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Karinių Šmugelninkų
Agentai Išvogė Doku-
mentus iš Senato

į
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“MANčUKUO KARA
LIUS” PU-YI TEISME

KAI KURIUOS ŽYDUS 
ANGLAI PALEIDO

uo-
pa-

Paryžius. — Taikos kon
ferencijoj dalyvauja ir An
drius Višinskis, Sovietų už
sienio reikalų ministro pa
vaduotojas.

Puerto Rico saloj įvyko 
žemes drebėjimas.

KORPORACIJA LABAI 
PIGIAI PIRKO FABRI

KĄ Iš VALDŽIOS

Taikos konferencijos atsidarymas Luxembourg Palo- 
ciuj, Paryžiuje. Kalba Francijos premjeras preziden
tas G. Bidault; ragina 21-ną tautą panaikinti “karo 
rykštę.”

Britų Zonoje.
Japonai ir Vokiečiai.

u z 
ša-

nei
Ka-

“DIEVIŠKOJO TĖVO” 
VEDYBOS

Visi ministrai

kuri pasivadino

Beje, lenkiški 
bia, kad bėgyi 
riu mėnesių iš

Perkilnojimas.
Rugsėjo 1 d.

Rašo R. M

metų pabaiga, ma- 
baigta perkraustyti 
Lietuvos, Bielorusijos

šaltiniai skel- 
sekamų ketu- 
Lenkijos bus 

iškraustyti paskutinieji vokie-
v • •ciai.

čia turima galvoje vyriau
siai tie vokiečiai, kurie gyve
no Aukštesnėiėj Silezijoj, Po
meranijoj ir Rytų Prūsijoj, da
bar atitekusiose naujai Len
kijai.

Su šių 
tyt, bus 
lenkai iš
ir Ukrainos; vokiečiai iš Len
kijos, čechoslovakijos ir kitų 
kraštų, kur jie nepageidauja
mi.

Stebėtini šiuo metu eina 
žmonių perkilnojimai. Visa 
tai turėtų patarnauti ateities 
taikai ir draugiškesniam tarp
tautiniam sugyvenimui. Bet ar 
taip bus?!

7 d., Dulles pareiškė:
“Vokiečiai, matyt, yra 

svarbiausia karinė jėga po 
atominės bombos.”

PM korespon-' 184
P. Warburg ra- 
valdomą zoną

Britai valdo vo-

Dienraščio 
(lentas James 
šo apie britų 
Vokietijoje,
kiečius kaip savo kolonijinius, 
pavergtus žmones, žymi Mr. 
Warburg. Ligi šiol ten dar 
nėra pravesti nei joki rinki
mai. Patiems vokiečiams ini
ciatyvos duodama komažiau- 
siai: visur kišasi anglai.

žmonių s u demokratinimo 
darbas apleistas. Tiesa, ang
lai šian ir ten suima vieną ki
tą nacį, nusikaltėlį liaudžiai,— 
bet suima dažniausiai kokį 
nors smulkų in d i vi d u ai ą, kuo
met turtingieji kriminalistai 
laisvai ir laimingai sau gyve
na.

Šitie anglams kaltinimai 
yra juo sunkesni, kai žmogus 
prisimeni, kad šiandien Angli
joje valdo darbiečiai, socialis
tai, kurie, rodosi, turėtų ge
riau elgtis.

Kanadiečių Liaudies Balse 
skaitome:

“Kanados ir Amerikos ko- 
lumnistai labai atakuoja tuos 
kraštus, kurie pasimoję išva
ryti vokiečius. Jie verkia jų 
su ašaromis.

“Bet gi Kanada gabena Ja- 
ponijon net čia gimusius japo
nus.

“Tiesa, negabenami tie, ku
rie pradžioje karo su Japoni
ja nepasirašė, kad nori važiuo
ti namo, bet tas didelio skir
tumo nesudaro.

“Taipgi japonams nebelei
džiama grįžti į Ramiojo van
denyno pakraštį.”

Kiekvienam aišku, jog 
Jungtinėms Valstijoms nei 
nadai keliolikos tūkstančių ja
ponų gyvenimas nesudaro to
kio pavojaus, kokį, sakysime, 
cechams sudarė vokiečiai su
dėtai.

Sudetai buvo atviri Hitlerio 
garbintojai ir dūrė Čechoslo- 
vakijai nugaron tuojau, kai 
tik hitlerinės govėdos pradėjo 
tan kraštan veržtis.

Tuo būdu, kas šiandien ga
li kaltinti Čechoslovakiją 
tai, kad ji perkelia iš savo 
lies sudėtus Vokietijon?’

Paskutinis didžiulis šių me
tų laisviečiu piknikas rugsėjo 
1 d. prie Philadelphijos.

Philadelphiečiai, matyt, 
liai prie jo ruošiasi, kad 
daryti nasekmingiausiu.

Brooklyne yra užsakyti trys 
busai žmonėms vežti į pikni
ką.

Kurie nori ten vykti, jau da
bar turi susiregistruoti, kad 
vėliau nebūtų pervėlu.

Gal ir Newarkas su Eliza- 
bethu galėtų suorganizuoti 

\ nors po vieną busą ?
Pagalvokit, draugai ir drau

gės!

ORAS. — Bus šiltoka.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Boroklyn, N. Y., Penktadienis, Rugp, (Aug.)

TOKIEČIAI--SVARBIAUSIA NAUJO 
KARO PRIEMONE PO ATOM-BOMBOS, 
SAKO WALL STRYTO ADVOKATAS
Nužiūrima, kad Anglija-Amerika 

Planuoja Pavartot Vokietiją 
Karui prieš Sovietų Sąjungą

TAIKOS KONFERENCIJOJ J. BYRNES 
VEIKIAS KAIP ARDYTOJAS KETURIU 
DIDŽIŲJŲ TALKININKU VIENYBES

London. — Wall Stryto 
milionierių advokatas, re- 
publikonas John Foster 
Dulles sakė, kad didieji tal
kininkai stengiasi “pa
trauki vokiečius į savo pu
sę dėlei naujo karo.” Kal
bėdamas Pasaulinės Baž
nyčių Tarybos susirinkime 
Cambridge mieste, rugpj.

Nusišovė Amerikos 
Pulkininkas Link, 
Šmugelninkas

Berlin. — Nusišovė Ame
rikos pulkininkas A. E. 
Link, kuris buvo traukia
mas į teismą už šmugelį 
juodojoj rinkoj. Pulk. Link, 
karinės amerikonų valdy
bos narys Berlyne, varė 
rakietą cigaretais ir saldai
niais, ir labai praturtėjo.

Tapo suimti ir du buvę 
kareiviai, tos valdybos na
riai. Jiedu pralobo iš alko
holio šmugelio.

Nominuotas Trumano 
Kandidatas Į Kongresą

Kansas City, Mo. — No
minacijų balsavimus į Jung
tinių Valstijų kongresą lai
mėjo Enos A. Axtell, prezi
dento Trumano remiamas 
kandidatas.

Prakišo dabartinis kon
gresmanas Roger Slough- 
ter, prieš kurį Trumanas 
išstojo. Axtellj rėmė ir CIO 
Politinio Veikimo Komite
tas.

Po nominacijų pralaimė
jimo, Sloughter šaukė de
mokratus sutraukyt ryšius 
su CIO Polit. Veikimo Ko
mitetu. Jis pranašavo, kad 
jei demokratai neatmes to 
komiteto, tai girdi, jie pra
kiš prezidento 
1948

Jauna Moteris Ištrūko iš Kapo, 
Kuri Vyras Iškasė Jai Palaidot
Atlanta, Ga. — Sugrįžęs 

iš laivyno tarnybos, Wil
liam L. Gantt iškasė krū
muose 6 pėdų gilumo duo
bę; paskui verstinai atve
žė savo moterį Janie, 19 
metų, ir įmetė jų į duobę. 
Jis skyrė jai tris savaites 
laiko duobėje pasirinkt, 
kaip ji norėtų būti nužudy
ta, ar nušauta ar nudurta. 
Tada jis čia užkastų ją. 
Taip jis ją nubaustų už tai,

New York.—Daily Work
er rašo, kad Dulles, valsty
bės sekretoriaus Byrneso 
patarėjas, turbūt, žino to
kias Amerikos valdžios in
tencijas link Vokietijos.

Daily Worker sako, jog 
Anglija ir Jungtinės Valsti
jos laužo padarytą su So
vietais sutartį Potsdame- 

į Berlyne. Savo užimtuose 
■ Vokietijos ruožtuose ame
rikonai ir anglai nepanai
kino nacių galios, tęsia tas 
laikraštis. Jie nesuardė ir 
nacių trustų.

Daily Worker įtaria An
glijos valdovus ir Byrnesą, 
kad jie stengiasi panaudot 
Vokietiją, kaip “paruoštą 
šaulį prie šdemokratiniam 
karui, prieš Sovietų Sąjun-

Tokio. — Karinis talki
ninku teismas klausinės ir 
Henry Pu-yi, Japonijos pa
stumdėlį, kurį japonai buvo 
pastatę Mančukuo (Man- 
džurijos) karalium. Sovie
tai iki šiol laikė Henry Pu- 
yi, kaip belaisvį Vladivosto
ke.

Žada Suvaldyt Jankių 
“Raketą” Japonijoj

Tokio. — Karinė ameri
konų vyriausybė ketina pa- 
žabot savo kariuomenės 
šmugelį. Sako, jankiai iš 
juodosios rinkos biznių tiek 
pasipelnė, kad pasiuntė sa
viškiams į Jungtines Vals
tijas 35 milionus dolerių 
daugiau, negu jiem viso 
išmokėta algų nuo ameri
konų atsikraustymo į Japo
niją iki šiol.

