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Pietų ir Centralinė 

Amerika.
Anglų Velvetine Uždanga.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

No. 172
Bavarijoj, Amerikos armi

jos okupuoto j Vokietijos da- 
lyj klero-fašistai areštuoja 
Komunistų Partijos vadus ir 
kemša į kalėjimų. Kad tą da
ro klero-fašistai, buvę atkak
lūs naciai, tai nėra nuostabu. 
Juk ten klerikalų partijai va
dovauja tie patys sutvėrimai, 
kurie pirma vadovavo Hitle
rio partijai.

Nuostabu yra tas, kad tą ne 
vien toleruoja, bet net užgi- 
ria Amerikos armijos koman- 
dieriai. Tokis jų elgėsis augi
na naujas hitlerininkui jėgas ir 
sudaro pasaulinei taikai pavo
jų, kartu pavojui mūsii kraš
tui.

Sovietų Spauda Griežtai 
Smerkia Mūšy “FBI” 
Veikla

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00
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ATOMINE BOMBA BUVO IŠSPROGDINTA VANDENYJE, BET 
NUOSTOLIAI LAIVAMS MAŽESNI, NEGU BUVO TIKĖTASI
Ši Bomba Buvus Smarkiausia iš Visu, Jos Pajėgumas Buvęs Lygus 50,000 Tonu Dinamito

Mr. James Reston iš Wash- 
ingtono praneša, kad prezi
dentas Trumanas susirūpino, 
kodėl Tarybų Sąjunga nepa
reiškia savo politikos Palesti
nos reikale.

Mums atrodo, kad Tarybų 
Sąjungos spauda daug kartų 
pareiškė, kad tik tada Palesti
nos klausimas bus išrištas, ka
da iš ten pasitrauks britai im
perialistai ir leis Palestinos 
žmonėms patiems savo reika
lus spręsti. Gal tame klausime 
laikinai Palestinoj turėtų 
Jungtinių Tautų atstovai rei
kalus tvarkyti, bet, žinoma, 
ne taip, kad ten viešpatautų 
vien anglų imperialistij politi
ka.

Maskva. — Pravdoje žur
nalistas Zaslavsky aštriai 
pasmerkia Amerikos Fede
ral Bureau of Investiga
tion (FBI). Sako, tai yra 
“slapta policijos” organiza
cija, labai panaši į buvusią 
caristinę “ochraną.” Jinai 
užsiima provokacijomis ir 
apgavystėmis.

Šiam straipsniui medžia
gą davė neseniai išteisintas 
Tarybų Sąjungos Įeit. Re
din. Prieš jį buvo FBI su
daręs bjaurų skundą, teis
mas gi atrado jį nekaltu ir 
išteisino. Zaslavsky sako: 
Šis FBI žygis buvo piktas 
pasimojimas pakenkti Am
erikos - Tarybų Sąjungos 
draugiškumui.

Mūsų Ambasadorius Ispani
joj Protestuoja prieš 
Grūmojimus

Miguel Aleman, naujasis Meksikos prezidentas, bal
suoja rinkiniuose, kuriuose jis buvo išrinktas preziden
tu. Ji rėmė visos žymiosios darbininkų ir progresyvių 
organizacijos. -

Iš Romos praneša, kad 
solinio sūnus Romano ir 
ra Anna Maria, Romos 
miestyje, atidary 
Anglų-amerikiečių okupacinė

Mus- 
duk- 
prie- 

kabaretą.

Madridas. — Amerikos 
veikiantis ambasadorius Is
panijoje ponas Bonsai už
protestavo prieš fašistinės 
spaudos grūmojimus užsie
niečiams. Jis savo protes
tą įteikė Franco valdžios 
užsienio reikalų ministeri-

vyriausybė skaito, kad Musso- į Kadangi, sako Bonsai,
linio šeimyna nieko nekalta už i Ispanijoj veikia griežta 
Mussolinio i
mą.

žinoma, niekas nereikalau
ja vaikus bausti už tėvų grie- 
kus, bet jeigu tie ponai at- 
verstų istorijos lapus, tai pa- Galutini Turkijos Rinkimu

teroro viešpatavi- cenzūra, tai reikia suprasti, 
kad tie spaudos grūmoji
mai turi valdžios pritarimą.

matytų, kad ne taip .jau ne
kalta yra Mussolinio šeima. Rezultatai

praneša 
kad Pie- 
prasidė-

Iš Buenos Aires, 
Mr. F. L. Kluckhohn, 
tų Amerikos spaudoj 
jo smarkios atakos prieš Wall
stryto imperialistų politiką, 
žinoma, pirmoj vietoj komu
nistinė ir demokratinė spauda 
reikalauja, kad Pietų ir Cen- 
tralinės Amerikos respublikos 
atsikratytų nuo Wall 
imperialistų “globos.”

Istanbul.— Pasirodo, kad 
opozicinė demokratų parti
ja laimėjo mažiau vietų 
parlamente, negu buvo pa
skelbta. Jinai laimėjo tik 
66 vietas, o valdiškoji re- 
publikonų partija laimėjo 
395 vietas.

stryto

Wall 
nega- 

jie tą

Airija įstosianti į Jugtinių 
Tautų Organizaciją

par- 
val-

Tarybų Sąjunga Reikalauja, 
Kad Atomines Bombos Kon
trolė Pasiliktų Jungt. Tautų 

Saugumo Taryboje

Aišku, kad amžinai 
stryto imperialistai ten 
lės viešpatauti. Dabar 
daro pagalba įdėto kapitalo,
prekybos sutarčių, per Pan- 
American konferencijas ir tie
sioginiu karinės jėgos spaudi
mu.

Pietų ir Centralinėj Ameri
koj gyvena apie 100,000,000 
žmoniii ir jie anksčiau ar vė
liau norės laisvai gyventi.

Aišku, kad mūsų šalies dar
bininkai, farmeriai ir inteli
gentija nieko neturi prieš tų 
šalių laisvę, trokšta tik drau- 

' giško sugyvenimo su savo kai
mynais. Bet ne taip yra su 
turčiais, kurie, kaip namie, 
taip užsienyj, laikosi tokios 
politikos, kuir jiems yra pel
ninga.

Dublinas. — Airijos 
lamentas diskusuoja 
džios pasiūlymą įstoti į 
Jungtines Tautas. Nors 
Airija kare prieš fašistinę 
ašį nedalyvavo, bet valdžia 
mano, kad jinai bus priim
ta į Jungt. Tautas.

Tarybų Sąjungos Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
boje atstovas Andrei A. 
Gromyko padarė pareiški
mą Atominės Bombos Kon
trolės Komisijai. Jo pa
reiškimas gana griežtas ir 
stiprus. Jis, be abejonės, 
atstovauja dabartinį Tary
bų Sąjungos nusistatymą 
tuomi didžiulės svarbos rei
kalu. Tai bus Tarybų Są
jungos atsakymas į Ame
rikos pasiūlymą, kuris yra 
vadinamas “Baruch Pla
nu.”

Kaip jau žinoma, Ameri
kos pasiūlymas numato at
skirą tarptautinę agentūrą 
atominės energijos vysty
mui ir ko’ntroliavimui. To
je agentūroje visos šalys, 
didelės ir mažos, turėtų ly
gų balsą ir nei viena didžio
ji valstybė nebeturėtų ve
to galios.

Tarybų 
Gromyko, 
nesutinka
Tarybų Sąjunga griežtai

laikosi to nusistatymo, kad 
atominės energijos visa 
kontrolė pasiliktų Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bos rankose ir toje tarybo
je santvarka turi pasilikti 
tokia, kokia yra. Tai reiš
kia, kad jveto galia turi pa
silikti. Panaikinimas veto, 
sako Gromyko, reikštų pa
naikinimą šalių suverenite
to. O tai būtų sugriovimas 
pačios' Jungtinių Tautų or
ganizacijos.

Kam reikia atskiros, ka
žin kaip kitaip sulipdytos 
tarptautinės organizacijos, 
kuomet yra Jungtinės Tau
tos ir Saugumo Taryba?

Sąjunga, sako 
su tokiu planu 
ir negali sutikti.

Nori Įvesti Mirties Bausmę už Išdavimą 
Atomines Bombos Slaptybių

Washingtonas. — Repre
zentantų Buto ir Senato pa
skirti žmonės išdirbti pla-

Mr. Churchill ir jo pasekė
jai šaukia apie “geležinę už
dangą,” būk Tarybų Sąjun
goj, Lenkijoj, čechoslovakijoj, 
Jugoslavijoj, Bulgarijoj, Ru
munijoj ir Vengrijoj 
paslėpta už “geležinės 
gos.”

Jugoslavijos spauda
kė, kad niekas taip neslepia 
tikros dalykų padėties, kaip 
Anglijos imperialistai savo 
kolonijose. Jie ir dabar tūks
tančiais žudo kolonijų žmones

tikrovė 
uždan-

pareiš-

Indijoj, 
Irake, 
karas 
tus.

Indonezijoj, Egipte, 
o Palestinoj eina tikras 
prieš britų imperialis-

Norvegijos ir ŠvedijosIš 
praneša, kad naktimis kokios 
ten raketos nukrinta, žinoma, 
turčiuj korespondentai sako, 
kad tai “rusai raketas leidžia 
šimtus mylių išbandymams.”

Veikiausiai bus tai papars- 
ta pasakaitė. Mat, kas serga 
atominių bombų liga, tai tiem 
jau daug kas neesamo 
naši.

vaidi-

nūs dėl apsaugojimo atomi
nės bombos slaptybių, nu
tarė pasiūlyti įvesti mirties 
bausmę už tų slaptybių iš
davimą! Senato priimtame 
biliuje mirties bausmės pro- 
vizijos nebuvo, bet Repre
zentantų Buto biliuje buvo. 
Dabar abiejų butų atstovai 
mirties bausmę priėmė.

Tai naujas Amerikoje da
lykas ir žmonėms negalės 
patikti. Yra konstitucija, 
yra įstatymai, kurie numa
to bausmę už išdavystes, ir 
to turėtų užtekti.

Žydų Spauda prieš Terorą
Jeruzalė. — Pažangioji, 

liberališkoji žydų spauda 
smarkiai kritikuoja teroris
tus, kurie išsprogdino vieš
butį David. Pav., laikraštis 
“Ha’aretz” reikalauja, kad 
žydų organizacijų vadovy
bės pasitrauktų ir užleistų 
vietas kitiems, kurie geriau 
ir nuoširdžiau dirbs dėl žy
dų masių. Teroro kelias 
yra klaidingas ir laikraštis 
jį griežtai pasmerkia.

Tuo tarpu vis daugiau ir 
daugiau lavonų išimama iš 
griuvėsių. Spėjama, 
gal bus žuvusių iki 
žmonių.

Britai Bijo Išvijimo iš 
Irano Pramonės

kad
140

dymo rezultatus raportuo
ja eksperimento vadas vice- 
admirolas Blandy. Galutini 
rezultatai, jis sako, dar ne
žinoma, dar ne viskas ištir
ta ryšyje su bombos spro
gimu. Bet iki šiol sužinoti 
nuostoliai yra tiktai tokie: 

beveik visiškai sugriovė, Milžiniškas kai inis laivas 
| Arkansas nūs kandmtas, 
laivas “Saratoga” tiktai su
žalotas, sugadintas ir gali
mas daiktas, kad ir jis nu

bos sprogimas. Jau po to s^?s- Taipgi pažeistas ja- 
buvo kalbėta, kad nuostuo- ^aivas. a&a"
liai laivams ne tokie bai- J;0, . Apgadintas vienas ki- 
sūs, kokių pasaulis, o ypač : fas 11 kokybinių laivų, bet 
A m e r i k os reakcionieriai! neskelbiama.
laukė ir tikėjosi. i , Pįaęiai . raso korespon-

Apie šio paskutinio ban-i ^.en^ai aP1(? ta vaizdą, kuiį 
! jie mate, kai bomba spro
go. Staiga, girdi, pasirodė 
milžiniškas ugnies kamuo-

Pagaliau pasaulis išgirdo i vo, kaip pasakoja tie, ku- 
apie dar vieną išbandymą ■ rie matė, tikrai klaikus ir 
pragariškos atominės bom-į grūmojantis, 
bos. Ir šį sykį bandymas į 
buvo padarytas prie salos į SprOgUS atominė 
Bikini. Bomba buvo nuleis-1 pabaįgOje karo dvi bombos 
ta 25 pėdų gilumo vande-, buv0 numestos ant Japoni- 
n.m JssProS^iata. 1 oje jog mięSįų įr įuos miestus Į 
vietoje buvo pristatyta lai- beveik visiškai 
vų, kad patyrus, kiek jiems| prįe* kelias savaites vienai 
padarys nuostolių bombos | bomba buvo mesta ant lai. į 
sprogimas. i Vų prįe Bikini ir stebėta,

Kai b o m b a i š sprogo, i ką padarys laivynui bom-1 
vanduo iš jūros pakilo ant 
pusės mylios į viršų, susi
darė milžiniškas debesis ir 
apgaubė visą apylinkę, o 
toje vietoje, kur bomba 
sprogo, jūroje vanduo tie
siog “užvirė.” Vaizdas bu-

Ši bomba buvo penkta 
bomba.

Jungtinių Tautų Sekre
torius pas Staliną 
Ir Molotovą

buvoMaskva. — Čionai 
apsilankęs Jungtinių Tautų 
g e n e r a 1 i nis sekretorius 
Trygve Lie, norvegas. Jo 
misija buvo susipažinti as
meniškai su (Tarybų Sąjun
gos vadais ir pasikalbėti su 
jais apie Jungtinių Tautų 
reikalus.

Lie jau apleido Maskvą, 
lėktuvu išskrido Norvegi- 
jon. Maskvoje jis išbuvo 
keturias dienas. Matėsi ir 
konferavo su Stalinu ir 
M o 1 o t o vu. Apleisdamas 
Maskvą, Litį padarė pareiš
kimą, kuriame jis išreiškė 
pilną pasitenkinimą savo 
misija. Lie sako: Tarybų 
Sąjungos vadai pakartojo 
savo didelį susidomėjimą ir 
susi r ū p inimą Jungtinių 
Tautų organizacija ir jos 
darbais.

Egiptas. — Neseniai įvy
kęs didelis žibalo darbinin
kų streikas prieš Anglo- 
Iranian Oil kompaniją įva
rė daug baimės į anglų ka
pitalistų širdis. Jie mano, 
kad šis streikas buvo tiktai 
pradžia iraniečių pastangų 
visiškai išginti anglus iš jų 
pramonės.

Mūsų Traktoriai Turi Eiti 
Rytų Europos Šalims

Washingtonas.— Valdžia 
griežtai atmetė Harvester 
k o m p a nijos reikalavimą, 
kad iš Amerikos traktoriai 
nebebūtų siunčiami į rytų 
Europą — Lenkiją, Rumu
niją, Čechoslovakiją ir ki
tas šalis. Planuojama dar 
šiemet išsiųsti bent 14,500 
traktorių.

Anglijos Valdžia Pa-i n - 0 v ’ i lys, panašus į patekėjusią skelbe Savo Kaitinimus saulę, tiktai dešimt sykių 
Pripę Turine ' didesnis, negu saulė. Jiems
IilCbLytluo [atrodo, kad šis sprogimas

buvo didesnis, galingesnis, 
negu prieš keletą savaičių 
toje pačioje vietoje sprogi
mas bombos, numestos iš 
oro ant laivų.

