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Popiežius kreipėsi į Lenki- į 
jos vyriausybę, prašydamas -N O. 169
nekarti Artūro Greiserio, len
kų tautos žudytojo.

Šitaip rašo New York Ti-! 
meso korespondentas Lenki
joj (žiūr. N. Y. Times, liepos 
20 d.).

Greiseris karo metu buvo 
Hitlerio gauleiteris Poznaniu- 
je. Jo Įsakymu nužudyta šim
tai tūkstančių, jei ne milionai, 
L.enkijos piliečių.

Greiseris tačiau buvo su
čiuptas, teistas ir nusmelktas 
pakorimui.

Dabar, va, katalikui bažny
čios galva prašo lenkų tautos 
budeliui susimylėjimo!. . .

Tačiau budelis Greiseris ta
po pakartas!

Pradėjo Platy 
Naminį Kary

Miiversta Bolivijos Fašistu Valdžia;
Užmuštas Jos Diktatorius Villarroel

porą savaičių, kai 
lenkai fašistai pa- 
žydą, tai kardino- 
stojo pogromsčikus

Keistą rolę vaidina aukštoji 
katalikų dvasiškija Lenkijoje. 
Prieš virš 
Kielcuose 
skerdė 41 
las Hlond 
ginti.

Jis tuomet sakė: fašistai 
Kielcuose žydus skerdžia dėl 
to, kad Lenkijos vyriausybėje 
esama “daug žydų”!... Va
dinasi, kardinolo akimis žiū
rint, fašistai atliko patrijotini 
darbą Kielcuose...

Hlondo elgseną užgyrė kle
rikalų Draugas ir menševikų 
Naujienos.

Dabar toji pati katalikų 
dvasiškija prašo susimylėjimo 
vienam šlykščiausiųjų hitleri
niu rakai iu!

Kiekvienas padorus katali
kas, — bus jis lenkas, lietu
vis ar kitokis, — pagalvojęs 
apie tokius aukštosios dvasiš
ki jos žygius, supras, kad ji ei
na kreivu keliu!

Kanadiečių Liaudies Balse 
skaitau:

“Dr. P. Morkis, Jauniausi; 
torontiečių Morkių sūnus, šio 
mis dienomis užbaigė dantis-

pirmas iš Toronto lietuvią bai
gęs toki mokslą.

“Liepos mėn. 27 d. jis susi
tuoks su montrealiete Stella 
Minotaite, taipgi progresyviu 
tėvu dukra. Vestuvės jvykf 
Verdune. Dr. P. Morkis apsi
gyvens ir savo ofisą atidarys 
Toronte.”

Jungtinių Valstijų lietuvio 
darbininko sūnui baigti aukš
tesnis mokslas — ne naujiena. 
Bet Kanadoje — taip. Ten ki
tokios sąlygos — daug sun
kesnės — ir dėl to Kanadoje 
lietuvių profesionalų ligi šiol 
beveik nebuvo.

Pažįstu draugus Morkius — 
visą jų šeimą. Senis Morkis — 
patsai seniausias lietuvis vei
kėjas darbininkų judėjime To
ronte ; ilgametis Laisvės skai
tytojas.

Petras — jauniausias Mor- 
kių sūnus, — pažinau dar ma
žu berniuku jam beesant.

Prieš porą metų turėjau su 
juo ilgoką pokalbį ir jis dės
tė man tas sunkias sąlygas, 
kuriose tenka ateivio sūnui 
išgyventi belankant aukštes
niąją mokyklą.

Dabar Petras — dantų gy
dytojas, — pirmutinis Toron
te!

Jis tuokiasi su gerai žino
ma, gabia dailia Stella Mino
taite iš Montrealio. Minotai 
taipgi yra seni laisviečiai, ge
ri', draugiški žmonės — visa 
šeima.

Naujam dantų gydytojui 
tenka palinkėti: geriausio pa
sisekimo profesijoje!

O busimiem jaunavedžiam: 
laimingai kurti šeimyninį ži
dinį !

Gromyko pareiškė:
Niekas Amerikos neprašo

Shanghai. — Vidu rinės 
Chinijos valdžia, Chiang 
Kai-sheko diktatūra, įsakė 
17-kai savo armijų visais 
garais pult chinų komunis
tus.

Chiang Kai-sheko tauti
ninkų armijos atakuoja ko
munistus 150 mylių fronte 
šiaurinėje Yangtze upės 
pusėje, ypač stengiasi at
imt iš komunistų geležinke
lius š i a u r iniai - rytinėje 
Chinijoje ir sunaikinti da
linai apsuptą 60,000 komu
nistų armiją Hupeh pro
vincijoj.

Karui Chiangas pasiruo-

CHIANG ŽUDO CHINŲ 
DARBININKŲ VADUS

Maskva. — Chinijos Dar-! 
bininkų Sąjungos vice-pir- 
mininkas Liu Ning prane
šė, kad Chiang Kai-sheko 
valdžia Chinijoj paskutiniu 
laiku nužudė arba suėmė ir 
nežinia kur nudėjo daugiau 
kaip 30 darbininkų vadų.

Kongresmanai Siūlo 
Generolam Vadovybę 
Dėl Atominės Jėgos

Karui Chiangas pasiruo- Washington.— Kongreso
šė, bevesdamas derybas su! atstovų rūmas 265 balsais 
komunistais, t a r pininkau-į prieš 79 nutarė, jog į ato- 
jant Amerikos gen. Mar- 
shallui.

AMERIKA KURSTO 
CHINŲ KARį, SAKO 
MASKVOS RADIJAS

Maskva, liep. 22. — Ame
rika jau nesistengia įvyk
dyti tautinę vienybę Chini- 
ioje, bet tiksliai remia 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų civilį karą prieš chinus 
komunistus, kaip kad 
tino Maskvos radijas.

Generolo Maršalo 
Tarpininkystė

t vir

pa-Prezidento Trumano 
siuntinys, generolas Geo. 
C. Marshall Chinijoj šau
kė tautininkus ir komunis
tus taikytis, bet Amerika 
per paskutinius aštuonis 
mėnesius gabeno karo reik
menis Chiang Kai-shekui.

minės jėgos naminę tvarky
mo komisiją turi būti pri
imta vienas ar du armijos 
bei laivyno oficieriai; sako, 
jie privalo turėti balsą ne 
tik dėlei atom - bombų dir
bimo, bet dėl viso atominės 

i jėgos išvystymo.
K o n g r e smanų tarimas 

r e i k a 1 auja mirčia bausti 
tuos, kurie duotų slaptų ka
rinių žinių kitiem kraštam. 
Kiek pirmiau kongreso at
stovų rūmas nubalsavo, 
kad Amerika nesidalintų 
atominėmis žiniomis su ki
tomis Jungtinėmis Tauto
mis, nors šios šalies atsto
vai Jungt. Tautų atominė
je komisijoje kalba apie 
reikalą pasidalinti žinio
mis dėlei atominės jėgos iš
vystymo civiliams reika
lams.

Astuoni Kariniai Amerikos 
Laivai Atiduoti Chiangui

Nanking. — Chinijos 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų žinių agentūra pranešė, 
kad Jungtinės Valstijos 
padovanojo jiems 8 kari
nius laivus — naikintuvus, 
naikintuvų palydovus ir 
laivus minoms graibyti.

Nauja Bolivijos valdžia 
vadinama “kairiąja”.

Nauja Valdžia Suorganizuota 
iš Studentų, Profesorių ir 

Darbo Unijų Atstovų

VAŽIUOTES STREIKAI 
INDIJOS MIESTUOSE

W. Bullitt Ragina 
Pulti Sovietus 
Atom-Bombomis

iš-La Paz, Bolivia. — Stu-1 per langą iš palociaus 
dentų vadovaujami, sukilę- i mestas ir taip užmuštas, 
liai užmušė 'Bolivijos pre-! Per mūšius tarp sukilėlių ir 
zidenta - diktatorių Gual-! Villarroel šalininku buvo 
berto Villarroel, pakorė jo; 130 asmenų nukauta ir 200 
lavoną ant lempos stulpo ;> sužeista iš abiejų pusių, 
nušlavė visus fašistuojan-1 Laikinuoju naujosios Vai
čius Villarroelio valdiniu-j džio-s galva sukilėliai pas
kųs ir įsteigė naują valdžią, kyre Nestorą Guilleną, La

Villarroel užkorė savo! Paz provincijos aukščiau
siojo teisino vyriausią tei
sėją. Kiti valdžios nariai 
bus La Paz Universiteto 
studentų atstovas, jo pro
fesorių atstovas ir Darbo 
Federacijos atstovas.

Sukilėliai šturmavo
Paz kalėjimą ir paleido 
sus politinius kalinius.

Villarroel
diktatūrą Bolivijai per jo 
suruoštą 1943 metais kari
nį perversmą. Bolivija yra 
Pietinės. Amerikos šalis; ji 
turi 537,792 ketvirtainių 
mylių plotą su pusketvirto 
miliono gyventojų.

Dabar tiniame sukilime 
Villarroel buvo pašautas,

SIŪLOMA PILNA VALIA 
MAISTO BRANGININKAM 

IKI RUGPJŪČIO 20
Washington, liep. 22. — 

Pranešama, jog šį antradie
nį senatas ir kongreso at- 
stovų r ū r^a-s. galutinai 
spręs pasiūlymą panaujint 
kainų kontrolę vieniems 
metams. Bet tai būtų abiem 
kojom šluba ir bedantė kon
trolė.

Senatoriai ir kongresma
nai svarstys ir balsuos ši
tokį bendrą savo įgaliotinių 
pasiūlymą:

Palikti iki rugpjūčio 20 
d. š. m. be jokio tvarkymorv II 1 D * U. S. III. lie JOKIU LVcll KyilIU

iCtSamO UOStaS 1 flpa- kainas mėsai, pienui, kiau
šiniams, grūdams ir įvai
riems kitiems valgiams; su
daryti trijų narių komisi
ją, kuri po rugpjūčio 20 d. 
galėtų spręsti, kokiems da
lykams sugrąžint kainų 
kontrolę, o kokius palikt 
laisvai fabrikantų ir vers
lininkų valiai.

Buvusios Kainų Adminis
tracijos galva Paul A. For

žintas Sovietam
Paryžius. — Keturių di

džiųjų talkininkų užsieni
nių ministerių konferencija 
pripažino Sovietam buvusį 
šiaurinį Suomijos uostą 
Petsamo ir nutarė, kad 
Suomija parsamdytų Sovie
tų Sąjungai Porkkala Ud, 
kaip karinio laivyno bazę, 
penkiasdešimčiai metų.

New Yorko Times ir kiti 
laikraščiai praneša apie 
pirkikų streikus prieš bran
genybę New Yorke, Phila- 
delphijoj, Bostone, Chica- 
goj, Washingtone ir kt.

Maskva Negali Ramiai Žiūrėt 
Į Amerikos Remiamą Chiang 

Kai-sheko Ofensyvą
Maskva, liep. 22. — Mas

kvos radijas pareiškė, jog 
Sovietų Sąjunga “negali 
ramiai žiūrėti” į visuotiną 
karą, kurį Chinijos valdo
vas Chiang Kai-shekas pra
dėjo prieš chinų komunistų 
valdomas sritis. Sovietų 
radijas pabrėžė, kad Jung
tinės Valstijos apginklavo 
Chiang Kai-sheko tautinin-

išduoti atominės bombos pa-

Jo toks pareiškimas nepa
tiks raudonbaubiams.

Bombay, Indija, liep. 22. 
—Sustreikavo važiuotės ir 
kitų susisiekimų darbinin
kai Indijos didmiesčiuose 
Bombay ir Kalkuttoj. Poli
cija puolė streikierių de
monstracijas; sužeista tam 
tikras skaičius žmonių.

Kongresinė Komisija 
Išteisino Rooseveltą 
Ryšium su Perlų Uostu

William C. Bullitt, seniau
■ buvęs Amerikos ambasado
rius Sovietams ir Francijai,

! dabar išleido prieš-sovieti- 
nę knygą “The Great Globe

■ Itself.” Toje knygoje jis, iš 
vienos pusės, neva nenori

i karo, o iš antros pusės ra
šo:

“Mes
tume p a v a rtot atominę 
bombą, kad galėtume sus
tabdyt naujas sovietinio im- 

i perializmo nedorybes. Nu- 
i žudyt žmogžudį tai nėra 
i nusikaltimas prieš dorą.”

“Sovietinio imperializmo
Washington. — Kongres-1 nedorybėmis” Bullittas va- 

manų ir senatorių bendroji; dina pokarinę Sovietų poli
tiką dėlei Lenkijos, Vokie
tijos, Vengrijos, Austrijos 
ir Korėjos.

nedvejodami turė-

komisija, ilgai tyrinėjus 
į pasalingą japonų užpuoli- 
; mą prieš Perlų Uostą, pri
pažino, jog velionis prezi
dentas Franklin D. Roose- 
veltas buvo nekaltas dėl to, 
kad japonai sudavė ten to
kį didelį smūgį ameriko- 

■ nams. Už Roosevelto ir jo 
i valdžios išteisinimą balsavo 
4 demokratai ir du repub- 

ter pareiškė, jog būtų labai į likonai. Bet du kiti repub- 
sunku arba visai negalima j likonai, senatoriai _ Brews- 
numušti kainas, išpūstas1 ter ir Ferguson, mėgino pa
per.; 50 dieną (nuo liepos 1| sidaryti politinio kapitalo 
iki rugpjūčio 20 d.). Anot! savo partijai ateinančiuose 
Porterio, gal būtų galima j rinkimuose. Jiedu ilgame 
sulaikyti tiktai naujus, to-! priešingame savo raporte 
lesnius branginimus. kaltino Rooseveltą net la- 

Kongresmanų - senatorių biau, negu japonus. 6 ko- 
įgaliotiniai davė ir tūlus ki- misijos nariai _ prieš 
tus pasiūlymus, kurie nieko Į įkaitino apsileidėlius tenai-

La
VI-

gero nežada delei kainų su
valdymo. j

■■i

BOMBA JERUZALĖJ 
UŽMUŠĖ 10, SUŽEIDĖ 
40 ŽMONIŲ

Jeruzalė, liep. 22. —Bom
ba apardė anglų sekretaria- 
to ir karinį centrų Jeruza
lėj. 10 asmenų užmušta, 
daugiausia anglų kareiviai. 
40 sužeista. Penki žydai už
taisę bombą ir sveiki pabė
gę. Anglai daro ablavas.

nariai prieš du

tinius komandierius 
Kimmelį ir t generolą 
Shorta.'

adm.
W.

Bolivijos Sukilime 
Žuvę iki 2,000

i

I

DARBVElBžIAI GRUMO--------------------
JASSS™!Bomba Užmušė net
Detroit, liep. 22.—Ameri- j 50 Jeruzalėje 

kos Darbvedžių (formanų) 
Sąjunga grasina iššaukt

La Paz, Bolivia, liep. 22. 
—N e o f icialiai skaičiuoja
ma, jog per keturių dienų 
susikirtimus tarp Bolivijos 
sukilėlių ir diktatoriaus- 
prezidento Villarroel gynė
jų buvę užmušta iki 2,000 
žmonių iš abiejų pusių.

kus ir paruošė juos šiam 
karui.

Našlė Chinijos respubli
kos tėvo, dr. Sun Yat-seno 
įspėjo, kad per Chiniją ne
būtų rengiamas karas prieš 
Sovietus.

Chinijos delegatai čionai- 
tinėje konferencijoje Pa
saulinės Darbo Unijų Są
jungos pranešė, jog ir dar
bininkai Chinijos Kuomin- 
tango (tautininkų) 
joj reikalauja, kad 
ka nustotų rėmus 
Kai-sheko karą.

parti- 
Ameri- 
Chiang

—--o- o--c---- -------- Jeruzale, liep. 22.—Nau-
streikan 22,000 savo narių jausies žinios skelbia, kad 
Detroite, jei kainų kontro-Į žydų užtaisyta bomba su- p .n p -
lė nebus panaujinta iki; ardė anglų sekretariato ir rOttSVlllC, I 3. " IVlire 
rugpjūčio 1 d. karinio centro patalpas Ka- TVI 1 I *

—y— raliaus Dovido viešbutyje 1/113 lu31USKy
Būsią šiltą, i >r užmušė 50 asmenų, o su- --------

žeidė 60. Anglai įvedė f ak-į Ona Malusky, žmona My- 
tiną karo stovį Jeruzalėje. kolo Malusky, duktė M. ir 

--- ------- O. žobų, mirė sekmadienį. 
JUODOJI RINKA PRAKI-i Laidotuvės įvyks šį trecia- 

ŠO $10,000,000-| dienį 2 vai. popiet, iš namų
ix> num. 144 New St., Mi
nersville, Pa.