Atlanta, Ga. — Tyrinėja
ma Ku Klux Klano ryšiai 
su naciais.

Tokio. — Skaičiuojama, 
jog karo veiksmuose žuvo 
1,100,000 japonų.

kad jinai atsisako su juom 
gyventi.

Bet įmesta duobėn mote
ris nudavė esanti labai al
kana ir prašė valgyti; o 
kuomet vyras nuėjo į krau
tuvę maisto jai nupirkti, 
moteris šiaip taip išlipo iš 
duobės ir apskundė savo 
vyrą. Jis tapo areštuotas.

Vyras norėjo ją duobė-* 
je surišti, bet moteris iš
meldė, kad nerištų.

Buvusieji Vokietijos 
Sėbrai Pakviesti į 
Taikos Konferenciją

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekret. James 
Byrnes ragino pakviesti į 
taikos konferenciją penkis 
buvusius karinius nacių 
bendradarbius/ — Italiją, 
Vengriją, Rumuniją, Bul
gariją ir Suomiją. Konfe
rencijos taisyklių komitetas 
priėmė Byrnes paraginimą. 
Byrnes sakė, reikią duoti 
progą buvusiem Vokietijos 
papėdininkam pareikšti, ką 
jie mano apie Keturių Di
džiųjų pagamintus planus 
dėl taikos sutarčių su jais.

ANGLAI BLOKADUOS 
PALESTINA PRIEŠ 
ŽYDUS ATEIVIUS

London. — Kariniai 
glijos laivai, lėktuvai ir ar
mija ruošiasi užblokuot vi
sus kelius žydams, mėgi
nantiems “neteisėtai” at
vykti iš Europos į Palesti
ną.

Pranešama, jog anglai 
sustabdę 10 laivų, kuriais 
be Anglijos leidimo plaukė 
apie 10,000 žydų į Palesti
ną.

Jeruzalė. — Anglų val
džia paleido 1,700 žydų iš 
tūkstančių, kurie buvo su
imti per pastarąsias abla- 
vas Palestinoje. Jie buvo 
areštuoti kaip nužiūrimi te
roristai. Būsią paleista 
dar (970 suimtųjų, prieš ku
riuos nėra parodymų.

Temple Universit. moks
lininkai išrado 
kuris įspėja, 
širdies liga.

prietaisą, 
kam gręsia

H’
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Washington. — Pernai 
vasarą buvo išvogti iš se
nato raštinės svarbūs do
kumentai apie šmugeliškus 
a m u n icijos kontraktorius 
Garssonus. Taip pat išvog
ti tūli dokumentai iš Fede- 
ralių Seklių Biuro (FBI). 
Tūli kiti dokumentai buvo 
nukopijuoti ir sugrąžinti. 
Karinių senato tyrinėjimų 
komitetas sužinojo vagių 
vardus, bet viešai neskelbia. 
Kongresmanas May įtaria
mas, kaip tų šmugelninkų 
tarpininkas.

H. J. KAISER PRAŠO 
IŠTIRTI PLIENO 
TRUSTO VEIKLA

Oakland, Calif. — Paly
ginti naujas, nepriklauso
mas laivų, automobilių ir 
plieno fabrikantas, Henry 
J. Kaiseris prašo senato 
komisiją iš tirt United 
States Plieno korporaciją ir 
jo paties biznį. Jis kaltina 
tą korporaciją už sąmokslą 
su valdininkais ir pelna- 
grobystę.

Oakland, Calif. — H. J. 
Kaiser, laivų statymo fab
rikantas, paskelbė, jog Am
erikos valdžia karo metu 
pastatė plieno fabriką už 
200 milionų dolerių; o trus
ting U. S. Plieno korpora
cija po karo pirko tą fabri
ką iš valdžios tik už 50 mi
lionų.

Saginaw, Mich. — Kuk- 
luksai naktį sudegino savo 
kryžių; reiškia, jie veiks.

Amerikos Valstybės Sekretorius 
Perša Priimt Dviejų Trečdalių 

Balsų Tarimus kaip Privalomus
Paryžius. — Taikos kon

ferencijos taisyklių komite
to pirmininkas, Belgijos 
delegatas Paul-Henri Spaak 
davė šitokį pasiūlymą: Jei
gu konferencija dviem treč
daliais balsų padarys bet 
koki tarimą, tai ir Keturiu 
Didžiųjų užsieniniai minis
trai turės užgirti tokį tari
mą, kaipo privalomą.

Amerikos atstovas, vals
tybės sekretorius James 
Byrnes parėmė šį belgo su
manymą. Nes tai iš tikrų
jų paties Byrnes sumany
mas. Juk Byrnes pareiš
kė, kad jis visomis jėgomis 
rems tokius tarimus, už ku-

i riuos dviem trečdaliais bal- 
suos “mažųjų tautų” dele-

'• gatai (vadovaujami anglų- 
amerikonų).

Tai yra atviras keturių 
; didžiųjų talkininkų užsie- 
i niniu ministru susitarimo

Philadelphia. — 70 metų 
amžiaus negras Major <~ 
Divine susituokė su balta 
meri 
chings, 21 metų. _____
skelbiasi “dieviškuoju tė
vu” ir tiesiog “dievu.” Sa
vo moterį jis perkrikštijo į 
“Malonųjį Angelą.”

į Sudaryta Naujas Turky 
Ė" 0^ Ministry Kabinetas

Ankara, Turkija. — Pre
zidentas Ismet Inonu užgy- 

i re naują Turkijos ministrų 
kabinetą, kurio premjeras 

į yra Recep Peker. Užsienio 
' reikalu ministras Hassan 
Saka ir trys kiti yra tie pa
tys, kaip ir pastarajame 
kabinete.

London.— Arabų Valsty- Prezidentas nepakvietė į 
bių Sąjungos vadai atmetė valdžią nė vieno Demokra- 
Anglijos planą suskaldyti tų Partijos žmogaus, nors 
Palestiną į keturias dalis.: į seimą išrinkta apie 60 de- 
Jie atsisakė nuo bet kokių mokratų.
derybų tuo klausimu su An- tik iš reakcinės prezidento 
glija. Arabų atstovai ne- partijos,
pasitenkinę, kad Amerika “respublikine liaudies” par- 
kišasi į Palestinos dalykus.
Jie žadėjo kreiptis į Sovie
tų Sąjungą; sako, jei Ame
rika kišasi į Palestiną, tai 
kodėl Sovietai negalėtų da
lyvauti to klausimo spren
dime? Žydų vadai taipgi 
kritikuoja Anglijos planą.

Arabai Atmeta Angly 
Planą dėl Palestinos

Dovanota Gyvybė Turčiui, Kuris 
Nužudė “Silpnaproti” Sūnų

Boston. — Massachusetts \ džios pasakojo, kad sūnus 
valstijos gubernatorius įsipainiojęs į praplyšusias 
Maurice J. Tobin dovanojo 
gyvybę turčiui advokatui 
Johnui F. Noxonui, kuris 
nužudė savo šešių mėnesių 
sūnų. Už tai Noxonas bu
vo nusmerktas mirti elek
tros kedėje. Dabar guber
natorius pakeitė jam mir
ties bausmę kalėjimu iki 
gyvos galvos.

Teisme Noxonas iš pra-

LAISVe-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 
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Telephone: Stagg 2-3878

trais pasižadėjo laikyti vi
sus taikos konferencijos 
tarimus tiktai patarimais, 
o ne privalomais Keturiems 
Didiesiems sprendimais, vis 
tiek kokia balsų dauguma 
jie būtų konferencijoj pri
imti. Anglijos delegatas 
dar nesakė, ar rems Byr- 
nesa. c.

Graikijos Caristai 
Iš Oro Žudo Demo
kratinius Graikus

Athenai. — Graikijos fa
šistų - monarchistų valdžia 
pasiuntė lėktuvus prieš de
mokratinius žmones Olym- 
po kalno srityje. Oro bom
bomis ir kulkosvaidžių šo
viniais jie išnaikino ištisus 
patrijotų kaimus ir sody
bas — nušlavė vyrus, mote
ris ir vaikus. Taip elgiasi 
caristinė fašistų valdžia, 
kurią Anglija užkorė Grai
kijai.

London. — Pranešama, 
kad jeigu Amerika ir nepri
tartų, Anglija vis tiek skal
dys Palestiną į keturias da
lis.

Prez. Trumanas * pasira
šė bilių dėl atlyginimo ve
teranam už prarastą poilsio 
laiką.

elektros vielas namie ir 
taip atsitiktinai žuvęs. Pas
kui Noxono advokatai tvir
tino, kad tėvas iš pasigailė
jimo nužudęs sūnų. Jie sa
kė, jog kūdikis buvęs silp
naprotis, panašus į mongo
lą ir negražus.

Noxonas raišas, kūdikių 
p a r a 1 y žiaus apšlubintas, 
tuoj po mokslo baigimo.
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fo “Revoliucijos” Tennessee Valstijoj
Athens mieste, Tennessee valstijoj, įvyko piliečių 

“revoliucija” prieš reakcininkų balsavimų sistema. Ten- 
’nessee valstija priklauso prie tų pietinių valstijų, kur tik 
saujalė turčių naudojasi demokratijos laisvėmis, kur 
darbo žmonės —paprasti piliečiai yra visaip apgaunami. 
Ir laike dabartinių balsavimų “Demokratijos Partijos”, 
kuri ten yra tik viena oficialė partija, pastatyti šerifai 
mušė, daužė piliečius, turinčius skirtingesnį nuo senųjų 
valdininkų nusistatymą.

