu.

Ji papūtė lūpas, kaip nuskriaustas vai
kas. ...

— Man taip baisiai, taip baisiai nuo
bodu. Tu nors ateitmu papietauti kar
tu ! Man taip liūdna... Tavęs vis nėra ir 
nėra... Ir kas per malonumas kalbėtis su 
kažkokia sena boba! Ką, ar niekas ki
tas negali to padaryti?

— Negali. O šita sena boba — tai 
partizanė, supranti?

Pusią nustebo.
—- Partizanė! Kurtai, ką tu šneki, pa

žiūrėk į ją, ji juk tuoj, tuoj gimdys!
— Taigi, — atšovė jis. — Eik, eik, aš 

ateisiu. Atsiprašomu judesiu ji paglostė 
jo rankovę.

— Kurtai, aukseli mano, aš valandėlę 
pasėdėsiu, pasiklausysiu, gerai? Argi 
tau tas kliudys?

— Na, sėdėk, bet tau bus nuobodu,— 
nusprendė jis nekantraudamas ir pastū
mė jai kėdę. Beprasmė šypsena neaplei
do Pusios lūpų, apvalios juodos akys žiū
rėjo į stovėjusią prie stalo moterį. Va*- 
dinasi, tai partizanė — tai juokinga, 
kaip juokinga... Kad Kurtas bijojo par
tizanų, ji tai gerai žinojo, nors jis nie
kuomet neprisipažintų, kad ko nors bi
josi. O partizanų jis bijojo, — ji tai 
jautė, ir nežinia kodėl tai slypėjo jos są
monėje kaip mažytis triumfas. Buvo 
kažkas, ko bijojo savimi pasitikįs, nenu
galimas Kurtas, kuris viskam turėjo pa
ruoštą atsakymą ir kuriam viskas visa
da buvo aišku ir paprasta.

Ne, ji partizanus vaizdavosi ne taip. 
Ji manė, kad tai milžinai, apsiginklavę 
kirviais, apžėlę, paslaptingi vyrai, besi- 
slapstą miškuose, nebiją tų baisių šal
čių, kurie jau tiek savaičių buvo sukaus
tę pasaulį. O tuo tarpu stovėjo paprasta 
kaimo boba, kaip Kriaučiukienė, ir, be 
to, dar nėščia.. ‘Pusią žvilgterėjo sker
som į didžiulį kyšantį pilvą, keliantį 
aukštyn nublukusį juodą sijoną. Ji pa
juto staigų džiaugsmą, kad ji pati yra 
maža, liekna, kad sėdi sau ramiai įsi-

traukus į minkštus kailinius, kad gali, 
kada tinkama, atsistoti ir eiti lengvu 
žingsniu, kad gali griežti patefonu ir pa
šokti su Kurtu kad ir šiandien vakare. 
Kurtas negyvu pavargusiu balsu klausi
nėjo toliau. Toji atsakinėjo. Iš pra
džių Pelagija klausėsi klausimų ir at
sakymų, bet greit suprato, kad tai iš 
tikrųjų nieko įdomaus. Ir ne tik neįdo
mu, bet netgi kvaila. Kurtas visą laiką 
klausinėjo apie vieną ir tą patį, o toji 
visą laiką atsakinėjo vienais ir tais pa
čiais sakiniais.

Ji prisiminė kiekvieną takelį, kiekvie
ną krūmą, kiekvieną medį miško tanku
myne. Atmintyje aiškiai iškilo kelias, 
apie kurį klausinėjo. Ji net išsigando, 
kad vandeningos akys esančios baltų 
blakstienų rūbeliuose, gali pamatyti, su
sekti iš jos minčių šį kelią. Greičiau, 
greičiau galvot apie ką nors kita — apie 
savo trobą, apie upę, apie kaimynų na
mus. Bet atmintyje atkakliai iškildavo 
takelis ir kupstinės po eglėmis, ir links
mas Garbiniuotojo veidas, rauplėtas, 
juokingas veidas, šešiolika vaikinų — 
ir ji, motina. Taip, ten, miško tanku
myne buvo šešiolika jos sūnų, šešiolika 
narsių bebaimių sūnų, jos sūnų. Sūnų 
kumečio dukros, kuri laukė ilgai, kol su
laukė savo laimės, laimės laisvo žmo
gaus, kuris nežino prievaizdos botago.

su vienu sijonu ir bliuzele, nuogomis 
rankomis, įsižiūrėjusi į spindintį reginį, 
į pakilusią danguje triumfalinę arką, be
simainančią spalvomis, prisotintomis 
auksiniu, švelniu, viską persunkiančiu 
spindėjimu.

Jono Burbos 
Padėka

Olena buvo jau -mirtinai pavargusi. 
Akyse mirgėjo juodos dėmės, juoda ban
ga, iškildama kažkur iš apačios, slinko 
lėtai, temdė akis. Tekdavo sukaupti vi
są valią, kad galima būtų nusikratyti 
augančios viską aplinkui užliejančios 
nakties, ir tada iš sūkuriuojančios tam
sos išnerdavo karininkas užustalėj, gulį 
prieš jį popieriai, už jo nugaros langų 
stiklai. Ji jautė, kaip jos veidą apdengia 
prakaitas, šaltas, limpąs, nemalonus. 
Rankos buvo nepakenčiamai sunkios, 
skaudėjo kojos, tikriausiai, neapsakomai 
ištino. Kiek gi laiko ji jau čia stovi? 
Valandą, dvi, tris? O gal daugiau, gal 
jau visą dieną? Juk saulė lauke ryš
kiai tebešvietė, vadinas, visa tai tęsiasi 
ne taip ib ^^kaip atrodo . .

— Nieko nežinau apie buri. Išėjo — o 
kur išėjo, nežinau.

Kurtas sugniaužė kumštį. Po keturių 
tardymo valandų jis buvo toje pačioje 
vietoje, kaip ir pradžioje. Jis piktai su
sidėjo popierius.

— Hans!
Į trobą bematant įėjo kareivis.
— Išvesti ją — ir į daržinę. Pašalsi 

trupučiuką, gal būt, tave tai prablaivins. 
Pasėdėsi, pagalvosi; kai apsigalvosi, pa
šauk sargybinį, jis man praneš.

Piktu judėsiu uždarė stalčių.

II.
Pusią susirietė į kamuolį, pakišo gal

vą Kurtui po pažastim ir miegojo tyliai, 
lygiai kvėpuodama, kaip mažytis žvėriu
kas. Karininkas gulėjo aukštielninkas 
ir knarkė.

Kriaučiukienė virtuvėj. gulėdama ant 
krosnies girdėjo šitą knarkimą. Jis ne
apsakomai erzino ją, senyvai moteriškei 
rodėsi, kad kaip tik šitas knarkimas ne
davė jai miegoti. Plačiai atidarytomis 
akimis ji žiūrėjo į langą, kur mėnulio 
šviesa žėrėjo stikle, apdengtame storu 
šerkšnu. Vaiduokliška melsva šviesa 
skverbėsi į vidų. Nuo stalo, nuo suolo, 
nuo stovėjusio ant grindų kibiro gulė 
keisti, klaikūs šešėliai.

Gerbiami LDS 7-to 
lyviai, dėkoju jums 
dėl manęs auką, $32. 

ir vi.siems
manęs nepamirš-

Seimo da- 
už gausią 
Ačiū Cen-

LDS

draugai suteikė 
Vaitaitis iš 

drg. Bar- 
iš So.

Skaudėjo strėnos, skaudėjo viskas vi
duriuose, lyg kažkas lėtai ir sistematin- 
gai traukė iš jų gyslas. O dabar priedui 
dar atėjo toji. Olena žinojo apie ją, ži
nojo, kas ji. Ir, štai, ji sėdi čia, akys ap
valios, kaip sagos. Ji nusimetė kailinę 
kepurę ir taisosi už ausies plaukus. Pail- 
susios moteriškės akys sučiupo auskare 
stikliuko blikstelėjimą ir sustojo ties juo. 
Stikliukas žibėjo, raibuliavo mažytė ug
nelė, paskui vėl ėmė kamuoliais virsti 
tamsa, ir iš jos liūliuojančių bangų pra
simušdavo tik šis aštrus spindulėlis. Ole
na susverdėjo, bet suspaudė kumštis ir 
vėl išsitiesė. Ne, ne. Tik neparkristi, 
neparkristi čia, jos akivaizdoje, kari- 

minko meilužės akivaizdoje, kuri pardavė 
savuosius ir nuėjo į karininko lovą, o da
bar sėdi kailiniuota, blizgančiais auska
rais ir su šypsena žiūri, kaip į kokį regi
nį, į vokiečių karininko tardomą nėščią 
moterį.

Beprasmė šypsena tebuvo priklijuota 
prie lūpų, bet Pelagija visiškai negalvojo 
apie Dieną, visiškai nesiklausė klausimų 
ir atsakymų. Jai buvo šilta, malonu, ir 
buvo gera, pagalvojus, kad štai ji sėdi 
prie stalo Kūrto kabinete, viena vienin
telė iš čionykščių, kuri gali pati įeiti ir 
išeiti, kada tinkama, o juos atveda ka
reiviai su durtuvais ir išveda ten, iš kur 
jau niekad nebegrįžtama. Ir ka.d visi bi
jo Kurto, o Kurtas yra jos, tik jos, ir ji 
gali rodyti nepasitenkinimą ir kaprizus, 
o Kurtas jai sako: bezdžioniuke, ir pa
ims ją kartu. į Drezdeną.

— Juk tu gi motina, — tarė Kurtas.
Ir Olena, kuriai galvoje jau drumstėsi, 

pasigriebė šito žodžio, kaip išsigelbėjimo 
lentos. Taigi motina. Ne, vokiečių ka
rininkui nė į galvą neatėjo, kad jis jai 
pagelbėjo, pagelbėjo kaip tik tą momen
tą, kada po jos kojų suposi žemė, baisus 
silpnumas sučiupo kūną, ir viskas aplink 
susimaišė painiame chaose.