J. S. šupaila.

ORAS, 
drėgna.

Neregiai darbininkai taipgi regi skriaudą, kokia da
roma žmonėms lupikiškomis kainomis. Čia matomoji 
grupė, New York Guild for Jewish Blind darbininkai, 
CIO Social Service Employees nariai, praleidžia savo 
darbo pertraukas pietumis rinkimui parašą už išlaiky
mą kainą kontrolės. Ir renka pasižadėjimus streikuoti, 
jeigu bus iėista kainas kelti.

v

■B

J• A t.r.y V D.;• Ljr? \ X&/• .r. A

Chicago. — Juodieji mė
sos marketai nukentėjo 10 
milionų dolerių nuostolių, 
kuomet pirki kai pradėjo 
vartotojų streikus prieš

staigų mėsos pabranginimą 
po OPA žlugimo.

Lenkai Pakorė Nacį Budelį 
Greiserj, Nors Popiežius

Mėgino Išgelbėt Jo Gyvybę
Poznan, Lenkija. — Ka

rinio teismo sprendimu, pa
kartas lenkų žudytojas Ar- 
thuras Greiser’is, buvęs 
nacių vadas Poznanės pro
vincijai. Jo lavonas įdėtas 
į vieną iš tų grabų, kuriuos 
naciai buvo paruošę savo 
sušaudomiem lenkam lai
doti. Greiserio pakorimą 
stebėjo 15,000 lenkų minia.

Popiežius Pijus XII at
sišaukė į Lenkijos valdžią, 
kad dovanotų Greiseriui 
gyvybę. Popiežiaus prašy
mas atmestas.

radijas sakė, jog popie
žiaus atsišaukimas dėlei 
Greiserio “labai nustebino 
lenkus.” Greiseris buvo ne- 
kenčiamiausias jų budelis, 
pramintas 
ir koriku.”

Būdamas 
vadu ir tos 
nariu,
Hitleriui suplanuoti karą 
prieš Lenkiją.

“lenku bučeriu

Dancigo nacių 
srities senato 

G r eiseris, padėjo

■i

■

•j.

Varšavos
Camden, N. J. — Vagys 

apiplėšė ir padegė vaistinę.
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Liaudis Priešinasi Pelnagrobystei
Į pelnagrobių nesvietišką kėlimą kainų ant gyve

nimo reikmenų liaudis atsako streikais. Pikietavimas 
krautuvių eina visoj šalyj. Vien Philadelphijos mieste 
pikietininkų skaičius pasiekė 275,000 žmonių. Liaudis 
pikietuoja reikalaudama sulaikyti kėlimą randų ir kai
nų ant būtinų gyvenimo reikmenų. Į pikietus šaukia 
darbo unijos ir kitokios piliečių organizacijos.

Aiškus dalykas, kad jeigu federalė vyriausybė ne- 
Jsimaišys ir nenustatys pastovių kainų reikmenims, tai 
tas iššauks šalyj naujas masines kovas. Darbininkų 
algos nustatytos pasiremiant senomis kainomis ir jeigu 
kainos kils, tai aišku, kad darbininkai negalės už da
bartines algas dirbti.

CIO unijų prezidentas Philip Murray padarė pa
reiškimą, kad bėgyj dviejų mėnesių, ant dvylikos svar
biausių pragyvenimo reikmenų kainos pakilo 40 nuoš., 
gi bėgyje dviejų pastarųjų savaičių jos pakilo 25 nuoš. 
Visi žinome, kad darbininkų algos buvo pakeltos 18į 
centų į valandą, kas daug mažesnį nuošimtį sudaro, ne
gu kainų pakėlimas. Išeina, kad nors darbininkai ir 
gavo pakelti algas, bet pakilusios pragyvenimo reikme
nų kainos faktiškai jų algas numušė.

CIO unijų vadovybė kreipėsi į ADF unijų vadovybę, 
kad bendrai veikti prieš tą visuomenės apiplėšimą, kad 
prezidentas Trumanas imtųsi veikti, o ne vien tik kal
bėti. Mr. P. Murray sako, kad jeigu Mr. Trumanas ir 
federalė valdžia nesiims tinkamų žygių, tai liaudis ži
nos, kas už tą apiplėšimą yra kaltas.

Kauno Universiteto 
Statybos Sumanymai
KAUNAS.—Kauno Vals

tybinis Vytauto Didžiojo 
Universitetas nuo savo įsi
kūrimo dienos turi tenkin
tis atsitiktinai gaunamais 
p a s t a t ais, nepritaikytais 
prie jo funkcijų ir išmėty
tais po visą miestą. Išimtį 
sudaro tik Medicinos Fa
kultetas, kuris turi gražius, 
savo reikalams pritaikytus, 
rūmus (Mickevičiaus g. 7) 
ir dideles klinikas.

Universiteto įstaigų iš
mėtymas labai trukdo Uni
versiteto darbą. Todėl Uni
versiteto vadovybė, 1945 
metais gavus kiek lėšų pra
dėti statyti savo reikalams 
rūmus (vietoj susprogdinto 
Aleksote Fizikos — Chemi
jos Instituto), pradėjo rū
pintis, kad visi busimieji 
statytini Universiteto pa
statai būtų sukoncentruoti 
viename sklype ir būtų su
projektuoti, turint galvoje 
racionalų Universiteto 
funkcionavimą.

je. Nemažos reikšmės turi 
taip pat ir transporto su
metimai : apytikriais ap
skaičiavimais Universite
tui vien durpių patalpų ap
šildymui reikės apie 1,500 
vagonų, ir trumpa geležin
kelio šaka, kurią nesunku 
bus pravesti į Universiteto 
kiemą nuo numatytos tame 
rajone geležinkelio linijos, 
leis sutaupyti namaža iš
laidų kasmetiniam trans
portui. Statybos metu toji 
šaka leistų atvežti visą rei
kalingą statybos medžiagą.

Šis Universiteto vadovy
bės sumanymas rado visiš
ką vyriausybės pritarimą: 
Švietimo Ministerija užgy- 
rė sklypo parinkimą ir pa
tvirtino preliminarinį jo I 
užstatymo projektą. Pir
miausia pavedė Universite
tui ruošti detalius darbo 
planus pirmojo numatyto 

; statyti pagal išdirbtą prog
ramą Fizikos — Elektro-

, kurioSu apgaj- technikos Instituto, ____
lestavimu teko eliminuoti iš didingus rūmus vokiškieji 
šio sukoncentravimo Medi- grobikai išsprogdino. Todėl

Dar $25,000,000 Bėglių Pašarui
Yra faktas, kad svarbiausias hitlerinės Vokietijos 

jėgas sumušė Raudonoji Armija.^ Rodosi, kad Vokietijos 
ir vokiškų klausimų rišiW turėtų dalyvauti visos didžio
sios Jungtinių Tautų šalys. Bet taip nėra.

Vokietijos imperialistai pirm karo turėjo nemažai 
nuosavybės Švedijoj, Šveicarijoj, Norvegijoj, Ispanijoj, 
Portugalijoj ir kitose šalyse. Kada hitlerininkai matė, 
kad artinasi jų karo pralaimėjimas, tai bilionų dolerių 
turtą perkėlė į tas šalis ir Pietų Ameriką. Daug to 
turto užmaskavo, kaipo Brazilijos, Argentinos, Ispanijos, 
tad prie jo Jungtinės Tautos vargiai ir prieis. Didelė 
dalis to turto yra naudojama nacių propagandai ir kur
stymui naujo karo.

Bet ir ten nėra vieningumo, kur jis, mūsų suprati
mu, turėtų būti. Štai Jungtinių Valstijų atstovas Mr. 
Seymour Rubin, Anglijos — Francis McCombe, Fran- 
cijos — Christian Valenzi ir Švedijos — Emil Sand
strom susitarė reikale vokiečių turto Švedijoj. Kodėl 
tame reikale tarėsi tik Jungtinės Valstijos, Anglija ir 
Francija, o nebuvo pakviesta Sovietų Sąjunga? Ką 
pasakytų mūsų šalies diplomatai, jeigu kur nors tokį 
susitarimą butų vedę kitos šalys su mūsų šalimi apsi
lenkiant?

Pagal tą susitarimą, Švedija sutiko Jungtinėms 
Valstijoms, Francijai ir Anglijai atmokėti $77,000,000. 
Ir kam tie pinigai bus sunaudoti? Nagi $14,000,000 tų pi
nigų bus išleista užlaikymui bėglių—hitlerininkų, kurie 
dabar yra anglų ir amerikiečių zonose Vokietijoj. Prie 
tos sumos dar bus pridėta $11,000,000 iš vokiečių turto, 
esamo Šveicarijoj, kas sudarys $25,000,000 bėglių užlai
kymui ! . **

■ Kaip žinome, demokratinės valstybės Europoj, kaip 
Jugoslavija, Lenkija, Čechoslovakija, Tarybų Sąjunga, 
Baltarusija ir Ukraina yra griežtai priešingos šėrimui 
ir užlaikymui hitlerininkų. Aišku, kad tokis susitari
mas pasidalinimui vokiečių turto, kuris turėjo eit vals
tybėms atlyginimui už nacių padarytus nuostolius, o ne 
fašistinių bėglių užlaikymui, yra kenksmingas pasauli
nei taikai ir mūsų šalies demokratijai.

Sovietų Sąjungos—Amerikos Prekyba, Auksas 
ir Paskolų Reikalas

Iš Washingtono rašo Mr. John H. Crider, kad ten 
pasklido girdai, būk Sovietų Sąjunga daug dalykų pirks 
mūsų šalyj už auksą. Tvirtina, kad Sovietai turi daug 
aukso, gi Amerikos bankai mielai auksą priima ir iš
maino ant dolerių.

Tuojau buvo teirautasi pas Sovietij Sąjungos žmo
nes apie tai, bet jie atsakė, kad nieko nežino. Faktai 
gi rodo, kad ne taip prekybos reikalai stovi, kaip turėtų. 
Pirma karo Sovietų Sąjunga per metus laiko Amerikoj 
pirko nemažiau, kaip už $100,000,000 vertės. Gi' šiemet 
per trig pirmuosius mėnesius — sausį, vasarį ir kovą— 
pirko tik už $8,013,000.

Ar Sovietų Sąjunga turi daug aukso, ar ji Jungtinėse 
Valstijose pirks daug už auksą, tai tik spėliojimai. Tik
rumoj Sovietų Sąjungos ir mūsų šalies prekybai kenkia 
antisovietine politika. Sovietai prašė Amerikoj pasko-

cinos fakultetą: greta jo 
rūmų pakankamo dydžio 
(20-25 ha) laisvo sklypo 
nėra, o palikti turimus to 
fakulteto gražius rūmus bei 
perleidžiamą jam papildo
mai erdvų gretimą namą 
(Mickevičiaus g. 5) ir sta
tyti kitoj vietoj naujus rū
mus, atrodė neracionalu. 
Tuo būdu ieškota sklypo, 
kuriame galėtų tilpti visos 
įstaigos technologijos, sta
tybos ir istorijos — filolo
gijos fakultetų, rektoratas 
su administracijos įstaigo
mis, raštinė ir archyvas, bi
blioteka, studentams val
gykla ir butai bent tų Uni
versiteto tarnautojų, kurių 
darbas yra glaudžiai susie
tas su Universiteto įstaigų 
nuolatiniu aptarnavimu ir 
priežiūra: kūrikams, mon- 
t e r i a m s, te lefonistams, 
k i e m s a r giams, panakti
niams, šoferiams, laboran
tams ir pan. Buvo prieita 
išvados, kad šiam reikalui 
geriausiai tinka esąs da
bar Universiteto žinioje 
sklypas prie Radvilėnų 
plento (Vydūno -alėjos ga
le) : jame jau yra gražus 
Chemijos Instituto pasta
tas, kuris . puikiai tinka 
moksliškiems tyrimo dar
bams; prie to pastato yra 
laboratorinėms dujoms ga
minti įrengimai, sandėliai, 
papildomi vandentiekio 
įrengimai; reikiamas skly
po praplatinimas iki numa
tytų ' 22-23 ha nesunku 
įvykdyti, nes šis sklypas, 
būdamas savo fasadu prie 
Vydūno alėjos, savo antru 
galu išeina į dar apytuščius 
miesto pakraščius. Paga
liau, to sklypo gilumoje nie
kam nekliudys tokios būti
nos techniškiems mokslams 
eiti įstaigos, kaip katilinė 
su aukšto slėgimo garo ka
tilais, jėgainė su įvairių ti
pų garo mašinomis ir vi
daus degimo varikliais, la
boratorinėms dujoms ga
minti instaliacijos, mok. 
mechaninės dirbtuvės su 
ketaus ir plieno liejykla bei 
kalve ir kitos panašios 
techniškam mokslui eiti bū
tinos įstaigos, kurios var
gu būtų toleruojamos ki
tur, negu miesto pakrašty-

šio Instituto statyba yra 
neatidėliotina ir a-111-1.™ 
pirmoj
apie 6.5 mil. rublių. Visa 
gi numatyta programa ap
ima 25 atskirus pastatus 
bendros kubatūros apie 
500,000 kūb. m., brutto ver
tės apie 60 milijonų rublių. 
Savaime suprantama, kad 
teks ją vykdyti dalimis, at
sižvelgiant į asignuojamas 
lėšas ir gaunafrias medžia
gas.

Be patalpų mokslo ir mo
kymo reikalams Universi
teto vadovybėj rūpinasi ir 
studentų bendrabučių pa-

ir atliktina
Ji kaštuos

talpomis. Atrodo, kad tin
kamiausia joms vieta būtų 
dar neužstatyti sklypai 
prie Vydūno alėjos priešais 
dabartinį Ąžuolyną. Ben
drabučiai būtų pusiaukely- 
je tarp miesto centro ir 
Universiteto miestelio: tai 
leistų studentams laisvalai
kiu naudotis ir teatru ir ki
nu. Higienos ir poilsio at
žvilgiu geresnę vietą būtų 
sunku surasti: čia pat, ša
lia, busimasis didelis par
kas su Sporto Rūmais ir 
Sporto hale. Universite
tas tiki, kad ir šis jo su
manymas gaus, vyriausybės 
pritarimą; jam įvykdyti 
reikėtų dar apie 20 milijo
nų rublių.

Tokie yra Kauno Valsty
binio Universiteto planai 
ateičiai. Seniau jie būtųlĮj 
laikomi neįvykdoma svajo- L 

* nė, dabartiniais laikais jie 
taps realybe. Jų įvykdy-

I mas leis studentams ra
miai, be bėgiojimo iš vieno 
miesto galo į kitą, dirbti 
auditorijose, braižyklose, 
laboratorijose ar bibliote
koje, negaištant brangaus 
laiko. Džiaugsis ir. profe
sūra, turėdama gražias ir 
patogias mokslo įstaigas, 
vietoj dabartinių sugrūstų 
į atsitiktinus pastatus, ir 
galėdama organizuot dėsty
mą taip, kaip to reikalauja 
dabartim mokslas. Bus ga
lima sutrumpinti pertrau
kas tarp paskaitų ir tuo 
prailginti 10—11% mokslui 
skiriamą laiką. Pačias pa
skaitas bus galima ilius
truoti pratimais čia pat 
esančiose laboratorijose ar 
mokomose dirbtuvėse.

■ Universitetas su 
viltimi laukia savo sumany
mų įvykdymo ir džiaugiasi 
tomis perspektyvomis, ku
rias atveria nuolatinė vy
riausybės globa,, <

Prof. V. Mošinskis.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

gera

A.L.D.L.D. REIKALAI
Mokėkite Duokles!