Nežiūrint šios atominės 
bombos baisybės ir galybės, 
tačiau jau reiškiasi jos pa
jėgumu nusivylimas. Neiš
sipildė toji pranašystė, ku
ri buvo iš sykio skelbiama, 
kad užteksią poros atomi
niu bombų sunaikinti vie
ną kurią šalį ir karą lai
mėti. Dabar jau klausia
ma : Kai toks atominės 
bombos pagaminimo bran
gumas, ar apsimoka? Ap
skaičiuojama, kad vienos 
bombos pagaminimas kaš
tuoja apie 70 milionų dole
riu, v

Londonas.—Anglijos val
džia išleido taip vadinamą 
“White Paper”, kuriame ji
nai padaro apkaltinimus 
žydų organizacijoms už Pa
lestinoje teroristinius veik
smus. Kaltinamos trys or
ganizacijos: Haganah, Ir- 
gun Zvai Leumi ir Jewish 
Agency. Kaltinimai pa
remti telegramomis • ir mi
nėtų organizacijų platina
ma literatūra.

Šitie valdžios kaltinimai 
žydų organizacijoms yra 
pateisinimas masinių areš
tų, kurie buvo pravesti Pa
lestinoje birželio mėnesį. 
Juos dabar diskusuos visas 
parlamentas ateinančią sa
vaitę.

Anglijos spaudoje dėl jų 
jau prasidėjo aštrios disku
sijos. Daugelis stato klau
simą: Jeigu valdžia žinojo, 
kad tų organizacijų vadai 
yra atsakingi už terorą, 
tai kodėl jų anksčiau nesu
areštavo ir kodėl jų orga
nizacijų anksčiau neužda
rė?

Rio De Janeiro, Brazilija. 
—Amerikos admirolas Hal
sey pravažiavo pro Argen
tiną nesustojęs. Tai laiko
ma Argentinos valdžios 
“įžeidimu.”

Hawaii Laukia Visuotino 
Darbininkų Streiko

Honolulu. — Amerikos 
Darbo Federacijos centra- 
line taryba čionai planuoja 
visuotiną streiką. Ne tik 
Hawaii sostinė Honolulu, 
bet visa šalis tą streiką 
smarkiai pajusianti. Strei
kas p 1 a n u o jamas prieš 
Darbdavių Tarybą, kuri at
sisako pripažinti darbinin
kų organizacijas. Streikas 
prasidėsiąs rugpjūčio 1 die
ną.

Darbiečiu {laka Krintanti
Londonas. — Pontypool 

rinkimus laimėjo darbiečiu 
kandidatas, bet laimėjo su
mažinta balsų ■ dauguma. 
Dabar jis gavo 5,000 balsų 
mažiau, kaip darbiečiu kan
didatas prieš metus.

Francijos Darbininkai Rei
kalauja Algų Pakėlimo

Paryžius.— Visoje Frun
cijoje eina milžiniškos dar
bininkų demonstracijos už 
algų pakėlimą. Koalicinė 
valdžia irgi yra nusitarus 
algas darbininkams pakelti, 
bet kiek ir kaip—dar nėra 
sutvarkyta. Kabinetas nu
tarė šitą klausimą galuti
nai išspręsti ateinančią sa
vaitę.

Siūloma Konstitucijine Pataisa dėl Dery 
by su Darbdaviais Gali Būti Pavojinga
Washingtonas. — Senato ba valstijinį įstatymą, ar- 

Judicinė Komisija nutarė ba per jokią organizaciją, 
pasiūlyti pataisymą prie 
Jungtinių Valstijų konsti
tucijos. Aštuoni komisijos 
nariai balsavo už pataisy
mą, o trys prieš. Pataisy
mo tikslas esąs “garantuo
ti” darbininkams derybų 
su darbdaviais teisę. Siū
lomas pataisymas skamba 
maždaug šitaip:

“Įgimta žmogaus teisė [ kontraktą su darbdaviu ir 
dirbti ir laisvai derėtis su galės skebauti, kai organi- 
darbdaviu, individuališkai 
arba kolektyviškai, dėl jo 
darbo tvarkos ir sąlygų, 
negali būti užginta arba at
imta per jokį federalinį ar-

neatsižvelgiant į jos pobū
dį.”

• Šis pataisymas gana keis
tai skamba. Abejojama, 
kad jį užgirtų organizuoti 
darbininkai. Juk teisė indi- 

! viduališkai derėtis reiškia 
| atmetimą kolektyviškų de- 
, rybų. Pav., vienas darbi
ninkas susitars ir pasidarys

zuoti darbininkai paskelbs 
tam darbdaviui streiką. 
Konstitucija, pagal pataisy- 
ma, apsaugotų jo teisę 
“dirbti.”

J
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Mr. Congressman, We’ll Remember x 
in November! '

Pelnagrobystė, nežmoniškas kėlimas kainų ant pra
gyvenimo reikmenų išjudino visoj šalyj piliečius. De
monstracijos prieš aukštas kainas, streikai ir pikietai 
apėmė visus miestus. Nuo Meksikos iki Kanados, nuo į 
Atlanto iki Ramiojo vandenyno miestai tik mirga protes
to plakatais prieš aukštas kainas.

Štai pikietuoja drabužių krautuvę, čia vyras bačkoj 
be kelnių su užrašu, kad pelnagrobiai “pavogė jo kel
nes”, greta moteris taip pat bačkoj su užrašu, kad ne- I 
svietiškas brangumas drabužių privers žmones “dėvėti” 
Adomo ir Ievos rūbus.

O štai pikietas New Yorke, čia balti ir negrai, ka
talikai ir protestonai, religiniai ir laisvamaniai, apvienyti 
vieno bendro reikalo: kovai prieš aukštas kainas. Jų 
obalsiai: “OPA not WPA,” “Congress, Bring Back OPA 
Alive!” Vaikučiai pikietuoja vieni, reikalaudami, kad šal- 
takošė vėl būtų tik 5 centai, o mergaitė nešioja iškaba su 
užrašu: “Who Stole My Milk?”

Bet daugiausiai plakatų mirga ore, tai su užrašais: 
“Mr. Congressman, We’ll Remember in November!” Kas 
reiškia perspėjimą tiems ponams kongresmanams, ku
rie būdami įstatymdavystės įstaigoj numojo ranka ant 
tų piliečių, kurie ponus į kongresą išrinko ir kongresma- 
nai balsavo už numarinimą OPA, kad saujelė pelnagro- 
bių galėtų apiplėšti visuomenę, kad galėtų iškelti ne
žmoniškai kainas ant maisto, drabužių, gyvennamių ir 
kitų reikmenų.

Piliečiai primena kongresmanams, kad balsuotojai I 
gerai atmins ponų kongresmanų elgesį lapkrityj, kada 
bus rinkimai kongresmanų ir kitų valdininkų.

Ši kova prieš kainų brangumą kartu pasako, kad 
mūsų šalies piliečiai nebus paklusnios avelės ir Wall 
stryto ponų naujam pasauliniam karui. Mūsų demo
kratinės liaudies balsas yra stiprus ir ponai valdininkai 
turi jį išgirsti. Lai jie atsimena, kad nevisada liaudį ga
lės apgauti gražiomis frazėmis, kad nevisada liaudis leis 
paneigti jos teises. ¥

Seattle Vartotoju Apsaugos Tarybos nariai mzfršuoja lietuje po miestą budinda
mi kitus vartotojus j veiklą prieš kainą kėlimą.

Ką Jis Mate Lenkijoj?

THESE ARE THE TIMES
By Malt Sholomskas

SHORN OF DIPLOMATIC 
trappings the world situa

tion boils down to how one 
makes his bread and butter. 
It is the age-long conflict 
between peoples making their 
living in different ways. It’s 
a contest of people who live 
from ownership and people 
who live by the sweat of their 
brow. This seems to be just 
as true in France as it is in 
China; just as true in the 
United States as it is in Bri
tain.

—o—
Behind present day news

paper headlines this is some
time difficult to see. One 
can’t quite grasp the connec
tion between his daily bread 
and a headline screaming 
about spies. One doesn’t stop 
to think what side his bread 
is buttered when he reads 
about atom-bombs. There

the bread-and-butter issue 
that lies beneath diplomatic 
trimmings. It is too often hid
den behind such terms as 
“iron curtains,’’ “imperialism,” 
“communism,” etc. One com
mentator recently, however, 
did take a glance behind the 
diplomatic tapestry. He found 
that “with little difficulty you 
can raise” the bread-and-but
ter issue “to the level of in
ternational power politics.”

—o—
Howard K. Smith, chief of 

the Columbia Broadcasting 
Systems European news staff, 
limited his observations to 
Europe. But they could well 
apply to the world. Said 
Smith:

“In its simplest terms, the 
conflict that Europe faces is 
between people seeking the 
means of livelihood in differ
ent ways. It’s a conflict bet-

Turčių Spaudos Veidas
Turčių spauda, didieji kapitalistų dienraščiai nu

duoda, būk jie laikosi spaudos laisvės, kad tarnauja vi
suomenės informavimui. Bet visi žinome, kaip tie laik
raščiai visuomenę “informuoja” apie streikierius, kaip 
tie laikraščiai sušilę dirba, kad nebūtų atsteigta OPA, 
kaip jie teisina kitų šalių kapitalistų ir dvarponių rei
kalus prieš tų šalių darbo liaudį, jau nekalbant apie mū
sų šalį.

Kapitalistų laikraščiai dažnai mažos reikšmės daly
ką išpučia, prirašo po kelias špaltas. Taip jie daug kar
tų “apverkė” Stalino “nubaustą” Litvinova, Vorošilovą, 
Budionną, Timošenką, o dabar maršalą Žukovą. Jie 
špaltas prirašo apie tai, kada kokiam anglų imperialistui 
suskauda šoną, bet eilutės nenori parašyti apie tai, kad 
Indijoj milionais miršta iš bado tos šalies piliečiai!

Tiesa, nevisada turčių didlapiai užtyli svarbias ži
nias, bet dažnai jas įgrūda kur į kamputį tik trijų-ke
turių eilučių dydžio ir po mikroskopiškai mažyčiu ant- 
galviu, kad iš šimto skaitytojų, gal tik vienas suranda. 
Štai keli pavyzdžiai:

Liepos 19 d. United Press pranešė iš Varšavos pen
kių eilučių žinią, kad Lenkijos vyriausybė sučiupo 
$500,000 amerikoniškų ir angliškų pinigų, prisiųstų te
roristams. Gi, kad Lenkijos vyriausybė reikalauja Ame
riką atšaukti savo atstovą Mr. A. B. Lane, tai žinia 
buvo tik keturių eilučių.

Liepos 20 d. UP, iš Belgrado pranešė, kad Jugos
lavijos parlamentas užgyrė draugiškumo ir bendro ap
sigynimo sutartį su Albanija, žinia labai svarbi, palie
čia dvi valstybes, bet ji vietos gavo tik tris ir pusę eilu
tės.

Liepos 16 d. Reuter žinia iš Belgrado sako, kad 
Trieste mieste 100,000 jo gyventojų demonstravo ir rei
kalavo, kad miestas būtų prijungtas prie Jugoslavijos. 
Apie Trieste miesto klausimą turčių spauda prirašė kal- 

. nūs, reikalaudama, kad jis būtų atiduotas Italijai, bet 
’ kad 100,000 miesto gyventojų pareiškė savo balsą už 

Jugoslaviją, o tas ponų kapitalistų laikraščiams nepa
tinka, tai jie tai žiniai davė tik šešias eilutės ir visai be 
antgalvio.

Kada Lenkijos teismas nuteisė Hitlerio budelį A. 
Greiserj, tai UP žinia gavo septynias eilutes vietos. Bet 
kada ta spauda iškėlė, kad Vatikano popiežius, kaipo 
katalikų galva, priešinosi jo pakorimui, tai tam tie laik
raščiai pašventė dvi špaltas vietos.

Iš Bulgarijos pranešė, kad toj šalyj žydų tautos

Liaudies priešų spauda vi- 
saip teisina Lenkijos buvu-Į 
sius ponus, turčius ir puo-!( 
la dabartinę liaudies vy
riausybę ir tvarką. Ypatin
gai tam pridavė naujos 
spalvos Anglijos imperia
listų vadas W. Churchill, 
kada jis paskelbė, būk Len
kija yra Sovietų Sąjungos 
pevergta ir būk nuo pasau
lio viskas užslėpta už “ge
ležinės uždangos.” Po to 
nėra tos dienos, kad turčių 
spauda nešauktų apie “Iron 
Curtain.” Ta spauda ban
do įpasakoti, kad Lenkijoj 
yra baisūs dalykai, bet nuo 
svieto tas paslėpta.

Liepos 22 d.| turčių dien
raštis New York Times, 
kuris taip pat yra nedrau
giškas linkui demokratinės 
Lenkijos, išspausdino savo 
korespondento Mr. W. H. 
Lawrence ilgą aprašymą 
apie Lenkiją. Tas korespon
dentas tiksliai buvo pasiųs
tas į> Lenkiją, kad paskui 
galėtų aprašyti baisenybes. 
Jis rašo jau iš Berlyno, am
erikiečių zonos:

“Aš tik grįžau iš taip va
dinamos “geležinės uždan
gos,” bet man nebuvo jo
kių kliūčių ir painiavų. Aš 
išbuvau tris savaites Len
kijoj ir ten suradau, teisy
bę pasakius, kad politinė ir 
ekonominė padėtis yra 
daug geresnė, negu aš tikė
jausi rasti.

“Aš buvau visai laisvas, 
galėjau eiti kur tik norėjau 
ir matyti ką tik norėjau — 
draugus ir priešus dabarti
nės vyriausybės. Ten visai 
nebuvo cenzūros prieš tai, 
ką aš rašiau... Aš nesuti
kau jokių kliūčių iš vyriau
sybės pusės, kuri žino, kad 
mano pažvalgos yra skir
tingos nuo vyriausybės pa- 
žvalgų.

i “Man buvo suteikta visos 
i galimybės, kokių tik pra
šiau. Aš turėjau pasikal
bėjimų su aukštais valdžios 
asmenimis. Ir aš manau, 
kad jie su manimi atvirai 
kalbėjosi... ir aš kalbėjau
si su opozicijos vadais.”

Ir po to Mr. W. H. Law
rence patiekia davinių apie 
demokratinės Lenkijos ir 
opozicijos vadus. Jis daro

ir savotiškas išvadas, kad 
Lenkija nebus nei kopija 
Sovietų Sąjungos, neigi ko
pija Anglijos arba Jungti
nių Valstijų buržuazinės 
demokratijos. Jis rašo, kadi 
taip mano ir Lenkijos vy
riausybės vadai. Lenkijai 
bus savotiška liaudies de- Į 
mokratinė respublika.

Kas dėl padėties Lenki-1 
joj, tai jis rašo, kad buvu
si dvarponių žeme yra at
imta nuo jų ir išdalinta tar
pe šimtų tūkstančių atski
rų valstiečių. Ta žemė yra 
nuosavybė tų valstiečių ir 
jie paskirium gyvena. Jo
kio verstino kolektyvizavi- j 
mo nėra.