Mieste pasklydo žinia, kad politikieriai suka balsus. 
Sujudo piliečiai, ypatingai grįžę iš armijos jauni vyrai. 
Tada politikieriai pačiupo balsus su dėžutėmis ir užsida
rė į kalėjimą skaityti. Buvę veteranai apstojo kalėjimą 
ir šturmavo. Susišaudymas ėjo šešias valandas. Vete
ranai laimėjo, senieji valdininkai ir šerifai išbėgiojo. 
Miestą laikinai tvarkė veteranai. Vėliau tūli iš senų 
viršininkų telefonu rezignavo iš savo senų vietų, bijoda
mi grįžti į miestą.

Šis įvykis buvo mažo masto, bet jis sujudino spaudą 
ir liaudį visoj šalyj. Ši karo veteranų “revoliucija” yra 
niekas kitas, kaip protestas prieš tą “demokratų” viešpa
tavimą, kokis yra Tennessee ir kitose pietų valstijose. 
Tai yra protestas prieš varžymą laisvės paprastiems pi
liečiams ir protestas prieš ginkluotų šerifų viešpatavimą 
laike rinkimų. Vietomis karo veteranai užstojo ir neg
rų teises.

Tennessee valstija turi veik 3,000,000 gyventojų. 
Laike prezidentinių balsavimų 1944 metais ten buvo 1,- 
703,3(91 galintis balsuoti pilietis, bet balsavimuose daly
vavo tik 509,018 piliečių,, tai yra, mažiau, kaip vienas 
trečdalis galinčių balsuoti.

AR LENKIJA IR ČECHO- 
SLOVAKIJA SUSITARS?

Žinių agentūros ONA ko
respondentas E. Yapou da
ro spėjimus apie Lenkijos 
ir Čechoslovakijos ’ santy
kius. Jis rašo iš Paryžiaus. 
Jis mano, jog labai svarbu, 
kad šiuo tarpu Paryžiuje 
randasi Čechoslovakijos už
sienio reikalų ministras 
Jan Masaryk ir Lenkijos 
užsienio reikalų ministras 
W. Rzymowski. Be to, lau
kiama bile dieną pribūnant 
Lenkijos ambasador1. 1 Pra
goję M. Wierblowskio. Ko
respondentas mano, kad 
tarpe lenkų ir čechoslovakų 
jau seniai eina pasitarimai, 
apie kuriuos viešai nekal
bama.

Opiausias klausimas yra 
Tescheno teritorija. Ji po

I-jo Karo buvo priskirta Če- 
choslovakijai. Bet kai Hit
leris užpuolė čechoslovaki- 
ją, Lenkija pasigrobė Tes- 
cheną ir pasisavino. Dabar 
eina ginčai, kam ta terito
rija priklauso — jos nori 
Lenkija, nori ir Čechoslova- 
kija.

Korespondentas mano, 
kad dabar, kai Čechoslova- 
kijoje susidarė valdžia su 
komunistu Gottwaldu pry- 
šakyje, lenkai greičiausia 
padarys nusileidimų ir vi
sos Tescheno teritorijos ne- 
bereikalaus.

Yapou toliau nurodinėja, 
kad derybose tarp lenkų ir 
čechoslovakų gali žodį kitą 
tarti ir Molotovas su Vi
šinskiu. Tarybų Sąjunga, 
girdi, labai užinteresuota 
matyti Lenkiją ir Čechoslo- 
vakiją geruose santykiuose.

Mažosios Tautos ir
Dunojaus Klausimas
Mažosios tautos visada 

buvo stambių imperialisti
nių valstybių rankose, kai
po kokia futbole. Tautų Ly
goj, kada Anglijos ir Fran
ci jos imperialistai nenorėjo

vietai “yra tam priešingi”. 
Mr. Bevinas pareiškė par-

Karo Liepsna Chinijoj
Keturi šimtai milionų Chinijos žmonių rūsčiai mini 

mūsų šalies vardą, dešimtys milionų žmonių už jų nelai
mes kaltina tuos, kurie remia reakciją su generolu Chi
ang Kai-sheku priešakyj. Chinijoj vėl liepsnoja nami
nis karas — dega miestai, milionai kareivių dalyvauja 
kovoj.

Chiniją jau apie 20 metų purto karas. Chinijoj esa
ma padėtis negalima pakęsti toliau. Ponai valdo žemes, 
kapitalistai žiauriai išnaudoja darbininkus ir inteligenti
ją. Politinė reakcija viešpatauja, smaugdama demokra
tijos judėjimą. Griežtos reformos politikoj, žemės ūkyj 
ir darbininkų santykiuose su kapitalistais yra būtinai 
reikalingos. Tame klausime sutinka kiekvienas pažan
gus ir demokratinis žmogus.

Chinijos Komunistų Partija, Demokratinė Lyga, 
masinės darbininkų, valstiečių, jaunimo ir inteligentijos 
organizacijos dėjo visas pastangas nugalėjimui Japoni
jos imperializmo. Chinijos partizanai buvo sukaustę ga
lingą Japonijos armiją ir tas prisidėjo prie mūsų laimė
jimo. Jie kovojo ir mirė su viltimi, kad nugalėjus Ja
poniją bus nauja tvarka, prie kurios liaudis galės būti 
pati šeimininkė savo šalies.

Pereitų metų pabaigoj, Maskvos Konferencijoj, Mr. 
Byrnes, Mr. Bevinas ir Molotovas susitarė, kad iš Chi
nijos bus ištrauktos kitų šalių armijos. Sovietų Sąjun
ga ištraukė Raudonąją Armiją, bet Jungtinės Valstijos 
laiko ten armiją ir vis daugiau siunčia ginklų ir kitokios 
pagalbos generolo Chiang Kai-sheko valdžiai.

Generolas Chiang Kai-shekas ir jo šalininkai, pasi
drąsinę ta pagalba, kurią jie gauna iš Amerikos, nu
sprendė išnaikinti Chinijoj komunistus, o jiems “komu
nistai”, tai visi, kurie kovoja už demokratines teises. Jie 
pradėjo naują karą prieš Chinijos Liaudies Armiją, prieš 
komunistus, prieš demokratus. Kasdien naminio karo 
liepsna vis daugiau plečiasi. Naminis karas atneša dau
giau nelaimių ir vargo Chinijos žmonėms.

Korespondentai Mr. A. T. Steele ir Henry R.. Lieber
man praneša iš Chinijos, kad Komunistų Partija, De
mokratinė Lyga, Liaudies Armijos vadai ir kiti demo
kratiniai sluogsniai nenori naminio karo. Jie mano, kad 
jeigu Amerika sulaikytų karinę pagalbą generolui Chi
ang Kai shekui, jeigu iš ten atšauktų savo armiją, tai 

:,.Ghini jo j pasibaigtų naminis karas.

, Nesvarbu, kokiais išrokavimais turčių spauda teisina 
mūsų šalies karinę pagalbą generolui Chiang Kai-she- 
kui, bet faktas yra, kad Chinijos liaudis skaito mūsų ša
lies politiką atsakominga už naminį karą Chinijoj.

patys pulti Sovietų Sąjun
gą, tai tą padarydavo Bel
gijos, Holandijos ir Šveica
rijos atstovai. Nedaug da
lykai pasikeitė Jungtinių 
Tautų organizacijoj. Juo
kingai atrodo jie ir Taikos 
Konferencijoj. Kas mažųjų 
tautų reikalus “gina”? Na
gi, Anglijos kolonijų at
stovai — Australijos, Ka
nados, Apvienytos Pietų 
Afrikos, Naujos Zelandijos 
ir Indijos. Tie, kurie patys 
savo tautinės laisvės netu
ri !

Kaip imperialistai mažų 
tautų reikalų nepaiso, gerai 
pavaizduoja Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos reikalai. 
Juk ir vaikas žino, kad lie
tuviu tauta, tai Lietuvos 
gyventojai, o ne kokis po
nas Povilas Žadeikis. Bet 
yra žmonių Washingtone, 
kurie nesiskaito su 3,000,- 

) 000 žmonių valia, bet skai
tosi su Smetonos atstovu!

Arba paimkime Duno
jau upės klausimą ir tas 
tautas, kurios prie tos di
džiosios upės gyvena. Du
nojus turi 2,100 mylių ilgio, 
tai viena iš ilgiausių upių 
centralinėj - pietinėj Euro
poj. Dunojus išteka iš Ba
varijos ir plaukia per Aus
triją, Čechoslovakiją, Veng
riją, Jugoslaviją ir sudaro 
sieną tarpe Bulgarijos, Ru
munijos ir dalies Sovietų 
Sąjungos. Į Dunojų įteka 
visa eilė kitų didelių upių. 
Dunojus ir į jį įtekančios 
upės sudaro didžiausį van
dens kelią toms tautoms, 
kurios prie jo gyvena. Du
nojus čechoslovakams, ju
goslavams, vengrams, bul
garams ir rumunams, ' tai 
tas pat, kaip Amerikos 
žmonėms yra Mississippi li
pė.

Dunojaus klausimas jau 
nuo senovės buvo ginčija
mas, dėl jo kilo nesutikimai 
Keturių Didžiųjų — Jungt. 
Valstijų, Sovietų Sąjungos, 
Anglijos ir Francijos mini- 
sterių konferencijoj; dėl jo 
bus ginčų it\ Taikos Kon
ferencijoj.