— Tu gi motina!
Kas tai pasakė? Vokiečių karininkas 

už stalo, ar Garbiniuotasis, linksmas, 
rauplėtas vaikinas ten miške, būrio va
das?

— Tu gi motina.
Ji galvojo ne apie tą vaiką, kurį nešio

josi po širdim, kuris atėmė iš jos plau
čių kvapą, nedavė jai išsitiesti. Ji gal
vojo apie tuos miške, apie visus tuos, ku
rie ją vadino motina. Ji buvo vyresnė 
už visus, daug, daug vyręsnė. Ir ji ei
davo į žvalgybą, išsprogdino tiltą, bet iš 
tikrųjų pagrindiniu savo uždaviniu laikė 
ji ne tai. Ji skalbė, virė, prižiūrėjo vai
kinus, kuriais juk nebuvo kam pasirū
pinti. Gydė ligonis, perrišinėjo sužeis
tuosius, lopė suplyšusius drabužius. Kaip 
paprastai motinos daro. Ir taip ją vadi
no. ' i i

— Tu gi motina...
Ji priėmė šiuos žodžius, kaip šauksmą 

tųjų, kurių gyvybė priklausė dabar nuo 
vieno jos žodžio. Kaip priminimą, kiek 
jiems skolinga. Kaip pasveikinimą, jų 
balsą, sklindantį iš tolių.

— Kur slapstosi būrys?

— Einam, Pusią. Papietausim kartu.
Ji nudžiugusi pašoko. Vadinasi, ji tei

singai padarė, kad atėjo. Jei ne, tai sė
dėtų čia iki vakaro.

Vėl ją apakino dienos šviesa. Kurto 
batai girgždino sniegą dar garsiau, kaip 
jos veltiniai. Ledinis oras gnaibė vei
dus.

— O čia kas?
Ji sustojo ir pažvelgė ten, kur rodė 

Kurtas. Tolumoj, ten, kur sniego mels
vumas susiliejo su šalta dangaus žydry
ne, pražydo vaivorykštė, šviečiąs spalvų 
stulpas. Kilo aukštyn, nyko, tirpo ne
pasiekiamo j aukštumoj. Mėlynumas ir 
rausvumas, žaluma ir violetas, stiklinis 
reiškinys, tyriausios spalvos, kaip gėlių 
pūkai.

— Vaivorykštė, — tarė nustebęs Kur
tas. — Vaivorykštė žiemą... Pas jus taip 
būna?

Pusią valandėlę pagalvojo.
— Ne, rodos, nebūna, aš dar niekuo

met nemačiau.
Kurtas vis stovėjo, žiūrėdamas į spin

dintį spalvotą stulpą, jungiantį dangų ir 
žemę.

— Einam, šalta, mano kojos sušalo.
— Sako, vaivorykštė geras ženklas...
— Vaivorykštė, kaip vaivorykštė, — 

— neteko pagaliau kantrybės Pusią 
tempdama jį už rankovės.

Per kelias minutes stulpas išsitempė, 
susilenkė, ir vaivorykšte triumfalinę ar
ka pakibo virš žemės rausvumu, žaluma, 
violetu, persunktu auksiniu spindėjimu. 
Dangus išsipūtė stikliniu skliautu, ap
gaubė žemę stikliniu varpu. Aikštėje, 
prie pabūklo, kareiviai stovėjo užvertę 
galvas ir žiūrėjo į neįprastą reiškinį.

Kai jie parėjo namo, Kriaučiukienė 
stovėjo prie trobos. Ji irgi žiūrėjo į vai
vorykštę. Ramiai, atidžiai žiūrėjo į vai
vorykštę.

— Sako, vaivorykštė geras ženklas, — 
tarė karininkas. Sena valstietė patraukė 
pečiais.

— Taip, taip, sako, vaivorykštė geras 
ženklas, — keistu balsu atsakė ji ir pasi
traukė, kad praleistų juos į priemenę. Ji 
pasiliko ant slenksčio, pamiršusi speigą,

Bet pagaliau tai buvo naktis. Jau pa
galiau pasibaigė diena. Dar viena die
na. Jai jau nereikia klausytis kudako- 
iančio kimaus vokiečio juoko ir jo merg
šės meilaus cypsėjimo. Matyti šnairius, 
klastingus žvilgsnius, kuriuos toji svaidė 
į ją visą vakarą. Ji, matyt, nusprendė 
truputį pažaisti, nepasakyti iš karto, o 
laikyti Fedosiją po laukimo botagu. Ne, 
ji nieko nesakė. Ji šnairiai, su šypsena 
sekė seną valstietę ir džiaugėsi, džiūga
vo, kad štai laiko ją rankose, kad ji kiek
vieną momentą, kada tik panorės, gali 
suduoti jai smūgį. Ji džiaugėsi tą aki
mirksnį turinti valdžią. Dabar ji buvo 
motinos širdies viešpačiu. Jos valdžioj 
buvo ir tas. žuvęs, gulįs ten dauboje, ant 
sniego. Kiekvieną momentą ji galėjo iš
duoti jį šlykščioms vokiečių rankoms, 
kiekvieną momentą galėjo sudrumsti jo 
ramybę, sviesti jį priešo pasityčiojimui.

Visą vakarą senosios moteriškės širdis 
buvo apmirusi. Bet dabar, kai ji gulėjo 
be miego ir, žiūrėdama į mirgančią lan
ge mėlyną šviesą, klausėsi nekenčiamo 
knarkimo, ateinančio iš trobos, joje vis
kas užvirė. Na, ir tegu juos, tegu juos!

Jie apiplėšė jį, nutraukė batus, milinę, 
kelnes. Jau prie jo vieną kartą prisilietė 
vokiečių rankos, jie jau kartą metė jį į 
sniegą, metė gal ir gyvą į baisų šaltį. 
Vokiečio kulka jau nuleido jo kraują, jis 
jau nebegyvas. Ir nebepažiūrės dau- 
gaiu pilkomis, linksmomis akimis, nieka
da daugiau nebeuždainuos: “Vypriagai- 
te, chlopcy, koni.... (“Iškinkykite, vyru
čiai, arklius...”). Kas gi pasikeis, jeigu 
jie jį dar kartą išniekins, apspiaudys, ap- 
spardys? Juo blogiau jiems, juo blogiau 
jiems... Vis tiek žmonės amžinai atmins 
linksmą vaikiną Vašią Kriaučiuką, ku
ris dainavo geriau už visus, o paskui žu
vo prie savo kaimo, dauboje prie upės, 
kur anksčiau tiek kartų girdė arklius, 
žuvo kovoj už savo kaimą, už savo že
mę, už savo kalbą, už žmonių laimę ir 
laisvę. Šito negalės pakeisti, negalės iš
braukti iš žmonių atminties vokiečių 
rankos. Joje bus įrašyta ir tai, kad jie 
ir po mirties nepaliko jo ramybėje, kad 
ir po mirties tyčiojosi iš jo. To nepa
mirš ne tik motinos širdis. Nepamirš 
kaimo žmonės, nepamirš tie, kurie ateis, 
kurie išvys iš čia lauk vokiečius galva
žudžius. Šimtą kartų teks užmokėti 
jiems už kiekvieną jo kraujo lašelį, už 
kiekvieną minutę, kiek išgulėjo jis nuo- 
gas_ šaltyje, už kiekvieną vokiečio bato 
smūgį.

(Bus daugiau)
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tro Valdybai 
nariams, kad 
ta.

Pavieniai 
man paramą: J.
Montello, perdavė 
čiaus, $5; John Sopis 
Boston, Mass., $2; drg. F. K. 
Klem iš St. Louis, Mo., $1.

Biskutį apie savo sveikatą. 
Po biskį sveikata gerėja. Bet 
labai mažai. Dar negaliu nie
ko dirbti. Mieste visai negaliu 
būti. Parvažiavau i So. Bosto
ną, pabuvau per dieną ir nak
tį ir negalėjau miegoti. Labai 
dusina. Pasirodo, kad turėsiu 
gyventi visą laiką kur nors ty
ram ore. Būtų geras daiktas, 
kad galėčiau sau užsidirbti ant 
pragyvenimo. Gyvenimas da
bar nėra taip brangus. Moku 
$10 už savaitę. Bet vaistai la
bai brangūs. Nuo 27 d. balan
džio iki šių dienų du sykius 
daktarui ir už vaistus jau už
mokėjau $70.53.

Jonas Burba, 
798 South St.,

Holbrook, Mass.

Waterbury, Conn.
U ^kvietimas

Liepos 21' dieną įvyksta ALD 
LD 3 Apskričio ir LDS 5 aps
kričio piknikas, Lietuvių parke, 
prie Lakewood ežero, Water
bury. Pikniko komisija dirba 
išsijuosus ir rūpinas kaip įma
nydama, kad būtų užtenkamai 
alaus ir užkandžių, kad galėtų 
susirinkę svečiai gerai laiką 
praleisti. Programa susidės iš 
dainų ir prakalbų. Dainų pro
gramą pildys Laisvės Choras* iš 
■Hartfordo, ir Vilijos Choras, iš 
Waterburio. Pasakys prakal
bą D. M. šolomskas, iš Brook
lyn, N. Y.

Kaip girdėt, iš Hartfordo 
rengiasi atvažiuoti 2 pilni bu- 
sai žmonių. Aš esu tikras, kad 
ir New Haveno lietuviai nepa
siduos, taip pat ir Bridgeporto, 
nes man teko kalbėtis su drau
gais iš Bridgeporto Laisvės pik
nike. Jie organizuojasi pilnai 
pasirodyti piknike, Waterbu
ry. Užtikrinu, kurie atsilanky- 
sit, pilnai pasitenkinsit, taipgi 
nepamirškit pakviesti ir savo 
draugus, kurie kartais nepamar 
to spaudoj pranešimų, kad da
lyvautų. šiemet parkas labai 
gražiai ištaisytas, nebėra dul
kių, tikrai gražiai atrodo. Iki 
pasimatymo.

Komisija.