Centro Komitetas pratę
sė duoklių mokėjimą iki 
spalių 1 dienos, nes dauge
lis narių neatliko savo pa
reigų. Reikėjo duokles su
mokėti iki 1 d. liepos. Tai 
nors dabar sumokėkite iki 
paskirto laiko, kad vėliau 
nereikėtų siuntinėti specia
liai raginimai.

Mūsų Draug. nario duok
lė tik $1.50. Jau tokią duok
lę gali kiekvienas laiku su
mokėti. Pasirūpinkit tą pa
daryti.

Garbės Kuopos.
Iki dabar sekamos kuo

pos pasimokė j o duoklių tiek 
pat, kaip jos turėjo ’_2 — 
metais.

Miestas 
Springfield 
Cambridge 
Binghamton 
New Haven 
Rumford 
Lowell 
Rochester 
Cleveland 
St. Louis 
Stoughton 

64 Moline
69 Lethbridge
70 Dedham 
83. Muskigan 
86 Chicago 
96 Sudbury

Hudson 
Gary 
Valley Spring

1945

20

34
44
50
57

103
123
129
139 Colerman
153 San Francisco

ninkai tą prašymą per pusę metų buvo “pametę,” o pas
kui taip ir nutrynė.

Mums atrodo, jog, kada Sovietai negavo tos pas
kolos, tai jie už pinigus pirks ten reikmenis, kur jiems 
bus parankiau ir pigiau. Jeigu mūsų šalyj negaus di
desnių Sovietų užsakymų, tai už tai bus atsąkomingi 
tie, kurie tyčia blogina tarpe Amerikos ir‘Sovietų gan

ios, už kurią būtų pirkę daug tavorų, bet mūsų valdi-1 tykius.

160 Benld
167 Sheboygan
171 Aurora
185 Richmond Hill
190 Cleveland
216 Brooklyn, Conn.
225.Southbury.
Pirmiau buvo paskelbta 

66 garbės kuopos, tai bend
rai pasidaro 94 kuopos. 
Ęeiškia, tik biskį daugiau, 
kaip pusė Draugijos kuopų 
pateko į garbės 'surašą. 
Kuopos, kurios po 1 d. lie
pos pasimokęs ir pilnai 
duokles, bet jos nebus pri- 
skaitomos prie garbės kuo
pų.

Nauja Kuopa Floridoj
Į Floridą vis daugiau per

sikelia lietuvių gyventi. Mi
ami mieste, pačioj Floridos 
širdyj susiorganizavo mū
sų Draugijos kuopa. Jai 
suteikėme 75 numerį. Drg. 
M. Paukštaitienė, kp. sek
retorė rašo, kad yra viltis, 
kad kuopa sparčiai nariais 
paaugs. Linkime jai pasise
kimo !

Kita Floridoj kuopa tu
rės būti suorganizuota 
Tampa ir St. Petersburg 
srity j. Ten jau gyvena keli 
Draugijos nariai. Atrodo, 
kad jų skaičius paaugs. Tu
rime turėti Draugijos kuo
pą, kur tik randasi nors 
tuzinas lietuvių.
Ruoškimės Prie Suvažia

vimo
Karo sąlygose Draugija 

neturėjo suvažiavimo, to
dėl Centro Komitetas nuta
rė, kad kovo 1 d., 1947 me
tais turėti Draugijos suva
žiavimą. Gi kovo 2 d. bend
rai su Amerikos Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavi
mu minėsime 400 metų su-

CONSUMERS’ STRIKES are 
paying off. Meat retailers 

are saying that their business 
has fallen off 30 to 35 per
cent in the last ten days. Con
tinued refusal of consumers 
io buy at existing prices fore
shadows a 10 to 15 cent drop 
a pQund below the present 
meat levels by the middle of 
this week.

—o—
Profits of all corporations 

in the U.S. in 1945 were over 
four times what they were on 
an average between 1936 and 
1938. Yet 21,000,000 Amer- 

! icans, or about one third of 
; the people, have an annual 
income of less than $2,000 a 
year. But the profiteers would 
squeeze the last cent out of 
the people.

—o—
Informal political observers 

sec Borton K. Wheeler’s de
feat for Senatorial re-election 
as a logical aftermath of the 
railroad strike. They note that 
it was Wheeler’s Interstate 
Commerce Committee which 
put the lubber stamp on Pre
sident Truman’s “emergency 
strike’’ bill. The powerful rail
road labor, which Wheeler al
ways counted on, deserted 
him in the recent primaries.

—o—
Klandidate Eugene Talm- 

adge won the Democratic no
mination in the Georgia gu
bernatorial race. But his op
ponent James V. Carmichael 
polled a larger popular vote, 
polling nearly 10,000 mord 
votes than the victor. Talm- 
adge won because of a peculiar 
unit vote system which disre
gards majority rule. So next 
January Georgia will have a 
governor, whose nomination 
was opposed at the polls by 
the majority of the State’s ci
tizens. And this is what they 
call democracy in the South.

—o—
Claiming an early victory, 

Talmadge was reported to 
have said:

“I had to whip the press 
to win the election and pvo-

Of the book,

bably shortened my life by 
years by doing it. But 1 had 
to do it for the good of Geor
gia, the South and the na
tion.” What is for the good 
of the nation, Governor? 
Your whipping the press, or 
shortening your life ?

— o—
The magazine True reports 

that ex-heavyweight champ 
Gene Tunney will oppose Rus
sia’s attempts to enter her 
athletes (that is, if she so de
cides) in the Olympic games, 
on the grounds that they are 
professionals. Is this part of 
the State Dep’t.’s “get tough 
with Russia” campaign, too?

—o—
Speaking of getting tough, 

recalls that that is the theme 
of a new book -by William C. 
Bullitt, disillusioned ex-am
bassador to the Soviet Union. 
The former pal of Petain, in 
his book The Great Globe It
self would like to atomize the 
Soviet Union.
one New Y’ork reviewer said:

“A brilliant, biased and 
dangerous book which will do 
more to irritate our already 
raw nerves and hasten the 
rising conflict between Amer
ica and Russia.”

—o—
Senators Brooks (R. Ill.) 

and Wherry (R. Neb.), re
ports Drew Pearson, are ma
neuvering to kill the Kilgore 
Committee probing Nazi ac
tivities and their American 
links. It might be interesting 
to note here that before the 
war Sen. C.' Wayland Brooks 
was the principal speaker at 
a gigantic rally at Rockford, 
Illinois attended by 50,000 
Ku Klux Klansmen.

—o—
The sole surviving signator 

of the infamous Munich pact, 
Edouard Daladier, has em
erged from semi-obscurity to 
charge that the French Com
munists were responsible for 
France’s defeat. This is again 
the case of an old discredited 
politician dragging out a red 
herring to hide his own poli
tical crimes.

kaktį nuo pirmos lietuvių 
kalboj knygos.

Centro Komitetas išrinko 
komisiją, kuri išdirbs planą 
ir paskelbs. Bet kuopos jau 
dabar privalo ruoštis, kad 
suvažiavimas būtu sėkmin
gas, kad 400 metų knygos 
jubilejų tinkamai atžymė
tume.

Aukos Knygų 
Reikalams

Į. Draugijos Apšvietos 
Fondą, organizaciniai veik
lai ir knygų reikalams ga
vome sekamai aukų:

Jonas Ragauskas, Shel
ton, aukavo $10 Apšvietos 
Fondui ir $10 dėl knygų 
reikalų.

ALDLD 47 Kp., Montre
al, per A. Morkevičius $5.

Drg. J. Saliamonas,
Chester aukavo $3.50.

Drg. U. Gvergzdis, 
ton aukavo $3. ir d. K. 
rakis, New York $3.

Drg. A. Čekanauskas, 
Springfield aukavo $2. Ačiū 
visiems ųž aukas!

D. M. šolomskas,
ALDLD CK. Sekret.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

Ro-

Ben-
Vilt-

laik
apie 

Jungtinių Valstijų siekimą 
viešpatauti Pietinei ir 
dūrinei Amerikai.

Maskva. — Sovietų 
raščiai plačiai rašo

Vi-

•ii ' '

i

-> ...

Easton, Pa

Vilniuje
lietuvių kolo- 
drg. A. Bimba 
labai užimtas

Aukos įrengimui Tiriamosios 
Medicinos ir

Instituto
Maža mūsų 

nija. Apart to, 
pasakė, kad
darbais ir negalėjo atvykti. 
Bet aukų įrengimui Tiriamo
sios Medicinos ir Vėžio Ligos 
Inst. Vilniuje nereikėjo nei 
rinkti, nei prašyti, patys drau
gai atneša ir pakloja doleri
nes. Stambiausiais aukotojais 
yra mūsų bekeris Leonas Til
vikas ir Povilas ir Kazimiera 
Pranevičiai iš Bethlehem, Pa.

Seka aukotojų pavardės: 
Leonas Tilvikas, $100. 
Povilas ir Kazimiera -Pra- 

nevičiai, $60.
Po $25: Feliksas Malkaitis, 

Vladas Danielius.
Po $10: Kazimieras Yu- 

dickas ir Frank Zavis.
Po $5: Valis Lingvinas, 

Vincas J. Stankus, Suzana 
Tarvydaitė, Stanley Urba, 
Stanley Sharkey, Lawrence 
Raudonys, Alex Ogentas, Bo- 
lesas Šlageris ir Felix Urba.

Po $1: Povilas Jonikas ir 
Ona šlapikienė. Viso $277.

Čekis ir blanka su vardais 
pasiųsta į LPTK Centrą Broo- 
klyne. Visiem aukotojam šir
dingai ačiū!

V. J. Stankus.

Ralph Rose, 26 m., gyvenęs 
25 South St., New Yorke, mi- 

London. — Nežiūrint ke-;r§ Anglijoj, ten sugrįžęs ap- 
pyklų ir šeimininkių pro- sivesti laike karo tarnybos 
testų, Anglijos seimas nu-į įsimylėtą merginą. Jis kaip 
tarė stampomis apriboti • nors netikėtai pasišovęs žais- 
duonos pirkimą. i minėj šaudymo galerijoj.

■■
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Antradienis, Liepos 23, 1946

A, Bimba

Daugiau Įspūdžių ir Atsimi
nimų iš Tarybų Lietuvos

(Tąsa)
Įėjau vienon valgyklon Helsinkyje valgyti ir nesusi

kalbu su patarnautoja. Netoliese sėdįs žmogelis pasisiū
lė pabūti perkalbėtoju. Jis puikiai mokąs angliškai. 
Sakau, “please, order for me soup” (sriubos). Jis mano, 
matyt, kad prašau “soap” (muilo). Jokiu būdu jis ne
gali suprasti: stebisi kraipo galva, ką gi tas durnas ame
rikonas, veikiausia jie pamanė, darys su tuo muilu. At
sisako jis išpildyti mano prašymą. O aš noriu sriubos. 
Susipratau, kad jis manęs nesupranta, kad jis turi su
maišęs tuodu žodžiu. Pasiimu šaukštą ir pradedu iš 
tuščio “srėbti” ir rodyti jam, ko aš noriu. “Oh”, atsidu
sęs sako jis, “jų viš dring.” Gavau alaus stiklą.

* * *

Helsinkio stotyje pasiimu tris “Pravdas” ir tris “Iz- 
viestijas” ir klausiu patarnautojos: “How much?” Ji 
jokiu būdu manęs nesupranta. Suomiškai gi aš nemoku 
paklausti. Kita patarnautoja, jauna, smarki, nepapras
tai graži mergiotė, atsisuka į mane ir sako: “Počemu vy 
neprosite po rusku?” Šiaip taip susikalbėjome ir laik
raščius nusipirkau. Toji gabi mergiotė, pasirodė, moka 
keletą kalbų — moka šiek tiek ir angliškai.* * *

Vieną dieną Helsinkio radijas paskelbė smagią žinią, 
kad jų mieste apiplėšimai esą žymiai sumažėję. Tą die
ną įvykę viso labo tiktai 80 apiplėšimų. Sakoma, kad 
plėšikavimais užsiimdinėja daugiausia eks-kareiviai.* * *

Įėjau į krautuvę nusipirkti obuolių. Žiūriu, moteriš
kė už 4 obuolius užmoka 500 markių! Amerikoniškais 
pinigais išeina apie keturi doleriai. Pasikarkite, manau 
sau, su visais obuoliais — tiek už juos aš jau nemokė
siu, ir išėjau... * * * ♦

Šeštadienį apie pietus einu pro vieną namą. Žmo
nės grūdasi vidun ir laukan. Ir aš įsiveržiu. Viduje 
randu pardavinėjant degtinę. Bet ir degtinė ant kor
čiukių (points). Pavalgiau pietus* ir einu pro tą patį 
namą. Dabar prie namo eilė vyriĮ ir moterų, po keturis, 
jau nusitiesusi per visą bloką!

Visur tie žmonelės prie svaigalų limpa, kaip musės 
prie medaus! * * +

O štai 1000 markių ir dvi moteriškės. Valgyklon įėjo 
dvi dar nesenos ir nešpetnos moteriškės. Viena pasidėjo 
ant stalo 1,000 markių ir pradėjo gerti. Gėrė tol, kol 
visą tūkstantinę pragėrė. Stebėjausi, kad po to jos vi
siškai tiesiai pro duris išmaršavo, nesvyruodamos ir ne- 
suklupdamos. * * *

Jeigu kiek, tai būčiau sau pasidaręs didelę sarmatą. 
Mano pažįstamas vyrukas, pasikvietęs pas save, pradėjo 
aiškinti, kaip mokyti yra Suomijos žmonės. “Aš manau”, 
jis sako, “kad suomiai yra mokyčiausi žmonės visoje Eu
ropoje.” Aš biskį užpykau ir vos tik garsiai nesurikau: 
“Ir durniausi, kad susidėjo su Hitleriu ir tikėjosi laimė
ti.”

Tą mintį pasakiau kitais žodžiais, gražiai, neįžeisda- 
mas nei jo, nei jo geros, vaišingos žmonelės.* * *

Grįždamas iš Lietuvos vėl turėjau gerokai palaukti 
Stockholme. Dažnai, beveik kasdien, eidavau pamatyti 
judžius. Viename teatre rodė amerikonišką filmą 
“Bells of St. Mary,” kuriame žvaigždėmis yra Crosby ir 
Bergman. Nueinu pamatyti. Stoju linijon tikietus nu
sipirkti. Priešais mane linijoje stovi du jauni kunigai ir 
kalbasi lietuviškai. Matyt, jie yra pabėgėliai iš Lietu
vos. Vienas, pasirodo, yra pakliuvęs bėdon. Supykęs 
ir gan garsiai, jisai sako savo kolegai: “Sakiau tai kur... 
kad nebelystų prie manęs. Bet negaliu atsikratyti, die
važ, negaliu!”

Norėjau įsikišti: “Pasiųsk ją peklon”. Bet, pama
niau, tegul nelaimingąjį pats Dievas nubaudžia. Kas gi 
aš, paprastas žmogus, kad Dievo tarnui širdies žaizdą 
gilinčiau?

Nesistebėsiu, jeigu šitie jauni kunigėliai atsidurs čia 
Amerikoje, kaip ir Savaitis, ir susiriesdami keiks rusus 
ir bolševikus. Bėgo jie nuo Lietuvos žmonių, dabar 
turės bėgti nuo tos kur...* * ♦

Kalbant apie “širdies ligas” ir nelaimes, reikia pa
sakyti, kad jomis “sunkiai serga” žmonės visų tautų ir 
visų rasių. Stockholme valgykloje susipažinau su pa
tarnautoja, kuri šiek tiek susikalba angliškai. Gerai 
man būdavo: Nueinu valgyti ir nebereikia sielotis, kaip 
čia paprašyti, ką noriu valgyti. Su ja galima susikal
bėti. '

Bet štai tos geros moteriškės nelaimė. Su vyru ji
nai nesugyvena gerai. Vyras ją vieną kartą baisiai su
mušęs už ką ten. Dabar ji nuo jo skiriasi. Bet tuo tar
pu pasimaišęs Stockholme iš Pennsylvanijos amerikietis 
karininkas. Buvęs iš Icelando atskridęs lėktuvu. Ėmė 
jiedu ir baisiai susimylėjo. Po to jau keletą kartų jis 
buvo atskridęs į Icelandą ir aplankęs Stockholmą. Kiek
vienu kartu jie susieidavo ir “ūždavo.” Bet vieną gražią 
dieną jinai sužinojo, kad jis Amerikoje turi pačią ir tris 
vaikus. Uždraudė jisai jai laiškus jam rašyti, nes bijojo, 
kad nepatektų į žmonos rankas ir nesugriautų šeimos. 
Toji švedietė dabar turi laukti ir kankintis, kada jisai 
vėl atskris į Icelandą ir ją aplankys. Jau keletas mėne
sių prabėgo ir nuo jo nei žodelio! Moteriškė tikra “ligo
nis.” Bandžiau ją paguosti ir suraminti. Bet ką reiškia 
sausi žodžiai prieš jos širdies meilę, pavestą ir paaukotą 
minėtajam kapitonui!