Koki yra nesutikimai ir 
kas ko reikalauja? Pas 
mus turčių spauda sako, 
kad Mr. Byrnes stoja už 
“Dunojaus tautų laisvę”, 
kad jis reikalauja “atdarų 
durų” ir “mažų tautų lais
vės”, kad jo politiką remia 
Anglijos diplomatai, o So-

lamente, kad Dunojaus pa
kraštyj tautos “badauja ir 
tik Dunojaus klausimo iš
rišimas prašalintu ta padė
tį.”

Tai kas kliudo vandens 
keliui didžiąją Dunojaus ti
pe? Turčių spauda bando 
bėdą versti ant Tarybų Są
jungos. Faktas yra, kada 
Raudonoji Armija mušė 
hitlerininkus išilgai Duno
jaus upę, tai naciai išsprog
dino daug tiltų, sugriovė 
prieplaukų, nuskandino lai
vų, tūkstančius paliko mi
nų, kad padarius Dunojaus 
upę netinkamą plaukioti.

Bet Raud. Armijos ir So
vietų jėgos, kaip rašo M. 
Marinin, “Pravdoj” birželio 
Į7, 1946 m., dar 1945 met. 
nuo Linz (Austrijoj), kur 
prasideda Amerikos zona, 
iki Dunojaus įtekėjimo į 
Juodąsias Jūras, apie 1,500 
mylių išvalė nuo minų ir ki
tų painiavų ir užtikrino lai
vams plaukiojimą. Raudo
noji Armija suėmė apie 1,- 
000 laivų, kurie pirm karo 
plaukiojo Dunojaus upe 
arba ten nacių buvo atvary
ti. Sovietų Sąjunga pataisė 
laivus ir dar 1945 metais 
grąžino 30 laivų Čechoslo- 
vakijai, 150 Jugoslavijai, 
150 Bulgarijai ir 200 Ru
munijai, kurie joms pri
klausė. Tie laivai plaukioja 
Dunojaus upe ir aprūpina 
tu tautu žmones reikmeni
mis.

Bet laivai galėtų aprū
pinti geriau, jeigu jų būtų 
daugiau. Kur kiti yra? Hit
lerininkai, bėgdami nuo 
Raud. Armijos, išsivarė a- 
pie 1,000 laivų, buvusių ru
munų, Sovietų Sąjungos, 
bulgarų ir jugoslavų į 
aukštutinę Austriją, kuri 
dabar yra Amerikos armi
jos kontrolėj. Neseniai A- 
merikos generolai paėmė a- 
pie 700 tų laivų ir laiko — 
negrąžina jų tiems, kam jie 
priklauso. New York He
rald - Tribune korespon
dentas pranešė iš Frank
fort, Vokietijos, kad mūsų 
šalies generolas pareiškė: 
“Mes turime laivus, o jie 
(rusai) upę. Laivus galima 
bus apmainyti ant nusilei
dimų.”

Reiškia, tie- laivai, kurie 
pateko į Sovietų rankas, tai 
jie šiandien plaukioja Du
nojaus upe ir žmones aprū
pina reikmenimis. Tą, rodo
si, gerai žino Mr. Bevinas. 
Bet tie laivai, kurie yra A- 
merikos armijos rankose, 
tai jie laikomi, kaip kokis

tavoras išsiderėjimui kom
promisų.

Kokių kompromisų Mr. 
Bevinas ir Mr. Byrnes no
ri? Dunojaus upės reikale 
jie sako, kad Dunojus ir vi
sos į jį įplaukiančios upės, 
kuriomis gali laivai plau
kioti, turi būti “tarptauti
nis vandens kelias”, kad ten 
turi būti “atdaros durys” 
visu saliu laivams.

Sovietų Sąjunga, Jugo
slavija ir Čechoslovakija 
sako, kad tokis nutarimas 
būtų paneigimas tautinių 
teisių ne vien Bulgarijos, 
Rumunijos, Vengrijos ir 
Austrijos, kurios buvo mū
sų priešai, bet taipgi užke
rimas kitų valstybių valios 
ir ant Jungtinių Tautų na
rių — Čechoslovakijos, Ju
goslavijos ir Sovietų Sąjun
gos, su kuo jos negali su
tikti. Sovietų atstovas sakė, 
kad “tokios atdaros durys”, 
tai būtų gaspadoriavimas 
tų šalių viduje ir paneigtų 
jų nepriklausomybę. Molo
tovas sakė, kad tai būtų 
lygu, jeigu kitos šalys rei
kalautu sau “atdaru duru” C- 4* W
į Mississippi upę. Jis sakė, 
kad pirma karo buvo su
daryta Dunojaus reikale 
“Europinė Komisija” ir 
“Tarptautinė Komisija”, 
kurios pavirto į išnaudoto
jus Dunojaus pakraščiais 
gyvenančių tautų — įsitai
sė savo laivus, prieplaukas, 
sargybas ir ten viešpatavo. 
Pirmiau tose komisijose 
viešpatavo anglai ir francū- 
zai kapitalistai ir pagal jų 
muziką šoko Dunojaus pa
kraščiu tautos, o vėliau 
Hitleris tapo Dunojaus ga-
spadorium ir kartu tų šalių 
gaspadorium.

Molotovas sako, kad Tai
kos Konferencija neturi 
spręsti Dunojaus klausimo, 
nes tai tų tautų reikalas, 
kurios prie Dunojaus gyve
na. Jis sako, kad, jeigu 
Anglija, Franci ja, Amerika 
ir kitos šalys nori padik
tuoti Dunojaus reikale savo 
valią, tai jos nori atimti 
ten gyvenančioms tautoms 
teisę spręsti net savo eko
nominius klausimus. Mr. 
Bevinas sako, kad Duno
jau upė labai svarbus van
dens kelias. Molotovas sa
ko, kad Suezo Kanalas ir 
Panamos Kanalas dar svar
besni vandens keliai, vie
nok nei Mr. Bevinas, nei 
Mr. Byrnes nekalba apie jų 
padarymą tarptautiniais.

Taigi, Dunojaus klausi
mas parodė, kad buržuazi
niai demokratai kalba apie
“mažų tautų laisvę” tik 
tam, kad jiems būtų laisvė 
tose šalyse turėti fabrikus, 
aliejaus šaltinius, gelžkelius 
ir daryti biznį. Bet įvykiai

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

ĄLL SHADES of undertakers 
of peace are hopping on the 

“Get tough with Russia” band
wagon. Disillusioned ambassa
dors are joining with the ped
dlers of hate, and other-wise 
sober people are rubbing 
shoulders with the lunatic
fringe society. Whatever their 
other differences, they all now 
sing the same chorus.

—o—
Their reasons for joining the 

“get tough with Russia” gang 
varies. Some of them have a 
political axe to grind. Some of 
them do it from force of habit 
and ignorance. Some of them 
have something to hide, and use 
the “get tough with Russia” 
howl as a cover up. But all of 
them sing the tune, While Wall 
Street pumps the organ.

—o—
That Wall Street plays the 

tune for the “get rough with 
Russia” chorus is the belief of i 
at least one prominent news-! 
paperman. PM’s Alexander Uhl! 
charges that Wall Street is the' 
prantom organist and goes on 
to show why it plays the tune., 

—o—

cause they want to cover up 
the dirty linen at home.

—o—
Any sane person can see that 

the flunkeys and corrupt poli
ticos who have made a mess of 
economic problems at home 
find the “get tough with Rus
sia” cry a convenient cover- up 
for their failures.

—o—
No sane person can believe 

that Russia is to blame for all 
the troubles of the world. Even 
if there was no Communist 
Russia these troubles would 
still have to fight for their po
litical and economic equality. 
Demobilized G. I.’s would still 
be hunting decent homes in 
which to-live. Consumers would 
still have to pinch their pennies 
to escape “legalized” black 
market prices.

—o—
The Pied Pipers of Wall 

Street, like the legendary tune
smith of Hamlin, are playing a 
satanic tune. The “get tough 
with Russia” chorus would 
doom the peace. Instead of 
fighting for a peace, that 
would bring “economic security 
for the people and a democracy 
through the elimination of fas
cism,” they would lead us into 
a needless war.

“When they fight Russia,” 
writes Uhl, “they are not fight
ing Russia so much because 
they fear Russia, but because
they fear progress and liberal-. A friend told us recently 
ism at home. Their trick has! that it is time we got tough 
been to try to persuade the I with our “war with Russia”
American people that progress: mongers. “It is better,” he said, 
and liberalism are synonymous “to get tough with the bunglers 
with Communism.” In other and war mongers now than to 
words, the grave-diggers of fight a needless war tomor- 
peace want to fight Russia be- row.”

Padėkim Draugam 
Argentiniečiam

Arge ntiniečiai lietuviai 
kultūrinį darbą dirba dide
liu entuziazmu. Žinoma, J. 
V. gyvenantiesiems drau
gams ne visuomet yra aiš
kus Argentinos gyvenimas.

Bulgarijoj, R u m u n i j oj, 
Vengrijoj, jau nekalbant a- 
jie Sovietų Sąjungą, Čecho
slovakiją ir Jugoslaviją, 
rodo, kad vargiai praeis 
“atdarų durų” politika Du
nojaus klausime, kuri reiš
kia, kad vėl britai, francū- 
zai ir amerikiečiai turėtų 
žibalo šaltinius Rumunijoj, 
fabrikus Bulgarijoj ir Ju
goslavijoj, Vengrijoj ir Če- 
choslovakijoj. Įvykiai rodo,
kad Dunojaus upės pakraš
čių tautos ndri gyventi be 
ponų ir kamtalistų, kaip 
savųjų, taip ir kitų tautų.