Žinoma, čia koresponden-1 
tas pakartoja kapitalistų 
spaudos prasimanymą, būk 
Sovietų Sąjungoj, tai vers-i 
tinai valstiečiai suvaryti į j 
kolektyvus. Tai blofas! Ir 
Sovietų Sąjungoj iš pra
džios buvusius ponų dvarus 
pasidalino valstiečiai ir 
skyrium dirbo, dar ir da
bar, nors labai mažai yra 
tokių ūkių. Bet patsai gy
venimas įtikino Sovietų Są
jungos valstiečius, kad ko
lektyviai apdirbti yra pa
rankiau ir patogiau ir tik 
už kokių 10 metų po revo
liucijos jie pradėjo į kolek
tyvus jungtis.

Kas dėl nacionalizavimo 
fabrikų ir dirbtuvių Lenki
joj, tai Mr. Lawrence rašo, 
kad ten buvo net mažesnė 
problema, negu Anglijos 
“socialistams.” Mat, Len
kijoj buvę fabrikų, dirbtu
vių ir kitų įmonių savinin
kai, kurie priešinosi Hitle
rio žygiams, tai neteko sa
vo nuosavybės, o kaip ku
rie ir’ gyvasties. Todėl 
Lenkijos dabartinė vyriau
sybė nacionalizuodama tas 
įmones jau atėmė ne nuo 
atskirų lenkų fabrikantų, 
bet nuo hitlerininkų; gi ki
ta dalis lenkų fabrikantų, 
kurie ėjo išvien su naciais, 
tai kada Lenkija buvo iš
laisvinta, tai pabėgo su hit
lerininkais į Vokietiją ir 
paliko fabrikus.

Kas dėl katalikų bažny
čios, tai Mr. Lawrence sa
ko: “Bažnyčia Lenkijoj vis 
yra laisva, net ir nedidelis 
skaičius bažnytinių katali

reikalai pilnai apsaugoti, kad prieš karą ten buvo 47,000 
žydų, o dabar gyvena 50,000. Žinia svarbi, imant aty- 
don, kaip fašistiniai elementai žudo Europoj žydus, bet 
ji gavo tik penkias eilutes. Mat, ponams redaktoriams 
nepatinka Bulgarijos* liaudies vyriausybė.

Šias kelias pastabas darome tam, kad skaitytojai 
nuoširdžiau platintų mūsų spaudą—demokratinę liau
dies spaudą, — kuri gina visuomenės reikalus, o ne 
saujelės turčių. ' ,

kiškų mokyklų yra... Gali 
melsti kas tik nori.” Bet jis 
numato, kad Lenkijos vy
riausybė gal imsis žygių, 
kad atimti nuo bažnyčių že
mes, ypatingai po to, kada 
katalikiškos bažnyčios gal
vos, priešakyj su kardinolu 
Hlondu, pasirodė atvirai 
veikią prieš dabartinę Len
kijos vyriausybę ir net de
dasi su antisemitais. Bet tai' 
klausimas ateities. Lenki
joj katalikų bažnyčios turi 
1,900 dvarų ir falvarkų, ku-1 
rie turi 1,976,000 akrų že
mės.

Tokių tai suteikė žinių iš 
Lenkijos grįžęs korespon
dentas Mr. W. H. Law
rence. Tas užduoda smūgį 
tiems, kurie Lenkijos ant
rašu skelbia iš Londono 
blefus.

Beje, Lenkija tik atšven
tė dviejų metų sukaktį nuo 
tos dienos, kada Sovietų 
Sąjungos ir Lenkijos Liau
dies Armija pradėjo lais
vinti šalį iš po nacių jungo. 
Kalbėjo Lenkijos maršalas 
Michal Rola-Zemierski, ku
ris atžymėjo, kad nepai
sant, jog Londone laiko už
grobę buvusį Lenkijos auk
są, jog iš ten veikia tero
ristai, kurių gaujos atvyks
ta į Lenkiją ir žudo val
džios žmones, bet Lenkija 
sutvarkė žemės ūkį, atstei- 
gė daug industrijos įmonių, 
pasigamina anglies net iš
vežimui ir turi gerai išla
vintą ir ginkluotą armiją, 
kuri yra savo skaičiumi se
kanti po Sovietų Sąjungos 
armijos. Jis sakė, kad bent 
koki kontr-revoliucijos iš- 
stojimai yra nusmerkti 
pražūti.

Iš Varšavos praneša, kad 
saugumo policija suėmė ir 
į Lenkijos Banką perdavė 
$500,000 amerikoniškų ir 
angliškų pinigų; kurie buvo 
atsiųsti banditų gaujoms, 
veikiančioms prieš Lenkijos 
vyriausybę. Lenkijos pre
zidentas Boleslovas Bieru- 
tas sako, kad Londonas ir 
Washingtonas daug kalti 
už tas kliūtis, kurias sutin
ka Lenkija atsistatyme, 
nes angių ir amerikiečių 

į reakcininkai palaiko lenkų 
i reakcininkus.
Į

Lenkijos v yriausybė 
įteikė Jungtinėms Valsti
joms prašymą, kad atsiim
tų iš Varšavos savo atsto
vą Mr. Arthur Bliss Lane, 
kuris jungiasi su Lenkijos 
vyriausybės priešais ir tuo 
būdu nesielgia, kaipo kitos 
valstybės atstovas, bet el
giasi, kaipo jos priešas.

D. M. š.

doesn’t seem to be any con
nection between the price of 
bacon and all the “silk, vel
vet, iron an dsteel curtains.” 
Strangely enough, behind the 
spy yarns, bomb tests and the 
many “curtains,” lies the core 
of the matter—how one earns 
his livelihood.

—o—
On the domestic front the 

bread-and-butter issue is quite 
clear. Opponents of price con
trols are the spokesmen of the 
National Association of Manu
facturers. Supporters of price 
controls are the trade unions, 
veterans organizations and 
consumers groups. The former 
have their roots among the 
investors, the stock-holders 
and owners of big industry. 
They derive their livelihood 
from clipping coupons and 
thinking up new schemes for 
profit. The latter have their 
roots deep among the common 
people, the small business 
man, the worker. They earn 
their livelihood by the sweat 
of their brow, by their brain 
and their brawn.

—o—
On the international scene 

it is a little harder to detect

ween people who live by in
vestment and dividends from 
ownership and people who

i live by wages from labor.”
—o—

Smith observed that on the 
one hand America has be- 

! come the champion of private 
enterprise, whereas the Soviet 
Union has become the champ
ion of making industry public 
property.

—o—
The commentator noted an 

economic truth in Europe 
which well applies to the si
tuation here at home.

“One side,” Smith observes, 
“lives by keeping its cost as 
low as possible and its prices 
as high as possible. . . But the 
costs it strives to keep down 
are principally the wages of 
the other side, and the prices 
it strives to keep up are what 
the others must pay for the 
means of living, food, clothing 
and shelter.”

This concise estimate of the 
social set-up in Europe is not 
something peculiar to the Eu
ropean continent. It’s happen
ing under our very noses in 
the United States.

Gen, Smith Padės Sekr. Fašistai Grūmoja 
Byrnes Taikos Konferencijoj Užsieniečiams

Washingtonas. — Prezi
dentas Trumanas paskyrė 
Amerikos ambasadorių Ma
skvoje gen. Smith važiuoti 
į Paryžių ir padėti sekreto
riui Byrnes taikos konfe
rencijoj. Konferencija pra
sidės liepos 29 d. Byrnes iš
vyks šios savaitės pabaigo
je.

Taipgi Amerikos amba
sadorius Londone Harri
man dalyvaus taikos kon
ferencijoje.

Džiaugiasi, kad Anglai 
Gaus Daugiau Saldainių

Londonas. — Anglijos 
maisto m i n istras John 
Strachey pranešė, kad bus 
padidinta saldainių porci
ja.' Iki šiol Anglijoj kiek
vienas žmogus galėdavo Į 
savaitę gauti pusketvirtos 
uncijos saldainių, o ateity
je galės gauti keturias un
cijas!

Chinijoj 16,000,000 
Baduoliu

Washingtonas. — UNRR 
A raportuoja, kad šiuo tar
pu Chinijoj randasi apie 
16,000,000 badaujančių 
žmonių. Jų padėtis despe
ratiška.

Taip pat UNRRA prane
ša, kad tarpe badaujančių 
žmonių plinta epideminės 
ligos.

Madridas. — Fašistinė 
i spauda pradėjo persergėti 
I užsienio atstovus “nesikiš- 
| ti į naminius Ispanijos rei- 
1 kalus”. Jeigu jie nesusi
vaidysią, Franco valdžia 

Į turėsianti griebtis griežtų 
priemonių juos suvaldyti.

Viešbutis David Yra
i Amerikiečių Nuosavybė

Dabar paaiški, kad vieš- 
i būtis David, kurį išsprog- 
■ dino teroristai, yra ameri
kiečių korporacijos nuosa
vybė. Tame viešbutyje bu
vo įsteigta Anglijos val- 

' džios buveinė.
—

I Bostono ir Apylinkės 
Moterims ’

I

Visos esate prašomos prisi
dėti prie moterų stalo Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
to ruošiamame kelių kolonijų 
piknike, liepos 28-tą, Lietuvių 
Tautiškam Parke, Montello, 
Mass.

Bostonietės, LLD 2-ros kuo- 
pos moterys, nutarėme dar
buotis ruošime stalo. Tad 
kviečiame ir kitų kolonijų 
drauges prisidėti prie jo.

Prie stalo dirbti pasižadė
jo draugės U. Kavaliunienė, 
P. Žukauskienė, D. Ruplėnie- 
nė, M. Dambrauskienė, H. Si- 
manavičienė, Tamašauskienė. 
Prašome ir tikimės, kad ir ki
tų kolonijų draugės prisidėsi- 

•te su gardumynais ir darbu.
H. Tamašauskiene.
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Iš Jų Draugų Pažinsite Juos!

abi© to use

Trusting to hear* from

with kliudo st wishes 
Yours most sincerely

Headquarters
30 3unpf*rft*t(tp/ Hamburg,ee.FMfthy 

Haifcn.trg

Yy Dear Mr» Froboese I

don 25. Juno 1939

you again soon, I remain

our kind letter of June the

Ur, Georgė Froboese 
3227 North Second Street 
Milwaukee, Wisconsin 
n.s.A. V

Th. Kessemeler 
fclr« of, orfcanisst ion

Also, Izear 3ir, the information yon have sent in 
regard to the lectures and the other propaganda work of 
Mr. Alvin (VKonsky is of the greatest interest to us here. 
From everything that you scvy, it is clear that Mr. O^Konsky 
Is a most energetic and ambitious man, and, more important, 
that his point of view as expressed in his addresses and 
his writings is of the sorit needed to awaken the people of 
America, <

5trv«« the <au»e of p«ace and under, 
•landing by giving free Information about 
the Naw Germany, dtreu from the *ourc<

1 note that you report that Mr. 0’Konsky has Important 
connections among many American people of ^ollah origin, and 
that his lectures to such groups have been helpful in giving 
these Polish persons the propel’ point of viov/ on the 
German-Polish question. T'aereforo I am having sent to you, 
for giving to Mr. O’Konsky, an specially selected package 
of our latest information material on Polish issues.

I was very glad to get
2nd. The information contained in your message was of the 
most interesting nature. You may assure your new made 
friends that we will of course be most happy to work with 
them and sand whatever material they may be able to use, 
working through you of course.

“etJ J»nuary tr> tiuimo.y of the gre ’t German phllQSVfkhijf TtcD

Union for World Veracity ' L

To p rotect human culture and <1vHUstibn ■ 
by disseminating facts about world 
Sol»h<vl«m, Its author* and danger*

linija tose kalbose pilnai a- 
titiko jo pirmykštei linijai, 

i kuri nacių agentūros laiške 
i buvo apibūdinta kaip “tei- 

1 singą taškaregi skleidžian- 
tį”

Lietuvių Pro-nacių 
Globėjas

Nurodoma, kad lietuviš
kieji pro-naciniai elementai 

j šioje šalyje, kurie siunčia 
fondus tokiems karo krimi
nalistams, kaip Dr. Star
kus, kuris Štutthofo kon
centracijos stovykloje žudė 
kalinius ir dabar yra pabė
gęs į Švediją, laiko atsto
vą O’Konski savo globėju 
ir užtarėju.

(Iš Vilnies)

KĄ GI O’KONSKIS PASA
KĖ CHICAGOJE?

Pakviestas neva pagerbti 
Darių - Girėną, O’Konskis, 
apšmeižė Tarybų Sąjungą 
— sykiu ir tarybinę Lietu
vą, mūsų tėvų kraštą.

Klerikalai, socialistai ir 
fašistai jam katutes plojo, 
jį tiesiog dievino.

šiandien retai kuris pro
taująs Amerikos pilietis ne
žino, kad O’Konskis yra fa
šistinio nusistatymo žmo
gus ir kurstytojas prie nau
jo pasaulinio karo.

Na, ir su šiuo žmogum 
lietuviški klerikalai, socia
listai ir tautininkai eina 
ranka rankon.
Priežodis sako: Iš jų drau

gų pažinsite juos. Taip, mes 
gerai pažįstame O’Konskį 
ir jo lietuviškus ,sėbrus!

(Apie tai skaitykite kitą 
korespondenci j ą.)

Dariaus-Girėno Minėjimas Pa
verstas Karo Provokavimui

Chicagoje Dariaus ir Gi- O’Konskiui platinimui tarp 
rėno paminėjimo iškilmėse Amerikos lenkų kilmės gy- 
liepos 21 d. kalbėjo Wiscon- [ ventojų.
sino lenkų kilmės atstovas: Šalia talpiname fotosta- 
Kongrese O’Konski pakar- tinę nuotrauką laiško, kurį 
totinai spaudoje apkaltin- Į “Deutscher Fichte - Bund” 
tas turėjęs ryšius su naci
nėmis propagandos agentū
romis. Wisconsin© sosti
nės Madisono dienraštis 
Capital Times ir Amerikos 
lenkų anglų kalboj savait
raštis People’s Voice iškėlė 
faktą, kad Vokietijos pro
pagandinė nacių agentūra- 
s u s ivienijimas “Deutscher 
Fichte-Bund e. V.” per savo 
agentą Milwaukee’je Geor
ge Proboese siuntė propa
gandinę nacinę literatūrą

o r g a nizacinis direktorius 
Th. Kesselmeier siuntė savo 
agentui Milwaukee’je. Nu
rodoma, kad ta organizaci
ja, pavadinta pagal vokie
čių filosofą Fichte, buvo 
naudojama nacių kaip pro
pagandist™ agentūra už
sieniui. Ta organizacija 
ypatingai veikė smarkiai 
Pietų Amerikoje ir prieš* 
karui prasidedant šioje ša
lyje per savo agentus, ver
buotus iš vietinio Bundo ir

kitų fašist. organizacijų.
Yra nurodoma į faktą, 

kad O’Konski, kuris dabar 
gina teroristinius NSZ ele
mentus Lenkijoje, gavęs 
nacinę literatūrą kaip tik 
tuo metu, kada Vokietija 
ruošėsi užpulti ant Lenki
jos.