ITALŲ LAIVAI GRAIKAM 
IR JUGOSLAVIJAI

Paryžius. — Keturių Di
džiųjų užsieninių ministe- 
rių konferencija paskyrė 
Graikijai 7,500 tonų Italijos 
laivų, o Jugoslavijai 8,000 
tonų laivų.

ŽYDAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ LENKŲ KARDI

NOLĄ HLONDĄ
New York. — Dr. Jo

seph Tanenbaum, Lenkiškų 
Žydų Sąjungos pirminin
kas, užprotestavo prieš 
Lenkijos kardinolą Augus
tą Hlondą; sako, jog Hlon- 
do pareiškimas faktinai 
kursto lenkus į skerdynes 
prieš žydus.

Kardinolas nupasakojo, 
jog lenkai puola žydus to
dėl, kad daug žydų, girdi, 
suėję į dabartinę Lenkijos 
valdžią.

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Byr
nes priešinasi Sovietų rei
kalavimui 10 bilionų dole
rių karinių atlyginimų iš 
Vokietijos.
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SKAITYTOJŲ BALSAI
KAIP JIE PASITEISINS?

Kartais būna įdomu pa
vartyti senus laikraščius.
Štai, imu Keleivį 1944 metų 
kovo 29 dienos. Sena skai
tytoja rašo redaktoriams: 
“Keleivį skaitau labai senai 
ir jis man tikdavo. Bet šiais 
laikais, tur būt, kiti jį spau
sdina, arba kitas redakto
rius. Jis geriau supranta, 
kaip mes, ale rašo kaip ant 
keršto. Rašo apie Staliną, 
kad jis nemoka šoblę prisi
kabinti... Aš visai nemoky
ta, ale galiu suprasti, kas 
veda karą. Toks redakto
rius, kaip tamsta, tik pas- 
piauti. Visi mato šio karo 
eigą, nerasi už save dur- 
nesnio, kad sumeluoti.”

Tai, vadinasi, kaip rašy
toja pati sakosi, nemokyta 
boba, o padarė gerą pasta
bą redaktoriui.

Dabar žvelgiu Keleivį šių 
metų birželio 12-tos dienos. 
Telpa Lietuvos pabėgėlio 
laiškas iš Vokietijos. Laiš
ką neva gavusi Keleivio 
skaitytoja Mrs. E. B. Įdo
mu, kad redakcija bijosi 
net gavėjos vardą paduoti. 
Laiško autorius sako: 
“Miela... Nors karas yra 
baisus ir viską naikinantis, 
bet visi pabėgėliai laukiam 
to baisaus karo, kaip kokio 
išganymo, kad tik greičiau 
jis įvyktų. Nes iš dviejų da
lykų geriau pasirenkam 
mirtį, negu antrą kartą pas 
bolševikus vergijon patek
ti... Jei kas mano, kad pas 
bolševikus gerai gyventi, 
tas labai klysta. Nereikėtų 
taip manančiam ilgiau kaip 
vieną ar du mėnesiu bolše
vikų rojuje (kolchoze ar 
fabrike) gyventi ir visas 
bolševizmas, kaip matai — 
išgaruotų.”

Kryžiokų spaudoje tai 
taip ir mirga tokie laiškai 
nuo pabėgėlių. Jie visaip 
niekina Tarybų Lietuvą ir 
visą Tarybų Sąjungą. Kry
žiokai, jei įmanytų, tai iš
raustų tokią didelę duobę

žemėje, kad į ją skradžiais 
nugarmėtų visa tarybinė 
Lietuva. Mat, visiems kry
žiokams, visiems nenaudė
liams paspruko iš jų nedo
rų nagų smetoninė Lietu
va. Dingo ant visados jų 
auksiniai laikai, ji tapo pa
skandinta šimtakalbių tau
tų sūnų ir dukrų kraujo 
jūroj, apversta griuvėsių 
kalnais...

Jūs visi, kryžiokai, galite 
plakti savo liežuviais tary
binę Lietuvą, bet jūs isto
rijos rato atgal neatsuksi
te. Nei savo redakcijų 
straipsniais, nei pabėgėlių 
laiškais — nieko nepada
rysit.

Įdomu, kad tie visi tau
tos atmatos, tėvynės išda
vikai, kaip vienas, muša į 
tą patį taktą. Jie vienu bal
su šaukia, kad “bolševikų 
rojuje yra nepakenčiamas 
darbininkams gyvenimas.” 
Įsitėmykit, skaitytojai: ne 
ponams ten nepakenčiamas 
gyvenimas, o darbininkams. 
Bet paklauskime, kaip se- 

: niai tie ponai patapo darbi
ninkų užtarėjais? Ar nuo 
to laiko, kaip kolchoze te
ko žemę papurenti, pagalį 
perpjauti, kiaules pašerti?

i Ar nuo tada, kaip raudon- 
; armiečiai išgrūdo fašistinį 
; brudą iš Lietuvos, o po
nams prisiėjo mesti kojas 

i šalin nuo minkštų kėdžių 
■ ir sykiu su savo dvasios 
* broliais hitlerininkais nešti 
savo kudašių į jų “fater- 
landą”?

Jie bėgo iš Lietuvos, kad 
nereikėtų stoti prieš liau
dies teismą ir atsakyt už 
savo niekšystes, už brolių ir 
sesių žudymą. Kai Smetona 

| valdė Lietuvą, tie ponai ne- 
, turėjo simpatijų darbinin- 
| kams, jie neparašė už dar
bininkus ūei vienos eilutės, 

! jie nesmerkė nepakeliamų 
Į mokesnių plėšimo, jie ne
smerkė nei valstiečių šau
dymo 1935 metais. Tie po- 

i nai, smetonininkų terorą

užgyrė, — ne tik užgyrė, o 
ir nuslopinti padėjo.

Bet dabar, kai patiems 
teko išgerti to žiauraus gy
venimo kartybių taurę, jie, 
tartum už liežuvių karia
mi, šaukia apie bolševikų 
rojaus baisenybes. Jie pata
po net darbininkų užtarė
jais. Tai didžiausia veid- 
mainybė, kokia kada buvo 
padaryta iš jų pusės!

Kryžiokų spauda tyčioja
si, būk A. Bimba parsivežė 
iš Lietuvos vėžį. “Jau jei 
vėžys turi ką ėsti, tai ati- 
duokim jam patį Bimbą,” 
sako. Vieton atiduoti vy
rui prideramą kreditą už 
tokį prakilnų darbą, tai jie 
visokiais būdais stengiasi 
sutrukdyti darbą, pakenkti. 
Kryžiokų laikraščių redak
toriai tiek yra suniekšėję, 
kad niekinime tarybinės 
tvarkos niekas jiems ne
prilygs, — jiems joki pikt
žodžiavimai neperžemi.

Bet ką klerikalai mano 
atsiekti? Jie, sudarydami 
bendrą frontą su socialis
tais ir kitais šmeižikais — 
labai puldo savo vardą ir 
bažnyčios garbę. Mes ne- 
pajusim, kaip praslinks 
metai, kiti ir treti, o Lietu
va prisikels iš griuvėsių, 
Amerikos lietuviai nuva
žiuos pasisvečiuoti ir pama
tys kokia ten tvarka, ką 
žmonės mano apie ją. Jie, 
sugrįžę Amerikon, pasakys 
žmonėms apie kylantį ger
būvį. Reguliariu keliu at
eis laiškai, kuriuose atspin
dės visa tarybinės liaudies 
buitis, visi jos džiaugsmai 
ir sielvartai. Tai ką gi tuo
met rašys klebonų laikraš
čiai? Kaip pasiteisins prieš 
tarybinės Lietuvos liaudį ir 
sykiu prieš suvedžiotus sa
vo parapijomis?

Susitinku Jurgis.

< -faSSlįSK į :• J
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Rumunijos karalius Michael Antrasis sako kalbą 
“Tarybų Sąjungos Kariui” paminklo atidengimo cere
monijose. Greta karaliaus, dešinėje, stovi Tarybų Są
jungos karo lauko maršalas Tolbukinas.

DETROITO ŽINIOS
me savo kuopoj narių net to
limajame Hot Springs, Arkan- 
so, tai Michigan valstijoj dar 
parankiau jums patarnauti.

J. Danta,
52 kp. fin. rast.

P. S.: Neužvilkite, nes rug
pjūčio mėn. reikia Centrui 
priduoti visus pinigus, kad ga
vus knygą “Prisikėlusi Lietu
va.”

Chicago, Iii
Sutrumpino Darbo Valandas

užtikrinti,

Great Neck, N. Y
Kad ir Pavėluotai, bet Reika

linga Atžymėti Įvykis
Gegužės 4 mirė William Fer- 

tikas, 55 m. amžiaus. Velionis 
buvo lengvo būdo žmogus, tai 
įsigyjo daug f rentų - pažįsta
mų, todėl nemažai žmonių da
lyvavo laidotuvėse. Velionio 
palaikai buvo sudeginta Fresh 
Pond Krematorijoj. Laidoji
mą aptarnavo graborius Garš
va. Sekami greatnekiečiai su
dėjo pinigų nupirkimui gėlių 
vainiko: J. Presti, J. Pauliukas, 
V. Zarawich, L. Ghiglik, J. Ma
želis, M. Lumas, M. Urban, J. 
Šimaitis, T. Quatela, M. Pikiu- 
nas, A. Kasmočius, V. Kudzis, 
J. Kačedura, L. Medeis, Elena 
Sabenko, A. Žukas, J. Mikioib 
ir J. Sevech. Viso $38.00. Už i 
gėles užmokėta 15 dol., o likti-jjes žemelėj, 
sius pinigus pridavėm velionio 1 iūdę broliai: 
broliams.

Palydovai sugrįžo pas Kas- linčius.

močių į svetainę, kurioje rū
pestingai buvo prirengta pui
kūs užkandžiai — pietūs. Kas- 
močienė su visa savo šeima la
bai pagirtinai darbavosi, aprū
pindama p a 1 y d o v' u s skaniu 
maistu ir maloniu patarnavi
mu. Maistas ir visas šeimos 
darbas buvo paaukotas šerme
nims. Gėrimus prie užkandžių 
parūpino vėl ionio broliai 
Charles ir Adolph.