( D. M. š.

Ten sąlygos daug skirtin
gesnės, viskas sunkiau, vis
kas brangiau, labiau suvar
žyta. Visur tenka žiūrėti 
pro petį atgal.

Bet nepaisant to visko, 
draugai imasi už sunkaus 
darbo. Jie šiuo metu išlei
džia laikraštį Vienybę. No
riu pasakyti, kad tokiam 
laikraščiui ten išleisti sąly
gos labai sunkios, — neturi 
jie ten mažiausių paranku- 

! mų, neturi mašinų, neturi 
, nuosavios spaustuvės. Va- 
! žinėjimas tolimas ir bran- 
! giai kaštuoja; spaudos 
reikmenys taipgi brangios. 
Na, o darbo žmonių uždar
biai ten menkesni ir pragy-

Prezidentas Trumanas linksmai pasirašo sužalotą 
OPA bilių. Paul Porter, kainų administratorius tė- 
mija. Darbininkų ir vartotojų grupės tuo tarpu neturi 
ko džiaugtis iš tokio 'biliaus. Jos planuoja ir jau pra
dėjo veiksmus kovai prieš aukštas kainas, kadangi ant 
šio OPA visai nebėra ko atsidėti.

veninio kainos aukštesnės. 
Daug daiktų ten lėšuoja 3 
ir 5 sykius tiek, kiek čia.

Tačiau tas viskas nesu
laiko jų noro ir pasirįžimo 
dirbti liaudies švietimo 
darbą. Visą laiką jiems 
buvo sunku be savų patal
pų — dabar jau užpirko 
nuosavą namą, kurio kaina 
32 tūkstančiai pesų. Tai 
didelė suma Argentinos 
darbo žmonėms.

Nesakau, kad Jungtinių 
Valstijų lietuviai turėtų 
jiems aukomis padėti tuos 
darbus dirbti. Iš savo pu
sės prašau visus, mylinčius 
skaityti laikraščius, kad 
prenumeruotų argentinie
čių Vienybę, pasiųsdami už 
prenumeratą kelis dolerius. 
Siųsti reikia šiuo adresu: 
Antanas Kisielius, Casilla 
de Correa No. 3676, Buenos 
Aires, Argentina. Tokiu bū
du paremtume jų dirbamą 
sunkų darbą ir pasiskaity- 
tume laikraštį.

Kurie galite, turėtumėt
parašyti Vienybei ir kores
pondencijų iš vietos gyve
nimo. Redakcijos adresas:
Vienybė, Calle Australia 
2064, Buenos Aires, Argen
tina. V. J. Venskūnas.
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Užrašai iš Karo Meto 
Lietuvoje

(Ištraukos iš dienoraščio 1941-1944 m.) 
Rašo KAROLIS VAIRAS

mane lėktuvai

(Tąsa)
Įdomu prisiminti tuos 

vokiečio, blaivo vokiečio, 
žodžius, pasakytus beveik 
prieš dvejus metus. Ar jie 
perdėm pranašingi, ar tik 
ta jų dalis pranašinga, kur 
jis sakė, kad Vokietija įsi- 
vels į karą su Tarybų Są
junga?....

Šįryt gražu ir saulėta.
Prikėlė
Skraidė ir ūžė, daug jų 
skraidė. Šeimininkė, grįžusi 
iš Baltrušaičio krautuvėlės, 
Dzūkų 8 nr., parnešė gan
dų, sklindančių mieste: esą 
maršalai Vorošilovas ir Ti- 
mošenko pasitraukę iš 
Aukšč. Tarybos Maskvoje; 
Sovietuose esą neramu. Iš 
vakarykščių pranešimų 
man buvo aišku, kad Mas
kvoje visiškai ramu. Jei ir 
būtų karas, tai taip ramiai 
ir rimtai gali laikytis tie 
žmonės, kurie žino savo jė
gą. Aštuntą valandą ryto 
iš radijo sužinojau, kad 4 
vai. ryto Vokietija pradė
jo karo veiksmus prieš Ta
rybų Sąjungą: rumunų ka
riuomenė pietuose ir suo
miai šiaurėje peržengę Ta
rybų Sąjungos sieną ir ten 
jau einančios kautynės. Iš 
Londono radijas pranešė 
Goebbelso perskaitytos Hit
lerio deklaracijos turinį.

Pateisindamas draugin
gumo su Tarybų Sąjunga 
sutarties sulaužymą, Hitle
ris iškėlė visą eilę neva kal
tinimų Tarybų Sąjungai. 
Sutarčių laužymas tai Hit
lerio specialybė. Sulaužė jų 
per 60. Pradėjo jis nuo 
Klaipėdos. Laužė sutartis 
vieną po kitos: sulaužė su
tartis su Čekoslovakija, su 
Anglija (po Chamberlaino 
kelionių į Muencheną), su 
Austrija, su Lenkija. Da
bar sulaužė draugingumo 
sutartį su Tarybų Sąjunga. 
Tai bus paskutinė jo ir iš 
viso vokiečių valstybės lau
žomoji sutartis.

Hitlerio buvo iškelti 
kie kaltinimai Tarybų 
jungia: (1) T. Sąjunga
patenkinamai vykdžiusi 
draugingumo sutartį: (2) ji 
reikalavusi įtakų sferos 
Bulgarijoje; (3) ji kartu su 
Anglija prisidėjusi prie nu
vertimo vokiečiams palan
kios Jugoslavijos vyriausy
bės; (4) ji padėjusi Jugo
slavijai priešintis Vokieti
jai; (5) ji, pagaliau, prie 
vokiečių sienos sutraukusi 
dideles kariuomenės pajė
gas: (6) prie vokiečių sie
nos per kelias paskutinią
sias dienas Raudonosios 
Armijos kariai įvykdę Vo
kietijos teritorijos puoli
mus ir t.t.

Dėl šių priežasčių, kaip 
paskelbė Hitleris visam pa
sauliui, Vokietijos reichas 
yra priverstas laikyti save 
karo stovyje prieš Tarybų 
Sąjungą. Be to, deklaracijo
je pažymėta, kad Vokietija 
turinti kariauti su bolše
vizmu, kaip diametraliai 
priešinga nacional-socializ- 
mui politine doktrina. Vo
kietijos pareiga esanti su
naikinti bolševizmą ir išva
duoti Europą.

Čia nenoromis kyla klau
simas, ar 1939 metais, kada 
Vokietija pasirašė su Ta
rybų Sąjunga draugingumo 
sutartį, ar tuomet bolševiz
mas nebuvo, diametraliai 
priešinga nacional - socia
lizmui politinė doktrina? 
Ar per tuos dvejus metus

to

ne-

kas nors pasikeitė tos po
litinės doktrinos pagrin
duose? 'Ar Europa kada 
nors yra prašiusi zją išva
duoti? Ir nuo ko? Jau be
veik visa Vakarų Europa 
yra Hitlerio valdoma, jai 
bolševizmas negręsia ir 
dėlto nėra reikalo jai va
duoti.

Paskui klausiau iš Mas
kvos užsienio reikalų komi
saro Molotovo deklaraciją, 
kurioje jis atrėmė visus 
Hitlerio iškeltus Tarybų 
Sąjungai kaltinimus. Šal
tais ir aiškiais, kaip visa
da, sakiniais įrodė provoka
cinį vokiškosios deklaraci
jos pobūdį. Dėl tariamo ka
riuomenės prie sienos su
būrimo jis pareiškė, kad 
šiuo klausimu iš Vokietijos 
pusės nė karto nebuvo pa
tiekta protestų ar preten
zijų. Tik šį rytą, 5:30 vai., 
Vokietijos ambasadorius 
Maskvoje Schulenbergas 
pranešė Molotovui ,kad esą 
Vokietija laikanti save ka
ro stovyje su Tarybų Są
junga. Rusai, kaip pareiškė 
Molotovas savo deklaraci
joje, sąžiningai pildė visus 
draugingumo sutarties nuo
status, todėl ir vokiečių pri
metamas rusams karas yra 
fašistinių Vokietijos valdy
tojų agresijos karas. Mo
lotovas pašaukė visus Ta
rybų Sąjungos piliečius au
kotis, būti drausmingais ir 
visomis jėgomis ginti savo 
tėvynę. Raud. Armija, lai
vynas ir aviacijos sakalai 
turi atmušti priešą ir galu
tinai jį sunaikinti.

Prisimena man ta diena, 
kada Jungt. Valstybės A- 
merikoje paskelbė karą Vo
kietijai li916 metais. Prezi
dento Wilsono žentas Mc
Adoo pasakojo, kaip prezi
dentas, grįžęs iš Kongreso 
į Baltuosius Rūmus, atsisė
do prie rašomojo stalo sa
vo kabinete ir pasakė Mc
Adoo:

— Paskelbėme mirties 
sprendimą tūkstančiams 
jaunųjų vyrų...

Parėmęs galvą rankomis, 
i prezidentas Wilsonas ver

kė. Neverkė šiandien Hit- 
• leris, paskelbdamas Goeb

belso lūpomis mirties 
sprendimą milioinams jau
nų Vokietijos ir Rusijos 
vyrų. Jis neverkė, ne hu
maniškumas yra jo vadas.