O’Konskio p a k v ietimas 
kalbėti lietuvių ruošiamose 
prakalbose Chicagos lietu
vių buvo sutiktas su pasi
piktinimu, kadangi O’Kons- 

! ki, be nacinių ryšių, kuriais 
i jis yra kaltinamas, dabar 
stoja už tuos šovinistinius 
lenkų elementus, kurie no
rėtų atplėšti nuo Lietuvos 
Vilnių.

Montello, Mass.

Daugiau Apie Kongresmaną 
O'Konskį

Sąryšyje-su pranešimu, 
kad liūdnai pagarsėjęs pro
fašistinis Wisconsin© kon
gresinis atstovas Alvin 
O’Konski kalbės Dariaus ir 
Girėno mirties sukaktuvių 
paminėjime Chicagoje lie
pos 21-mą dieną, čia lietu
vių rateliuose iškeliamas 
faktas, kad minimas atsto
vas yra giliai įsivėlęs ry
šiuose su nacinėmis ir fa
šistinėmis organizacijomis.
Ryšiai su Nacių Agentūra

Savaitinis leidinys Peop
le’s Voice, Amerikos lenkų 
anglų kalboje leidžiamas 
savai traštis, remdamasis 
medžiaga, kuri jau pirmiau 
buvo iškelta Madisono dien
raščio Capital Times, iške
lia faktą, kaip O’Konski, 
kuris yra lenkų kilmės, na
cinės agentūros buvo api
būdinamas kaip jiems tar
naujantis žmogus.

Minimas s avaitraštis 
spausdina fotografiją laiš
ko, kurį Vokietijos nacinė 
agentūra “Deutscher Fich
te-Bund e. V.” siuntė savo 
agentui Milwaukee’je Ge
orge Froboese, 25 birželio, 
1939 metais.
Prielankus Nacių Planams

Tame laiške minimos Vo

kietijos agentūros organi
zacinis direktorius Th. Ke- 
ssemeier Froboese’i tarp 
kitų veikimo instrukcijų 
rašo:

“'Taipgi, brangus Pone, 
informaciją, kurią Jūs pri- 
siuntėte apie Mr. Alvin’o 
O’Konski’o paskaitas ir ki
tus propagandos darbus, 
mums yra didžiausio įdo
mumo. Iš viso Jūsų pasaky
to aišku, kad O’Konski yra 
energingas ir ambicingas 
žmogus, ir, kas svarbiau, jo 
kalbose ir raštuose išreikš
tas taškaregis yra tos rū
šies, kurios reikia Ameri
kos žmonių atbudinimui.”

Pasakęs, kad O’Konski 
gerai tarnauja nacizmui A- 
merikoje, tos agentūros or
ganizatorius toliau rašo sa
vo agentui (tas pats laiš
kas) :

“Pastebiu, kad Jūs pra
nešate, jog O’Konski turi 
svarbius ryšius tarp dauge
lio lenkų kilmes’A- 
m e r i k o s žmonių ir kad 
jo paskaitos toms grupėms 
buvo padedančios davimui 
tiems lenkų asmenims tei
singo taškaregio Vokieti- 
jos-Lenkijos klausime. To
dėl siunčiame Jums specia
liai išrinktos paskutinės in

formacijos siuntinį perda
vimui O’Konski’ui apie len
kiškus klausimus.”

Pakartotinai Susikom
promitavęs

Atstovas O’Konski, ku
ris, kaip aišku iš laiško, 
prieš pat nacių užpuolimą 
ant Lenkijos gaudavo naci
nę literatūrą per nacinius 
agentus, yra giliai susikom
promitavęs kaip hitlerizmo 
rėmėjas ir kitais žygiais. 
Jis Kongrese prieš pat per
galės pasiekimą prieš na
cius patiekė pasiūlymą iš
traukti mūsų jėgas iš Eu
ropos — kad naciai galėtų 
atsigriebti.
Jis ir “Lietuvos Gynėjas”

O’Konski, kuris naciams 
rengiantis įsiveržti į jo pro
tėvių tėvynę Lenkiją, padė
jo naciams skleisdamas šio
je šalyje “teisingą taškare- 
gį” j Vokietijos-Lenkijos 
santykius, taipgi stojo kaip 
Lietuvos pro-nacių, pabėgė
lių ir visų dabartinės Lie
tuvos priešų gynėjas.

1945 metų lapkričio mė
nesio 12 dieną jis Atstovų 
Bute padarė pareiškimą a- 
pie Lietuvą ir vėliau kelius 
kartus panašius pareiški
mus kartojo. Jo pravesta

Didelis Piknikas — Geram 
Tikslui

š. m., liepos 28 d., t. y., at
einantį sekmadienį, Lietuvių 
Tautiškame Parke, įvyks trijų 
kolonijų didysis piknikas. Jį 
rengia Bostono, Montellos ir 
Norwoodo bendras Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas. 
Rengimo tikslas yra, kad su
teikti medžiaginę pagalbą 
Lietuvos žmonėms. Tokiu bū
du '-minėto pikniko pelnas bus 
skiriamas įsteigimui Vilniaus 
Medikališko Instituto.

Tai bus antras šios vasaros 
stambus parengimas Lietuvių 
Tautiškame Parke. Pradžioje 
birželio mėnesio buvo suruoš
tas didelis piknikas LDS Sep
tintojo Seimo išvakarėse. Jis 
buvo pasekmingas ne tik iš fi
nansinio, bet ir iš moralio at
žvilgio. Lietuvių buvo suvažia
vę iš tolimų miestų. Aplankė 
senus pažįstamus, kurių nebu
vo susitikę per daugelį metų.

Ateinančio sekmadienio pa
rengimas irgi turėtų atnešti 
gerus rezultatus. Viena, kad 
jis yra ruošiamas bendromis 
jėgomis; antra, kad jo tiks
las yra aukštai siekiantis. Tas 
pagelbės sutraukti skaitlin- 
gesnę publiką. Tikimės nema
žai lietuvių iš So. Bostono, 
Norwoodo, Stoughtono ir 
Bridgewaterio.

Geros širdies lietuviai ban- 
I dys dar sykį ištiesti pagalbos 
ranką šiame labdarybės rei
kale. žmonės, susirinkę tyra
me ore, žaliuojančiame pušy
nėlyje, turės progą ne tik pa
tys pasilinksminti, bet tuo pa
čiu sykiu suteikti reikalingą 
paramą saviškiams Lietuvoje.

Šio parengimo programa su
sidės iš muzikos ir prakalbų.. 
Rengimo komisija užkvietė 
gerus kalbėtojus, kurie aiš
kins šių dienų svarbius gyve
nimo klausimus. Norwoodo 
moterys turės savotiškos rū
šies valgių priruoštą stalą. Jos 
visuomet patenkina publiką 
savo skaniais valgiais. Apart 
Norwoodo moterų stalo, komi
sija užtikrino, jog visko bus 
pakankamai iš valgių ir gėri
mų. Tokiu būdu, varde LPTK, 
rengimo komisija užkviečia 
visus atsilankyti į pikniką.

X. Kareivis.

Praeitą sekmadienį įvy
kęs tragiškai žuvusių dvie
jų didvyrių lakūnų Dariaus 
ir Girėno mirties sukaktu
vių paminėjimas lietuviškų 
reakcininkų buvo paverstas 
naujo karo kiršinimo susi
rinkimu, paltforma viso
kiems pro-naciams ir fašis,- 
tams.

Tai turėjo būti Dariaus 
ir Girėno žuvimo 13 metų 
sukaktuvių paminėjimas. 
Bet vienas kalbėtojas po 
kito, beveik visi jų, tuos 
lakūnus ignoravo. Jie turė
jo svarbesnę užduotį: kir
šinti prie naujo karo. Ap
gailėtina, kad Dariaus ir 
Girėno vardo Legiono pos
tas leidžia tiems kiršinto
jams vartoti tos organiza
cijos vardą savo tamsiems 
tikslams.
“Deutscher Fichte Bund”— 

O’Kun ski
To paminėjimo “atrakci

ja” turėjo būti liūdnai pa
garsėjęs atstovas Kongrese 
O’Konski, kuris pakartoti
nai buvo demaskuotas Wis
consin spaudoje kaip pa
laikąs ryšius su nacinėmis 
agentūromis Vokietijoje.

O’Konski kalbėjo — ir 
kiekvienas, kuris yra susi
pažinęs su jo plauko ele
mentų taktika, jo kalboje 
galėjo įmatyti tipiškai mas
kuotą fašistą. Jis bent šim
tą kartų kalbėjo apie “rau
dono kraujo amerikiečius”, 
“šimtanuošimtinius patrio
tus” ir t.t. Kaip kiekvienas, 
kuris jaučiasi nusikaltęs, 
jis bandė kuo patriotiškes- 
nėmis ir dęmagogiškesnė- 
mis frazėmis maskuotis. 
Bet viena buvo aišku:

O’Konski, kuris palaikė 
ryšius per Bundo agentus 
Mil waukee’ j e su nacių or
ganizacija “Deutscher Fi
chte - Bund” Hamburge, 
kaip tas buvo iškelta Wis- 
consino spaudoje, dabar sa
vo vyriausiu tikslu mato 
šaukimą prie naujo karo.

“Kur Muša ir Kur Bara“
Pabėgėlis iš Lietuvos ku

nigas R. Klumbis, vienas 
kalbėtojų, yra neblogas gal 
pamokslininkas, bet pras
tas diplomatas. Atnešęs 
“sveikinimą” nuo Lietuvos 
“partizanų” (valstiečius žu
dančių banditų) jis pats ne
jučiomis iškėlė, kas tie 
“partizanai” yra.

Jis netiesioginiai patvir
tino, kad tie banditai- par
tizanai yra žmonės, kurie 
ant tiek nusikalto liaudžiai, 
kad nemato kitos išeities. 
“Ir kas gi nori kišti galva 
i kilpą?” klausė tas nelabai 
diplomatiškas kunigėlis.

Bet šalia “partizanų” 
Klumbis nejučiomis atiden
gė, kokia yra tų pabėgėlių 
nsichologija. Jis net neban
dė perstatyti juos nekaltais. 
— jo, kaip ir kitų pabėgė
lių, sąžinė perdaug negry
na tam. “Kur Jūs būtu
mėt”, jis klausė publikos, 
“kur Jus ’muša, arba kur 
vien bara?”

Taip, pone Klumbi, Lie
tuvoje už bendradarbiavi
mą su kruvinais vokiškais 
okupantais, už darbo vals
tiečių žudymą, už tautinių 
mažumų masines žudynes 
dabar nubaudžia (anot jo: 
“muša”). Pabėgus užsienin 
juos tik, anot jo, “bara”. Ir 
ponas Klumbis išreiškė sa
vo dėkingumą ir džiaugs
mą, kad jis paspruko iš ten, 
kur nusikaltėlius baudžia, i 
ten, kur juos “bara”...

Nesigailėti Kraujo, 
Jaunimo...

O’Konskiui, ^Lietuvos 
konsului” Daužvardžiui ir 
kitiems išliejus upes kirši
nimo ir demagogiškos pro
pagandos, “Naujienų”, re
daktorius Grigaitis jautėsi 
nelabai gerai. Juk tai jo te
ma, jo specialybė, ir ką 
naujo jis galėtų pridėti? 
Vienok tas specialistas ne- 
Įnusileido. Jis bandė pra
lenkti savo kolegas atvirai 
ragindamas nesigailėti mū

sų jaunimo ir kraujo, kad 
pradėti naują karą — prieš 
Tarybų Sąjungą.

Labai įerzintas lapelių, 
kuriuose Chicagos Lietuvių 
Bendras Komitetas demas
kavo O’Konski, jis net dre
bėdamas iš pykčio šaukė 
prieš tuos, kurie šaltu juo
du ant balto faktu išdrįso 
suardyti tą demagogų ir 
kiršintojų melagysčių fes
tivalį.

O’Konski Demaskuotas
Chicagos Lietuvių Bend

ras Komitetas tarp publi
kos skleidė lapelį, kuriame 
tilpo fotostatinė kopija laiš
ko, kuriame nacinė agentū
ra savo agentams Ameriko
je gyrė O’Konskį ir žadėjo 
jam siųsti nacinės propa
gandos medžiagą. Tas lape
lis labai domino susirinku
sius, kurių daugelis nežino
jo kas per paukštis tas O’
Konski yra.

Beje, kunigas Klumbis 
pasakojo, kad, girdi, O’
Konskį gerai žino fašisti
niai Lietuvos banditai, ku
rie slapstosi miškuose ir žu
do darbo valstiečius. Mes 
nežinome, ar tai kunigo 
vaizduotė ar kas kitas, bet 
nėra abejonės, kad Lenkijos 
NSZ teoristai, kurie nori 
nuo Lietuvos atplėšti Vil
nių, O’Konskį laiko savo 
draugu, kaip jį savo drau
gu laikė Deutscher Fichte- 
Bund ir Amerikos Bundas.

Užsakyti Aplodismentai
Publika gan šaltai reaga

vo į O’Konskio kalbą ir dėl 
tos priežasties vėliau tūlas 
Kumskis, kuris atstovavo 
Chicagoje gerai žinomos 
politinės mašinos koruptuo- 
tą sparną, kreipėsi į publi
ką prašydamas specialių 
aplodismentų O’Konskiut

Beje, pirmininkas irgi 
visą laiką buvo užimtas 
prašydamas ir reikalauda
mas aplodismentų tai vie
nam, tai kitam kalbėtojui.

R.

PHILADELPHIA, PA
Visą Laukiamas Didysis,

PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVES
Rengia Phila. ir apylinkės pažangiosios lietuvių organizacijos.

Įvyks Sekmadienį
(Prieš LABOR DAY Šventę)

Rugsėjo 1 September
19 4 6

Labai patogioje vietoje

PICNIC GROUNDSCRESCENT
SALE ŠOKIAMS

Gloucester Heights, N. J. 
prasidės 11 valandą ryto.

PUIKI
56 Cornell Avenue,

Piknikas
...........Įžanga 50c Asmeniui, taksai Įskaityti. .... •■■■•.........-
TAI BUS PASKUTINIS PIKNIKAS ŠIĄ VASARĄ

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

TURĖSIME ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kalbės ROJUS MIZARA, Laisvės Redaktorius

Nepraleiskite puikios progos, atsilankykite, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienraštį
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(Tąsa)
Haplykas atsikrankštė kelis kartus, 

pakėlė prie akių popieriaus lapelį, išsi
ėmė iš kišenės akinius vielos rėmeliais, 
užsidėjo ant nosies.

— Oho...
— Skaitys...

' —Naują ukazą, tu r būt...
Seniūnas žiūrėdamas pro akinius, ap

žvelgė salę. Nutilo. Dar kartą atsikrank
štė ir pradėjo plonu, čypiančiu balseliu:

— Iki šiol gyventojai nesumokėjo pas
kirtų jiems mokesčių natūra, tai yra ja
vais. '

Minia sukuždėjo ir vėl nutilo.
— Perspėju, kad terminas įnešti mo

kestį natūra, tai yra javais, anksčiau pa
skelbtomis normomis, baigiasi po trijų 
dienų nuo šio įsakymo paskelbimo.

Vėl sukuždėjo.
— Kas trijų dienų būvyje neatliks sa

vo pareigos tėvynei ir vokiečių armijai, 
bus nubaustas...

Seniūno balsas pakibo ore. Triumfuo
damas pro akinius pažvelgė į miną. Da
bar pagaliau buvo visiškai tylu — ir vi
sų akys buvo įbestos į jo lūpas.