Reiškiame kuo nuoširdžiau
sią padėką visiems šermenų da
lyviams. Ačiuojame graboriui 
Garšvai už tinkamą patarnavi
mą; didelis ačiū Gruden šeimai 
už puikias gėles; už vis labiau
siai ačiuojame Kasmočių šei
mai už visokį jų pasiaukojimą 
ir malonų patarnavimą visiems 

į šermenų palydovams.

Ilsėkis, brolau, ramiai šios ša- 
Mes liekamos nu- 
Charles, Adolph 

F er tikai ir sesuo Teofilija Va-

IDEALIŠKA FARMA

VAKACIJOMS
Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynės, 

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS 
Tuom viskuoni svečiai pilnai naudojasi 

JPrašomo jsitėmyti, kad su mažais vaikais nepriimsime. 
VIEN TIK SUAUGUSIUS.

Prašome iš anksto pranešti, kada manote atvažiuoti, kiek asmenų 
ir ant kiek laiko. Jei kada ant greitųjų sumanote važiuoti, būtinai 

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

BLOZNELIŲ FARMA
R. F. D. 2, Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Tel. Catskill 885F4 .

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.

Washington. — Numato
ma sunkūs taksai dar dve
jiem metam.

Washington. — Tvirtina
ma, jog kongresas užgirs 
paskolą Anglijai.

PHILADELPHIA, PA.
Visiį Laukiamas Didysis

PIKNIKAS
PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVES
Rengia Phila. ir apylinkes pažangiosios lietuvių organizacijos.

Įvyks Sekmadienį
(Prieš LABOR DAY Šventę)

Rugsėjo 1 September
19 4 6

Labai patogioje vietoje

CRESCENT PICNIC GROUNDS
PUIKI SALE ŠOKIAMS

56 Cornell Avenue, Gloucester Heights, N. J.
Piknikas prasidės 11 valandą ryto.

—I—............... įžanga SOc Asmeniui, taksai įskaityti. --------------------- — r

TAI BUS PASKUTINIS PIKNIKAS ŠIĄ VASARĄ

Bus daug svečių iš kitų miestų. Susitiksite ir pasimatysite su dauge
liu savo pažįstamų, su kuriais nesimatėte per daugelį metų.

turėsime įvairių valgių ir gėrimų

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kalbos ROJUS MIZARA, Laisves Redaktorius

Nepraleiskite puikios progos, atsilankykite, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienraštį

Michigano Valstijos Lietuvių 
Atydai! Nepraleiskite Progą 
įsigijimui Knygos apie Lietu

vą — “Prisikėlusi Lietuva.”

Literatūros Draugijos Cen
tro Valdyba paskelbė, kad 
nariams šiais metais duos drg. 
A. Bimbos parašytą knygą 
“Prisikėlusi Lietuva.”

Apie turinį jos čia nekal
bėsiu, nes, kurie skaitėte Cen
tro Komiteto pranešimą spau
doje, gavote šiokią tokią nuo
voką apie jos turinį.

Bet mums visiems, Michi
gan valstijos lietuviams, svar
bu tą knygą įsigyti!

Labai įdomūs jo kelionės 
įspūdžiai “Ką Mačiau Tarybų 
Lietuvoje” ir pilnai galima 

kad drg. A. Bim
bos knyga “Prisikėlusi Lietu
va” bus daug pamatingiau su
tvarkyta su visais daviniais, 
kurių įspūdžiuose nėra vietos 
talpinti.

Praleisti tą progą įsigijimui 
knygos “Prisikėlusi Lietuva” 
būtų tiesiog prasižengimas, 
nes, įstodamas į Lietuvių Lite
ratūros Draugiją, ir susimo
kėjęs dabar po šio atsišauki
mo tiktai $1.65, gausi tą kny
gą už dyką. Visi LLD nariai 
gauna knygas veltui, o tos na
rinės metinės duoklės yra to
kios mažos — tiktai $1.65 i 
metus.

Vilnies ir Laisvės skaityto
jai ir kitų draugijų nariai, ku
rie dar nesate LLD nariais, o 
norite tą knygą įsigyti — tai, 
va, ką padarykite: Išpirkite 
“money order” pašte arba 
“American Express” orderį 
vardu A. Gotautas, 52 kp. 
LLD ižd., ir pasiųskite vardu :

J. Danta, 52 kp. fin. rast. 
7438 American, 
Detroit 10, Mich.

Vietiniai detroitiečiai turės 
tą progą panaudoti sekančia
me susirinkime 52 kp., Drau
gijų svetainėje, 4097 Porter 
St., liepos 21 dieną, 10 vai. 
iš ryto.

O tie, kurie patingėsite at
sikelti taip anksti iš ryto ir 
negalėsite dėl tos priežasties 
atsilankyti į susirinkimą, tai 
turėsite galimybės tą išpildy
ti, kada atvažiuosite į Beach 
Nut Grove — Urbontienes 
Daržą, kur atsibus Lietuvių 
Spaudos Piknikas, irgi liepos 
21 dieną, tik jau vėliau—12 
vai.

Ten, darže, rasite 52 kp. 
fin. rast., kuris su kuopos or
ganizatoriais pajėgs visus pri
rašyti 4r suteiks jums progą 
įsigyti knygą “Prisikėlusi Lie
tuva.”

Mes patarnaujame visiems, 
nepaisant, kaip toli gyvena 
nuo Detroito. Jeigu kur nėra 
progos šutvert kuopos, o yra 
kiek; lietuvių — tai prisiųskite 
duokles virš minėtu antrašu, 
kaip nurodyta, ir būsite na
riais ir gausite knygas. Turi-

Marshall Field Co. krautuvių 
d a r b i n i n kams sutrumpintos 
darbo valandos. Jie dirbs tik 
40 valandų.

Su pirma diena liepos krau
tuvės bus atdaros tik 5 dienas, 
ir taip tęsis iki rugsėjo pirmos, 
šeštadieniais visos 
minėtos kompanijos 
rytos. Tačiau savo 
nepasako, ar algos
pačios, ar bus sumažintos. Jei 
algos bus sumažintos, tai iš to 
nieko gero nelaimės darbinin
kai.

Kompanija žino, kad daug 
žmonių per tą laiką išvyksta 
atostogoms ir dėl to jos biznis 
sumažėja, matomai, dėl to ir 
sumažino darbo valandas.

krautuvės 
bus užda- 
pranešime 
paliks tos

Tokio. — Bankrutuoja 
smulkūs japonų bizniai.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
; Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

■ Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

l ietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteikei- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis • 
būsite patenkinti. •

1113 Ml Vemon St • 
PHILADELPHIA, PA. J 

Telefonas Poplar 4110 ?
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KRISLAI

Į SU

upas

WORKERS. INC.

Įsirašyk dabar

Mano vardas

Antrašas.

PHILADELPHIA IR APYLINKĖJ

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Telefonas EV. 4-8698

LLD 104 Kp.
Korespondentas

CHINIJOJ SUIMTA 
AMERIKONAI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

merginų, 
prastai 

veikėjai, 
nusigali

mi r-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Mitskūnai, Palikę Turtą 
Vilniaus Institutui

Varšava. — Lenkų f ašis 
tai pastoja begautiem žy 
dam kelią, ir puolą juos žu 
dyti. Kariuomene ir milici 
ja gina žydus nuo tų bandi

Tokius, Kurie Pagelbės Jūsų Sveikatai 
Prisiųskite man savo kojų size: ilgį ir plotį,< 
o aš prisiųsiu jums čeverykus C. O. D. taip! 
greit, kaip galima. I
Su mano išdirbystės čevcrykais vaikščiosite 
kaip oru—airotread čeverykai.

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti', užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

LIQUOR & FOOD STORE 
502 Chapel Avenue Merchantville, N

Telephone Bell Merchantville 8-1082

SOVIETINĖJ VOKIETI
JOS DALYJ

noti? Mažum būtų pavykę 
atidengti tokią paslaptį, a- 
pie kokią nei gabiausi mok
slininkai nesvajojo. O jeigu 
būtų pasirodę, kad atomi
niuose dūmuose vendzyti 
“hot dogiai” turi patrauki- 
fno jėgą prie Amerikos, tai 
tokiam atsitikime, vendzyk 
“hot degius” atominiuose 
dūmuose, šerk jais visą 
svietą ir visi eis American 
Way be vargo, be rūpesčių 
ir be karo. Bet dabar jau 
per vėlu verkti, kas pra
žiopsota, tai pražiopsota. 
Visi observatoriai, kurie 
dalyvavo bandymuose, pa
sirodė labai nusivylę pasek
mėmis. Aišku, kad bandy
mo rengėjai turėjo jieškoti 
priemonių nusivylimui $u- 
mažint, ne tik svečių, ale 
ir savo. Kaip yra sakoma: 
jei žmogus nedurnas, tai ir 
iš sunkiausių keblumų su
randa išeitį.

Negaišuojant laiko, buvo 
pašaukti labai kytri ir la
bai patikimi ekspertai, ku
rie pripažino, kad laivam 
padaryta milžiniški sužalo
jimai, kurių gryna akimi 
negalima t įžiūrėti. To pa
sekmėje, laivai vienas po 
kito pradėjo grimsti dug-

MERGINOS
Kaipo Raštinės Darbininkės 

ir Pasiuntinės
Patogiose vietose esančių 

Bankų Ofisuose.
Manhattan-Brooklyn-Bronx 
ankščiau patyrimas nereikalingas.

Puikiausios Progos.
Patenkinančios darbo sąlygos.

Algos $25 ir viršaus.
Kreipkitės 0 iki 3 P. M.

3-čios Lubos
BROAD ST., N. Y.

Svečiai iš Detroito
Birželio pabaigoj netikėtai 

buvo sustoję Los Angeles,. In
gle woode ir kitur pasisvečiuoti 
ant trumpo laiko drg. Kazys ir 
Nellie Beliūnariš Detroit, Mich.