Karas prasidėjo. Daug 
kančių turės patirti ir mū
sų Lietuva, istorijos palik
ta tarp dviejų milžinų.

keli lėktuvai. Girdime spro-. 
gimus. Žemai. Duslūs. Tai: 
lėktuvų numestos bombos Į 
toliau nuo miesto centro.! 
Pirmą kartą tenka girdėti 
sproginėjančių bombų gar
sus. Garsesni ir trumpesni 
sprogimai — tai zenitinių! 
priešlėktuvinių patrankų 
dūžiai. Viršuje, ties lėktu
vais jie sproginėja, palikda
mi ore dūmu kamuolėlius. 
Visa tai stebime iš namų 
balkono. Stovime susijaudi
nę. Visokios mintys suku-, 
riu veržiasi galvon. Kas 
bus? Kaip pergyvensime 
audrą ir iš viso ar išliksi
me gyvi?

Vėliau sužinome, kad ae
rodromas susprogdintas ir 
už aerodromo sudegintas 
kaimas. Užmušta keliolika 
žmonių.

Apie 11 valandą skambi
nau savo brolienei. Ji pati 
viena namie. Brolis šį rytą 
Nemunu išvykęs į kaimą.

Brolienė labai susirūpi
nusi. Jos jaunesnioji duktė, 
dailininkė, su vyru rašyto
ju Petru Cvirka, ir su ma
žu sūneliu Andrium išvyko 
iš Kauno. Brolienė net tiks
liai nežino, kur jie išvažia
vo. Labai susirūpinusi jų 
visų likimu. Vyresniosios 
dukters sūnelis Tomas 
Venclova yra pas brolienę. 
Sūnus Vytas daro pastan
gas automobiliui gauti, kad 
galėtų Tomą nuvežti pas 
jo tėvus Venciovus į Vil
nių. Tėvai telefonavo iš 
Vilniaus. Abiejų brolienės 
dukterų vyrai yra rašytojai 
ir LTSR Aukščiausios 'Ta
rybos nariai. Jiems, žino
ma, reikia išvažiuoti iš 
Kauno, jei Raudonoji Ar
mija trauksis iš Lietuvos 
teritorijos.

13-tą valandą nedidelia
me uždarame automobilyje 
pas mus atvažiavo drg. Pe
tras Kėžis su žmona. Jis 
vadovauja k i n ofikacijos 
studijai Kaune. Matyt, visi 
mes išsiblaškę ir dar nesi- 
orientuojame padėtyje: su
tarėme automobiliu važiuo
ti kur nors už miesto. Gal 
į Panemunę? Gal kartu kur 
nors pietausime. Mieste 
gali būti susišaudymų. Čia 
būtų pavojinga. O apie tai, 
kad už miesto gali būti dar 
pavojingiau, mes ir negal
vojame. Įsėdome į mašiną, 
važiuojame iš Žaliojo Kal
no, iš Dzūkų gatvės į Tra
kų gatvę, į Petro K. įstai-

roe,
Darbininkų ir progresyvių grupės po visą šalį reikalauja, 
kad vyriausybė suimtų ir nubaustų linčininkus.

Brolis ir sesuo, aukos neseniai įvykusio linčo Mon- 
Georgijoj, nuleidžiami į kapą po bažnytinių apeigų.

Siekime Vienybės

taip atsilikę? 
kad pas mus nėra vie- 
ir draugiškumo. Vieni iš 
kolonijos skaitosi “po- 
kiti “demokratais,” tre- 

nenori ture-

Motery Kliubai Turėtų Pagelbėti Meno 
Sąjungos Suvažiavimui

Telefonu man skambino 
vienas iš mano tarnybos 
kolegų. Sutarėme vėliau su
sitikti. Iš jo sužinojau, kad 
5 ir 6 vai. ryto vokiečių 
lėktuvai numetė bombų 
Kauno aerodrome. Vokie
čiai žaibu pradėjo karų: 4 
vai. jų vyriausybė Berlyne 
paskelbė savo deklaraciją, 
tuojau pat jų kariuomenė iš 
Rumunijos, Prūsijos ir 
Suomijos peržengė Tarybų 
Sąjungos sieną, 5 vai. bom
barduoja Kauno aerodro
mą, o 5:30 vai. Maskvoje 
praneša, kad ji laiko save 
karo stovyje prieš Tarybų 
Sąjungą. Pirmieji smūgiai 
buvo smogti prieš paskel
biant T. Sąjungos vyriau
sybei karą.

Apie pusiau devintą ryto 
pasigirdo priešlėktuvinės 
apsaugos sirenos. Skrenda

— Tamstos pavardė? — 
klausia Petrą jaunas vyras 
su raudonu raikščiu ant 
rankovės, matyt, jo laukęs 
prie jo įstaigos durų.

— Kėžis.
— Čia tamstos mašina?
— Taip.
— Įsakymas iki 14 vai. 

pristatyti mašiną į Kauno 
komendantūrą, kariuome
nės reikalams.

Atidavus mašiną, sėdime 
Petro įstaigoje. Beveik ne- 

| kalbame. Kiekvienas savo 
minčių supamas. Pagaliau, 
einame pietauti į Metropo
lį. Priėjus prie restorano 
durų, sustaugė priešlėktuvi
nės apsaugos sirenos. Mū- 
-sų tai nejaudina. Girdėjo
me per radiją, skaitėme 
laikraščiuose, kad pavojaus 
metu reikia eiti į slėptuves, 
bet Kaunas karui nesiruo
šė, slėptuvių nėra. Jei prie
šas norėtų, galėtų visus 
miesto gyventojus kaip žio
gus subombarduoti. Mums 
net keista atrodo, kad mie
ste bombų nemėtoma.

— Jie tikisi, matyt, paim
ti nesugriautą miestą.

— Arti sienos, tiktų ba
zei, — sutinku su Petro 
nuomone.

(Bus daugiau).

Lietuvių skaičius Argentino
je siekia apie 40,000, bet jeigu 
tą skaičių palyginsime su kitų 
tautų emigrantais Argentinoje, 
jeigu pažiūrėsime ką mes turi
me ir ką atsiekė kitataučiai 
emigrantai, kurie turi didžiau
sius kliubus, mokyklas, ligoni
nes, etc., reikės novoms, neno- 
roms pripažinti, kad mes lietu
viai nieko neturime.

Ir kodėl mes 
Todėl, 
nybės 
mūsų 
nais,”
ti dar kitokiais ir 
ti jokio reikalo su kitaip mąs
tančiais ar kitokio nusistatymo 
tokiais pat lietuviais. Tai dide
le ir mūsų kolonijai labai žalin
ga klaida. Juk iš Lietuvos mes 
išvažiavome beveik visi “geri 
katalikai,” daugumas čia atvy
kusių yra iš kaimų, neturtingų 
kaimiečių sūnūs ir dukros, čia 
važiavo, kad ‘padarius Ameri
ką” ir su daug pesų grįžus vėl 
į savo gimtinę kaipo “ameriko
nai.” Bet šios šalies gyvenimas, 
šiurkštus, kaip ir visur darbo 
žmogui, lietuvius įeivius apvi- 
lė ir dar iki šiol vargstame ne
padarę “Amerikos.”

Čia atvykusius mūsų brolius 
sutiko šios šalies sunkus darbi
ninko gyvenimas, kapitalistinės 
santvarkos išdava — bedarbė 
ir darbininkų kovos už būvio 
pagerinimą. Mūsų broliai pla
čiai įsitraukė į ją, tas daug pri
sidėjo prie mūsų tautos išeivių 
smarkaus sukairėjimo. Taipgi, 
jau nuo pirmųjų lietuvių, įžen
gusių šioj šaly, įsikūrusios lie
tuvių organizacijos ima smar
kų impulsą ir jos auga, įtrauk
damos kas kart didesnį skaičių 
atvykstančių lietuvių, daugelis 
jų bėgančių nuo fašistinio Sme
tonos režimo. Tas organizuotas 
lietuvių veikimas daug žadėjo 
mūsų kolonijai ir be abejo būtų 
daug nuveikęs — sutvirtinęs ją, 
jeigu ne 1930 metų reakcinis 
perversmas Argentinos valdžio
je, kurio pasekmėse per du Uri- 
buru diktatūros metus visas 
kairusis Argentinos lietuvių 
judėjimas buvo užgniaužtas, or
ganizacijos uždarytos, jų bu
veinės išdraskytos ir mūsų ge
resni draugai veikėjai sukišti į 
kalėjimus. Ir nors veikimas 
vistiek nesustojo, jis ėjo slap
tai, bet šis reakcijos smūgis da
vė progos iškilti mūsų kolonijos 
darbo ardytojams, jiems sutvir
tėti ir suskaldyti lietuvių išei
vių darbą.

Taip tęsiasi iki šių dienų. 
Kiekvienas fašistinis smūgis 
mūsų organizacijoms ar mūsų 
laikraščiui mūsų kolonijoj reak
cijos laikais išdygusių “ponų” 
buvo sutiktas su didžiausiu 
džiaugsmu. Kuomet šalies re
akcija tik uždaro vieną mūsų 
laikraštį, tuoj džiaugiasi, sako 
“bolševikai jau daugiau nebe- 
atgys,” bet sumažėjus reakcijai 
vėl pasirodo mūsų laikraštis, di
desnis, turtingesnis raštais ir 
labiau mylimas mūsų tautiečių.