* * t. -------- - ■ i
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Gyvenime pasitaiko nepaprastų netikėtose vietose 
susitikimų. Savo įspūdžiuose rašiau, kad važiuojant 
Švedijos laivu “Innareng” susipažinau su patarnautoju, 
gabiu, jaunu komunistu. Jo gyvenimo vieta yra miestas 
Goteborg. Tai buvo jo paskutinis važiavimas laivu, nes 
buvo gavęs įsakymą stoti kariuomenėn.

Dabar, grįždamas iš Lietuvos, Stockholme eidamas 
Karaliaus gatve, susitikau tą patį vyruką. Jis dabar 
mokyklą lankąs Stockholme. Ir gyvena jis tam pačiam 
name, kuriame randasi mano apsistojimo viešbutis. Mat, 
tam pačiam name yra keletas nedidelių viešbučių.

Sakau jam: Einame pavalgyti, pasikalbėsime! Jis 
stena ir nori išsisukinėti. Pagaliau prikalbinau eiti. At
sisėdame prie stalo. Jis nieko nevalgysiąs, nenorįs. Aš 
jau supratau, kad jis man meluoja, bent jau nesako tie
sos. Galų gale, po kelių minučių miksėjimo, vyrukas 
prisipažino, kad kišeniuje neturįs nė cento! Norįs mo
kytis, bet pinigų neturįs, dažnai esąs priverstas vaikšti
nėti alkanas.

Suprantama, aš jam pietus “užfundinau.”* * *
Kur toji mūrinė Lietuva?

Atsimenu, Smetonos viešpatavimo laikais, iš Lietu
vos ateidavo gražios propagandos apie mūrinę Lietuvą. 
Lietuvoje molio esą labai daug, plytos gi yra puki sta
tybos medžiaga. Tai kodėl visa Lietuva negalinti tapti 
mūrine Lietuva? Ir gali tapti, ir tapsianti, sakydavo 
mums smetoniniai propagandistai.

Dar iš Rygos skrendant lėktuvu į Vilnių, kai tiktai 
lėktuvas pasiekė Lietuvą ir pamačiau žemai šiaudinius 
bakūžių stogus, tuojau galvoje mintis kilo: Kur toji ža
dėta mūrinė Lietuva?

Atsakymą davė bei išryškino laikraščio “Jaunasis 
Valstietis”, “Valstiečių Laikraščio” priedo, štabo narys.

Tiesa, sako jis, Lietuvos ponai nemaža kalbėjo apie 
mūrinės Lietuvos statybą. Tačiau tai buvo tik grubus 
melas, sukrypusiose lūšnose ir rūsiuose gyvenantiems 
darbo žmonėms apgauti. Mes puikiai prisimenam tą 
“mūrinę Lietuvą”, su darbo žmonių prakaitu augančiais 
žvalgybos viršininkų, akcininkų, direktorių ir referentų 
patogiais mūreliais, su statybininkus išnaudojančiais 
storapilviais rangovais ir dešimtimis kalėjimų, kuriuose 
buvo kankinami tūkstančiai darbininkų ir valstečių už 
mėginimą pasipriešinti išnaudotojams.

Kapitalistams nerūpėjo kaip gyvena Lietuvos liau
dis. Jie nesistengė vystyti mūsų krašte statybinių me
džiagų pramonės, o skubėjo savo įdėtą į šią pramonę ka
pitalą per trumpą laiką su kaupu atgauti.

Gaminant plytas tokiais kiekiais, kokiais jos buvo 
gaminamos negausiose, dažnai primityviose buržuazinės 
Lietuvos plytinėse, mūrinei Lietuvai sukurti būtų reikė
ję ne dešimčių, o šimtų metų.

Per visą buržuazinės Lietuvos laikotarpį nebuvo pa
statytas nei vienas cemento fabrikas, nors žaliavos ce
mentui gaminti1 mūsų krašte yra apščiai. Kapitalistai be
velijo įsigabenti cementą iš užsienio, nes tas užtikrino 
jiems didesnį pasipelnijimą.

Kaip žinome, mūrinėje statyboje didelį vaidmenį 
vaidina kalkės. Jų pramonė buržuaziniais laikais menkai 
tebuvo išvystyta: vienam milijonui plytų buvo gaminama 
apie 120 tonų kalkių, tuo tarpu normaliai tokiam kiekiui 
plytų reikalinga 420 tonų kalkių. Lietuvoje veikusios kal
kinės dirbo primityviu būdu. Jos pagamindavo per me
tus tik 14,000 tonų kalkių. (Bus daugiau.)

MIAMI, FLORIDA
Liepos 7 d. čia susiorganiza

vo ALDLD kuopelė iš 11 na
rių. Tai draugui šolomskui 
nebereikės raginti per Laisvę 
ią suorganizuoti. Mes jau se
niau negu draugas šolomskas 
per Laisvę paragino teiravo- 
mės apie tai su draugais Mi- 
kitais. Bet reikalas neatrodė 
gerai, nes mums buvo sakyta, 
kad tokie geri buvę šios or
ganizacijos nariai, kaip L. 
Pultonas ir Martin neprisidė- 
sią ir 1.1. Bet kada buvo nu
sitarta bandyti kp. suorgani
zuoti ir susirinkome, tai Pul
tonas su Martinu pasirodė 
taip sakant vyriškai, abu pri
sirašė entuziastiškai. Pulto
nas net užėmė sekretoriaus 
vietą. Taigi, tos informacijos, 
kurios pirmiau mums buvo su
teiktos, nepamatuotos.

Taip, kuopelė suorganizuo
ja, bet dabar turi būti mūsų 
visų rūpestis, kad ji ir augtų, 
bujotų.

Bet kaip ? čia mūs lietuviu 
vra mažai ir tie labai išsimė
tę po visa miestą, o daugelio, 
be abejonės, mes nežinome. 
Prie to. mes manome, kad 
nemažai lietuviu trumpu lai
ku čia apsigyvens pastoviai, 
nes čia darbštiem, apsukriem 
žmonėm, k?K lietuviai, yra 
neblogos gyven'r.o perspek
tyvos. Ypatingai progresy
viame žmonėms.

Na, argi tie lietuviai čia at
važiavę ir turi taip palikai 
nakrikę, kaip tos Grigo bitės? 
žinoma, kad ne. Mūsų, pasto
viai čia apsigyvenusių LDS ir 
ALDLD kuopelių narių parei
ga sužinoti, sujieškoti visus e-

sančius lietuvius į tas kuopas, 
auginti jas ir daryti jas tomis 
ašimis, apie kurias suktųsi vi
sas Miamio lietuvių judėji
mas.

Mes pasigendam savo tar
pe dar J. Mackaičio, kadaise 
buvusio ALDLD nario ir dar
buotojo, taip pat mes norime 
matyti savo tarpe Mrs. Ben
ny, o ką darysime su tais, ku
rių mes nežinome ? Kas juos 
suras? Ar nebūtų gerai, kad 
tokie lietuviai atsišauktų pa
tys pas mus? Taigi, gerbiami 
Miamio lietuviai, kurie čia 
gyvenate, bet dar nesate įsi
traukę į vietinį lietuvišką vei
kimą jų draugijose, atsišauki
te patys pas mus. Parašykite 
man trumpą laiškelį, nuro
dant savo vardą, pavardę ir 
gyvenimo antrašą. Aš pas jus 
atvažiuosiu, pasikalbėsime, 
išsiaiškinsime, kas mūsų drau
gijos. kodėl jūs turėtumėte 
nriklausvti ir t.t. Kurie neno
rės prisidėt prie musu draugi
jų— nereikia, bet sutikti, su
sipažinti mums Miamio lietu
viams reikia dėliai labai dau
gelio priežasčių.

Prie to, mums reikia priim
ti ir jiems padėti, kurie nau
jai čia atvažiuoja apsigyven
ti, o jų bus vis daugiau ir dau
giau. O lietuvis lietuviui, aiš
ku, turi padėti visada. Tat 
burkimės visi į būrį, į lietuviš
kas draugijas.

Visus širdingai prašau atsi
šaukti.

ALDLD kp. organizatorius,
J. D. Sliekas,

760 N. W. 47th Ter.
Miami, Fla.

CHICAGOS ŽINIOS

pries 
valsti- 
sosti- 

kurios

kontro-

“Protiniai Iškrypėliai” Atlieka 
žmogžudystes.

Psichiatrai, studijavę pasta
ras žmogžudystes Chicago j, sa
ko, kad jų priežastis buvus ne 
kerštas, ar plėšimo išrokavi- 
mais, bet protinis iškrypimas. 
Negalima sakyti, kad tai dar
bas proto ligonių. Tokie žmog
žudžiai nėra proto ligoniai, bet 
kas nors yra bloga su jų protu.

Jie tiek serga protiniai, kadį 
neturi emocijų, pajautimo ar 
gailesčio. Jie atlieka žmogžudy
stę, kaip kas atlieka savo dar
bus.

Dr. Arieff, Northwestern

sai duoda apie 30 dienų 
dauninkams, tai viskas ką 
mas gali, sako teisėjas.

visą

pasi-
suva-

ren- 
tei-

----  , - i
Universiteto psichiatras, sako, važiavimui, 
tokie žmonės yra netgi drau
giški ir su jais smagu pasikal-i 
bėti, bet jie yra pavojingi, ka-! 
da jiems užeina geismas kas 
nors daryti. Jie gali atlikti 
žmogžudystę be mažiausio susi

jaudinimo. V.

CIO Politinio Veikimo 
Komitetas iš 5 Nariu

konfe- 
sudary- 
komite-

Washington. — CIO uni
jų vykdomoji taryba pas
kyrė penkių narių komitetą 
vadovauti CIO Politinio 
Veikimo Komitetui. Jie eis 
tas pačias pareigas, kaip 
velionis Sidney Hillmanas, 
buvęs Polit. Veikimo Ko
miteto galva.

K o m i t e to pirmininkas 
dabar bus Jack Kroll, Am- 
algameitų Rūbsiuvių Uni
jos vice - prezidentas. Ke
turi kiti nariai yra Plieno, 
Elektrininkų, Automobilių 

Komisijos1 Darbininkų ir Audėjų uni- 
ir pradės jų pareigūnai.

Audi- 
įvyko 
šauk-

didžiau- 
koncer-

bankie-

LANKAI PAKARS 
GREISERĮ

Varšava.— Lenkijos pre
zidentas Boleslavas Bierut 
atmetė buvusio nacių vado 
Arthuro Greiserio prašymą 
dovanot jam gyvybę. Grei- 
serls bus pakartas.

ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS

ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS

English-Lithuanian Dictionary

Laisvės knygyne taipgi yra labai pato
gus angliškai - lietuviškas žodynas. Ne
didelio formato, lengvai telpa į kišenių. 
Kietais apdarais. Neseniai išleistas, ga
na tobulas, galima plačiai pasinaudoti.

339 Puslapių. Kaina $3.00

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 
ir mokestį.

Protestų Banga ir Boikotas 
Prieš Branginimą Didėja.

I

Didėja sąjūdis prieš kainų 
kilimą.

Apskaičiuota, kad 30 svar
bių reikmenų kainos pakilo net 
228%. -Kitų reikmenų kainos 
taipjau kyla, nors kiek lėčiau.

Plinta vartotojų protestai.
Darbininkų ir naujai susikūrę 

naudotojų organizacijos planuo
ja sukurti komitetus kiekviena
me bloke, kurie kovos 
kainų kilimą. Planuoja 
jos, miesto ir nacionalėj 
nėj suorganizuoti lobes,
veiks į įstatymų darytojus, kad 
juo greičiau būtų pravesta kai
nų kontrolės patvarkymai.

Žmonės piktai smerkia sena
torius už OPA biliaus sudarky
mą. Esamas bilius yra tas pats, 
kokis buvo, kai prezidentas 
Trumanas vetavo. Jis nebus jo- 
kis kontroles bilius, tai yra tik 
akių dūmimas, kalba daugelis 
žmonių.

Rendų fronte tas pats.
Du teisėjai rendauninkų tei

sme turi 160 bylų, tai yra aukš
čiausias bylų skaičius rendų rei
kalu.

Tenant’s League (Rendaunin
kų Sąjunga) ir kitos tokios or
ganizacijos apeliuoja į teismus, 
kad sulaikytų evikcijas, neleis
tų rendas kelti, ypač mėtyti 
žmones iš stubų.

OPA užsilikę ofisai sako ga
vo 2,643 skundus prieš namų 
savininkus dėl rendų pakėlimo. 
Kai kurie pakelia net 50%. 
Mažiausia pakeltos rendos 
20%, tai yra penktadaliu.

Tenants League priėmė rezo
liuciją, kurioje pasmerkė Sena
tą už sudarkymą kainų 
lės biliaus.

Penktadienio vakare, 
rencijoj, YMCA centre, 
ta bendra taryba iš 15
tų, susikūrusių kovai prieš kai
nų ir rendų kilimą.

Konferencijoj dalyvavo CIO 
ir Chicagos Darbo Federacijos 
unijos, taipgi ir gelžkeliečių 
unijos. Pirmu sykiu ir gelžke- 
liečiai stojo į bendrą ADF ir 
CIO veikimą.

rengiamas Cicero j lietuvių sa
lėj. Tas galutinai bus išspr 
kiek vėliaus, kai susirinks 
gramo komisija.

šis susirinkimas buvo pats 
skaitlingiausias ir labiausia 
konstruktyvis. Chicagiečiai pa
galios rimtai imasi darbo 
ruošimui tam svarbiam 
žiavimui.

Suvažiavimas bus veik 
savaitę. Dienomis sesijos su pa
skaitomis fr diskusijomis, o va
karais bus parengimai. Atva
žiuos artistų iš Brooklyno, Bos
tono, kitų Massachusetts valsti
jos vietų, taipgi iš Clevelando, 
Detroito ir kitų miestų.

Toronto lietuvių choras ren
giasi. Chicagiečiai ruošiasi juos 
specialiai gerai pasitikti, kaipo 
kitos valstijos lietuvius meni
ninkus.

šis susirinkimas parodė, kad 
chicagiečiai gerai pasiruoš su- 

Dalyvis.

Priėmė Planus Meno-Kultūros 
Suvažiavimui.

Liepos 12 d. Lietuvių 
torijos žemutinėj salėj 
skaitlingas susirinkimas,
tas Lietuvių Meno Sąjungos 
Chicagos komiteto pasiruošimui 
Meno ir Kultūros Suvažiavi
mui, kuris bus Chicagoj spalių 
mėnesį.

Sudarytas platus rengimo ko- į 
mitetas, kuris paskui išdalin-j 
tas į šias komisijas:

Programo ir spaudos, meno 
kūrinių priėmimo, būtų parū- 
pinimo delegatams. Komisijos1 Į 
laikys susirinkimus i 
savo darbą, o vėliaus visas ko
mitetas tai užgirs ar pataisys. ■

Nutarta paimti kelios svetai
nės, apart Lietuvių Auditorijos. 
Nutarta kreiptis prie LMS cen
tro reikale pagelbos kanadie
čiams. Nutarta paimti 
šią salę chorų kontestų 
tu i.

Delegatų pasitikimui 
tas apkalbėtas ir berods bus

Homer Cary, profesorius 
rendų įstatymų Northwestern 
Universiteto, yra pirmininkas 
Tenants League’os. Susidarė 
plačiai apimanti taryba, kuri 
skubiai veiks visais frontais su
laikymui rendų ir kainų kili
mo.