Apie Los Angeles Lietuviu 
Pikniką

Jie yra išdirbami Montello, Mass, tai geriausi čeverykai 
Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

W. YURKEVIČIUS,
P. O. Box 63, Montello, Mass.

Mirė 
Spaudai

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □□

Tientsin, liep. 15. — Ko
ki tai ginkluoti chinai suė
mė ir nežinia kur. padėjo 
7 Amerikos marininkus.

PRANEŠIMAS
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro labai svarbus susi
rinkimas įvyks liepos 17 d., 7:30 v. 
v. Visi ir visos dalyvaukite, bus 
svarstoma važiavimas į Menininkų 
suvažiavimą, kuris įvyks Chicago, 
Ill. G. A. Jamison, už sekr.

(162-163)

Reikalinga moteriškė 
darbo, 
ranki. 
Raitė, 
žiaus. 
prie lengvo stubos darbo, 
gera. Labai gerai vakacijai 
jūrų. Dėl daugiau informacijų 
prašome kreiptis pas: Mrs 
413 E. 17th Street, North Wildwood 
N. J. Telefonas Wildwood 10261.

(159-164)

Rizikuodami viską, neatsižvelgdami į fašistuojančio 
senatoriaus Theodoro Bilbo bauginimus, šie Mississippi 
negrai išėjo balsuoti nominacijose (primaries) pirmu 
kartu nuo rekonstrukcijos laikų.

Kaip daugeliui yra žinoma, 
draugai Beliūnai ypač d. Be- 
liūnienė, daug veikia tarpe Det
roito pažangiųjų lietuvių, Mote
rų Kliube ir Radio Kliube. 
Taipgi ji šią vasarą tvarko 
detroitiečių spaudos pikniko ti- 
kietus ir tas darbas reikalauja 
daug triūso ir laiko 
pervažiavo skersai 
žingeidaudami pamatyt 
vietas Kalifornijoj; 
trumpai Los Angeles 
vietose. Antra dieną

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Kiek produktų ūkininkai 

užaugina virš nustatytų 
Sovietam duoklių ir virš sa
vo reikalų, tai gali laisvai 
parduoti rinkoje. Sovietinė
je Vokietijos dalyje yra iš- 

markių 
vertė, ir reikmenys ne 
brangsta, o dar pinga, ra
šo D. A. Schmidt, vienas iš 
dešimties amerikinių ko
respondentų, kurie aplankė 
šią Vokietijos dalį.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti ant 

ūkės. Pageidaujama, kad būtų blai
vininkas. Amžius nedaro skirtumo. 
Turi mokėt karves melžti ir su Ark
lių tymu dirbti. Su alga susitarsi
me. Prašome atsišaukti per laišką 
arba telefonu. Telephone 8847, 
Bristol, Conn. Antrašas: Mrs. B. 
Blekis, Carter Rd., Plymouth, Conn.

(161-163)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Tai prakeiktas pasityčio
jimas iš žmonių pasiryži
mo. Nebūtų per žiopla dėl 
pasiteisinimo padaryti pa
reiškimą, kad prie šito biz
nio bolševikai prikišo savo 
nagus. Kitaip, tai ožys ne
būtų išlikęs gyvu, kad er
zinti politikieriam jausmus. 
Tik jūs pagalvokite: tokiai 
baisiai katastrofai perėjus, 
ožys, kaip koks niekadėjas, 
maumo j a šieną pilna bur
na, kaip nieko nebuvę. At
sisėsk ir verk į ožį žiūrėda
mas, — nieko daugiau jam 
nepadarysi, jis gyvas ir 
sveikas! Viskas, kuomi ap
sidžiaugta, tai dūmais! Dū
mų tai jau dūmų, gerbiami 
prieteliai! Dūmai kyla į 
aukštybes, kaip Dievui au
ka, kaitaliodamiesi į įvai
ri a u s i a for mas, pavy- 
dalus ir spalvas. Tai toki 
“grybai”, tai kitoki “gry
bai”, beskaitant apie tuos 
dūminius “grybus”, net 
trošku pasidaro. Velniškas 
pražiopsojimas su tais dū
mais. Jeigu būtų dasipro- 
tėta, kad • bomba išvystys 
tokią gausybę dūmų, būtų 
buvę galima be jokių iš- 
kaščių padaryti bandymus, 
vendzinimui dešrelių atomi-

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, Šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box fiftfl. Newark 1. N. J.

D ž i m i s Farley, buvęs 
prez. Roosevelto rinkimų 
vedėjas, tvirtina, kad Tru- 
mąnas būsiąs nominuotas 
demokratų kandidatu į 

I prezidentus. 1948 m.

mente,, turi būti 
jų palaidojimo 
skirta 200 d oi.
seserei, Mrs. Nellie Winskus, 
Kenosha, Wis., o likusią su
ma išdalinti sekamai: 2-5 del 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y.; 1-5 Vilniaus Insti
tutui Lietuvoj; 1-5 dienraščiui 
Laisvei, Brooklyn, N. Y.; 1-10 
Canados Liaud. Balsui (Voi
ce) ir 1-10 Vilniai, Chicago,

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
“sumonkyti” Grigaičio ir ši 
mučio, tad jiems ir naktis at 
rodo diena, jei tik taip para 
šo aniedu ritieriai!. . .

rūšys, žymiai praretėjo laukių 
būriai. Iš žiemojimo vietos iš
skrenda drofos, mažosios tar- 
dos.

Per daugelį kilometrų pa
krantėse ir seklumose galima 
matyti ištisas rožines flamingų 
virtines. Ryškiai rožinės fla
mingų virtinės visiškai pasiruo
šusios išskristi ir likosi griež
tai atskirai. Balkšvai pilkas 
jaunimas grupuojasi skyrium, 
atidėdamas savo išskridimą vė
lesniam laikui.

Iš pietų į draudyną pradėjo 
atvykti pirmieji plunksnuotieji 
“vasarotojai.” Jau atskrido 
pempė — kvatotoja. Balandžio 
pradžioje laukiama kryklė rud
galvė. Vėliau iš Afrikos ir In
dijos krantų atskris šilimą 
mėgstantis išlepintas juodasis 
tilvikas.

Philadelphijos ir apylinkes draugai ir pažįstami užkvie- 
čiami atsilankyti ant atidarymo Self-Service moderniš
kiausios krautuves. Bus išstatyta, padėta išpardavimui 
$15,000.00 tavoro-prekių. čia bus išdėta ant pardavimo 
tokių prekių, kur labai mažai randasi kitur, čia gausit 
visko, kas tik reikalinga prie stalo, čia gausite snapso, 
vyno, likerių, pasirinkimas kuodidžiausias! O alaus, tai 
galite gauti kiek tik norite.

Išpardavimas Prasidės Liepos 18 d., 1 v. vak.
Dėlei patogumo krautuvė ketverge, pėtnyčioj ir su- 

batoj bus laikoma atidaryta iki 10 vai. vakaro.
Organizacijos arba pavieniai, kurie rengsite pikni

kus, bankietus arba vestuves, kreipkitės prie mūs, o 
mes pilnai užtikriname, kad čia gausite šnapsą, alų, 
vyną, mėsą ir viską, kas tik reikalinga. Adresas:

nan. O kuris nepajėgė nu- 
grimsti savo svarumu, to- 
k i a m galima sykį-kitą 
stukterėti “žemiau juos
tos” ir tegul eina po 
niais.

Už trejeto dienų po 
dymo, buvo paskelbta, 
5 laivai nuskendo, 6 nepa
taisomai sužaloti ir apie 
pusė likusių apdraskyta to
kiame laipsnyje, kaip foto- 
grafisto p. Allen Snipe’so 
sprandas—po to, kaip kon- 
gresmanas John Rankinas 
atliko savo operaciją. Ka
dangi laikas viską taiso, tai 
ir bandymo nepasisekimai 
su laiku bus pataisyti.

Paulius.

Daugeliui gerai žinomi, 
taipgi ir giminės Mitskūnai at
siskyrė iš mūsų gyvųjų tarpo 
sekamai: Jadvyga-Edith Mits
kūnas mirė birželio 15 d. šiais 
metais, o Juozas Mitskūnas 
mirė birželio 22 d., taipgi 
šiais metais. Draugė Mitskū- 
nienė atvažiavusi iš Lietuvos 
nuo Kretingos, o draugas J. 
Mitskūnas nuo Raseinių.

Mitskūnai paskutiniu laiku 
gyveno McAdoo, Pa. ir abudu 
jau nesveikavo tūlą laiką ir 
gyveno tik iš sutaupą. Svei
kais būdami laikė karčiamą 
tame pačiam miestelyj. Abu
du, apleidę biznį, lankėsi Lie
tuvoj pas gimines.

Tūlas laikas atgkl Mitskū
nai padarė testamentą, kad po 
jų mirties jį išpildytų sekami 
asmenys: advokatas Adam D. 
Bavolack iš McAdoo, Pa.; Jo
seph Kreipovich, McAdoo, 
Pa., ir Stanley Kuržinsky, 
Mahanoy City, Pa.

Draugų Mitskūnų palaikus 
palaidojo graborius Jupinas iš 
McAdoo, Pa., iš jo koplyčios, 
Shenandorio Lietuvių Laisvės 
kapinėse. „

Pagal Mitskūnų norą testa- 
apmokamos 

bilos ir pa- 
J. Mitskūno

Iš rengėjų tenka 
parengimas įvy- 
ir dar liks keli 

nes piknike buvo 
pietūs dalyviams, 
valgius, manau, 

žinoma, kaip šiuo

Kizil-Agačo Draudyne
BAKU. — Kaspijos pietuose, 

Kirovo įlankoje yra Kizil-Aga
čo draudynas, kur žiemoja mi
lijonai įvairių paukščių, ats- 
krendančių iš visų žemės rutu
lio kampų.