Tie, įvairūs mūsų kolonijos 
“ponai” ir yra toji kliūtis, kuri 
neprileidžia Argentinos lietu
vių prie darąaus sugyvenimo*

prie vienybės, nes kolonijos su
siskaldyme jie įsigalėjo, tad ir 
stengiasi tą susiskaldymą pa
laikyti. Į tą skaičių mes pri- 
skaitome: atvirus lietuviškus 
fašistus; kunigus, daugiau rū
pinančius politika ir lietuvių 
fašistizavimu negu “dūšių gel
bėjimu”; ir “ponus demokra
tus,” kurie demokratiški tik 
kiek reikalauja jų biznio našu
mas. Prie progos, pasisakome, 
kad mes suprantame, jog ne vi
si jų pasekėjai yra blogos va
lios žmonės, tarpe jų yra ir ge
rų, tik suklaidintų žmonių, ku
rie per nesusipratimą patys sau 
blogą daro.

Daugumas mūsų kolonijos 
lietuvių yra kairių pažiūrų. Se
niau jie buvo vadinami “ryto- 
jiečiais,” vėliaus “momentie- 
čiais.” Tą vardą yra paėmę nuo 
laikraščių, apie kuriuos buvo 
susibūrę tūkstančiai lietuvių 
demokratiškų pažiūrų. Dabar 
šią srovę atstovauja mūsų laik
raštis “Vienybė” ir reikia tikė
tis, kad šis laikraštis su laiku 
sujungs visą didžiumą Argenti
nos lietuvių į krūvą, prašalins 
visas dar iki šiol esamas nesu
tikimų priežastis ir prives Ar
gentinos lietuvius prie tos taip 
laukiamos vienybės.

Pasibaigus nuožmiam karui, 
kuriame sąjungininkai nugalėjo 
Vokietijos nacizmą ir Italijos 
fašizmą, visas pasaulis smar
kiai pasuko link demokratijos, 
žmogus jau atgauna galvojimo 
ir žodžio teises, taigi ir mes lie
tuviai turime pasukti daugiau 
į demokratinį kelią, kurs veda 
prie vienybės. Daug skirtumų 
tarpe mūsų negali būti, nes 
veik visi esame darbo žmonės, 
išnaudotojų — turčių nėra, o 
jei ir randasi vienas kitas, tai 
tik menka mažuma, kuri mūsų 
kolonijos veikime negali turėti 
jokios įtakos.

Gavus kiek daugiau laisvės 
veikimui, pažangioji mūsų ko
lonijos dalis jau gana didelių 
vaisių atsiekė. Mūsų laikraštis 
“Vienybė”, o ir organizacijos, 
kurios buvo užslopintos, kelia 
galvą. Visa lietuvių kolonija šį 
atbudimą su didžiausiu džiaug
smu sutinka.

Ateityje, turime viltį, kad 
prie didesnių laimėjimų prieisi
me. Tik reikia visiems vienin
gai dirbti. O kad tvirtinus mū
sų darbą, kad smarkiau ėjus 
prie vienybės, reikalinga tvir
tinti mūsų organizacijas, mūsų 
spaudą. Pagrindinė mūsų kolo
nijos organizacija privalo būti 
“Laisvoji Lietuva,” kuri cen
tralizuos — jungs apie save vi
są pažangųjį mūsų kolonijos 
veikimą. Tai yra reikalas tvir
tinti šią organizaciją, stoti į ją 
narsiai. Kuomet turėsime tvir
tą galingą mūsų draugiją, kuri 
jungs mus visus krūvon, tada 
nebūsime taip jau atsilikę nuo 
kitų tautų emigrantų, turėsime 
savo klubus, kultūros centrus 
ir tt. Tada mokėsime visi, lietu
viškai susikalbėti, nebebus vie
tos nesantaikai. Tada ir kitos 

; tautos
ringus 
ningai

Spalių mėnesį įvyks pir
mas, taip plačia skale ruo
šiamas Lietuvių Meno Są
jungos suvažiavimas, į kurį 
bandoma sutraukti visas 
Amerikoje ir Kanadoje 
esamas menininkų jėgas. 
Suvažiavime dalyvaus cho
rai, solistai, visokie muzi
kai, vaidintojai, tapytojai, 
piešėjai ir kiti, bent kokioj- 
je formoje daile užsiima as
menys.

Kaip plačiai suvažiavimo 
rengėjams pavyks tikslą 
pasiekti, — priklausys, ko
kią paramą jiems teiks 
mūsų didžiosios organizaci
jos. Vieni šaukėjai tąjį 
didelį pasimojimą sėkmin
gu padaryt negalės. Reika
linga visų pagalba, o daug 
kas gali jiems padėti.

Suvažiavimo šaukėjai pa
geidauja, kad moterys imtų 
taip pat dalyvumą, su namų 
dirbiniais, o tokiu, labai 
vertingų, dirbinių nekurtuo
se namuose yra tikri loby
nai. Turėdama laimės lan
kytis daugelyje lietuvių ko
lonijų, matydama įdomius 
stalo, lovos ar komodės už
tiesalus, kelioms esu paste
bėjus, jog tokie dirbiniai 
privalėtų rastis kur nors 
dailės muziejuje, idant pla
ti publika galėtų jais' gro
žėtis, o ne vien tiktai jos 
artimieji.

1939 m. Brooklyno Mu
ziejuje, laike Moterų Sei
mo, taipgi buvo namų dir
binių paroda, kuria per tris

dienas džiaugėsi Seimo da
lyvės ir muziejų lankančioji 
publika. Kiek daug ten bu
vo įvairių ir įdomių ekspo
natų, kuriuos surinko Chi- 
cagoje, Brooklyne, Cleve- 
lande, Detroite ir kitose ko
lonijose moterų kliubai! 
Paroda buvo sėkminga.

Būsimame Meno Sąjun
gos Suvažiavime namų me
no dirbiniai irgi turėtų 
daug reikšmės. Tai paįvai
rintų patį Suvažiavimą, ku
ris tęsis visą savaitę. Šalę 
tapybos ar piešinių, lai sie
nose kabo gražios staltiesės, 
lovoms užtiesalai, lietuviš
ki abrūsai, juostos ir viso
kie audiniai. Tegul senovės 
lietuvių moterų meniški 
dirbiniai ir vėlesniojo laiko 
namų rankdarbiai susilieja 
kartu su moderniniais, pro- 
fesijonalų piešiniais, tapy
ba ir kitokiais kūriniais.

Laiko nedaug, mūs kliu- • 
bai privalėtų pagelbėt Su
važiavimo šaukėjams, su
renkant tinkamus parodai 
eksponatus. O tai nebus 
perdaug triūso, nes dauge- 

! lio pačių kliubiečių namuo
se šio bei to randasi.

Pagalvokim.
K. Petrikienė.

Nurnberg, Vokietija. — 
Teisiamieji kariniai vo
kiečių kriminalistai pasako
jo, kad jie, girdi, nieko ne
žinoję apie kitataučių kan
kinimą ir žudymą naciškose 
koncentracijos stovyklose.

San Francisco Kalbės Wm. Z. Foster
Šio'miesto darbo liaudis tu

rės progą išgirsti čia kalbant 
Komunistų Partijos nacionalį 
pirmininką William Z. Foster.

Wm. Z. Foster

Jam rengiamos prakalbos ket
virtadienį, rugpjūčio 22 d., 8 
vai. vakare, Coliseum Bowl 
svetainėj.

Komunistų Partijos Nacio- 
nalis Komitetas nesenai laikė 
posėdį New Yorke ir pravedė 
tarimus dėl savo kampanijų. 
Kad supažindinti plačiąją dar-

bo liaudį su tomis kampanijo- 
-’mis, Fosteris čia atvyksta ir 
kalbės. Visi, kurie nori susi
pažinti su Komunistų Partijos 
nusistatymu link įvairių šalies 
reikalų, yra kviečiami atsilan
kyti.

šiomis dienomis Paryžiuje 
eina taikos konferencija. Vei
kiausiai kalbėtojas ir tos kon
ferencijos reikalus palies, nu
rodant kaip Komunistų Par
tija žiūri į tos konferencijos 
darbus.

Wm. Z. Fosteris yra plačiai 
žinomas Amerikos darbininkų 
vadas. Jis vadovavo plieno 
darbininkų streikui 1919 me
tais. Svarbieji darbininkų 
klausimai, kaip tai, kova prieš 
infliaciją ir prieš trečią pa
saulinį karą, taipgi ir darbi
ninkų rolė būsiančiuose rinki
muose nebus kalbėtojo pamirš- 

! ti.
Pertraukoj bus graži kultū

rinė programa. Įžanga į ma
sinį mitingą 75 centai. Visi 
kviečiami dalyvauti šiose svar
biose prakalbose.

Rengėjai.

BOSTONO APYLINKEI
FUR COATS

PUTROS - KAILINIAI
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 
Geresnes Kokybes 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 SHOPmus pažins kaipo kultū- 

žmones, taikiai ir vie- 
sugyvenančius. Banis.
(Iš “Vienybes”)
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(Tąsa)
Mažytė burnelė gaudė orą, apatinė lūpe
lė pasitempė, mažytė kakta dar labiau 
paraudo, antakių brūkšneliai joje išryš
kėjo šviesiomis beveik baltomis linijo
mis. Instinktyviai ji pašoko prie vaiko, 
sunkiai prigniaužė prie kėdės sunkios 
rankos uždėtos ant pečių.

— Ilgai su tavim nesiterliosiu, — pa
sakė užkimusiu balsu Verneris. — Na, 
pasakysi ?