Į Karo veteranai taipgi su
bruzdo veikti, jie reikalauja, 
kad valstijos seimelis laikytų 
specialę sesiją ir pravestų kai
nų ir rendų kontrolės įstaty
mą.

šeštadienį po pietų buvo di
delis masinis mitingas atviram 
ore, ties Waveland Ave., Lin
coln Parke. *»■*♦*»

Prie šio judėjimo prisidėjo 
ir Katalikų Jaunimo Organiza
cija ir daugelis kitų, kurios pir- 
miaus laikėsi nuošaliai.

Sąjūdis dėl kainų ir rendų 
kilimo vis didėja visam mieste. 
Įvyksta daugiau evikcijų.

Pirkėjai skelbia boikotą.
Whiting priemiesty Standard 

Oil kompanijos darbininkai su
siorganizavo boikotuoti pieną, 
nepirkti, jei nebus numuštas 
pakėlimas dviejų centų.

Jie ragina nepirkti ir kitų 
daiktų, kurių kainos daug pa
keltos. R.

ENGLISH - LITHUANIAN
SELF - INSTRUCTOR

Paraše
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Išleido Dienraštis Laisvė

Tai knyga angliškai kalbantiems moky
tis lietuviškai. Taipgi galima pasinau
doti lietuviškai kalbantiems mokytis 
angliškai.

252 Puslapių, Kaina $1.50.

Teismas Negalės Sulaikyti 
Evikcijų

Rendauninkų teisme yra 
labai daug reikalavimų mes
ti žmones iš butų. Teisėjas 
McCarthy sako kiek gali nuo 
to siriaikinėja, bet teismai ne
gali sulaikyti nuo evikcijų. 
Tam reikalinga įstatymas. Jei 
nebus pravestas įstatymas, 
tuojau prasidės masinis meti
mas žmonių iš butų.

Teismai daro kiek jiems ga
lima pagelbėti renadaunin- 
kams, bet be tam tikrų įstaty
mų, kurie kontroliuotų rendas 
ir kainas, teismai negali su
laikyti savininkus nuo metimo 
iš butų rendauninkus.

Teisėjas McCarthy turi a- 
pie 240 bylų. Jis prašo kitų 
teisėjų, kad jam padėtų. Ji-

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn 6, N. Y.
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Rock Island, III

(Tąsa)
Platonas pasakys: “Ką gi, Mišką žuvo 

kovoje su vokiečiais. Neraudok, sene, už 
tėvynę žuvo, supranti?”

Ir Maliukienė neverkė, žiūrėdama pla
čiai atidarytomis akimis į duris, už ku
rių po asla priemenėje paslėptas sūnaus 
kapas. * * *

O lauke sargybiniai vis dar svarstė 
naktinius įvykius.

— Velniškos vietos. Kas jį galėjo pa
imti? Raškė sako, kad jie nieko negirdė
jo. O juk sniegas girgžda, vos užsistosi.

—Kas jį žino, — niūriai sumurmėjo 
kitas. — Argi čia suprasi ką nors?

Ir jie vis dažniau žvalgėsi, dairėsi.
Atrodė, — štai sugirgždėjo sniegas, 

tikrai sugirgždėjo, štai jau beveik gir
dėti žingsniai. Apsidairai — ir nieko 
nėra. Mėnulį apsupo šviečiąs ūkanotas 
ratas. Šviesūs stulpai, triumfalinės ar
kos kolonos pamažu geso.

— Lyg atšilo, — pastebėjo vienas ka
reivis. <

— Kur tau atšilo! Aš tik ir laukiu, 
kada mano ausys nukris. Ore dar nie
ko, bet kai įeini į namą, pasėdi šilumoj, 
na, kaip ugnimi degina.

— Nušaldei.
— Žinoma, nušaldžiau. Ir kojos taip 

pat žvėriškai skauda... Atšils, pradės pū
ti.

— Tau tat geriau, pasiųs į ligoninę.
— Taip, kaip tik ir pasiųs! Malerį pa

siuntė? O jo kojos juodos, kaip geležis.
— Bet tu nešauk.
— Nieko nėra.
— Tau tik atrodo, kad nieko nėra, 

feldfebelis rytoj jau viską žinos.
— Jeigu tik tu išplepėsi, apskųsi.
— Tu ką, į snukį nori gauti?
—Ko tu pyksti? Nekalbėk kvailysčių. 

Stebuklų nebūna.
— Nebūna. Žinoma, nebūna... O tu 

man štai pasakyk, kas pavogė lavoną?
— Čia kitas dalykas... Aš apie feldfe

belį...
— Aha...
Juosta aplink mėnulį vis platėjo, tirš

tėjo, išsiskyrė pieno melsvumu perregi
mame danguje.

— Kalbėk, ką nori, šaltis į rytą turėtų 
stiprėti, o dabar lyg atšilo.

— Gal ir atšilo.
Iki šiol buvęs ramus, į ledą sustingęs 

oras lyg sujudėjo. Papūtė vos pastebimas

O

daržinėje?

berniūkštis, bo-

Tokia boba kai

— Aš tau sakau, oras keičiasi, man. ko
jas laužo.

— Reumatizmas?
— Reumatizmas, sena istorija. Kaip 

tik oras keičiasi laužo ir laužo.
Jie vaikščiojo ten ir atgal gatve.
— O ta boba vis dar
— Ten pat.
— Sušals iki ryto.
— Jei atšils, nesušals.
— Biaurus darbas — 

ba...
— O tu ko norėjai?

duos tau į pašonę, kad net kvėptelėti ne
suspėsi... O visų blogiausia berniokai. Vi
sur įlįs, visur įsibraus. Juos čia šnipinė
ti pasiunčia.

Minutėlę patylėjo.
— Visa tai aš kitaip... Kaip kapitonas 

tame kaime, prisimeni?
Riestanosis linktelėjo galva.
— Matai... Niekuomet jie mums nebe

dirbs, jau aš juos supratau. Galų gale 
juos vistiek teks sunaikinti, tai jau ge
riau iš karto. Būtų daug ramiau.

— Visus?
— Visus. Tu gi matai, kas čia per žmo

nės. Visai maži vaikai ir tie suagituo
ti, mes jau jų nebeperauklėsime. O ir 
kam — veltui darbas. Tai kitokį žmo
nės, tokiais jie ir pasiliks.

Kareivis atsiduso ir nieko neatsakė. 
Vaivorykštės stulpai užgeso. Prie kelio 
stovinčių medžių šakelės sušlarųėjo. Nuo 

. jų pabiro smulkus sniegas. Mėnuo apsi- 
J traukė rūku ir švietė miglotai ir blyš-

R1''-

— Žiūrėk, kaip keičiasi oras. Mėnulis 
tik ką švietė, kaip saulė, o dabar!

— Vėjas kyla.
— Gerai, kad atšils. Tokiame šaltyje 

pastipti galima.
Sniegas po kojomis girgždėjo jau daug 

ininkščiau. Oras bežiūrint keitėsi. Stikli
nį dangaus ąkaidrumą užtraukė pilkas

dūmas, vėjas stiprėjo, susukdamas lau
kuose sneigo verpetus, šaltas vėjas pra
siskverbė iki kaulų, pūtė į veidą, lindo po 
plonomis milinėmis.

— Štai tau ir geriau.
— Kiek dar liko stovėti?
— Iki ryto dar toli, palauk, dar prisi- 

trepsėsi.
Iš toli nuo apsnigtų lygumų artinosi, 

stiprėdamas, keistas ūžesys.
— Kas tai?
Jie sustojo klausydami. Ūžimas stip

rėjo, augo ir staiga užgriuvo kaimą tę
siamu staugimu. Medžiai susiūbavo, su
drebėjo visomis šakelėmis. Vėjas plėšė 
nuo žemės smulkų sniegą, gainiojo, vėtė 
aukštyn, visur byrėjo sidabriniai sausi 
miltai. Sargybiniai vos judėjo, vaikščio
jo įsirėždami, atkišę pirmyn galvas. Kai 
jie atsisukdavo ir vėjas pūtė jiems į nu
garą, eiti buvo lengva, juos nešė kaip 
sparnais; bet vėjas be perstojo keitė 
kryptį, puldinėjo tai iš dešinės, tai iš 
kairės, perkirsdavo kelią, suko aukštus 
sniego stulpus, tempė juos aukštyn ir 
staiga griovė ant žemės, apiberdamas 
baltais pūkais.

— Na, ir žiema! Dabar prasideda pū
ga. Tokiam ore ir nepamatysi nieko.

Ir abu, kaip pagal komandą, pasižiū
rėjo per petį. Bet kelias buvo tuščias.

—o—
“Brangioji mano Luiza”...
Kapitonas Verneris atitraukė plunks

ną nuo popieriaus ir įsižiūrėjo į langą. 
Už lango siautė pūga. Atrodė, kad 
sninga — bet tai vėjas veriamai švilpau
damas kėlė į viršų baltas dulkes, blaškė 
jas, užberdavo krūmus, daužėsi į langus. 
Vėjas siautė tolimose, užsnigtose lygu
mose, smarkėjo, daužė sparnais žemę ir 
užgriūdavo kaimą, net trobos drebėjo.

Nuobodulys, ilgesys užplūdo Kurto 
Vernerio širdį. Nebuvo kuo kvėpuoti, 
pūga atkirto nuo pasaulio, viskas pra
žūdavo sniego sūkuriuose, lakiame ir 
sausame, kaip dykumos smėlis, sniege. 
Jis pasiilgo namų Drezdene. Ką ten da
bar veikia vaikai ir žmona? Jau seniai 
juos matė. Kai važiavo iš Prancūzijos, 
manė, kad pavyks užbėgti namo. Bet 
juos tik pervežė per Vokietiją, pasiutu
siai skubėdami, heleisdami stotyse nė 
valandėlei išeiti iš vagonų. Už , langų 
tiktai šmėkštelėjo gimtasis miestas, ga
lima buvo tiktai pažiūrėti į tą pusę, kur 
jie gyveno. O dabar jis baisiai panorėjo 
nors valandėlei, nors pusvalandžiui, nors 
dešimčiai minučių užeiti į namus. Ten 
neūžia pūga, ir negręsia nuolat mirtis, 
pasislėpusi šaltose daubose. Jie sėdi prie 
stalo, Luiza raiko duoną, geria kavą. Šil
ta, jauku, Luiza šypsosi, paduoda stikli
nę minkštais, trumpais pirštais. Kada 
gi pagaliau?

Jį paėmė pyktis dėl visko ir visų. Dėl 
Pusios, kuri nuolat nepatenkinta, miega 
iki vidudienio, skundžiasi nuoboduliu, 
bet jai niekad nė į galvą neateis pakloti 
lovą, sutvarkyti kambarį. Pasišlykštė- 
damas prisiminė nesutvarkytus patalus, 
nuorūkas ant grindų, plaukams reples, 
manikiūrui žirkles, gulinčias ant stalo 
tarp duonos ir sviesto. Švarutėlį butą 
Drezdene, kiekvienas 'daiktas savo vieto
je, Luiza nuolat su skudurėliu rankoje 
valo dulkes...

Jį paėmė pyktis ant savų kareivių, bu
kagalvių, kvailių, aptekusių utėlėmis, 
sergančių įvairiausiom ligom, ir nušalu
sių. O pyko jis ant to kaimo, kuriame 
teko sėdėti ištisą mėnesį, niūraus, savy 
užsidariusio kaimo, kur žmonės aplenk
davo jį žiūrėdami į žemę, bet jis juk ži
nojo, kad kiekvieno akyse slypi neapy
kanta, ir jokiu būdu jis negalėjo išgauti 
iš jų tai, ko norėjo — nuolankumo ir bai
mės.

— Dar aš jums parodysiu, — murmėjo 
sukandęs dantis, ir jo žvilgsnis krito į 
baltą popieriaus lapą. Jis pasilenkė ir 
pradėjo rašyti greit, net plunksna girgž
dėjo, ir toli taškėsi smulkučiai rašalo 
lašeliai.

“Skaičiuoju dienas, kada pagaliau vėl 
būsiu su tavim, žygiuojame pirmyn, 
Luiza, nuolat žygiuojame pirmyn ta bai
sia, laukine, barbariška žeme, ir netru
kus mūsų žygis pasibaigs visiška perga
le”

(Datigiau bus)

Žiaurus Įvykis
Liepos 11 d. Dennhardt, 54 

metų, iš Port Byron, nušovė 
savo draugą Fred Luecke, 58 
metų ir pats nusišovė.

Sheriff William Coleman 
aiškino, kad jis patyręs, jog 
ta tragedija įvyko iš pavydo.

Dennhardt žmona mirusi 
birželio 23 d., nuo susižeidi- 
mo. Velionė iškritusi iš auto 
birželio 18 d. ir išgulėjusi be 
sąmonės ligoninėje iki mir
ties. Jos vyras sakęs, kad 
jiems važiuojant iš Fred 
Luecke namų, kurio žmona 
mirusi gegužės 20 d., susigin
čijo kuris vairuos automobi- 

kaip ten durys atsidarė 
žmona iškrito.
šios tragedijos kaimynai 

kad jie girdėjo iš

ir jo
Po 

aiškina, 
Dennhardt, būk jis įtaręs, kad
Luecke flirtuojąs su jo žmo
na. Tad matomai sublūdęs 
senis nužudė draugą ir save, 
nežiūrint, kad jo moteris pa
laidota ir jokio flirto niekas 
negali su ja turėti. Kaimynai 
mano, kad jis pats sukvailio
jo ir dėl to griebėsi tokios 
baisios priemonės.

Neveltui yra sakoma, 
“sukvailioję žmonės yra 
resni už žvėris.”

Beje,'kurie jį pažino, sako, 
kad jis savo laiku labai smar
kiai didžiavosi nacių gudru
mu ir dievinęs Hitlerį. Jei kas 
mano, kad nacių pritarėjai 
turi sveiką protą, tegu pagal
voja kiek sveiko proto radosi 
pas aukščiau minėtos trage
dijos papildytoją.

Vietos Gyventojas.

kad 
žiau-

lis pareikalavimas visokių nau
jų mašinų. Pelnagrobiai ateity
je prisiplėš milionus dolerių už 
ūkininkų mašinas ir kitokius 
ūkiškus įrankius.

Mano Bėdos.
Man vakacijos nepergeriau

siai pavyko. Patiko nelaimė.
šeštadienį nuvažiavau pas 

lietuvį ūkininką, radau jį šie
ną vežant. Klausiu ar dar daug j 
turit vežti šieno? ūkininkas at
sakė, jog turi dar vieną vežimą' 
parvežti. Aš pasisiūliau padėti 
parvežti.

Išvažiavome į laukus su porai 
gerai nupenėtų arklių. Prisi
krovėme gerą vežimą šieno iri 
važiavime į namus. Arkliai le-j 
kia smarkiai, o ūkininkas laikoj 
atsispyręs, tačiau arkliai lekia,! 
kad net žeme dunda.

Perspėjau ūkininką, kam jis| 
taip juos šeria. Jis sako, kad vi-' 
sai ne jo kaltė, ganyklos geros, 
tai jie ten ir įsigane.

šiaip taip parvažiavome į 
kluoną ir buvome bepradėjęl 
rengtis ištuštinti vežimą. Tik 
kaip ten kamanos nusikabino ir 
tai pajutęs arklys leidosi bėg
ti. Visa laimė, aš suspėjau nu
šokti nuo vežimo 
krūvos, kitaip kas būtų atsiti
kę, sunku pasakyti.

Arkliai lėkė zovada per ga
nyklą. Ilgai jiems ėmė laiko iki 
aprimo, bet jau iš vežimo 
tik šipuliai.

Beje, keisčiausia buvo 
tai kad jie išlėkė per vielų 
ra ii’ vienas buvo parkritęs, bet 
atsikėlė nesužeistas ir vėl leido-

HARTFORD, CONN

ant mėšlu

Paselcmingas Piknikas.
t • n t t • < - vi i i rankienė —Liepos 7 d. Lietuvai Pagal-j, 

bos Teikimo Komitetas buvo, 
surengęs pikniką. Jis įvyko’ 
gražiame Lietuvių Sąryšio Par
ke, East Hartford. Diena buvo J 

\ labai karšta, tai daug žmonių
išvažinėjo į maudynes. Bet Lie-Į 

j tu vos žmonių rėmėjų susirinko
apie 400. Dalyvavo ir iš toli-j 

. mesnių miestų, kaip tai Bridge- 
i porto ir New Haven.