Dabai- čia, šitame stambiau
siame “paukščių kurorte,” vie
name iš svarbiausiųjų pasauli
nių plunksnuočių žiemojimo 
centrų, pavasaris visame įkarš
tyje. Daugelis žiemotoji! jau 
apleido draudyną, skrisdami į 
šiaurę, į savo lizdų sukimo vie
tas. Pirmosios išskrido rau- 
dongūžės žąsys. Ši labai reta parodyt 
žąsų rūšis, besiveisianti 
kraštutinėje šiaurėje, už poliari 
nio rato, žiemoja Azerbaidžane 
Po raudongūžių 
gulbės, įvairiausios

Prekės Gyventojams
—MASKVA. — TSRS pre

kybos ministerijos gamybinės 
įmonės šiais metais turi išleis
ti gyventojams įvairių plataus 
vartojimo dalykų ir maisto pre
kių daugiau kaip trims milijar
dams rublių.

Siuvinių ii- galvos apdangalų 
turi būti pagaminta už 792 mi
lijonus rublių. Didinama mo
delinės avalynės ir įvairių dra
bužių gamyba. Ypatingas dė
mesys bus kreipiamas avalynės, 
kostiumų, suknelių siuvimui , pa
gal individualius vartotojų už
sakymus.

žymiai padidės tekstilinės ga
lanterijos — skepetaičių, kak
laraiščių — gamyba, o taip pat 
juvelirinių galanterijos dirbi
nių — dailaus apdirbimo sagų, 
rankosagių, segtukų ir kit. — 
gamyba. Nutarta sukurti uni- 
versąjiniuose magazinuose ce
chus modeliniams moteriškiems 
galvos apdangalams ruošti.

Maisto kombinatai šiais me
tais padidins aukštos rūšies 
konditerijos dirbinių, alkoholi
nių gėrimų, vaisių ir uogų sul
čių, sirupų gamybą.

TSRS prekybos ministerijos 
gamybos įmonėse numatyta pa
ruošti individualinio apmokymo; laikoma vokiškų 
būdu daugiau kaip 14,000 kvali 
fikuotų siuvėjų, avalyninkų, ju 
velirų, laikrodininkų ir tt.

(TASS-ELTA)
Losangeliečių mylimi drau

gai, Valaičiai, Lietuvių Choro 
mokytoja ir jos draugas, išvy
ko atostogų į Oregon valstiją, 
Portland, Ore. Ten tikisi pra
leisti virš porą savaičių, o pas- 
kiaus vėl grįš prie darbo. Drau
gė Valaitienė vėl stos mokyti 
chorą ir pakartoti “Kada Kai
mas Nemiega.”

Geros kloties jums, draugai 
Valaičiai ir jūsų dukrelei!

M. Alvinienė.
Dirva praneša, jog Luecke, 

Vokietijoj, vokiečiai nušovė 
vieną lietuvį pabėgėlį, Vytau
tą Šalkauską. Esą: “tuo buvo 

jog nacių kraujas 
tik sukunkuliavo, jog jie dar ne

mirė.”
Bet argi ne pas tuos pačius 

žąsų pakilo nacius lietuviški bėgliai bėgo 
ančių, žasu laimės jieškoti!...

Iš LDS Seimo Delegatų ir 
Kuopų Atstovų Susirinkimo

Birželio 28 d. LDS 2-tra Aps
kritis buvo sušaukusi Chicagos 
LDS kuopų valdybų ir buvusių 
LDS 7-to Seimo delegatų ben
drą susirinkimą. To susirinki
mo buvo vyriausias tikslas, tai 
apkalbėti, kaip geriausia bus 
galima pradėti vykdyti Seime 
priimtą programą veikimui.

į susirinkimą atsilankė gana 
daug jaunimo, kaip 
taip vyrų. Šį kartą 
pasirodė, suaugusieji 
Nežinia ar jie šilumos 
do, ar pradėjo galvoti apie 
tį (kaip kad daugelis teisinasi 
neveiklumu), kad neatėjo 
si rinkimą.

Susirinkime buvo geras 
visi dalyvavo diskusijose, 
kalbėjo naujų kuopų organiza
vimo reikalą.

N u m a t o m a suorganizuoti 
naują jaunimo kuopą North 
Side kolonijoje. Be to, atgaivin
ti Roselando kolonijoje ir Ke
nosha, Wis. Taipgi kalbėta apie 
suorganizavimą jaunimo kuo
pos pietų Illinois. Jaunimo 
kuopų organizavimo darbas pa
liktas V. V. (LDS) Jaunimo 
Komitetui.

Suaugusių kuopų suorganiza
vimas, kaip tai Justice Park, 
111., ir So. Bend, Ind., paliktas 
Apskrities Komitetui.

Apart kitų svarbių reikalų, 
kurie buvo kalbėti Seime, pri
siminta duoklių pakėlimo klau
simas. Delegatai nurodė, kad 
tas būtina, nes pas mus buvo 
labai mažai mokama į lėšų fon
dą. Popieris ir kiti reikmenys 
veik dvigubai pabrango, taipgi 
darbininkams algos reikia pa
kelti, o lėšų fondas mažas, tad 
reikėjo jį papildyti. Su tuom 
visi dalyviai sutiko.

Kalbėta apie įsiskverbusią 
klaidą Tiesoje Angliškame Sky
riuje, kur J. Ormanas sako, kad 
dauguma delegatų balsavo už 
LDS vardo pakeitimą. Kadangi 
tokio balsavimo nebuvo, tai de
legatai nusitarė, kad ta klaida 
būtų pataisyta. Jie apie tai 
parašys J. Ormanui.

Plačiai diskusuota • namo įsi
gijimo yeikalas. Prieita supra
timo, kad tame klausime turi
me veikti be jokio atidėliojimo.

Pats susirinkimas buvo geras 
ir jame išreikšta daug gerų 
minčių.

Daugiau tokiu susirinkimų!
J. S.

Beliūnai 
Ameriką, 

įdomias 
sustojo 
trijose 
išvyko 

San Francisco ir Oaklando lie
tuvius aplankyti; paskiaus nu
vyko į Yellowstone valstybinį 
parką pamatyti, vėliaus, sakė, 
grįš, iš kur atvyko, į namus. 
Draugams Beliūnams, sakė, ke
lionė gerai sekėsi iki Los Ange
les, tik turėjo vieną padangą 
(tire) pamainyti ir, sustojus 
pas mus, baterija sugedo, turė
jo mainyti. Smagu, kad drau
gai ar draugės atvykę į vakari
nes valstijas aplanko mus.

Naujas Antrašas
Kadangi į Kaliforniją atvyks

ta labai daug žmonių, vieni 
svečiuotis, kiti pastoviai apsi
gyventi, o daugelis nori laiškais 
susirašyti, todėl aš čion paduo
du mūsų naują antrašą, ir, rei
kalui esant, ypatiškai susisiekti 
ar laiškais, malonėsite rašyti 
sekamu antrašu: J. M. Alvinas, 
1409 S. Gramercy Place, Los 
Angeles 6, Calif. Telefonas RE- 
public arba RE. 2-2845.

Valaičiai Išvyko Atostogų

Gal būt nėra didelė naujiena 
turėti čion pikniką, ypač Kali
fornijoj, bet kadangi šis pikni
kas man atrodė daugiau negu 
piknikas, todėl apie tai matau 
reikalo šį bei tą parašyti.

Birželio 30 d. įvyko LLD 145 
kuopos taip vadinamas piknikas 
miesto viešame parke (Arroyo 
Seco Park), 
nugirsti, kad 
ko sėkmingai 
dolor. kuopai, 
duoti skanūs 
Kalbant apie 
visiem yra 
laiku sunku gauti maisto ir ki
tų reikmenų, bet rengimo ko
misija rūpestingai atliko ir pri
rengė visko užtektinai, kad bu
vo galima gėrėtis su viskuo; na
mie darytų dešrų, kalakutų, 
daržovių ir daug kitų gardumy
nų, kaip tai, namie darytos ra- 
zinkų duonos, ir tt. Todėl ko
misijai turim atiduoti pagarbą 
už jų energingą triūsą ir su
manumą. Apart komisijos, eilė 
draugų ir draugių energingai ir 
draugiškai patarnavo, ir rengė
jam pagelbėjo dirbti per visą 
veik dieną.

Visi skaniai pasivalgę, drau
giškai šnekučiavomės ne tik su 
vietiniais lietuviais, bet taipgi 
turėjom keletą svečių iš kitų 
kolonijų. Dalyvavo Dr. J. J. 
Kaškiaučius su žmona, draugai 
Beržiniai, iš Rockfordo, III. ir 
d. Levandauskienė iš Miami, 
Floridos, ir eilė kitų, kurie dar 
neseniai atvykę į Los Angeles 
apsigyventi. Kaškiaučiai ir Le
vandauskienė yra atvykę tik 
svečiuotis porai mėnesių, o d. 
Beržiniai atvyko pastoviai ap
sigyventi.

Po pietų ir po draugiškų pa
sikalbėjimų, buvo pakviestas 
trumpai pakalbėti mūsų ger- 

; biamas svečias Dr. Kaškiau- 
į čius; jis kalbėjo trumpai, bet 
. gyvai link dabartinių pasau- 
L linių drumstynių prieš Sovietų 
i Sąjungą ir abelnais klausimais. 

Taipgi draugiškai agitavo stoti 
ir veikti LLD 145 kuopoj, nes 
mums apšvieta yra kiekvienam 
reikalinga. Pabaigus Dr. Kaš- 
kiaučiui kalbėti, jo kalba pagir- 

. ta garsiu rankų plojimu. Dr 
i Kaškiaučius dalyvauja jau tre

čiame parengime šiame mieste 
ir visur buvo draugiškai sutik
tas arba priimtas visų; tikrai 
mums garbė turėti tokius sve
čius savo tarpe.

Pabaigoj pikniko buvo dova
nų laimėjimas, kurios buvo 
gautos per rengimo koųiisiją. 
Smagu buvo tai, kad mūsų vieš- 

i nia Kaškiaučienė, laimėjo mažą 
dovanėlę; tai bus atmintis iš 
Los Angeles lietuvių pikniko.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir .

Apdraudos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y

AŠ noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Tokio. — Atvykusios jan
kių pačios kritikuoja ame
rikonų oficierius, kad ir jie 
perdaug atvirai linksmina
si su palaidomis japonė
mis.

prie namų 
pageidaujama, kad būtų pa- 
Arba gali atsišaukti ir mer- 

nejaunesnė kai 17 m. am- 
Turi bfati švari ir patyrusį 

Mokestis 
Labai gerai vakacijai prie 

Dėl daugiau
Raktis



šeštas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Antradienis, Liepos 16, 1946

*: NewWko^/^^Zlnioi
Panaikinimas OPA- 
Baisi Nelaimė

Kas Yra Pamate Macy’ 
Pikieto - Streiko

Macy s Darbininkai 
Tebepikietuoja

New Yorko AFL Išėjo 
Ardyti Darbininkų 
Vieningumą

Purvo Upė Iš Padangių 
Sužeidė 16 Asmeny

New Yor- 
Laivakro-

Taip pareiškė viršininkai 
virš penkių dešimtų socialės 
tarnybos organizacijų New 
Yorko mieste. Panaikinimas 
tikros kainų kontrolės, sako 
jie, yra “baisi nelaimė visai 
Amerikos liaudžiai.”

unijas

Cacchione Reikalauja 
Majoro Leist Budžetą 
PersvarstymuiDesėtkai praeivių ant New 

Yorko Broadway, netoli Blee- 
cker St., gavo netikėtą, nepa
geidautą maudynę, kada 10,- 
000 galionų talpos kubilas ant 
12-kos aukštų namo trūko ir 
bangomis tėškė į visas puses.

Likęs vanduo, nešinas suo
džius, šiukšles, bangomis lei
dosi Į vidų per viršutinių aukš
tų langus.

Kubilo skeveldros ši an ir 
ten apdaužė žmones. Viena iš 
tų įkrito per stogą šapon bil- 
dingo apačioje, plačiau išsiki
šusioje už viršų. Bet ten nei 
vienas nepasitaikė po smūgiu.

Sužeisti tapo 
aukštų įnamiai, 
Madam Swiss, Inc., 
drabužių šąpos
kada tenai per langus staiga 
visu smarkumu tėškė stipri 
banga su šiukšlėmis joms į 
veidus, nuogas rankas, kojas. 
Taipgi nuo svorio vandens 
stogo nukrito dalys lubų 
me aukšte.

Jau kelinta diena 
ke amžinasis AFL 
vių Unijos “karalius” Joseph 
Ryan pastatė pikietus prie 
CIO įgulas turinčių laivų. O 
komercinė spauda tuos pikie
tus laiko visiškais angelėliais 
ir garbina Ryaną.

Vien tas jau parodo, kad 
čia bus koks burbulas. O bur
bulas tikrai yra didelis ir pa
vojingas. Tai atominė bomba 
unijinio fronto vieningumui 
sprogdinti.

Darbininkų Vieningume 
Išnaudotojam Pavojus

Išsigando laivų kompanijos, 
kad CIO marininkai per tar- 
pusavę vienybę ir vieningumą 
su kitais darbininkais laimėjo 
algų pakėlimus ir sąlygų pa
gerinimą net be streiko. Pra
dėjo provokacijas.

Pradžia buvo tokia. Oregon 
valstijos porte AFL pravarė 
iš darbų visus CIO unijistus. 
Tie protestui prieš neteisėtu
mą pastatė pikietus. Ryanas. 
AFL laivakrovių viršininkas 
rytuose, didžiausis kovingų 
darbininkų ir visokio progre
so nekentėjas, išvarė savo uni
jos narius pikietuoti prieš 
CIO, uždraudė iškrauti ir pri
krauti CIO įgulomis operuoja
mus laivus neva protestui 
prieš aną pikietą. Bet CIO juk 
nieko neišvarė iš darbo ir ne
sirengia

Miesto Tarybos narys Pe
ter* V. Cacchione, komunistas, 
praeitą penktadieni atsišaukė 
į New Yorko miesto majorą 
William O’Dwyer su raginimu 
leisti iš naujo persvarstyti 
miesto budžetą.

Cacchione reikalavo išimti 
iš budžeto $26,000,000 (26 
milionuft) skiriamųjų Idlewild 
Orportui, kadangi tai yra, sa
kė jis, “dovana bankieriams.” 
Ragino skirti po daugiau mo
kykloms, sveikatos priežiūrai, 
knygynams.

Didžioji departmentinė 
krautuvė, Macy’s, gale praei
tos savaitės veikė tik su ma
ža dalimi darbininkų ir su
mažėjusiu skaičiumi pirkikų. 
Priežastis — tūkstančio išve
žiotoji! streikas, reikalaujant 
pakelti algas. O tūkstančiai 
kitų departmentų darbininkų 
atsisakė peržengti pikieto li
nijas.

Macy’s krautuvėje 
16,000 darbininkų.

Streikuojantieji išvežioto) ai 
(delivery men) yra nariais 
Lokalo 1-mo. Kiti darbininkai 
yra nariais Lokalo 1-S, De
partment Store Employees.

Lokalai Veikia Išvien

jų pastangas kiršinti 
vieną prieš kitą.

Kiti Macy’s Darbininkai 
Remia Išvežiotojus

Nariai tos pat unijos Loka
lo 1-S, po kurio kontraktu 
veikia pardavinėtojai ir raš
tinių darbininkai, didelėje di
džiumoje, 
Lokalo 
Unijistai supranta, 
bus leista firmom 
darbininkus kitoms 
ir kitoms unijoms 
n e atsi k 1 a u su s d ar b i n i n k ų 
paisant kontraktų, parduoti į 
blogesnes 
b as, jokia 
gūs.

Lokalus

Unijos skelbia, kad pikieta- 
vimas Macy’s krautuvės, New 
Yorke, tęsiamas ir šią savaitę.

Unijos perspėja visuomenę, 
kad Macy’s krautuvės savinin
kai nėra tokie nekalti, kaip 
didžiuose skelbimuose komer
cinėje spaudoje persistato. 
Ten aiškina, būk ginčas esąs 
tarp AFL ir CIO unijų. Ta
čiau unijos turi visai kitą is
toriją.

Streike randasi 900 prekių 
išvežiotoji!, CIO United Re- 
tail, Wholesale and Warehou
se Workers Lokalo 1-mo na
rių. Jų kontraktas su firma 
baigsis tik už 18 mėnesių. Ta
čiau jie staiga, be niekur nie
ko, pasijuto firmos paveda
mais Į United Pafcel Service 
samdinius ir narius AFL imi-1 . . . .. .v, v. , ., J]au nori parduoti išvežiotoji!jos, kuri turi jurisdikciją ant;'

vėl pakilusios, vėl tavo alga j tos firmos darbininkų, 
nebenuperka to, ką nupirko 
pirm šio pakėlimo.

O kainų kėlimui niekad 
nebuvo ir nebus rubežiaus tol, 
kol nėra griežtos kainų kon
trolės.

Būdami žmonėms pagalbos 
organizacijų viršūnėse, tie 
žmonės pirmiausia supranta 
ir pajunta, kaip skaudžiai at
siliepia pakilimas kainų ypa
tingai ant turinčių gyventi iš 
pašalpos ar pensijos veteranų, 
senukų, našlių ar našlaičių.

Taip pat skaudžiai paliečia 
tuojautinis alkis ir skurdas vi
sus, kurie gauna mažas algas 
ir neturi galimybės greit išrei
kalauti didesnių. Ir visiems 
darbininkams nelengva gauti 
pakėlimai algų. Kol išstrei- 
kuosi ar šiaip išgausi pakėli
mą algų, žiūrėk, jau kainos

Mirė Vladas Zabielskis
Liepos 14 d. mirė gerai ži

nomas Maspetho biznierius 
Vladas Zabielskis, kuris už
laikė užeigą — Bar & Grill 
ir salę 61-38 56th Rd., Mas- 
peth. Kūnas pašarvotas na
muose, po virš minėtu antra
šu. Bus palaidotas liepos 18 
d., šv. Jono kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Marijoną, sūnų 
mierą, dukterį Helen, 
Augustiną ir 2 anūkus, 
liūs, Vincą, Antaną ir
3 seseris. Sesuo Aleksandrina 
Matulionienė gyvena Maspe- 
the, o 2 seserys Lietuvoje. 
Taipgi paliko ir tolimesnius 
gimines.

* Draugė
kienė ir šeima prašo visus pa
žįstamus aplankyti draugą 
Vladą Zabielskį jo šermeny
se ir palydėti.

Zabielskis priklausė 
Vincento Draugystėje.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Kazi- 
žentą 

3 bro- 
Petrą,

, atsisako peržengti 
1-mo pikieto linijas.

kad jeigu 
parduoti 
firmoms 

(parduoti 
ne-

sąlygas), joks d ar
onija nebebus sau-

1-mas reikalauja, 
kad Macy’s pagerbtų savo 
kontraktą su unija. O jeigu

Ir turi 
daug blogesnes sąlygas, negu 
Macy’s darbininkai turėjo po 
CIO unijos kontraktu.

darbą kitai firmai, lai parduo
da sykiu su CIO kontraktu.

Tuo tarpu krautuvių darbi
ninkų kovos aštrėja. Unijos 

Į lokalai vieni jau įteikė, kiti
Taigi, po tokiu jų pardavi-1 ruošiasi Įteikti firmoms reika- 

mu kitai firmai ir kitai unijai, | lavimus pakelti algas, kadan- 
darbininkai įmato smūgį vi-'gi esamosios algos nebepaden- 
soms unijoms. Įmato laužymą Igia pabrangusio pragyvenimo 
kontrakto. Ir įmato samdyto-; lėšų.

Potofskis Paskirtas Amalgameitų 
Viršininku Vietoj Hillmano

Jacob S. Potofsky, buvęs 
Amalgameitų Rūbsiuvių Uni
jos finansų sekretorium nuo 
1940 metų, generalės pildo
mosios tarybos paskirtas pre
zidentu, vietoj velionio 
Hillmano.

Potofskio vieton fin. 
torium paskirtas Frank 
blum.

vesti

dirba viršutinių 
daugiausia 
moteriškų 

darbininkės, Užmiršo Atsiminti

Sidney

sekre-
Rosen-

reigas, Potofskis žadėjo 
uniją “Hillmano tradicijose ir 
Hillmano politikoje,” kartu iš
reikšdamas rūpesti, kad jis 
negalėsiąs prilygti Hillmanui 
pastangose tarnauti darbinin
kų judėjimui.