“Bus nubaustas pagal nurodymus, kal
bančius apie valdžios potvarkių nevyk
dymą, sabotažą, pasyvų ir aktyvų pasi
priešinimą...”

— Žinom, žinom, — staiga kažkas pa
sakė akiplėšiškai garsiai, nerūpestingu, 
abejingu tonu. Feldfebelis pakilo iš užu 
stalo ir atidžiai pasižiūrėjo į tą kampą, 
iš kur balsas pasigirdo, bet ten visi sto
vėjo ramiai, nenuleisdami akių nuo se
niūno.

“Bus nubaustas” — Haplykas pakėlė 
balsą ir skaitė lyg užspringdamas 
džiaugsmu — “bus nubaustas mirties 
bausme.”

Atsikvėpė, padarė mažą pauzą, o pas
kui perskaitė įsakymo paskelbimo datą, 
kapitono Vernerio parašą ir sulankstė 
šlamantį popierių.

— Visi girdėjot?
— Visi supratot?
— Visi,x— pasakė kažkas iš minios.
— Supratom, dar kaip supratom,—pa

sakė Terpylycha, stovinti prie pat paki
lumo, kur buvo stalas. — —Supratom, 
kaip reikia.

Haplykas pasižiūrėjo į ją įtardamas. 
Bet ji žiūrėjo jam tiesiai į akis, ramiai, 
susikaupusiu ir rimtu veidu.

—Na taip, tai gerai...
Žmonės minioj pasijudino, kažkas jau 

padėjo ranką ant durų rankenos?
—O jūs kur?

— Tai dar ne galas?
— Yra dar vienas reikalas, — griežtai 

pasakė seniūnas, ir Maliukienė pajuto, 
kad jos širdis vėl ima smarkiai plakti, 
blaškytis baimėje. Sukando lūpas.

Žmonės laukė.
— Šiandien naktį kažkas bandė paduo

ti duonos areštuotai nusikaltėlei.
Maliukienė sugniaužė pirštais kaimy

nės ranką, čečiorienė pažiūrėjo į ją nu
stebusi.

— Nieko... nieko...
— Kas jums?
Ji sunkiai gaudė orą, nepaleisdama Če- 

čiorienės rankos.
— Duoną bandė paduoti maždaug de

šimties metų* berniukas.
Minioj sumurmėjo. Žmonės kuždėjo, 

žiūrėjo vieni į kitus.
— Tylos! Maždaug dešimties metų 

berniukas. Nusikaltėlis buvo nušautas.
čečiorienė greit pasižiūrėjo į miršta

mai išbalusį Maliukienės veidą ir skubiai 
pagriebė jos delną kita ranka. Ji paglos
tė jos sulinkusius, kaip nagus, pirštus, 
suspaudusius jos delną.

— Laikykis, kūma! Gali suprasti, — 
' pasakė pašnibždomis Matiukienei į ausį.

Bet Haplykas nežiūrėjo į salę. Skaitė 
cypiančiu kosiniu balsu.

“Mažamečio nusikaltėlio kūnas nežino
mo asmens ar asmenų buvo paimtas ir 
paslėptas. Žinantis ką nors apie nusi
kaltėlio asmenį, apie paėmusius kūną, 
tūri nuvykti pas vokiečių komendantū
ros budintį ir suteikti informacijų.”

Haplykas pakėlė arčiau prie akių po
pierių, apsidairė į sėdintį greta jo feld
febelį, atsikrankštė. Feldfebelis atsikė
lė, peręjo pro prasiskiriančią minią prie 
durų ir pažiūrėjo į priemenę. Žmonės 
pamatė, kad ten stovi kareiviai su šau
tuvais. Aukštai kyšojo virš vamzdžių

durtuvai. Žmonės apsidairė viens į kitą, 
šnarėjimas ir kuždėjimas nutilo.

“Ramybei užtikrinti, nusikaltėlių su
radimui garantuoti vokiečių karo val
džia imasi tokio žygio.”

Visi apmirė laukdami.
“Kaip įkaitai yra sulaikomi šie kaimo 

gyventojai.”
Visų galvos palinko pirmyn. Jevdoki- 

mas prisidėjo delną prie ausies, kad ge
riau išgirstų.

— Šie kaimo gyventojai: Palančiukai- 
tė Olga.

Jauna mergina, stovinti prie slenksčio 
pasilenkė pirmyn. Jos lūpos prasivėrė, 
tarytum ji norėjo surikti, bet nepasigir
do jokio garso .

— Ochabka Jevdokimas.
Jevdokimas apsidairė į stovinčius ap

link jį lyg nustebęs.

— Ochabka Jevdokimas, — pakartojo 
pabrėždamas Haplykas ir skaitė toliau: 
— Grochačas Osipas.

Kresnas, vienakojis vokietis niūriai 
palingavo galva.

— Vyšnevienė Melanija, čečiorienė 
Marija.

Pabaigė. Maliukienė paleido kaimynės 
ranką. Žiūrėjo į ją išsigandusiomis aki
mis.

— Nieko, Galia, nieko... Paimsi mano 
vaikelį pas save, — pasakė čečiorienė.

Staiga seniūnui dingtelėjo į galvą, kad 
tais įkaitais galima pasinaudoti taip pat 
ir javų reikalu. Sušaudys tai sušaudys, o 
gal atsiras kas nors, kuris nebijo pats 
mirti ir nestatys pavojun svetimos gyvy
bės. Jau jis buvo matęs tokių dalykų. 
Todėl pranešė savo rizika, nes kas gi ten 
tikrins, kas suderinta su vokiečiais, o 
kas ne:

— Jeigu per tris dienas kaltininkai ne
atsiras, jeigu per tris dienas nebus pra
dėta pristatyti priklausantieji javai, į- 
kaitai bus pakarti, — baigė seniūnas, ir 
minia susiūbavo, sukuždėjo.

—Galas, galima jau eiti? — paklausė 
Kriaučiukienė, ir žmonės atsikvėpė lyg 
su palengvėjimu.

— Susirinkimas baigtas.. Prašau ap
leisti salę, išskyrus tuos, kurių pavardes 
perskaičiau, — paskelbė seniūnas.

Žmonės pradėjo gūžinti iš salės. Ant
roji penkiukė neįsakyta atsistojo prie 
stalo. Žmonės ėjo pro juos, vieni nulei
dę galvas, kiti žiūl’ėjo jiems tiesiai į akis.

Mokyklos salė greit ištuštėjo. Bet žmo
nės neišsiskirstė. Stovėjo ant kelio, pū
goje, ir laukė. Iš priemenės išėjo Hap
lykas ir feldfebelis; paskui juos penki 
įkaitai, kuriuos lydėjo'kareiviai su nuo
gais durtuvais, čečiorienė ir Olga Pa- 
lančiukaitė susikabinusios, Jevdokimas 
garsiai stukseno lazda. Iš lėto praėjo 
pro tylinčią minią. Staiga čečiorienė at
sigręžė.

— Tai niekis, laikykitės, nepasiduoki
te! Apie mus negalvokite! Laikykitės! 
—sušuko ji aiškiu, stipriu balsu. Einan

tis greta jos kareivis smogė jai į krūti
nę. Ji susverdėjo ir atsitiesusi, toliau nu
ėjo su aukštai iškelta galva.

Lėtai, atkakliai ir niūriai, tylėdami, 
žmonės išsivaikščiojo. Haplykas ėjo 
skubėdamas, stengėsi neatsilikti nuo 
feldfebelio, einančio plačiais žingsniais. 
Už nieką pasaulyje dabar jis nepasiliktų 
vienas. Iš tikrųjų, tai jis pirmą kartą 
nuo jo paskyrimo seniūnu kalbėjo taip 
ryžtingai, perskaitė įsakymus taip betar
piškai smogiančius kaimą. Jis 'matė 
žmonių veidus,—ir jį visą nukratė šaltas 
šiurpulys. Bet dar labiau jis bijojo kapi
tono Kurto, jo rytą padaryto pažado su
sidoroti su juo, jeigu nieko nepadarys. 
Kaimas tai buvo kaimas, moterų ar se
nių krūva, kapitonas Verneris buvo vo
kiečių valdžios atstovas, ir jo žodžiai bu
vo remiami šautuvų ir durtuvų. Iš pra
džių Haplykas suko ir išsisukinėjo, bet 
per rytmetinį pasikalbėjimą suprato, kad 
ilgiau nebegalima, kad išsukti sau gali 
tiktai sunkų likimą iš kapitono rankos. 
Dabar jis keikė tą valandą, kada išėjo 
kartu su besitraukiančiais iš Rostovo vo
kiečiais. Geriau buvo pasislėpti, išlauk
ti, nueiti į kitą pusę. Kaip nors buvo 
galima pergyventi, karo metu negreit 
paaiškėtų, kad jis priėmė vokiečius savo 
kaime, ir jis parodė jiems kelią per liū
ną, o dabar padėtis buvo be išėjimo.

(Daugiau bus)
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tiems reikalams.

Racine, Wis
BOSTONO APYLINKEI

Lenkai Nuteisė 9 Mirtin

r FUR COATS
FUTROS - KAILINIAI
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<!>
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<!>

<!>
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Prezi- 
išleido 
del iš-

del padėties
Jis teigia, kad

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

Frankfort, Ky. — Vals
tijos valdžia užvedė teisme 
bylą, kad būtų atimtas čar- 
teris iš Ku Klūks Klano

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

, 426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Racino 
demons-

De-

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8S42

De- 
Aukštas

Varšava. — Pranešta iš 
Bielostoko, kad ten karinis 
teismas pasmerkė mirtin 
devynis teroristus. Jie visi 
bus sušaudyti.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Kalbėtojai ragino klausyto-1 pastovu Palestinos reika- 
lų išsprendimą. Tačiau jis i 
nepasako, kaip ir kas nu
matoma daryti dėl pataisy
mo pavojingos padėties.

<♦>

Prezidentas Trumanas 
Smerkia Palestinos 
Teroristus

Washingtonas. — 
dentas Trumanas 
oficialų pareiškimą 
s p r o g d inimo Palestinoje 
viešbučio David. Jis apgai
lestauja eksplozijoje žuvu
sius ir pasmerkia teroris
tus, kurie viešbutį išsprog
dino. Prezidentas sako, kad 
šis žydų teroristų baisus 
žygis nepagelbės žydų rei
kalui Palestinoj. Tokia pro
vokacija gali tiktai pakenk
ti

3,000 Dalyvavo Protesto 
monstracijoj prieš 

Kainas

Trys tūkstančiai 
vartotojų dalyvavo
{racijoje prieš infliaciją, 
monstracija įvyko antradienį, 
liepos 16 d., Memorial Par
ke. Jie reikalavo Kongreso 
atnaujinti stiprią kainų kont
rolę. Jie taipgi ragino organi
zuoti pirkėjų streikus, protes
tui prieš kūlimą kainų ant 
pragyvenimo daiktų.

Racino demonstraciją suor
ganizavo sekančios organiza
cijos: UAW-CI0 unijos, Mo
terų Pagelbinū UAW, Moterų 
Balsuotojų Lyga ir Tūvų-Mo- 
k y t o, j ų Susivienijimas.

jus rašyti laiškus, telegramas 
siųsti Kongreso atstovams, 
kad prisidėtų prie atsteigimo 
OPA kainų kontrolės, be jo
kių pridėčkų bei pataisymų.

Mrs. Marshal Beau gran d, 
Ekonominės Gerovės pirmi
ninkė ir Moterų Balsuotojų 
Lygos narė, savo kalboje kal
tino tuos žmones, kurie pirk
davo juodojoj rinkoj, kas ir 
davė drąsos Kongresui numa
rinti OPA. Ji sakė, kad virš 
70 nuošimčių Amerikos var
totojų nori palaikyti OPA. 
Bet Kongresas balsavo prieš 
palaikymą OPA. Jie tai darė, 
kad kapitalistai darė spaudi
mą ant Kongreso narių.

Ši gali būti paskutinė pro
ga prašalinimui infliacijos, 
Mrs. Beaugrand pareiškė.

Kiekvienas iš mūsų neatidė
liotinai turime rašyti laiškus 
bei telegramas ir siųsti mūsų 
atstovams: Laurence Smith ir 
senatoriam R. La Follette ir 
Alexander Wiley reikalauda
mi, kad balsuotų už tvirtą 
kainų kontrolės palaikymą.

Antras kalbėjo Jack Har
vey, buvęs 5-to wardo aldcr- 
manas ir vėliaus valstijos sei
melio assemblyman as ir nese
nai sugrįžęs iš karinės tarny
bos. Jis pasmerkė balsavusius 
už panaikinimą OPA, kur re
kordai rodo, kad balsavo ir 
mūsų atstovai: Lawrence 
Smith ir senatorius Alex Wi
ley už panaikiniipą OPA.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
ARTHRITIS 

REUMATIZMO
Jeigu .jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO, RAUMENŲ GULIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODA
GROS ir 1.1., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardų ir adre
sų, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėSuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

Kai kas iš mūsų turėjo vil
tį, kad senatorius R. La Fol
lett pasielgs geriau del žmo
nių gerovės, nes jis sakosi, 
kad jam pirmoje.: vietoje stovi 
visuomenės gerovė. Bet jo re
kordai rodo visai kitaip, ir 
reikia prisipažinti, kad aš esu 
nusivylęs juomi, kaip progre
syvūs partijos nariu. Aš daug 
dirbau rinkimų vaju,jo tais lai
kais, bet dabar jį smerkiu, 
kad jis balsavo prieš senato
riaus Pepper pataisymą, ku
riame numatyta prailginti 
kainų kontrolę - iki 1947 m. 
pabaigos. La Follette balsavo 
už išmetimą iš OPA kontrolės 
ant pieniškų produktų.

Harvey perspėjo klausyto
jus prieš infliaciją, kad be 
tvirtos kainų kontrolės mūsų 
šaliai gręsia pavojus greitos 
depresijos — bedarbė.

Korespondentas.

Anglai Tariasi su Amerikie
čiais del Palestinos

Londonas. — Premjeras 
Attlee sako, kad dabar eina 
pasitarimas tarp anglų ir 
amerikiečių 
Palestinoje.
šitie pasitarimai žada duo-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Reikalauja Nebesiųsti 
Traktorių Rytų Europon

Paštas Sako, Siuntiniai 
Europon Išplėšiami

Washingtonas. — Pašto 
Departmentas p r i pažino, 
kad jis gauna daug nusi
skundimų iš Europos. Žmo
nės ten skundžiasi negauną 
jiems adresuotų siuntinių 
iš Amerikos, arba gauną 
apiplėštus.

Kaip ir kur tas apiplėši
mas atsitinka? Paštas ne
gali į šį klausimą atsakyti. 
Manoma, tačiau, kad daug 
daiktų dingsta arba būna 
išplėšta muitinėse.

Chicago, Ill. — Interna
tional Harvester kompani
ja reikalauja, kad valdiško
ji Civilinės Gamybos Admi
nistracija nespirtų ekspor
tuoti Europon 14,500 trak
torių. Tie traktoriai turi 
būti pasiųsti per UNRRA 
į rytinės Europos šalis — 
Lenkiją, Jugoslaviją, Alba
niją, čechoslovakiją ir Ru
muniją. Kompanija sako, 
kad šiuo tarpu gabenimas 
traktorių užsienin pakenk
tų naminiam marketui. Be 
to, jeigu traktoriai bus ve-Į beliksią dėl Franci jos ir 
žami į minėtas šalis, jų ne-’ Italijos.