Piknikas buvo smagus, mais-
I to turėjome užtektinai. Laisvės 
j Choras sudainavo 4 naujas dai- 
i nas. Publikai gerai patiko.

Liepos 15 d. padaryta paren-
■ gimo atskaita, pasirodė, kad
l pelno liko $258.91. Tai graži pa-
■ rama Lietuvos žmonėms.

Liepos 5 d. važiuodami iš 
Maynardo binghamtoniečiai A.

i Navalinskas ir J. Vaičekauskas, I
d Petrauskas ir jaunuolis karo 

veteranas Bakšys čia buvo su-
'stoj ę. Navalinskas ir Vaiče-
• kauskas paaukavo Lietuvos
• žmonėms po $2, nes jie negalė
ti jo laukti mūsų pikniko. Vieti-
• niai aukavo sekamai: M. Neg-

i žantaitienė $3 pinigais; V. Ro-

i man paubačkį alaus; M. Mule-
■ pyragą; V. Kaz- 

' lauskienė — pyragą ir 5 svarus 
! cukraus; L. Žemaitienė sūrį ir 
įžangos ženklelių; C. Miller — 

j 20 svarų bulvių ir pyragą; M. 
i Johnsonienė — sūrį; M. Kaz- 
į lauskienė. — kugelį; Mrs. Akso- 
! mitas — 2 dėžutės mūsos, 2 s v. 
cukraus ir svarą kavos. O. Vi- 
sockienė — kugelį, mėsos ir py-

• ragaičių; M. Margaitienė — 
sūrį; O. Krasnickienė —sūrį; 
M. Sabaliauskienė — 2 svarus

I cukraus; F. J. Repšys — 5 
j svarus cukraus; M. Johnson — 

10 svarų cukraus; M. Bernotie
nė — maisto $2 vertės. Zigmas 
Yuška ir Juozas žemaitis nuo
širdžiai patarnavo su savo 

i ‘treku” ir automobilium. La- 
; bai ačiū visiems už aukas ir pa- 
. tarnavimą!
, Visų bendros pastangos pa-
• darė pikniką sėkmingą ir visi 

prisidėjome prie tos nuošir
džios pagalbos 
nėms. Dėkui už 
vimą ir prašome

tos
Lietuvos žmo- 
bendradarbia- 
pagalbos atei-

Brazo uskas,
LPTK Skyriaus Prot. Rast.

IF.

liko

tas, 
tvo-

*

Scottville, Midi.

Nors aš neperdaug užsigavau, 
□et kojas kelias dienas skaudė
jo.

žmogus nežinai, kur gali su
tikti nelaimę. O tuo labiausia 
nemanai, kad kas atsitiks, kai 
važiuoji atostogams.

J. Juodaitis.

Amerikos kariuomenė už
ėmė tris Trieste laivasta-i 
tykias, kurios buvo paskel-l 
busios lokautą prieš darbi
ninkus.

Atostogavome Pas Senus 
Draugus.

Nusitarėme kelių dienų ato
stogas praleisti pas savo senus 
draugus Scottville lietuvius ūki
ninkus. Liepos 4 d. išvykome 
visa šeima, kaip tai, aš su žmo-į 
na, abi dukterys, Olga ir Ruth, į 
Olgos vyras ir abi dukrelės.

Pirmiausia apsistojome pas į 
mūsų mylimus draugus Žukus. 
Buvo labai linksma su savo se-| 
nais draugais susitikti, su ku-jTik dabar sugrįžo iš Armijos 
riais veikėme bendrai apšvietosl 
darbe per 23 metus. Tiktai bu
vo gaila, kad negalėjome atlan
kyt visų draugų ir pažįstamų, 
nes sekmadienį anksti ryte tu
rėjome grįžti į Chicagą.

Dabartiniu laiku didelė dar- 
bymetė pas ūkininkus, pati šie- 
napiūtė. žinau, kad daug pra
kaito ūkininkai išlies iki šieną 
suvalys.

LLD 218 kuopa turėjo pikni
ką, kuris buvo pasekmingas. Su 
keliais kuopos draugais kalbė
jausi, tai visi sakė, kad liks 
gražaus pelno nuo pikniko, gal 
apie $200. Patariau draugams, 
kad dalį pelno paskirtų dėl mū
sų mylimo dienraščio “Vilnies.” 
Scottvillės apylinkės lietuviai 
ūkininkai labai myli 
skaityti, nes “Vilnis” paduoda 
daug gerų žinių iš Lietuvos. 
Draugai žadėjo pakelti tą klau
sima susirinkime, ir aš tikiu, 
kad kuopa paskirs dalį to gra
žaus pelno, kuris liko nuo pikni
ko, dėl “Vilnies.”

Aš draugams paaiškinau apie 
“Vilnį” ir “Vilnies” darbinin
kus.. Jiems pasakiau, kad mes, 
“Vilnies” Bendrovės direkto
riai, pakėlėme visiems “Vil
nies” darbininkams algas. Ta
čiau “Vilnies” kaina pasiliko ta 
pati. Išlyginimui skirtumo fi
nansų, turime prisidėti su para
ma. Tikiu, kad ūkininkai ir 
mūšų miestiečiai jausis sau už 
užduotį rūpintis “Vilnies” rei
kalais. Vasaros laike visų “Vil
nies” ’ skaitytojų yra užduotis 
“Vilnį” paremti vienokiu ar ki
tokiu būdu.

Puikus Dėvėtus.
šienas, avižos ir kviečiai gra

žiai atrodo, bus geras derlius 
ūkininkams. Ganyklos labai ge
ros, ūkininkai gauna daug pie
no . ir gerą užmokestį už pieną. 
Jų dabartinis gyvenimas neblo
gas. Tiktai tas bloga, kad nega
li gąuti .pirkti reikalingų naujų 
mašinų. Tačiau labai, yra dide-

CLEVELAND, OHIO
DR. I. E. LEVY

OPTOMETRIST

ir atidarė ofisą po antrašu:

7917 ST. CLAIR AVE..
(Arti Yale Theatre)

CLEVELAND 3, OHIO.
Telefonas: Express 1244. -

Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

i

Vilnį

NOTARY 
PURLIO

TELEPHONE 
st ago mo*i

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mue 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

<f> GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<♦>

<i> <f>

<♦> <t>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

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

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D
530 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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

o
Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną JĮ 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis 0 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St S 
PHILADELPHIA, PA. J 

Telefoną. Poplar <110 ?

V
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VETERANAMS PAGALBA
Kl. — Praeitais metais 

veteranas nusipirko namą 
ir gavo valdžios garantiją 
iš $2,000. Tada valdžia tik 
tiek garantavo, bet dabar 
suma nustatyta iki $4,000. 
Ar šis veteranas gali pra
šyti dar kita garantiją iš 
$2,000.

Ats. — Taip. Antra ga
rantija negali būt daugiau 
kaip $2,000. Valdžia garan
tuoja tik iki 50% paskolos.

Kl. — Prieš įstojimą į 
kariuomenę, veteranas iš-> 
pildė “power-of-attorney”. 
Grįžęs iš kariuomenės, jis 
nori panaikinti tą įgalioji
mą. Ką turi daryti?

Ats. — Paatriama kreip
tis prie arčiausio Army 
Personal Affairs Office be
galio Departmento.

Kl. — Žmona praneša, 
kad jos vyras buvo AWOL 
(pasišalinęs be leidimo), ii 
jai buvo pasakyta kad dėl 
to, jos mokesčiai gali būti 
sustabdyti. Ji klausia, ai 
teisybė ?

Ats. — šeimos mokesčiai 
mokami per tris mėnesius 
po kareivio pasišalinimo is 
tarnybos. Jeigu po trijų 
mėnesių nepranešta Office 
of Dependency Benefits, 
kad jis vėl grįžo į kariuo
menę, mokesčiai bus sustab
dyti.

Jeigu kareivis po AWOL 
iš trijų mėnesių grįžta sa
vanoriai, jo vyriausias ka
rininkas praneš Office oi 
Dependency Benefits ir šei
mos mokesčiai prasidės nuc 
jo sugrįžimo pirmos dienos

būtų tikra sunkenybė.
Ats. — Invalidai vetera

nai su užlaikomais asmeni
mis gauna pilną kompensa
ciją, kada ligoninėje. Vete
ranu, neturinčiu užlaikomu 4. Z 4* V.
asmenų, mokesčiai suma
žinti. Vyrai su tarnyboje į- 
gytomis ligomis gauna $20 į 
mėnesį kada ligoninėje ir 
veteranai be tarnyboj gau
tų sužeidimų tik $8 per mė
nesį.

Kl.— Motina rašo, kad 
jos sūnus tarnavo 14 mėn. 
Merchant Marines prieš į- 
stojimą į laivyną. Ar gali 
gauti kreditą už tarnybą 
Merchant Marines?

Ats. — Ne. Punktai už 
tarnybą Merchant Marines 
nebus skaitomi prie punktų 
Laivyno.

Generolas Omar Bradley, 
Administrator of Veterans’ 
Affairs, praneša, kad labai 
daug veteranų pertraukė 
savo National Service Life 
Insurance certifikatus. Da
bartiniai mokesčių parūpi- 
nimai yra negeistini, bet 
mes tikime, kad bus page
rinti ir bus lygūs su komer- 
cijiniais apdraudos policies. 
Visi vyrai ir moterys ragi
nami atnaujinti savo Natio
nal Service Life Insurance, 
kad apsaugojus savo šei
mas. Ir mūsų pirmas klau
simas liečia apdraudos at
naujinimą.

Kl. — Iš tarnybos paliuo
suotas veteranas sustabdė
savo National Service Life 
Insurance, bet dabar nori 
išsiimti apdrauda mažesnėj 
sumoj. Ar jis gali tai pa-Kl. — Kita žmona prane

ša, kad, kada jos vyras bu
vo paliuosuotas iš tarnybos 
jis buvo 80% invalidas. Jo 
sveikata dabar daug blo
gesnė ir jam reikia daryti Ii atanujinti 
operaciją. Ji klausia, ar jo prieš sausio 1 d. 1947 m. be 
pensija bus sumažinta iki fizinio, peržiūrėjimo (jie 
$20, kada jis eis į ligoninę, pasirašo statementą, kad 
Ji turis tris vaikučius ir kada jie prašo atnaujinti,

ii apsidrausti mažesnėj su
moj. Vyrai ir moterys ga- 

savo NSLI

NAUJA 
DIDESNĖ 
ALGA!
Kareiviai Dėdes Šamo 
naujoj taikos meto Re- 
guliarėj Armijoj dabar 
gauna aukštesnę algą,
negu bet kada pirmiau. 
Pavyzdžiui, Eilinio ka
reivio alga pakelta 50%. 
O tai tik vienas dauge
lio patrauklių dalykų 
Armijos karjeroje. Jūs 
galite įstoti, jei turite 18 
iki 34 metų įimtinai (17 
su tėvų leidimu). Gau
kit visus faktus ir skait-

menis apie naujus algos 
pakėlimus visiem Armi
jos laipsniam arčiausioj 
jum J. V. Armijos Re-
krutavimo Stotyje.

A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE THIS

FINE PROFESSION NOWI

271 Washington St. 
Brooklyn, N. Y.

IDEALIŠKA FARMA
VAKACIJOMS
Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynes, 

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS
Tuom viskuom svečiai pilnai naudojasi 

Prašome jsitėmytl, 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.

sveikata yra tokia pat, ko
kia buvo, kai apdrauda bu
vo sustabdyta). Atnaujinti 
apdrauda reikia užmokėti 
tik du mokesčius. Pasiųski
te aplikacijas į Insurance 
Office, Veteran’s Adminis
tration, 346 Broadway, 
New York, N. Y.

Kl. — šis veteranas gavo 
“mėlyną” paliuosavimo cer- 
tifikata, vasario mėn., ir 
sugrįžęs namon prašo per
žiūrėjimo po viso atsitiki
mo pagal GI Bill. Jis ką tik 
gavo garbingo paliuosavi
mo certifikatą ir klausia, 
ar jis dabar gali prašyti 
“mustering out” mokesčių, 
nes jis tarnavo užsienyje 

‘ per 29 mėnesius.
Ats. — Taip. Nors pasku

tinė diena buvo vasario 2, 
1946 m., kvalifikuoti vete
ranai, kurie neėmė savo 
“mustering out” mokesčių, 
ir kurie gavo garbingo pa
liuosavimo certifikatą po 
peržiūrėjimo dienos, gali 
pasiųsti aplikaciją; Siųskite 
į Army Control; Adjust
ment Office, 4300 Goodfel- 

i low Blvd., St. Louis, 20, 
I Mo.

Kl.— Veteranas praneša, 
kad jis užbaigė devynių mė- 

i nešiu kursą pagal GI Bill. 
Uis gali dar dviems metams 
mokintis. Dabar nori pa
keisti kursą, nori lankyti 

: radijo mokyklą, nutarė pa
keisti savo pasirinktą ama- 

i tą. Argali?
Ats. — Patvarkymai pa- 

i rūpina, kad veteranai gali 
mokintis tik vieno amato. 
Kada kursas užbaigtas, ve- 

i teranas negali pasirinkti 
kito amato kurse. Gali to- 
liaus lavintis pasirinkto a- 
mato, bet ir tam turi gauti 
leidimą iš Veterans Admi- 

j nistration .
Kl. — Mergina rašo, kad 

jos sužadėtinis yra okupa
cijos armijoj Vokietijoj. 
Nori ten pas jį vykti. Klau
sia, ar valdžia užmokės už 
transportaciją, nes jie keti
na tenais apsivesti.

Ats. — Nėra jokių pa
tvarkymų GI kareivių su- 
žiedotinėms.

Kl. — Skaitytojas klau
sia, jeigu vyras įstoja į ka
riuomenę, prieš birželio 15 
d., ar GI Biliaus parūpini- 
mai jį padengs, kada bus 
paliuosuotas ?

Ats. — Vyrai, kurie įsto
ja į kariuomenę prieš spa
lio 6 d., 1946 m., GI Biliaus 
padengti. Biliaus kvalifika
cijų parūpinimai vis stovi 
— garbingas paliuosavimas 
ir |90 dienu aktyvės tarny
bos. CWV.

Baltimore, Md.

Boston, Mass.
%

Jau matėme Laisvėj aprašy
mus apie talentingumą, kaipo 
aktoriaus, Ivano Kirovo, tai yra 
Dr. J. J. Kaškiaučiaus sūnaus, 
kur jis vaidina šokiko rolę vei
kale “Specter of the Rose.” Da
bar tas veikalas pradėtas rody
ti Tremont and Majestic teatre, 
Bostone. D. J.

Iš Sekine and Co., Dantų, 
šepetukų Dirbtuvės.

Balandžio mėn., šių metų, 
darbininkai susiorganizavo į 
darbo uniją (ADF). Kaip pir
miau esu rašęs, čia 90% darbi
ninkų yro moterys. Šių dienų 
moterys nėra tokios, kokios jos 
buvo dvidešimts metų atgal, 
šios dirbtuvės moterys suorga
nizavo uniją ir užėmė valdybos 
vietas, ir visą vadovybę be jo
kios vyrų pagalbos iš tos dirb
tuvės. Vyrai pasirodė tikri bai
liai, vengia bile kokios atsako
mybės unijoj. Moterys pasiro
dė gerais organizatoriais ir agi
tatoriais už uniją. Du trečde- 
liai darbininkų susirašė į uniją, 
bet pagal Wagnerio įstatymą, 
visi darbininkai turėjo balsuoti, 
ar jie nori unijos, ar ne.

Birželio 25 dieną, šių metų, 
įvyko balsavimai. Iš 180 darbi
ninkų, 135 balsavo už uniją, 16 
prieš uniją, 29 susilaikė nuo 
balsavimo.

Prieš balsavimą kompanija 
yarė gana “gudrų” vajų, kad 
nebalsuotų. Pagal Wagnerio įs
tatymą, bosai neturi tiesos už
drausti darbininkams organi
zuotis į uniją, tai boseliai gyrė 
kompaniją, kokia ji yra gera 
darbininkams ir daugelį viso
kių “blofų” pripasakojo. Bet 
niekas negelbėjo. Po balsavimų 
boseliai vaikštinėjo nusiminę.