Jis sakė, kad jis dės pa
stangas palaikyti Amalgamei
tų Uniją veiklia CIO Politinės 
Veiklos Komitete, taipgi Dar-

Naujasis prezidentas taip bo Partijoj ir Pasaulio Darbo 
pat, kaip ir Hillmanas, yra Unijų 
atvykęs iš Eifropos — Ukrai- Įkurti

Marijona Zabiels- nos — jaunu berniuku ir bu
vęs Amalgameitų Unijoje 1
Hillmano artimu sandarbinin- 
ku nuo pat ankstybųjų unijos • 
kovų už unijizmą.

Priimdamas naująsias pa-

Federacijoj, kuriai 
II ill m anas dėjo daug 

pastangų ir svarbos. Ir žadė
jo artimiausiai bendradar
biauti su CIO prezidentu Phi
lip Murray. Visapusiai remti 
CIO kampaniją suorganizuoti 
pietinių valstijų darbininkus.

Anksti penktadienio rytą 
Įvyko Macy’s krautuvės dar
bininkų sTisirinkimas, Manhat
tan Center. Jame dalyvavo 
virš 4,000 darbininkų. Kalbė
jo Nicholas Carnes ir Sam 
Koronetsky, Lokalo 1-S virši
ninkai. Abu Įspėjo darbinin
kus, kad krautuvės savininkų 
išstojimas prieš 
yra išstojimu 
partmentinių 
jas.

Darbininkai

Carnes pažymėjo, jog dar
bininkai negavo ganėtinų pa
kėlimų algų. Jis sakė:

“Unijos priėmė vidutinius 
pakėlimus algų, atsidėdamos 
ant geros valios. Jos tikėjosi, 
kad vyriausybė palaikys OPA.

“Tačiau administracija ne
vedė kovingos kampanijos už 
išlaikymą OPA. Mažai apmo
kamas departmentinės krau
tuvės darbininkas pasijuto ne
išgalįs atsilaikyti prieš galin
gas infliacijos pasekmes.”

Carnes taipgi,!. nurodė, kad 
akyvaizdoje kylančių 
unijos neišgalės
niau praktikuotų ir buvusių 
numatytų toliau 
metinių persvarstymų 
Kainoms kylant, sakė
“mes vargiai spėjame pasivyti 
pirmesnius pabrangimus 
gyvenimo reikmenų.”

išvežiotojus 
prieš visas de- 

krautuvių uni-

kainų
laikytis se-

praktikuoti 
algų, 

jis,

pra-

PAŠTAS PRANEŠA

Prašo Darbiečiui 
Talkininkų

Pagerino Matulio-
Vaiginio Dirbtuvę

TARPE KEISTENYBIŲ

pat

išvaryti.
Ne Streikas
pamatę AFL pikie- 

dokus, žinokite, jog
Taigi, 

tuojant 
tai ne streikas, bet reakcinin- 

kompani- 
darbininkų 
visus

ko išmonis padėtr 
joms suskaldyti 
vienybę ir paskiau 
giau išnaudoti.

dau-

kitas nesupratėlis 
kenkėjai darbinin-

tikriems unijistams 
iškabas ir suprato, 

O iškabos,

Brodklyno pašto viršininkas 
Edward J. Qugley praneša, 
kad su pradžia liepos, šių me
tų, atsteigta siuntimas pinigų 
į Luxemburg pašto perlaido
mis (money order).

Pirmadienį į New Yorką 
plaukė 3 kariniai laivai su 
345 kariškiais, 197 civiliniais 
ir 286 karo nuotakomis ir jų 
vaikais.

at-

Eugene P. Connolly į Kon
gresą nominavimo komitetas 
atsišaukė talkininkų rinkti pa
rašus uždėti Connolly ant de
mokratų baloto 21-me kon
gresiniame distrikte,' New 
Yorke.

Connolly rems demokratai 
ir darbiečiai ir yra vilties jį 
išrinkti, jeigu tik jisai 
baloto.

Komiteto centras 
4324 Broadway, New

bus ant

randasi 
Yorke.

Kriaučiai, kaip žinoma, 
re jo praeitas dvi savaites ato
stogų. šią savaitę jie, jau pa
silsėję, pradėjo dirbti.

Per atostogas Matulio-Vai- 
ginio dirbtuvėj buvo padaryta 
savotiška “revoliucija:” sta
lai pailginti, pritaikant, kad ' 
darbininkams būtų daugiau 
šviesos, žodžiu, Matulio-Vai-' 
ginio šapa tapo sustrymlainy- 
ta, kas 
kams 
riams.

tu-

išeis naudon darbiniu-- 
ir bosams, kontrakto-

AR NORITE BUSAIS VAŽIUOTI Į 
PHILADELPHIJOS PIKNIKĄ? MIRĖ

ATSTEIGĖ FERRY

ant

Yor- 
praeitą

Susisiekimas tarp Now 
ko ir Staten Island 
penktadienį sugrąžintas į pil
nai normališką padėtį, kaip 
kad buvo pirm gaisro, ištiku
sio prieplauką-stotį birželio 
25-tą.

Federalio maršalo sandėly
je, New Yorke, esą sukrau
ta apie 3,000 šautuvų, foto
grafijos aparatų, radijų, ku- 

irie buvo įsakyti ten sudėti ka- 
.1’0 pradžioje, kada priešiškų 
šalių piliečiams buvo uždraus
ta tuos daiktus turėti. Karui 
pasibaigus, buvo paskelbta, 

I kad atsiimtų. Didžiuma atsi
ėmė, daugelis neatsiėmė. Juos 
ne už ilgo išparduos iš varžy
tinių.

Įdomaujantieji tos rūšies 
pirkiniais gali pasiteirauti 
maršalo raštinėje.

Ketvirtadienį atpaukė 2 
vai su 1305 kariškiais.

lai-
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SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK-

RICHMOND HILL
Sekanti trečiadienį, 17 d. liepos, 
v. v., pas Misevičius, 115 Montauk

Ave.,' įvyks Literatūros Draugijos 
185 kp. susirinkimas. Nariai, kurie 
tik galite, malonėkite dalyvauti. — 
V. Paukštys. (163-164)

Notice is hereby given that Brillc 
Mfg. Co., Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
“Brillo” with the Secretary of State 
of New York, to be used on cleaners 

(146-164)

Dvyliktu kartu per tiek 
metų Rockefeller Plaza cent
re esanti apie 200 yardų ilgio 
gatve buvo uždaryta 12-kai 
valandų praeitą sekmadienį. 
Privatiškos nuosavybės taisyk
lės reikalaujančios nors kartą 
per metus uždaryti, kad išlai
kytų privatiškos nuosavybės 
stažą.

Unijistai Ne Akli
Labai mažai kas iš unijistų 

išėjo pikietuoti. Paleisti iš 
darbo, jie nuėjo namo, o ki
ti, pasipiktinę, nuėjo jieškoti 
visai kito darbo. Pikietuoti iš
ėjo vienas 
ir sužinūs 
kams.

Užteko 
pamatyti
ko čia siekiama, 
pavyzdin, prie 14th ir 23rd 
Sts. dokų buvo tokios; “Tnis 
is picket line against red con
trol of American shipping.” 
O kitos smerkė Harry Bridges, 
kovingą CIO laivakrovių va
dą Pacifiko srityje, kur laiva- 
kroviai turi daug geresnes są
lygas už rytiečius.

George Lefebre, 14 mėnesių 
kūdikis, 925 West End Ave.. 
New Yorke, rastas pasismau
gęs karteliais, kurie buvę pri
kabinti prie jo vygės jam 
žaisti.

ADAM V. WAIMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENT1STAS

VALANDOS:
9 A.M.- 12 N.; 1 — 8 P. M.

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Valandos: ! ?-1Žr5tei j— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama, Tai
pogi atmallavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kumpas- Broadway ir Stone Ava. 
prie •’Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

“ RESTAURANT

Philadelphijos piknikas paramai dienraščio Laisves 
įvyks RUGSĖJO-SEPT. 1 DIENĄ. Po pikniko ant 
rytojaus LABOR DAY švente.

IŠ BROOKLYNO EIS BUŠAI
KAINA Į ABI PUSI $3.00

Tuojau kreipkitės į Laisvės raštinę ir užsisaky
kite sau vietą buse.

Gera Orkestrą šokiams. Įžanga 50c.
Philadelphijos piknikas šiemet bus labai patogio

je vietoje —
Crescent Picnic Grounds

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.
Bus puikus pasilinksminimas, gražus pasimaty

mas su philadelphiečiais ir po pikniko ant rytojaus 
švente, tai geras poilsis. Ęe atidėliojimo UŽSISAKY
KITE SAU VIETĄ BUSE.

Laisvės Administracija.

Lukas, 50 m. amžiaus,
45 Hudson Ave.,

Julia 
gyveno 
Brooklyn, N. Y., mirė liepos 
13' d., Brooklyn Hospital. Kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave. Laidotuvės įvyks liepos 
17 d., šv. Jono kapinėse. Ve
lionė paliko nuliūdime vyrą 
Casimier. Laidotuvių pareigo
mis rūpinas graborius J. Garš
va.

Sam Andriff, 50 m. am
žiaus, gyveno 203 Maujer St.,

1 Brooklyne,
Greenpoint 
pašarvotas 
koplyčioj, 
Laidotuvės
2 vai. dieną, Mt. Olivet kapi
nėse. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi graborius J. Garšva.

mire liepos 15 d., 
Ligoninėje. Kūnas 
grab. J. Garšvos 

231 Bedford Ave. 
įvyks liepos 17-tą,

650 5th Ave., kamp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

TeL ST. 2-8842

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuvee '

$250
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 3-9770'

STANLEY RUTKuNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYN
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL Evergreen 4-9612

LAIKRODŽIAI
DAIMONTAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai 
dalykėliai

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.