Pirkite Fur Coats su pasitikėjimu iš ANTANO' VASA
RIO, Jo 18 metų patyrimai futrų biznyje, užtikrina jums 
ekspertišką ir teisingą aprūpinimą. .

UŽEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ RINKTINIUS

NAUJUS FUR COATS
Geresnės Kokybės ir už Žemesnę Kainą

Jei jūsų dabartinį Fur Coatą reikia VALYTI, TAISYTI 
ar PERSIŪTI naujesne mada, — atlikite dabar, žemais 
vasaros kaštais.

Ko tik jūs pageidaujate FUR COATŲ reikale, užeikite 
pas mus pasitarti—draugiškai ir teisingai.

ANTANAS VASARIS .
KAY FUR SHOP

63 Pleasant St. Brockton, Mass.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGQ 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai »

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 ML Vernon St- 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius
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A. Bimba

Daugiau Įspūdžių ir Atsimi 
nimų iš Tarybų Lietuvos

(Tąsa)
O dabar žodis apie Lietuvos miškus. Pasakysiu, la

bai liūdna ir nejauku man pasidarydavo, kai pamatyda
vau Tarybų Lietuvoje malkomis pečius kūrenant. Ži
nau, kaip mažai miškų Lietuvoje yra belikę, žinau, kaip 
kiekvienas medelis ten pasidarė brangus. Bet ką dary
si: šiuo tarpu kitos išeities nėra. Griežtai dabar drau
džiama miškus naikinti, pustyti, bet kraštą apšildyti rei
kia. O kitokio kuro beveik nėra.

Ir apie tai daug kalbėjausi su Lietuvos vadais ir vy
riausybės vyrais. Jie tą irgi mato ir be galo susirū
pinę. Kas bepaliks iš Lietuvos, kai pečiuose supleškės 
paskutiniai jos miškai? Kiek daug metų ima medžiui 
išaugti, o kaip greitai jisai pečiuje sudega!

Todėl didžiausio dėmesio, jie sakė man, bus tuojau 
kreipiama į išvystymą durpynų kuro. Lietuvoje durpių 
esą be galo daug. Jeigu, pavyzdžiui, visą Lietuvą apšil- 
dytum vien tik durpių kuru ir jeigu visas elektros pa jė
gaines varytum taipgi durpių kuru, tai vis tiek, kaip ap
skaitoma, jų Lietuvai pilnai užtektų dėl ateinančių dvie
jų šimtų metų. Todėl, man atrodo, Lietuvos vyriausybė 
išmintingai padarys, jeigu tuojau panaudos visas prie
mones sulaikymui naikinimo Lietuvos miškų kurui ir 
griebsis išvystymo durpių kuro.

Bet vėl žodis kitas apie mūsų mažytį kaimelį. Ne
paprastai gražioje vietoje jisai stovėjo. Iš vienos pusės 
gražus ežeras. Kaimelis buvo prie ežero kranto. Koks 
gražus jis būdavo! Kiek jame žuvų būdavo! Nors mūsų 
laukai'kirto ežerą per pusę, bet jisai išimtinai priklau
sė šatakšnų dvaro ponui, kuris antroje pusėje mūsų eže
ro turėjo palivarką, visiškai apleistą — tik gyvulių ban
dą ten ganytis kas vasarą atvarydavo. Įdomu, beje, da
bar mūsų jauniausios sesutės sūnus, jau vedęs, jau su 
šeima, gavo tame palivarke nuo tarybinės vyriausybės 
žemės gražų sklypą. Jis jau kuriasi, jau pradeda gy
venti! Jis, kaip jis pats sako, dabar bus tikru žmogum! 
Nebereikės jam po kitų kojomis valkiotis ir kitiems tar
nauti ! 1 • 11. )

Kaip ten nebūtų, bet tam ežere ir mes pasižuvauda- 
vome. Tinklu būdavo griežtai uždrausta žuvauti, bet 
meškerioti galėdavome. Be to, vasarą bučiais būdavo 
nemažai žuvies pasigauname. Žuvis į bučių įvilioti rei
kia mokėti. Arba kur nors netoli nuo kranto panerda- 
vom vandenin bučių ir ant viršaus užkraudavom keletą 
eglės šakų, o paskui ant jų ten pat prigraibę vandeninių 
žolių. Arba, būdavo, iš ežero iškasi ravelį ir ten įdedi 
bučių, taip pat uždedi eglės šakomis. Žuvys gi mėgsta 
eiti į pakraščius, gal musių pasigauti, gal pasišildyti ‘šil
tam vandenyje, ir taip patenka tiesiai į tavo bučių. 
Kiek džiaugsmo būdavo, pavyzdžiui, kai iškėlęs iš van
dens bučių, rasdavai jame besibaladojant lydeką, arba

lyną, arba karosą, arba pusę bučiaus kuojelių! Tiktai 
vaikas gali tai pilnai suprasti ir įvertinti. Kai iškratęs 
bučius eidavai namo ir tarboje nešdavais keletą svarų 
žuvų, tartum tu būdavai viršuje viso pasaulio. Žinoda
vai, kad už tas žuvis gausi keletą kapeikų ir padidinsi 
savo vaikišką turtą.

Dabar man pasakojo (žiemą buvau, tai pats nega
lėjau matyti, nes viskas buvo užšalę), kad šis grabus 
ežeras visiškai sukaneveiktas. Mat, aplinkui ežerą buvo 
nemažai pelkių. Gi užėjo Lietuvoje mada pelkes sau
sinti, daugiau ariamos žemės ir pievų pasidaryti. Van
duo iš ežero tapo išleistas, arba trejetu pėdų nuleistas ir 
iš to gražaus ežero beveik nieko nebeliko — iškilo viršun 
klaiki dumblynė! Žuvų beveik nebėra, laukiniai paukš
čiai, kaip antys, beveik išnyko.

Ot, kas atsitiko su tuomi gamtos pasigrožėjimu, tai 
yra, ką su tuo nepaprasto grožio vaizdu padarė žmogus 
su savo išradimais ir išgalvojimais... vyriausiai, su savo 
godumu vis daugiau ir daugiau gamtos pasikinkyti savo 
neprisotinamojo pilvo patenkinimui.

Well, bet grįžkime prie minėtojo mūsų buvusio kai
melio. Antroje jo pusėje gulėjo milžiniška giria, vadi
nama Salagiriu. Salagiris priklausydavo grafui. Vy
riausi Salagirio prižiūrėtoją vadindavom “nuoliesinin- 
ku.” Mano vaikystės laikais tuomi viršyla buvo berods 
sulenkėjęs lietuvis ir gyveno Salų dvare. Vieną metą 
tėveliai mane išleido pas jį tarnauti už vežiką. Ponas 
turėjo du gražiu arkliu. Aš juos turėdavau prižiūrėti, 
pašerti ir poną kur reikia nuvežti. Nakvodavau arkli
dėje. Ten gerai susidraugavau su Salų klebono Baublio 
bernu. Pasakodavo jis man, kaip klebonas per naktis su 
ponais kazyriuoja ir su panomis ūžia. Ryte važiuodamas 
pas ligonį visuomet kalmaškoje arba važyje užmigdavo... 
Pats klebono bernas, žinoma, buvo irgi puikus mergi
ninkas... Klebonui tarnaudamas, negi atsiliks nuo klebo
no!

(Bus Daugiau)

CHICAGOS ŽINIOS
Siūlo Gerinti Mokyklas

Besikeičianti ekonominė ir 
socialinė santvarka reikalau
ja keitimo ir mokyklų rolės, 
padaro jas atsakomingom už 
vaikų idealus, įsitikinimus ir 
socialinį susipratimą. Mokyk
la geriau negu tėvai tai vai
kams įskiepina, sako Philip 
II. Falk, Wisconsino mokyklų 
perd etinis.

Bet daug mūsų mokytojų 
vis dar nepakilę aukščiau to, 
kada namai ir bendruomenė 
daugiau įtakos darė į vaikus, 
kaip mokykla. ‘

Dėlto mokykla nevaidina 
tos rolės, kurią ji gali ir tu
rėtu šiandien vaidinti. *- X <

Jis tai dėstė 500 mokytojų 
konferencijoj, Chicagos Uni
versitete.

ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS

ENGLISH - LITHUANIAN
SELF - INSTRUCTOR

Parašė
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.

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 Puslapiu. Kaina $3.00

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 
ir mokestį.

Mėsos Gamintojai Tures Pa
sirašyti Naują Sutarti su

Unijomis
Didžiules mėsos gamybos 

kompanijos— Swift, Armoūr, 
Cudahy ir Wilson— reikalau
jamos naujai persvarstyti al
gų klausimą ir pasirašyti nau
ją sutartį.

Abi unijos — ir CIO ir Dar
bo Federacijos reikalauja to. 
United Packinghouse Work
ers of America — CIO unija, 
iškėlė reikalavimus, o Amal
gamated Meat Cutter and 
Butcher Workmen, ADF uni
ja parėmė tai.

Reikalauja minimum algos 
$1 į valandą, taipgi užtikrini
mo metinių minimum jeigu, 
nes ir aukštos algos mažai 
reiškia, kuomet darbininkai 
mažai dirba.

Unijos taipgi reikalauja bo- 
nų, kurie didėtų su pragyve
nimo pabrangimu, kad tuo 
būdu kainų kilimas nepaliktų 
darbininkų algas toli atsiliku
sias.

Darbo Federacijos unija 
taipgi reikalus pilnai uniji
nės šapos, iki šiol ji neturėjo.

Mėsos industrijos darbinin
kų algos visuorųet buvo ‘tolo
kai atsilikę nuo kitų industri
jų. Prie esamo brangumo už 
jų algas sunku pragyventi-.

Daugely industrijų jau mo
kama daugiau kaip po $1 į 
valandą, o mėsos darbininkai 
dar tik dabar to reikalauja.

LAISVĖS administracija
427 LORIMER STREET 

Brooklyn 6, N. Y.

butį, reikalaudami $15,000 už 
sulaužymą kontrakto. Ta or
ganizacija buvo padarius kon
traktą laikyti bankietą pager
bimui Joe Louis, garsaus pu- 
gilisto, bet viešbučio viršinin
kai atsisakė leisti bankietą 
vykdyti, tuo padarydami or
ganizacijai nuostolių ir prasi
žengdami prieš Illinoiso Civi
liu Teisiu Akta, v V

iškilęs Hitleris.
Taigi, bent po karo reikia 

slopinti pasireiškusį anti-se- 
mitizmą, kas yrA fašizmas.

Reikia smogti fašizmo dai
gus, neleisti jiems augti, plė
totis.

Mitingas praėjo entuzias
tingai. Rep.

Nacionalis Golfo Turnamen- 
tas Chicagoje

LDS Jaunimo ir Veiklos 
Nacionalis Komitetas, jau ofi
cialiai užgyrė rengimą nacio- 
nalio golfo turnamento Chi- 
cagoj, Acacia Country Club 
vietoje.

Tikimasi turėti jaunimo iš 
New York©, Massachusetts, 
Detroito ir Cleveland©, taip
jau iš artimesnių Chicagos a- 
pielinkių, kaip Kenosha, 
Waukegan, Springfield ir ki
tur.

Acacia Country Club golfo 
laukas paimtas rugpjūčio 4 
dienai. Vakare bus bankietas 
ir šokiai tame pat klube. Bus 
kviečiami ir svečiai, netik lo
šėjai.

Turnamentą veda LDS 
Midwest Youth Council. At- 
sakomingumą už tą darbą pa
siėmė George Kwain, Walter 
Slench ir John Peters.

Norintieji dalyvauti turna- 
mente, taipgi ir bankiete, 
kreipkitės į juos, ir 
luokite.

nesive-
S.

Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Kambarių Tvarkytojos
NUOLATINIS DARBAS

Vakacijos Su Alga. Nemokamai Apdrauda
Ir Mcdikalis Aptarnavimas. Linksmos
Darbo Sąlygos. Kreipkitės j Room 330

HOTEL LEXINGTON
(173)

Lexington Ave. prie 48th St.

Plepalai Apie "Mū 
rinę Lietuvą”

džia šalies ekonomiją.
CIO Industrinė Taryba, 

Chicagoj, jau veda kovą prieš 
kainų kilimą. Gerokai įsiūbuo
tas pirkėjų streikas — nepirk
ti pabrangintų daiktų, be ku
rių šiaip taip galima apsieiti.

Dabar pradėta vajus abel
nai prieš infliaciją.

CIO Industrinė taryba ga
vo pranešimą iš Washington©, 
kur yra CIO nacionalis cent
ras, kad visoj šaly pradėta va
jus kovai prieš infliaciją.

CIO sako turi 7,000,000 šei
mų, netik pavienių narių. 
Veik visos jos stos kovon prieš 
infliaciją.

Jei kainų kilimas nebus su
laikytas, jei nebus kainų kon
trolės, visos darbo unijos tu
rės reikalauti algų pakėlimo. 
Samdytojai tam priešinsis. 
Prasidės didelės kovos. Ant
ra, visko brangimas juk neiš- 
vengtinai veda prie infliaci
jos.

Kongrese republikonai ir 
reakciniai demokratai viską 
daro, kad tai būtų. Viena, tai 
naudinga didiesiems speku
liantams. Jie dar daugiau pa
sipelnys iš infliacijos. Antra; 
reakcininkai nori ir demokra
tų administraciją diskredituo
ti, arba spausti ją atmesti vi
sus prezidento Roosevelt© ve
damos programos punktus.

Kovoti prieš tai liekasi tik 
darbo unijoms ir visai prog- 
resyvei Amerikai. Iš savo val
džios jau nėra ko tikėtis, 
pasiduoda reakcininkams 
leisdama jiems poziciją po 
zicijos.

Infliacija įstums daugumą 
Amerikos žmonių į labai di
delį vargą ir sunkumą. Tai 
reiškia baisų išnaudojimą 
darbo žmonėms.

Auto

nu p ir-

35,000 Gausią Darbo 
Įmonėse

Tucker korporacija, 
kus didelę Dodge Plant, ma
no išleisti joje 1,500 automo
bilių kasdien. Tam bus reika
linga apie 35,000 darbininkų.

Korporacija parendavo pen
kiems metams 475 akrus že
mės.

Ši įmonė buvo pastatyta 
dirbimui B-29 bomberių. Ka
rui pasibaigus ji parduota.

Automobiliai čia dirbami 
bus užvadinti Tucker Torpe
do. Jie bus be klučio. Jėga 
bus sujungta nuo motoro su 
ratais.

Tai bus visai nauju mecha
nizmu automobilius.

MOKSLININKAI DIRBA 
DĖL VIENO PASAULIO

Taika galima tik jei visos 
lys turės vieną konstituciją, 

tautų federaciją, sako jie.

Geras skaičius Chicagos 
Universiteto mokslininkų, ne
žiūrint visų sunkumų, tebepla- 
nuoja kaip galima sujungti 
visas šalis į vieną federaciją, 
kad tuo būdu išnaikinus karus 
ir kad visa žmonių energija, 
visi moksliniai išradimai 
tų naudojami ne žmonių 
dymui, bet palengvinimui 
venimo.