Birželio pradžioje kompani
jai buvo įduota šitokį reikala
vimai: 18 % c valandai pakelti 
algas, 2 savaitės vakacijų po 
trejų metų išdirbinio kompani
joj ; apmokamos šventės, ir dar 
keletas smulkesnių reikalavi
mų. Kompanija atmetė visus 
darbininkų reikalavimus, ir pri
žadėjo pati kompanija duoti pa
siūlymą darbininkams, bet pri
žado neišpildė.

13 d. liepos darbininkai vėl 
turėjo savo susirinkimą ir nu
tarė duot kompanijai ultimatu
mą: jeigu kompanija neišpil- 
dys darbininkų reikalavimų, tai 
už 30 dienų po įteikimo kompa
nijai reikalavimo bus streikas.

Po įteikimo ultimatumo, 
kompanija, matyt, rengiasi prie 
streiko. Moteris grupėmis pa
leidžia iš darbo, būk todėl, kad 
jos daug dienų išlieka iš darbo.

Daugelis išdirbo po keletą 
metų ir kompanijai buvo geros, 
o dabar jau negeros.

Yra svarbi priežastis, kodėl 
moterys turi išlikti dažniau iš 
darbo, negu vyrai. Visa šeimy
na yra moters atsakomybėje. 
Visa namų ruoša guli ant mo
ters pečių. Moterys turi ir savo 
nesveikumų, kai būtinai turi iš
likti iš darbo dieną kitą. Bet 
kas jas atjaučia? Štai, kad ir 
šioje dirbtuvėje: vyras neatlie
ka nei pusės moters darbo, bet 
geriau aprūpintas algomis ir bo
sų patvarkymais. Moterys ne
turi teisės pasitraukti nuo ma
šinos, turi pranešti bosienei, 
jeigu nori pasitraukti, o vyrai 
gali tinginiauti visai liuesai. 
Net moterys bosienės yra žiau
resnės moterims darbininkėms. 
Kokia tai nelygybė! Tas Pats.

Binghamton, N. Y.

Elizabeth, N. J.
Padėkos žodis.

Šiuomi išreiškiu padėką pir
miausia draugams V. Shera- 
liams ir P. Vaičioniams, kurie 
man suteikė pirmutinę pagalbą, 
nes mane nuvežė pas gydytoją 
ir į ligoninę. Ačiuoju tiem, ku
rie mane aplankė tokioj sunkioj 
ligoj. Ačiuoju sūriėnui P. Vizba
rui, kuris ligoje aplankė. Aš 
pirmiau niekada nemaniau, 
kad yra svarba ligonį aplanky
ti, bet kaip dabar susirgau, tai 
permačiau ir supratau: nėra li
goniui geresnio, sveikesnio da
lyko, kaip kad lankytojai.

Dar kartą ačiū visiems lan
kytojams, kurie mane aplankė
te. Aš jau esu namie.

J. Wizbor.

Masinis Mitingas Prieš 
Aukštas Kainas

Liepos 11 d. čionai, prie 
Old Clinton St. School, įvyko 
masinis mitingas prieš šuoliais 
kylančias gyvenimo kainas. 
Nors mitingas ant greitųjų 
buvo sušauktas, — jį šaukė 
24 vietos organizacijų komi
tetas, — visvien jame dalyva
vo apie 250 žmonių, o' gal net 
daugiau. Mat, tuo reikalu tik 
pradedama veikti.

Gaila, kad nebuvo gerai iš
garsintas jis, per tai ir lietu
vių dalyvavo neperdaug. Kal
bėtojai buvo geri, o ypačiai 
moterys; tarp kitataučių bu
vo ir lie.tuvė, mūsų;; veiklioji 
Katryna Vaicekauskienė.

Priimtos rezoliucijos už su
grąžinimą OPA. Vietos ang
liškas dienraštis “Bingham
ton Press’, aprašydamas šį 
mitingą, sumažino dalyvių 
skaičių.

Protesto Mitinge 
Dalyvavęs.

Milžiniškas kumpis sveria 60 svarų, tris kart sunkes
nis už tą mergiūkštę, kuri taip smalsiai Į kumpi žiūri. 
Mėsos yra, bet ji buvo ir tebėra laikoma pardavimui 
pakeltomis kainomis. Pirkikų streikai gali priversti kai
nas sugrįžti iš dausų ant žemes.

Urugvajaus Jaunimas Progresuoja
ULC Jaunimo sekcija yra 

savistovi ir pilnai savaran
kiai veikianti organizacija. 
Nors ji yra susikūrusi prie 
minėto Centro, bet Centro 
valdyba jos veikimą nekon
troliuoja ir leidžia laisvai 
vystytis ir bujoti mūsų jau
nų jėgų iniciatyvai kultū
ros, meno ir sporto srityse.

Minėta sekcija egzistuo
ja jau virš dviejų metų; 
pirmiau veikė prie ULKM 
Kliubo, bet, minėtam kliu- 
bui persiorganizavus į UL 
Centrą ir užėmus plates
nius savo veikimo horizon
tus, tai ir minėta jaunimo 
sekcija liko Centro auto
nominė sekcija ir, neatsilik- 
dama nuo to Centro, ske
čia vis plačiau ir plačiau

' savo veikimo gaires.
Sekcijos vadovybė susi-' Washington.— Amerikos! 

i deda is penkių energingų į valdžia užprotestavo, kad 
i jaunuolių: B r. Vanagaičio, į Sovietai įsakė uždaryt Boy 
S;vPzi_aukštytės, A._ Matule- gcouts ir katalikų jaunimo 
vielutės ir A. Jūrelės, O pir-i n r p-a nizariiaq VpnaviioiP r1'“""” V paoa-mininku vra moksleivis A g J J ’ kyta: Aukojo G. J. šilkai, gimininKu yia moKsieivis a.. Sovietai teige, kad per tas 
Bakšys, kuris visą savo e-1 organizacijas varoma fašis- 
nergiją deda minimos or- I tinė propaganda.

“Kaunas” jau pilnai orga- 1 
nizuota, su visais reikmeni
mis ir yra priimta į Uru
gvajaus Sporto Federaci
ją, ir greitu laiku išeis į; 
rungtynes už čampionato I 
pirmenybę.

Taigi

Griežtai Aprėžiamos
Nacių Sėbrų Armijos

Paryžius. — Keturių Di
džiųjų užsieninių minister, 
taryba pagamino planus 
taikos sutartim su buvu
siais nacių sėbrais — Itali
ja, Rumunija, Bulgarija, 
Vengrija ir Suomija. Su
tarčių tekstai išsiuntinėja
mi visoms 21-nai tautai, 
dalyvausiančiai europinėje 
taikos konferencijoje, kuri 
•atsidarys liepos 29 d. Su
tartys griežtai apriboja 
karines jėgas tiem Hitlerio 
palydovam, būtent:

Italijai leidžiama turėti 
tik 185,000 reguliarės armi
jos; Rumunijai 120,000 ka
riuomenės, Bulgarijai 55,-

! 000, Vengrijai 65,000 ir 
jaunuoliai, kam Suomijai 34,000. Be to, jos 

brangi mūsų tautos garbė, i galės laikyti po šiek tiek 
ateitis ir progresas 
vajuje, visi stokite į minė
tą jaunuolių organizaciją, 
kurios durys dėl visų lietu
vių jaunuolių, su gerais no
rais, atdaros, o atsinešę 
naują ir kilnią iniciatyvą, 
bus atitinkamai pagerbti.

(Iš “Darbo”)

Urug-i lakūnų. (Plačiau apie tai 
bus kitame Laisvės nume- 
ryje.)

Protestuoja Sovietam dėl 
Vengrukij Organizacijų

žydų sioinis-London.
tų atstovai atsisakė tartis 
su anglų valdžia, iki anglai 
paleis suimtus sionistų va
dus Palestinoj.

Hartford, Conn
Klaidos Pataisymas

Tūlas laikas korespondenci
joje apie aukas Lietuvos žmo
nėms, surinktas laike d. A. 
Bimbos prakalbų, buvo pasa-

turėjo būti Ona ir Jurgis Šil
kai.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Kambarių Tvarkytojos 
NUOLATINIS DAUBAS 

Vakacijos Su AI«a. Nemokamai Apdrauda 
Ir Mcdikaiis Aptarnavimas. Linksmos 
Darbo Sąlygos. Kreipkitės j Room 330 

HOTEL LEXINGTON
(173)

Lexington Ave. prie 48tli St.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRŲ KOUTŲ
Armhole bcistytojai, apačių l>eistytojai, už- 

baigiantieji prašytojai. Geri rūbai.
11-TOS LUBOS, 50 W. 17TH ST.

(169)

ganizacijos progresui, teik
damas kas kartą didesnį ir 
didesnį jos veikimui impul
są. Skaitomi mokslo ir li- 
tertūros referatai, vaidy
bos ratelis jau surengė dau
gybę muzikalių - vokalių ir 
vaidybos parengimų, ne tik 
Centro kliube, bet ir “Vic
toria Hall” anglų salėje, ir 
porą kartų gastroliavo Ce- 
rroje.

Sporto srityje taipgi pa
rodė didelės pažangos. Čia 
iniciatyva energingo jau
nuolio J. Matulevičiaus, 
liko suorganizuota “Hoc
key” sporto 4<omanda, ku
rią visa organizacija su di
deliu entuziazmu palaiko. 
Nors nebuvo sporto įran
kių, bet dėka jaunuolei A. 
Matulevičiūtei ir kitoms, li
ko surinkta žymi suma pi
nigų ir nupirkta uniforma, 
kuriai inicialus meniškai į- 
siųvinėjo jaunuolė Sofija 
Džiaukštaitė, neimdama 
užmokesčio už taip didelį 
darbą; o J. Ščebeda gausiai 
parėmė materialiai ir as
meniniu darbu. Už tai, jų 
darbą ir paramą, jaunuoliai 
liko amžinai dėkingi.

Dabar minėta sporto ko
manda persiorganizavo dar 
į stirpesnį Vienetą ir jam 
davė vardą “Kaunas”. Tuo 
norėdami pagerbti savo tė
vų žemės vieną iš seniausių 
miestų ir ginti minėtos, ko
mandos garbę, nemažiau 
kaip mūsų bočiai’gynė se
novėje Kauną nuo nenau
dėlių plėšikų kryžiuočių.

Dabar sporto komanda

CHINŲ KOMUNISTAI 
SUĖMĖ 12,000 CHIAN- 

GO TAUTININKŲ

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-

kad i ni4 pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk jie DEKENS OINTMENT, arba rašy-

Shanghai, liep. 22.—Chi- 
nų kopiunistai sako, 
apsigynimo mūšiuose

i • - i o nnn i kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;paėmė nelaisvėn 12,000 4.oz> $2.oo. Ekstra didelė dėžė 
Chiang Kai-sheko tautiniu- 16"oz_$^i_________________
kų kareivių. DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

Thomson s Aromatic Camomile Shampoo
Moterų ir Vyrų Atydai!

Gražūs Natūraliai žvilganti Plaukai kaip Moters taip ir Vyro, 
Padabina Jūjų Gražią Išvaizdą.

Plaukai labai mėgsta visokį su šepetuku šukavimą ir tas yra labai geras 
paakstinimas Odai, pagerina kraujo cirkuliaciją ir taipgi išvalo visas nuo
sėdas ir dulkes iš plaukų. •

' "J Nereikia pamiršti to, jog Oda yra Valy- 
• p rno Organas. Prakaituodamas žmogaus

> A kūnas apsivalo nuo netikusių medžiagų 
per Odos skylutes, ir tas nešvarumas past- 

Si lieka plaukuose kas sudaro nemalonų, dvo- 
W B i kiantį kvapą. Vasaros laiku ypatingai, pa- 

|| Jni tartina bent vieną sykį j savaitę gerai iš-
Plauti plaukus. Nevartokite muilo plaukų 

HH& II | plovimui, nesvarbu kokis jis nebūtų. Šių
liasL,, W1 dienų dailės mokslas surado, jog muiluI w 1 išplauti plaukai praranda natūrali gražu-
‘ mą, žvilgėjimą, minkštumą, liaunuiną ir tt.: UI- Dabar, kad išvalyti plaukus ir nepaga-- Ja dinti jų, tai vartokite Thomson’s Aroma- 

■■' djM be Camomile Shampoo ir štai kokią naudą 
iš to gausite: 1. Thompson’s Aromatic Ca- 
momile Shampoo, prašalina visas liuosas 

plaiskanas. 2. Plaukai pasilieka minkšti kaip šilkas. 8. Pasilieka ant plaukų 
naturalis žvilgėjimas (highlight). 4. Prašalina visokį Iš plaukų nemalonų 
prakaito dvokimą ir tik pasilieka malonus Ramullukų žiedų Shampoo 
kvapsnis. Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo yra padarytas iš 
Čocoanut, Daržovių aliejų (nėra muilo) ir Ramuliukų žiedų sunkos (ex
tract). Mes užtikriname, kad dar nėra tokio gero Shampoo ant marketo, 
kaip Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo. Mes turimo pasitikėjimo 
žmonėse ir užtikriname, kad ir jums jis patiks. Thomson’s Aromatic Ca
momile Shampoo yra labai ekonomiškas dėl vartojimo, iš vieno buteliuko 
galima padarytai nuo 28 iki 30 Shampoo, taip kad kainuotų nuo 3 iki 4 cen
tų vidnas Shampoo.

Taigi, nelaukite nieko, tuojaus prisiųskite $1.00, o mes tuojaus pasiųsime 
buteliuką Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo, per paštą. Pašto lėšas 
apmokame.

’’ P? S. • Važiuojant ant vakacijų, nepamirškite pasiimti Thomson’s Aro* 
matic Camomile Shampoo buteliuką.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st Street. Long Island City, N. Y.
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NowYorto^g^Zlnios Telefonas Automobiliui Kas Bus su Lėktuvais?

Atvežė Baltrušaičių 
Literatūros Turtą

Pirmadienį per pietus atva
žiavo trokas, vežinas velionio 
Juozo Baltrušaičio ir daktarės 
Johannos Baltrušaitienės per 
amžių rinkto literatūros turto 
13 didelių dėžių Lietuvių Lite
ratūros Centraliniam Archy
vui.

Kiek teko nugirsti iš komi
teto narių, čia dar ne viskas, 
kiek jau yra paruošta atiduo
ti Archyvui.

Siuntinyje tikimasi daug is
torinės Amerikos lietuvių li
teratūros medžiagos, kadangi 
abu Baltrušaičiai literatiniai 
linkę, spausdinto žodžio bran- 
gintojai, > viską literatiniai ir 
istoriniai svarbų rinko, taupė 
per gana ilgą savo amžių.

Baltrušaičiui mirus, jo naš
lė dr. Baltrušaitienė visą liue
są laiką tebedirbo ir dabar 
dar dirba abiejų bendrą ar
chyvą paruošti kelionei Lietu
von, kur jis bus labai vertin
gu šaltiniu žinių apie Lietuvos 
išeivius Amerikoje.

Jaunukams Sportas

Didysis Pirkikų Streikas New Yorke 
Skelbiamas Šiandieną, 23-čią

Kas Ką Veikia Pasiruo- 
' šiant Pirkiku Streikui

New Yorko miesto gyvento
jai pasiruošę “Nieko Nepirkti 
Dienai” (Buy Nothing Day). 
Tai bus diena pareikšti pro
testą ir pasipiktinimą panaiki
nimu kainų kontrolės. Diena 
protesto prieš eilinio žmogaus, 
darbo žmogaus kišenių ap- 
kraustymą legaliu būdu. Pro
testo prieš išvogimą sunkiai 
uždirbtų dolerių, kad grupėj 
jau ir taip pasipelniusių su
krauti daugiau pelno.

Visame mieste įvyks masi
nės pirkikų demonstracijos, ; 
pikietai. Demonstracijas šau
kia bendri pilietinių, darbinin
kų, vartotojų, veteranų, mo
terų, jaunimo, profesionalų ir 
kitų

bos nariai Eugene P. Connolly 
ir Stanley Isaacs. Taipgi kal
bės Broadway scenos žvaigž
dės aktoriai Canada Lee ir 
Betty Garrett, pastaroji iš vei
kalo Call Me Mister.