Mokslininkai sako, kad gali 
suderinti skirtingų šalių inte
resus bent tiek, kad išvengus 
karų ir blėdingo varžymosi 
už rinkas ir teritorijas. Tai 
atsiekti ims laiko, bet tai ga
lima.

Šiame darbe figūruoja pats 
Universiteto kancleris Robert 
H utchins ir visa j eilė profeso
rių. • R.

sa-
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gy-
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Pradėjo Vajų Prieš Ipfliąciją 
Ir Aukštas Kainas

Kainų kilimas veda prie in
fliacijos — pinigų nupigini- 
mo. Apie tai turbūt nebus gin
čo.

Kainų kilimas verčia darbi
ninkus reikalauti didesnių al
gų. Visų daiktų pabrangimas 

J| nupigina pinigus • ir pažei

Chuliganai Apteršė Žydą 
Koplyčią

Glencoe centralinėj mokyk
loj laikyta protesto mitingas 
pasmerkimui fašistinių chuli
ganų, kurie apteršė North 
Shore Congregation Israels 
Temple, išmaliavodami ant 
jos svastiką ir kitaip suterlio
dami.

Siūloma $250 dovanų tam, 
kas suteiks informacijas apie 
chuliganus, kurie tą biaurų 
darbą atliko.

Protesto 'mitinge dalyvavo 
nevien žydai, bet abelnai do
ri žmonės, kurie priešingi ra
sinei ir tautinei diskriminaci
jai ir chuliganizmui. '__.______ *

Veteranai Skundžia Viešbutį
United Negro and Allied 

Veterans of America užvedė 
bylą prieš Continental vieš-

fašisti-

1,000 ŽMONIŲ DALYVAVO 
pasmerkime 
ANTI-SEMITŲ
Tinkamas atsakymas

nio elemento pasimojimui
Glenco priemiesčio 1,000 

gyventojų, įvairių tautybių ir 
tikybų, susirinko pasmerkti 
anti - semitinius chuliganus, 
kurie buvo apteršę žydų kop
lyčią, svastikas ant jos sienos 
išteplioję.

Vietos gyventojai tinkamai 
tą fašistinio elemento pasimo- 
jimą chuliganiškų žygių įver
tino.

Nors mitingas rengta sku
botai, labai daug žmonių su
sirinko.

Sena vietos gyventoja, Mrs. 
Andrew McLeish, 89 metų 
amžiaus, mitinge pareiškė, 
jog jei prieš šį karą būtų bu
vę parodyta akylumo ir pasi
priešinimo fašizmui, nebūtų

KAUNAS. — Buržuazi- : 
nes Lietuvos ponai nemaža ] 
kalbėjo apie mūrinės Lie
tuvos statybą. Tačiau tai 
buvo tik grubus melas, su- 
krypusiose lūšnose ir rū
siuose gyvenantiems darbo 
žmonėms apgauti. Mes pui
kiai prisimenam tą “mūri
nę Lietuvą,” su darbo žmo
nių prakaitu augančiais 
žvalgybos viršininkų, akci
ninkų, direktorių ir refe
rentų patogiais mūreliais, 
su statybininkus išnaudo
jančiais storapilviais ran
govais ir dešimtimis kalėji
mų,’ kuriuose buvo kanki
nami tūkstančiai darbinin
kų ir valstiečių už mėgini
mą pasipriešinti išnaudoto
jams.

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

Gaminant plytas tokiais 
kiekiais, kokiais jos buvo 
gaminamos negausiose, 
dažnai primityviose buržu
azinės Lietuvos plytinėse, 
mūrinei Lietuvąi sukurti 
būtų reikėję ne dešimčių, o 
šimtų metų.

Per visą buržuazinės Lie
tuvos laikotarpį nebuvo 
pastatytas nei vienas ce
mento fabrikas, nors žalia
vos cementui gaminti mūsų 
krašte yra apščiai. Kapita
listai bevelijo įsigabenti ce
mentą iš užsienio, nes tas 
užtikrino jiems didesnį pa- 
sipelnijimą.

Kaip žinome, mūrinėje 
statyboje didelį vaidmenį 
vaidina kalkės. Jų pramonė 
buržuaziniais laikais men
kai tebuvo išvystyta: vie
nam milijonui plytų buvo 
gaminama apie 120 tonų 
kalkių, tuo tarpu normaliai 
tokiam kiekiui plytų reika
linga 420 tonų kalkių. Lie
tuvoje veikusios kalkinės 
dirbo primityviu būdu. Jos 
pagamindavo per metus tik 
14,000 tonų kalkių.

Netvarka buvo ir plytų 
bei čerpių gamyboj. Pase
nęs gamybos būdas neleido 
buvusioms gamykloms pa
tenkint plytų ir čerpių pa
klausą. Didelis trūkumas 
buvo ir tai, kad plytų ir 
čerpių gamyklos buvo su
telktos Kauno ir Šiaulių 
apylinkėse. Tuo tarpu Klai
pėda buvo palikta.be plyti
nių, o Vilnius be čerpių ga
myklos.

Buržuazinės Lietuvos 
neišspręstas uždavinys

Kas slypi mūsų krašto 
žemės gelmėse, mažai do
mino mūsų krašto buržuazi
ją, todėl ištisais dešimtme
čiais Lietuvos žemės gelmių 
paslaptis ir nebuvo atideng
ta.

Tik prie tarybų valdžios, 
šio darbo imamasi su 
kiama energija.

Kol kas mes jau 
nome, kad Tamušonių 
me, Rokiškio apskrityje, y- 
ra aptikta geležies rūda. 
Šio penkmečio metu bus iš
tirtas šios vietovės gele-

žies rūdos sluoksnių didu
mas.

Dar praeito šimtmečio 
pabaigoj geologas Tolius 
pastebėjo, kad Mažeikių 
apskr. yra nedidelių anglies 
sluoksnių.

Lietuvos geologai iš
tirs dabar šį dalyką nuo
dugniai, be to, anglies bus 
ieškoma ir Jūros periodo 
sluoksnyje, besitęsiančiame 
siaura juosta prie Nemuno 
tarp Kauno ir Klaipėdos. 
Šie žemės sluoksniai papra
stai būna turtingi anglimi.

Kretingos apylinkėse dar 
prieš karą, gręžiant žemę, 
buvo pastebėtos degamo
sios dujos. Šio reiškinio, 
kaip ir Birštono apylinkių 
druskos klodų ištyrimas, y- 
ra taip pat mūsų geologų 
uždavinys. Visiems tyrinėji
mams pravesti į mūsų res
publiką atsiunčiami reika
lingi prietaisai: tūkstančio 
metrų gilyn gręžimo stak
lės, geofiziniai prietaisai, 
suteikia galimybę žemės 
paviršiuje nustatyti gele
žies rūdos sluoksnių kontū
rus, tų sluoksnių aukštį ir 
daug ko kito. Šiais instru
mentais atlikti tyrimai įga
lins nuodugniai ištirti mūsų 
žemės gelmes, sužinoti jose 
slypinčius turtus ir jų dydį.

Nužudyti Chiniečiai
Antrasis chinietis bėgiu 

dviejų savaičių rastas nužu
dytas New Yorke. Esą, abi 
žmogžudystės atrodančios į 
apiplėšimą. Abu rasti už
smaugtais, kišeniai išversti, 
įstaigėlės išgriostos.

Pirmasis, Charles Sing, bu
vo rastas negyvas liepos 8-tą, 
savo šaputėje, 204 E. 17th St., 
o antrasis, George Seyang, lie
pos 22-rą, 203 E. 17th St. Pa
starasis ten dirbęs per 15 me
tų. Kada jis pavėlavo atsida
ryti, nustebę kostumeriai 
pradėjo klausinėti. Namo pri
žiūrėtojas rado jį negyvą.

PRANEŠIMAI
PLYMOUTH, PA.

Lietuvių Plymoutho Kapinių Korp. 
kvoterinis susirinkimas jvyks liepos 
28 d., 2 vai. dieną, Stravinskio sa
lėje, 40 Ferry St. Lotų savininkai 
ir šėrininkai malonėkite dalyvauti ir 
apsvarstyti svarbius reikalus. — Ona 
Sinkevičienė, rašt. (172-173)

SCHENECTADY, N. Y.
Sekmadienj, liepos 28 d., jvyks 

piknikas. 2 vai. dieną. Hungarian 
Park ir salėje, 933 Pleastnt St. Pel
nas skiriamas rusų kūdikiams. Pra
šome dalyvauti, turėsime užkandžių 
ir skanių gėrimų. Taipgi gera orkes
trą gros visokius šokius. Šj parengi
mą ruošia Am. Draugijos. Pagalbai 
Sovietų Sąjungai. Kom. (171-172)

MONTELLO, MASS.
Liepos 28 d., jvyks piknikas. Ren

gia LPTK, viet. skyr. Pradžia 1 v. 
Bus Liet. Taut. Namo Parke, Kes
wick Rd., prie Winter St. Turėsime 
muzikai? programą, kalbės miesto 
viršininkai ir Veikimo Kom. nariai. 
Kviečiame vietinius. Bostono ir jos 
apylinkės žmones dalyvauti. —

(171-172)

rei-

ži- 
kai-

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galingą 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, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus Įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite i dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00? 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’Š OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. i.

palikta.be
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£ NewYorko^Mžflfe7inlos
Susirado Sesutę

Alfonsas A. Balčiūnas aną 
dieną buvo užėjęs Laisvėn la
bai linksmas. Linksmybės 
priežastis — telegrama iš Ry
gos nuo sesers, su kuria visu 
karo laiku ryšiai buvo nutrū
kę. Karui pasibaigus, jo siųs
tieji laiškai buvo pradėję grįž
ti atgal su pažymėjimu, kad 
jo giminės tenai nesiranda.

Sugrįžęs iš karinės tarny
bos J. V. Laivyne, Alfonsas 
vaikščiojo į Raudonąjį Kryžių 
ir visur, kur tik manė galė
siant jam pagelbėti susisiekti 
su saviškiais. Visur jam atsa
kyta, kad nieko negalima pa
daryti. Kai kur dar dadėta. 
kad “Maskva nepraleidžia.” 
Pritrūkęs kantrybės, Alfonsas 
pabandė telegrafuoti sesutei 
paprastu telegrafu, be pagal
bų. Trumpu laiku gavo atsa
kymą nuo sesers.

žinoma, to atsakymo nebū
tų gavęs, jeigu jo sesutės ne- 
sirastų tarp gyvųjų.

Alfonso džiaugsmas, tačiau, 
dar ne pilnas. Telegramoje 
nepasakoma, kur jo mamytė, 
su kuria jis išsiskyrė pirm pat 
karo, išvykdamas Amerikon. 
Vienok jau turėdamas ryšį su 
viena iš dviejų, tikisi ne už 
ilgo susisiekti ir su motina, 
jeigu jai pavyko laimingai iš
gyventi karo audras ir vokie
čių okupaciją.

Havemeyer Turgus 
Užpikietuotas

Williamsburge Paskelbė 
Mėsos Streiką

Šeimininkės žemajame Wil- 
liamsburge paskelbė mėsos 
streiką dviem dienom, liepos 
24-tą ir 26-tą, protestui prieš 
aukštas mėsos kainas.

Streikas vyriausia koncen
truojamas ant Havemeyer St. 
ir Lee Avė., bet sieks ir to
liau.

pas 
žuvis, žuvis 
net per au
kas bus už 
leisime kai-

Ačiū Visiems!

Tėmytojai Demonstra
tyviai Išėjo iš Freeport 
“Tyrinėjimą”

Mr.

Mr. 
virši-

reikš- 
finansiš-

Pasidarbavus Juozui Stepo
naičiui, Antanui Zizui, Vincui 
Brazaičiui ir abiem Liukams, 
dailiai buvo suruoštas iš ar
mijos pasitikimo bankietas 
kapitonui Alfonsui Deikui.

Bankietas įvyko 20-tą die
ną liepos, Lietuvių Amerikos 
Piliečiu Kliube. žmonių buvo 
nemažai. Tad dėkavojam vi
siems už skaitlingą atsilanky
mą, gerus ir širdingus linkėji
mus mūsų kasdieniam gyveni
me. Mes jūs irgi neužmiršime.

Taip pat tariame draugišką 
ačiū Juozui Zakarauskui ir 
Petrui Wilchinskui už konver- 
tuose įteiktas dovanas!

Jūsų, Alekas ir 
Alfonsas Deikai.

As- 
W.

ne 
bet pasinio j imas 

ir kaltininkus

“tyrimo.”
Faulkner kelis 

ginti užmuštųjų 
reikalą, statyti

Tai išgirdusi, Langstoniutė 
atsisuko į publiką ir pareiškė: 

“Greenbaum, Gelb ir De
wey, kurie taip ciniškai žai
džia mirtimi dviejų negrų ka
riškių, bando pasidaryti sau 
politinio kapitalo iš tos piktos 
blogdarybės prieš negrų liau
dį.” Pasakiusi, kad jai tokia

i procedūra įgriso, Langstoniutė 
i pasisuko eiti iš kambario ir 
! pasiūlė padaryti tą patį 
i siems, kuriems procedūra 
rodo taip, kaip jai.

VI' 
at

Išvykęs j Darbą
Ilgokas laikas Brooklyne ir 

Lietuvos žmonėms Drabužių 
Centre nesimato Jurgio Ware- 
šono, kuris būdavo dažnus 
darbininkas tame centre. Ma
nėme, jog atostogauja. Tačiau 
sužinojome, kad jis sykiu su 
Petru šolomsku dirba pas ūki
ninką Laskį,
N. Y. šolomskas 
deda farmeriauti, 
n as dirba ūkyje 
darbus.

Abu pasitenkinę
bu ir pas jį gyvenimu. Ware- 
sonas savo darbą neužilgo 
baigsiąs — sugrįš į Brookly- 
na.

vidurdienį 
turgavoji Havemeyer gat- 
dalis, Lee Avė. ir apylin- 
artimiausičs bučemės bu- 
užpikietuotos. Bučemės
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Ketvirtadienio 
visa 
vės 
kės 
vo
tuščios, retas kas eina per pi- 
kietus.

Penktadienį, antra ir pas
kutinę šio bandomojo mėsos 
streiko dieną, Streiko Komite
tas sakė, pikietuos ilgiau 
nuo 9 vai. ryto iki vakaro, 
kiek spėkos leis, praplės 
kietą į tolimesnes gatves.

Pikietuoja, didžiumoje, mo
terys šeimininkės ir jaunos 
merginos. Pagelbsti grupė vy
rų. Greta iškabas nešančių pi- 
kietų, grupės kitų dalina la
pelius ir šaukia:

“Nepirkite, mėsos šiandien 
ir rytoj!” “Ateikite padėti pi- 
kietuoti!” “Laimėkime žemes
nes kainas!”

“Dieve laimink jus!” sako 
praeidamos šeimininkės. “Be 
penkinės dabar į bučernę nė 
kojos nebegali įkelti, už pen
kinę pirkus mėsos į piniginę 
gali susidėti.

Brooktondale, 
Laskiui pa

ti W areso- 
karpcnterioVirš trys ketvirtadaliai 

vusių kambaryje pareiškė 
vo pasipiktinimą išeidami kar
tu su Langstoniutė ir Faulk- 
neriu.