New Yorko mieste per pie
tus, 12-tą valandą, taipgi 
įvyks mitingai šiose vietose:

Kampas
14 th St.

16th St.
son Avės.

36th St.
116th St. ir 8th Ave.

125th St. ir 7th Ave.
145th St. ir 8th Ave’.

University Place ir

tarp Fifth ir Madi-

ir 6th Avė.

organizacijų komitetai.
Kur, Kada Susirinkti 

New Yorke

Bronxe 2 Valanda
Grand Concourse ir Ford

ham Road.
Queens 11 Vai. Ryto

Jamaica Ave. ir 163rd St.

CIO mokytojai, apsirengę 
ceremonialėmis kepurėmis ir 
jupomis išeis demonstruoti ant 
14th St. New Yorke per pie
tus antradienį, liepos 23-čią.

Jeigu stiprus OPA nebus 
atsteigtas, mokytojai yra vie
na iš tų grupių, kurios daug 
nukentės. Vyriausybinių įstai
gų darbininkams, kaip žinia, 
dar sunkiau yra greit Jaimėti 
kovas, kadangi bile koks algų 
priedas, pirm visko, turi būti 
nutartas įstatymų leidyklose, 
paskiau 
gauti 
daug 
mūsų įstatymų 
valdžios aparatas.

Tą galės newyorkieciai tu
rėti pradedant ateinančiu ru
deniu, jeigu,... jeigu:

Pirmasis “jeigu” yra jūsų 
kišeniuj, arba, tikriau tariant, 
jo nėra. Užtikrinu, kad di
džiuma Laisvės skaitytojų bū
site taip nemodernūs, jog te
lefono mašinon nesidėsite, 
nors viso labo kainuos tik $22 
mėnesiui, sekamai: $15 ren- 
da, mažiausia iki $7 už patar
navimus, 
tra.

Kitas 
me,, kad
nu Co. dar turi gauti leidimą 
iš Federal Communications 
Commission.

šiaip jau telefonas turėti 
būtų nebloga. J bile kur mies
te ar artimose apylinkėse gali 
telefonuoti sėdėdamas savo 
automobiliuje, iš bile kur gali 
priimti pašaukimą.

Williamsburginio rajono gy
ventojai (Brooklyne), turbūt, 
retai jaučia, kad “pasaulis 
turi sparnus.” Ne taip su tais 
žmonėmis, kurie gyvena arti 
La Guardia aerodromo.

Liguistas Vyriškis
Pasigrobęs Kūdikį

Hew-

Įvedimas $25 eks-

‘jeigu” dar yra ta- 
New York o Telefo-

surastas 
pinigų, 
greičiau,

būdas tam 
Kainos kyla 
negu veikia 
leidyklos ir

šitų žodžių rašytojas gyve
na Jackson Heights’uose, kur 
šiuo metu yra šimtai milžiniš
kų apartmentų, kupinų gy
ventojų.

Dienos metu, — rodosi, 
nieko nepastebi. Bet naktį vir
šuje tų didžiulių apartment- 
namių nuolat lekioja oro mil
žinai, drebindami namus ir 
žemę. Mat, jie čionai, parlėk
dami iš vakarų, pradeda nusi
leisti žemyn, o lėkdami į va
karus, pradeda kilti. Triukš
mas — baisus! Kai kada, ro
dosi, 
kad

George Resseguie iš 
itt, N. J., sulaikytas kalėjime 
po to, kai gyventojai paste
bėjo jį išsinešant mažą mer
gytę iš namo, 406 E. 101 st 
St., New Yorke. Pašaukta 
lieija jį pagavo netoli 
tos, kūdikį atėmė.

Policija sako, kad 
miau buvęs įnamiu
nock State Hospital, iš kur, 
matomai, buvo paleistas dar 
nepasveikusiu.

tos
po- 
vie-

pir-jis 
Nappa-

New Yorko miesto centro 
svarbiausias masinis mitingas 
įvyks 1 :30 po piet, 38th St. ir 
7th Avė. Vyriausiais kalbėto
jais bus kongresmanas Joseph 
Clark Baldwin, Miesto Tary-

Far Rockaway 10 Vai.
2011 Mott St.

Brooklyne 12 Valandą
Fulton ir Hoyt Sts., Borough 

I Hall sekcijoj.

ft.

Berniukų kumštynių sporto 
vakarus atvirame ore praveda 
Policijos Atletiška Lyga 
(PAL) per visą vidurvasarį. 
Vakarai įvyksta kas trečia
dienio vakaras, tiktai kas sa
vaitė skirtingoje vietoje, gat
vėje.

Sporto vakarui atitveria kur 
nors žaisminės gatvės bloką ir 
leidžia jaunukams kumščiuo- 
tis. Parenkami tos apylinkės 
berniukai, atletiškų PAL kliu- 
bų nariai, suporuojant juos 
pagal amžių, svorį ir išsilavi
nimo laipsnį. Įima 10 iki 17 
metų amž.

Laimėjusieji gauna dovanė
les po kiekvienų kumštynių, o 
labiausiai pasižymėjusieji nu
skinami dalyvauti galutinose 
parinktinių berniukų imtynė
se už čampionatą, kurios ren
giamos gale sezono, rugsėjo 
mėnesį.

Tikslas tų vakarų — duoti 
berniukams organizuotą užsi
ėmimą ir pasukti jų pobūdį, 
savęs laikyseną pageidaujama 
kryptimi.

Sekami toki 
24-tą Astorijoj ; 
Yorke prie 2nd 
Avė.; rugpjūčio
way Beach, 14-tą 
burge, Maujer St., tarpe Gra
ham ir Manhattan Avės.: 21- 
mą Bronxe, 28-tą Coney Islan
de. Likusiems sezono paskuti
niams vietos dar nepaskelbtos.

Imtynių vakarais groja Po
licijos Benas ir sudaroma me
niškos programos iš apylinkės 
talentingų jaunukų, žiūrovai, 
maži ir visi, leidžiami nemo
kamai.

Macy’s Darbininkai Jau 
Sugrįžo Darban, Gavę 
Viską Reikalautą

N. Yorko CIO Veteranai 
Pareikalavo Apakintam 
Veteranui Teisėtumo

Brooklyno Darbo Partija 
daug darbavosi prirengime 
šios demonstracijos ir abelnai 
mobilizavime žmonių kovoti 

: už kainų kontrolę susiedijose.
Darbo Partija ir šiandieną, 

| 23-čią liepos, bus viena iš 80 
Brooklyno organizacijų, turė
siančių masinę atstovybę de
monstracijoje prie Fulton ir 
Hoyt Sts., Brooklyne.

Darbiečiai
Borough Hali 
maršuos prie 
Sts.

Pirmadienį atpalukė į New 
Yorką 1 laivas su 1,040 kariš
kiais.

aukštes-

kai pra- 
statomas 

kuris

Today’s Pattern

susirinks ant 
laiptų ir iš ten 
Fulton ir Hoyt

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau trijų ar keturių kamba

rių apartmento, porai be vaikų, se
nyvi žmonės. Paleidau jame Wil- 
liamsburgh sekcijoje. Jei kartais 
džianitoriai nujausdami tuščius kam
barius praneštų, būtume dėkingi. —■ 
J. Kalvaitis, 55-06 — 681 h St.. Mas- 
peth, N. Y. Tel. HA. 9-4941.

(164-169)

v

Macy’s d e p a r.t m e utinės 
krautuves darbininkai pirma
dienio rytą sugrįžo darban, 
firmai sutikus išpildyti vyriau
sius darbininkų reikalavimus. 
Firmos pasiūlymai buvo už
kirti didele didžiuma balsų 
streikavusių prekių išvežioto
ji susirinkime praeitą penkta- 
lienį.

Anot skelbimų, pamatiniais 
utarties punktais buvo numa- 
vta:
Siuntinių išvežiotojams, CIO 

lariams, pereiti į AFL Lokalų 
404, kuris turi sutartį su Uni- 
*ed Parcel Service, gaunant 
užtikrinimą darbo dešimčiai 
Kietų, o atleidus, gaunant nuo 
S50 iki $1,500 atleidimo iš 
larbo mokesties.

Macy’s žada atmokėti 
nigaišuotą laiką visiems 
tiems savo darbininkams, 
"ie nedirbo dėl
pereiti streikuojančių 
duotųjų) išvežiotoji!
’inijas.

u z 
ki- 
ku- 

atsisakymo
(par- 

pikieto

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

jie lekia taip žemai, 
užsikabins už tavo lovos 

(jei žmogus gyveni 
n i am e aukšte).

Kas bus ateityje, 
dės veikti naujai
Idlewild aerodromas, 
bus kur kas didesnis už La 
Guardijos aerodromą?

Ramybės miesto gyvento
jams, tai tikrai jau nebus!

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

9080 
SIZES
2 to6

MAŠINŠAPĖS ĮRANKIAI

Valdinis mašinšapės įran
kių pardavimo centras (Dis
posal Center No. 9), esąs Lin- 
dene, 
Įrankių 
Pirmas 

; riamas

skelbia išpardavimą 
ir mašinų civiliniams, 
pasirinkimas esąs ski- 
veteranams — 22-26

liepos savaitę. Po to išparduos 
kitiems, turintiems teisę pirk
ti.

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant Ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kaaepes Broadway ir Stone Are.
prie Chauncey St.. Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

MėsosBrownsville Lietuviškas

TRAKTYRIUSCIO veteranai pareikalavo 
nuodugniai ištyrinėti South 
Carolines “gestapinį” policis- 
tą, i kuris negrui veteranui iš
badė akis už kelių valandų po 
veterano garbingai paliuosavi- 
mo iš tarnybos.

Veteranų bendra rezoliuci
ja prez. Trumanui ir Federal 
Bureau of Investigation tapo 
išnešta per Didžiojo New Yor
ko CIO Tarybos Veteranų Ko
mitetą.

Kur, Kaip Ta Baisybė 
Papildyta

Nukentėjęs veteranas yra 
newyorkietis Isaac Wood
ward, Jr., 27 metų amžiaus, 
gyvenantis 1100 Franklin 
Ave., Bronx. Woodward, ne
šiojąs mūšių žvaigždę už tar
nybą Naujojoj Gvinėjoj ir Fi
lipinuose, buvo uniformoje, 
tik penkios valandos paliuo- 
suotas. Be abejo, jis tuomet 
turėjo būti saldžiose svajonė
se apie linksmą susitikimą su 
saviškiais. Apie tai, kaip jis 
pradės civilinio gyvenimą. Ką 
jam duos demokratija, už ku.- 
rią jis kariavo ir buvo pasi
ruošęs mirti.

Gavęs paliuosavimą iš Camp 
Gordon, Ga., Woodward sėdo 
į busą Atlantoje, važiuoti su
sitikti žmoną ir grįžti namo į 
New Yorką. Bušui sustojus 
Aiken, S. C., kaip sakoma 
skunde, policija jį areštavus. 
Pradėjus policijai jį mušti 
per galvą, jis bandęs saugoti 
galvą, tada policistas paika 
’šdūręs jam akis.

“Tai yra bestijiškiausis bru- 
tališkumo aktas, i koki bent 
kada buvo atkreipta CIO Ve
teranų Komiteto atyda,” pa
reiškė Charles Klare, vetera
nų direktorius. “Net naciai 
nieko negalėtų pagerinti bai
sumo šios kriminalybes.

“CIO Veteranų Komitetas 
susidės su kitomis veteranų 
grupėmis veikti į Karo De- 
oartmentą reikalaujant pripa
žinimo, kad Woodward tebe
buvo ginkluotųjų jėgų nariu, 
tapo sužeistas pareigose, tuo 
būdu, vaduojantis Public Law 
182, turi gauti tarnybiniams 
duodamą pensiją.”

Browns-
Tenants SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi

teto Brooklyno skyriaus susirinki- 
mas įvyks liepos (July) 25 d.. 7:30 

Į vai. vakare, 419 Lorimer St. Turėsi- 
Ime sutvarkyti visus reikalus pikni- 
Į ko. kuris įvyks rugpjūčio 11-tą, Li- 
i berty Park, Linden. N. J. — LPTK 
Brooklyno sk. sekr. A. Mureika.

(169-170)

Skelbia 
Streiką

Neseniai susitveręs 
ville Consumers and
Council pradeda streiką prieš 
mėsos aukštas kainas šian
dien, 23-čią, ir žada tą strei
ką tęsti per 2 savaites. Keti
na statyti pikietus prie bu- 
černių.

šeštadienį, 27-tą, ruošia pa
radą, o po to pikietuos dra
bužių krautuves ant Pitkin 
Ave.
Komunistai Veikia Susiedijose

Komunistai jau seniai veda 
visuomenės mobilizaciją. Jie 
mitinguos aiškina apie tai, ką 
reikštų visiškas netekimas kai
nų kontrolės. Komunistai nie
kad nebuvo patenkinti pilnai 
tokia kontrole, kaip ji buvo 
tepravedama. Jie reikalavo 
griežtos kainų kontrolės, ta
čiau pripažindami, jog nors 
tokia, kokia buvo, buvo geres
nė, negu be jokios kontrolės.

Komunistu Partijos kliubai 
yra pravedę šimtus masinių 
mitingų-prakalbų susiedijose, 
darbuojasi pagelbėti vartoto
jams susiorganizuoti ir pra
vesti parašų rinkimo ir kitus 
veiksmus prieš kėlimą kainų.

Desėtkai kitų organizacijų 
kuo išgalėdamos remia kovą 
už

Lengvos siūti ir dėvėti, mer
gytei suknelės forma gauna
ma 2 iki 6 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merį ir dydį, sykiu su 20 cejv 
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St.. Brooklyn 6. N. Y

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

Juozas Zeidat
’ * Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M.

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Sveikina iš Chicanos
Valandos:

ir
kainų kontrolę.

MIRĖ
SKELBKITĖS LAISVĖJE

■ :

m. am-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

t

istorijos. Ta 
įpinta .meilės 
diplomatinių

pareigo- 
Garšva.

liępos 21-mą. Ti- 
jis pasveiksiąs.

vakarai bus 
31-mą New 

St. ir 2nd 
7-tą Rocka-

Williams-

A

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

nors kiek pavažinėti
pamatyti. Sveikiname.

Nick, Frances ir
Jr., Pakalniškiai.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Nuo liepos 4-tos išbuvęs be 
sąmonės nuo pasišovimo, po- 
licistas Mariano Abelio atga
vęs sąmonę 
kimasi, kad

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. T.

TEL. EVERGREEN 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Y į
62
Butler St.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

baisviečiams:
Heilo, draugai — Chicago- 

ie labai karšta, tačiau bandy
sime 
šį tą

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

AR NORITE BUSAIS VAŽIUOTI Į 
PHILADELPHIJOS PIKNIKĄ?

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. Be atidėliojimo UŽSISAKY
KITE SAU VIETĄ BUSE.

Laisvės Administracija.

Ėdith Buth, 51 m. amžiaus, 
gyveno 119 Kent Avė., Brook
lyne, mirė liepos 22 d., Green- 
point ligoninėj. Kūnas pašar
votas grab. J. Garšvos koply
čioj, 231 Bedford Ave., Brook
lyne. Laidotuvės įvyks liepos 
24-tą, 3 vai. dieną, Mt. Olivet 
kapinėse. Laidotuvių 
mis rūpinasi grab. J.

F. W. Shaliris
(Shalinskas)

Funeral Home

New Yorko Paramount
Teberodo būtinai pamatyti- 

ną filmą “The Searching 
Wind,” turinčią savyje kai ką 
iš fašizmo augimo ir mūsų lei
dimo jam augti 
istorija, tačiau, 
j ieškančiųjų ir 
intrigų veikloje.

Anna Rukut, 
žiaus, gyveno 107 
Brooklyne, mirė liepos 21 d., 
Kings County ligoninėje. Kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioj, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne. Laidotuvės 
ivyks liepos 24-tą, 2 vai. die
ną, Mt. Olivet kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
sūnų Walter.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi grab.' J. Garšva.

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS 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. * (Ard Graham Ave.) Atdara Vakarai!.