Išėjusieji iš posėdžio 57 as
menys, atstovaują 17 organi
zacijų, susirinko viešbutyje 
Diplomat ir nutarė, kad rei
kalinga didesnio, energinges
nio masių veikimo prispirti 
Dewey paskirti speciali pro
kurorą, kuris panaujintų ir 
bešališkai pravestų tyrinėji
mą. Ir pasiuntė gub. Dewey 
telegramą smerkiant šį tyri
nėjimą.

b li
sa- Tvaski o dar-

Komedija “The Glass Ma- 
nagerie” paskutiniu kartu 
bus vaidinama rugpjūčio 3- 
čią po sėkmingo išbuvimo ant 
Broadway 563 perstatymams.

bonams, Raudonajam Kryžiui 
ir kitiems karui laimėti reika
lams.

—Kame dalykas,
Schatz? 1— klausia jie.

—Nuostabu ! — Atsiliepia 
tasai. — Pirmu kartu girdžiu, 
kad ši salė permaža šios su- 
siedijos organizacijų atsto
vams susirinkti. Tuoj pašauk
siu YMCA viršininkus, gal 
koks nesusipratimas.

Už kelių minučių 
Schatz išgirdo YMCA 
n in k o atsiprašinėjantį 
telefonu. Girdi, net 18 
mingiausių (žinopia,
kai) biznierių šaukė protes
tuoti, tad mes negalime duo
ti salės mitingui prieš aukš
tas kainas.

Mr. Schatz, ne mažiau nu
stebęs ir užgautas, atėjo pats 
pirmasis ant gatvės kampo 
priešais YMCA pasitikti komi
tetą ir ateinančius į susirinki
mą organizacijų atstovus, in
formuoti juos apie padėtį. Ne
vyniodamas į vatą savo kriti
kos, įdomioje prakalboje, Mr. 
Schatz pasmerkė tuos YMCA 
viršininkus, kurie pastatė ke
liolikos stambiųjų biznierių 
pelnus pirm tūkstančių gyven
tojų duonos ir pastogės.

Pradžioje mitingo, susibėgę 
žymiausių organizacijų atsto
vai ant vietos pasitarė ir iš
sprendė, kad tokiai padėčiai 
esant streikas nebegalima ati
dėlioti. Ir čia pat raportavo 
visuomenei streiką pradėti 25- 
tos rytą, dviem dienom.

Publika, kurios didžiumą 
čia sudarė šeimininkės, tam 
entuziastiškai pritarė, žadė
damos sekamą rytą ateiti j pi- 
kietą. Daugelis įstojo į Varto
tojų Tarybą.

Tarpe čia pareiškusių pa
ramą streikui buvo ir Lietu
vių Moterų Apšvietos Kliubas, 
čia atstovautas jo pirmininkės 
ir poros kitų. Pageidautina, 
kad mūsų kliubietės nuvyktų 
pagelbėti streikui.

Be minėtų, mitinge dar kal
bėjo Ben Sher iš 14-to A. D. 
Darbo Partijos ir kunigas 
Peshkoff, So. 3-čios gatvės 
metodistų bažnyčios klebonas.
Šeštadienio Vakarą Raportuos

Pasekmes

Vilniaus Instituto 
Reikalu

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVerg^een 7-6868
221 South 4th Street

Lietūs antradienį vėl sulai
kė 64 skridimus LaGuardia 
lėktuvu stotyje. Daug kitų pa
vėlavo.

“Kainos turi būti nuleistos 
žemyn. Streiką mes turime 
laimėti ir tikimės laimėti,” 
šaukia šeimininkės, “nes be 
to mūsų vaikai, mūsų visa šei
myna alks. Jau dabar alksta, 
tik po trijų savaičių po panai
kinimo kainų kontrolės 
mus ant stalo tik 
ir vėl žuvis, žuvis 
sis jau lenda. O 
6 mėnesių, jeigu
noms vis taip kilti, kaip pa
kilo per tas tris savaites.”

Taip pareiškė Dorothy Ba
der, gražuolė, jaunutė šeimi
ninkė, lydima gausių aplodis
mentų. Jaunuolė kalbėtoja, 
tačiau, jau auklinti pusantrų 
metų amžiaus dukrytę. Jinai 
jau rimtai susirūpinusi, kad 
nesuvaldytų kainų atnešta in
fliacija nusineš jos šeimos lai
mę. Kad atims galimybę iš
auklėti sveiką, stiprią šeimą, 
išleisti mokslą. Kad infliaci
jos atneštas fašizmas priar
tins trečią karą. Jinai tad, ne
laukdama to visko 
darbuojasi ir kovoja 
kad alkis, infliacija, 
ir karas neateitų.

Šaukia Visus Talkon
Masiniai pikietai užstrei- 

kuotų sričių prasideda ryto 
10:30. Susirenka prie kampo 
Havemeyer ir Grand St. Ex
tension. Čia Vartotojų Tary
bos komisija paskirsto parei
gas —- kam kur stoti pikietuo- 
ti, kas neš iškabas su šūkiais, 
kas dalins lapelius.

Kviečia visus norinčius at
kovoti žemesnes kainas prisi- 
sidėti darbu. Kas negali visą 
dieną, prašo nors valandžiu
kei. Pikietas vedamas vidur
dienį, didžiausios prekybos va
landomis. Bet yra ir vakarais 
galimų atlikti darbų, 
negali visai prisidėti 
prašo nors finansiniai 
ti. Padarymas iškabų, 
lėšuoja pinigų. Tikėtis 
nų darbo ir pinigų, o 
nieko, būtų perdaug.

Vartotojų Taryba (Consu
mers Council) šiuo tarpu tal- 
pinasi vietinėje Darbo Parti
jos raštinėje, 216 Broadway.

Streiką Remia Daugelis 
Organizacijų

Streikas gal būtų buvęs 
skelbiamas tik už savaitės ar 
kitos, o gal net būtų buvę ir 
koki kitokį būdai nutarti 
vai, ne streikas, jeigu... 
gu nebūtų buvę kėsintasi 
gniaužti vartotojų balsą.

Keliolikos žymiausių vietos 
organizacijų atstovai, ateida
mi į susirinkimą, šauktą į 
YMCA patalpas, buvo sutikti 
komiteto su paaiškinimu, kad 
planas pakeistas, turėsime mi
tingą gatvėje. Kame dalykas?

“Salė Permaža”
Toks buvęs atsakymas atsa

kant komitetui salę, bet čia 
suėję išgirdome istoriją to
kią :

Trejetą valandų pirm susi
rinkimo laiko, Vartotojų Ta
rybos komisijai, šaukiančiai šį 
susirinkimą, pranešta, kad jie 
čia negalėsią susirinkti dėl 
mažumo salės.

Netikėdami savo ausims, 
komitetas šaukiasi į Julius 
Schatz, Darbo Partijos virši
ninką 4-me A. D., per desėt- 
ką metų YMCA narį, buvusį 
Civilinių Apsįgynimo viršinin
ką šiame distrikte visu karo 
laiku, su kuriuo toje pat salė
je mitingaudami jie sukėlė 
daugtūkstantines sumas karo

Šiomis dienomis gavome 
daugiau aukų įrengimui Me
dicinos Inst. Vilniuje. Aukavo 
sekami :

Vincas Globičius, Brooklyn,

Kazys Viltrakis, New York 
City, N. Y., $10.

Mikolas Matulevičius, New 
York City, N. Y., $10.

Varde Lietuvos žmonių, ta
riame širdingai ačiū !

L. K-tč,
LPTK Fin. Sekr.

savaip “perkošia,” o

ateinant, 
šiandien, 
fašizmas

O kas 
darbu, 
parem- 
lapelių 
iš vie-

Katės Pasivaikščioji
mas Lėšavo $5!)

in-

Keli desėtkai asmenų, su į 
advokatu Stanley Faulkner ir 
Dorothy Langston priešakyje, 
demonstratyviai apleido posė
džius, kur pravedama tas taip 
vadinamasis Freeporto dviejų 
negrų brolių Fergusonų nušo
vimo “tyrinėjimas.”

Posėdžiai vedami Bar 
sociation patalpose, 42 
44th St., New Yorke.

Išėjusieji sako, .jog tai 
tyrinėjimas,
dalyką suvelti 
nubaltinti. Tad jie apleido po
sėdžius proteste prieš vienpu
siškumą, prieš netikusį prave
rt imą to neva 

Advokatas 
kart bandė 
Fergusonų
klausimus. Bet iš pat pradžių 
ii’ visu laiku jam to neleido. 
O jeigu kuri mažiau reikšmin
gą klausimėlį leido, tai ir tą 
ne tiesioginiai. Gub. Dewey 
paskirtasis tyrinėtojas Law
rence S. Greenbaum ar jo pa
dėjėjas Sol Gelb jo klausimą 
pirma
paskiau patys klausia.

Panašiai elgiamasi ir prieš 
Milton Paulson. Nacionalės 
Teisininku Gildijos advokatą, 
taipgi prieš Frank Williams. 
National Association for the 
Advancement of Colored Peo- 
nle advokatą.

Po kelių bandymų klausti 
klausimus. Faulkner atsistojo 
ir pasmerkė Greenbaumą, kad 
iis “priešiškai veda” visa ei
gą. Prie to, pareiškė, kad jis 
“atsisako toliau tyrinėjimą 
\svarbinti. girdint aiškiai ap
robuotą baltinimą.”

Tuo tarpu atsistojo p-lė 
Langston. New York Commit
tee for Justice in Freenort 
vykdomoji sekretorė. Ji klau
sė Greenbaumo. ar jis ketina 
ir toliau vesti tvrinėjimą tais 
pačiais būdais. Greenbaum at
sakė pagrasinimu ją išmesti iš 
posėdžio.

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadieni.

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

nes ten 
(171-172)

Tel. SOuth 8-5569

PETER KAPISKAS

BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

4

PAJIEŠKOJIMAJ
Aš, Matilda Sirutiene, iš Chicago, 

UI., pajieškaū pusbrolio Kazimiero 
Bakavccko. Lietuvoj kilęs iš Vilka
viškio apskr.. Majoriškių kaimo. 
Gyveno Brooklyne arba New Yorko 
mieste. Jis pats, arba kas apie jį 
Žino, prašau atsišaukti po 427 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y., 
randasi jam laiškas.

Paiicškau savo kūmo Karolio Ja
navičiaus. Girdėjau, kad gyvena1 
Bridgeport, Conn. Kas žinote jo ant
rašą. prašau pranešti, arba lai pats 
atsiliepia. Būsiu labai dėkingas. 
Antanas Rudis, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. L. (171-172)

Pajieškaū nupirkimui Beer Gar
den (užeigos) su pilnais laisniais. 
Pageidaujama, kad vieta būtų Broo
klyne. Ne.iieškau labai brangios vie
tos, vidutiniškos. Jeigu kas turite,, 
arba žinote kur galima tokią vietą 
nupirkti, malonėkite man laiškais 
pranešti, už ką būsiu dėkingas. Wil
liam Smith, 
Brooklyn. N. Y.

piIIĄg/jĮjgįll

prasikaltėlio 
savininkas 

esančio 
Capitol, 880 8th Avė.,
Yorke. Už tą numerio 
“garbę” jis pasimokėjo 
Iš karto buvo skirta 

Po savininko atsiprašy-

Frank

Atostogavo

r

DAIMONTAI

NAUDAI DIENRAŠČIO Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Kaina $3 Į

g:

9:30 vai. ryte 
salės. Iš parko

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

sau 
abi

TUOJAU kreipkitės į 
Laisvės raštinę ir užsisa
kykite vietą buse.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

ko
je i- 
už-

šiandien susigrobti sau 
pelno.” Įdomu bus iš-

Kliubietė.

263 — 55th Street.
(170-175)

TUOJAU užsisakykite 
vietą buse. 
pusi.

Bušai išeis 
nuo Laisvės 
grįš 8-tą valandą vakare.

tas 
ant

' Jis 
ma
Randasi Ward A 41.

Frank Zailskis yra gerai ži
nomas tarp kriaučių, pats dir
bo pas Atkočaitį.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinę*

Geri Užkandžiai

Manager *
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

\ Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

W. 
už 

ant

ZZA RESTAURANT

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. V.

TED. EVERGREEN S-9770

I

Staigiai susirgo
Zailskis. Liepos 23-čią išvež- 

į Kings County ligoninę 
Clarkson Ave., Brooklyne. 
kritiškoje padėtyje. Gali- 

jį atlankyti bile laiku.

Liepos 27-tos vakarą wil- 
liamsburgiečiai kviečiami susi
rinkti ant kampo Grand St. 
Extension ir Havemeyer. 
sakė Streiko Komitetas, 
portuosime, ką 
kaip ėjosi streike, 
pagelbėjo. Kurie 
norėjo, kad mes 
nusipirkti mėsos, o kurie ne
paisė mūsų gyvenimo rytoj, bi
le tik 
daug 
girsti.

čia, 
“ra 

atsiekėme, 
kas mums 
biznieriai 

išgalėtume

Norintieji Važiuoti į 
Philadelphijos

Sofija Petkienė, Moterų 
Apšvietos Kliubo sekretore, 
šiomis dienomis sugrįžo iš ato
stogų, kurias ji praleido su sa
vo sesute. Lankėsi Albany, 
taipgi Saratoga Springs. Sakė
si gerai pasilsėjusi ir šio to 
naujesnio pamačiusi. Leng
viau bus darbas už duoną ša- 
poje ir pareigos draugijoje.

D ė.

Sveikatos Department© 
jspektoriai praeitą trečiadienį 
pašaukė į teismą 70 prasikal
tusių švarai. Iš tų 4 5 bendrai 
sumokėjo $4,145 pabaudomis. 
Daugiausiai, kaip atrodo iš 
skelbimo bylų, prasikalstama 
kafejose. Matomai, tūli tokių 
užeigų savininkai sprendžia, 
kad įsigėrusiam bile kas, bile 
kaip gerai.

Prasikaltimų daug randama 
tenai, kur iš fronto viskas la
bai šaunu, blizga.

Pavyzd in, praeitą antradie
nį gausiausio 
medalį nusinešė
Carnival Restaurano, 
Hotel 
New 
pirmo 
$400. 
$500.
mo už viską, teisėjas nuleido 
šimtinę. Tenai virtuvėje ir 
sandėlyje buvę rasta net 11 
prasikaltimų.

Savininkas Brussels Restau
rano, 26 E. 63rd St., taipgi ne 
paskutinėje iš pažiūros viete
lėje, kaltinamas už nešvarias 
stiklines, dejavo negalįs gauti 
gana indų plovėjų. — O tuo 
tarpu visuomenė lai pasikaria, 
— pastebėjo teisėjas Strong 
ir pasiūlė užsimokėti $150.

Nedick standas, 480 8th 
Avė. pasimokėjo irgi $150 už 
nešvarius stalavus indus.

Barnaby Wurzbeck, 107 
23rd St., pasimokėjo $50 
katės pasivaikščiojimą
“kaunterio.” — Katės gerai 
savo vietoje, bet jų vieta nėra 
ant stalo, — pridėjo teisėjas 
skirdamas pabaudą.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kaatpai Broadway lr 8tone Ave, 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

LAIKRODŽIAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai 
dalykėliai

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2173. (Art! Graham Ave.) Atdara Vakarais.

——