Nežiūrėjo į jį, žiūrėjo į kūdikį. Verkė, 
inkštė, kaip mažas šunytis. Ak, paimti jį 
ant rankų, priglausti, užlinguoti, nura
minti...

— Tu girdi, ką aš tau sakau? Pasaky
si? Paskutinį kartą klausiu?

Atitraukė žvilgsnį nuo vaiko. Ji 
šnibždėjo aiškiu balsu:

— Nieko, nieko aš nepasakysiu....
Kapitonas timptelėjo už marškinių 

raištelių. Štai guli ant stalo nuogas, 
mažytis sūnelis, pasipūtusiu pilveliu, su
riestomis kojytėmis, sugniaužtomis 
kumštelėmis ir verkė.

Ji susigūžė. Verneris pačiupo kūdikį 
kaip šunytį už kaklo odos ir pakėlė į vir
šų dviem pirštais. Ore matalavo mažy
tės kojytės, judėjo mažyčiai piršteliai su 
permatomais ir rausvais, kaip žiedla
piai, nagučiais.

— Na?
Lėtai, lėtai kėlė revolverį. Ji sustingo. 

Ant galvos, ant pečių buvo ledo gabalas. 
Augo, didėjo kambarys, ilgėjo, plėtėsi 
prieš ją vokietis, ten stovėjo jau nebe 
tas, kuris su ja prieš tai kalbėjo, bet 
milžiniškas, nematyto dydžio, galva sie
kiantis debesų. Ir tame išsidraikiusiame 
milžiniškame tiktai sūnelis, rausvas, 
nuogas, blaškėsi vienišas ir mažytis, pa
kibęs tarp dangaus ir žemės. Matyti, į- 
tempta odelė smaugė jį, nustojo verkęs, 
jokio balso nebuvo: girdėti. Tiktai mėš
lungiškai judėjo kojytės, susigniaužda- 
vo ir atsigniauždavo mažytės rankos, 
gaudė orą.

— Na? Pasisakyk, kas esi — bolševikų 
maita, ar motina?

Dingo nuo kojų ir galvos ledas. Kapi
tonas nustojo buvęs milžinišku kalnu, 
siūbaujančiu. tarp dangaus ir žemės. 
Kambarys pasidarė normalaus dydžio.

— Atsakyk!
—Aš esu motina, — pasakė Olena, pa

vadindama save tuo vardu, kuriuo ją 
vadino ten, miške, kuriuo jai dėkodavo 
už globą, už rūpestingumą, už gerą žodį, 
už pagamintus pietus, už išskalbtus mar
škinius.

Ji nežiūrėjo į sūnelį. Žiūrėjo tiesiai į 
vandeningas akis apvestas išblukusiomis 
blakstienomis.

— Vadinasi, pasakysi, kur jie?
— Nieko aš nepasakysiu, nieko, nieko 

nepasakysiu....
Revolverio vamzdis priartėjo prie ma

žyčio veidelio. Ji žinojo tai, nežiūrėda
ma. j W i j

— Tai tavo vienintelis vaikas, ką? — 
paklausė Verneris.

Neigiamai pakraipė galvą.
— Ne...
Susilaikė, ranka su revolveriu susto

jo.
— Ką? Turi daugiau vaikų? Sūnų? 

Dukterų? Kur, čia kaime?
Sutinusios, suskirdusios, išdžiūvusios 

lūpos staiga suspindo netikėta šypsena.
— Sūnų... vien tik sūnų... Daug, daug 

sūnų... Ten, miške, Garbiniuotasis... visi 
ten, miške...

Sugriaudė šūvis. Tiesiai į mažytį vei
delį. Pakvipo paraku ir dūmais. Laikan
tieji Oleną kareiviai krūptelėjo.

Kapitonas pakratė negyvą kūnelį...
— Tai motina...
Bejėgiškai kabėjo mažytės kojelės. 

Nukabo stipriai, stipriai sugniaužtos 
kumštelės. Veidelio nebuvo — vietoj jo 
tebuvo kruvina duobė, košė, pasruvusi 
krauju.

— Štai, ką padarei su savo vaiku,— 
pasakė Verneris.

Ji palingavo galva. Dabar ji buvo toli, 
toli nuo čia, miške. Ar jie dabar sėdėjo 
prie ugnies, ar selino miško takais prie 
vokiečių dalinių kaimuose? Prie namo, 
kuriame buvo štabas? Traukėsi į mišką, 
nešdami sužeistuosius? Tempė namo už
grobtus šautuvus ir šovinius?

Kareiviai žiūrėjo į ją su prietaringa 
baime. Kapitonas tik po valandėlės pa
stebėjo, kad iš kūdikio kūnelio laša krau-

su-

jas ant grindų. Pasibiaurėjimas jį nu
krėtė.

— Išneškite jį!
Kareivis susvyravo...
— O tu ką? — blogą lemiančiu balsu 

sušnypštė kapitonas, ir sargybinis sku
biai pagriebė į rankas kūdikį...

— Na, dar kartą klausiu, pasakysi, ar 
ne?

Ji negirdėjo, neatsakė. Ji žiūrėjo pro 
langą į pūgą, siaučiančią laukuose.

— Jei neatsakysi, tuojau pribaigt ir 
tave....

Ji neatsakė, negirdėjo. Viskas buvo 
juk baigta. Jau nebebuvo sūnelio, nebe
buvo mažyčio, kurio laukė dvidešimt 
metų. Širdis nurimo joje, buvo tuščia, nei 
baimės, nei nerimo, nei virpėjimų. Klai
kiomis akimis pasižiūrėjo į kapitoną. 
Abejingai, kaip į negyvą daiktą, kaip į 
medžio gabalą arba akmenį.

— Paimkite ją ir pribaikite! — įsakė 
kapitonas. — Čia prie namų neterškite, 
gana jau tos maitos, geriausiai į upę.

Ėjo paklusniai, kur ją nukreipdavo 
buožių smūgiai. Taip, tai buvo kaimas, 
kuriame gimė, kuriame išaugo,’kuriame 
ištekėjo ir veltui laukė vaiko, — ir pa
galiau jis atėjo, kad pabūtų su ja porą 
valandų, ir jau nebebuvo jo. Ji pati, pa
ti leido užmušti, pati savo akimis matė, 
kaip lenkėsi, artinosi revolverio vamz
dis, ir nepasakė žodžių, kurie galėjo tą 
vamzdį nutolinti, pašalinti nuo mažyčio 
veidelio. Ne, nepasakė tų žodžių.

— Negalėjau, sūneli, — šnibždėjo, ta
rytum negyvas kūdikis galėjo ją išgirs
ti. Pasižiūrėjo iš šono, — kareivis ne
šė lavonėlį su pasišlykštėjimu, nevikriai, 
mažytė galvutė buvo nukarusi. Ji ištiesė 
rankas. Sargybinis valandėlę susvyra
vo, bet negyvą kūdikį nešti jam taip bu
vo nemalonu, kad jis pasiryžo savo atsa
komybe atiduoti jį į motinos rankas. Pri
sispaudė nuogą kūnelį prie krūtinės. Dar 
buvo šiltas, dar neapėmė jo mirties šal
tis, dar rankutės ir kojytės nebuvo su
stingusios. Kad ne ta baisi žaizda, kuri 
liko vietoje veidelio, galima būtų sukly
sti, galima būtų pamanyti, kad vaikas 
miega.

Ji ėjo tarp sargybinių negalvodama, 
kur ją veda. Vokiškai duoto įsakymo 
nesuprato. Žinojo, kad štai tikriausiai 
jau ateis galas, — bet tai jos nekankino. 
Viskas pasibaigė su sūnelio mirtimi.

Pūtė vėjas, lėkė sniego dulkės. Pasi
žiūrėjo į užšalusius langus. Niekur nė 
gyvos dvasios. Ėjo vieniša paskutinį sa
vo kelią į mirtį. Nė pro vienas duris 
nepasižiūrėjo joks žmogus, niekur nie
kas nepasirodė. Trobos stovėjo kaip iš- 
mirusios. Tiktai šen bei ten sukinėjosi 
vokiečiai, bet jie nekreipė į ją dėmesio.

Bakstelėjimas buože pastūmė ją iš ke
lio į taką. Ėjo, truputį nustebusi. Galvo
jo, kad veda į aikštę prie cerkvės, kur 
kardavo pagautus žmones, nusikaltusius 
vokiečių valdžiai. Takas ėjo žemyn, pa- 
liai trobas, į daubos gilumą. Vėjas čia 
buvo aprimęs, švilpė aukštai, dauboje 
buvo ramu. Olena ėjo apledėjusiu taku, 
kaip sudaužytu stiklu. Basos kojos iš 
lėto per tas keturias dienas pavirto at
viromis žaizdomis, gyva mėsa, odos sku
tais, maskatuojančiais į visas puses, gi
lių skilimų grioveliais, pritvinkusiomis 
votimis, baisių sužalojimų rinkiniu. Čia, 
taku moterys nešiojo vandenį, ir jo pa
viršius apsidengė ledo pluta. Sužeistos 
kojos slidinėjo tuo keliu, susižeisdamos 
dar labiau. Ledo gabaliukai įsikibdavo 
į ištinusį kūną. Ji suklupo ir nuo to pir
mo karto ėmė klupti kiekviename žings
nyje. Pajuto nepakenčiamus skausmus 
papilvėje, plėšė, tempė, tarytum vidu
riai turėjo iškristi. Pajuto, kad šlauni
mis teka kraujo srovelės.

Žemai tekėjo upelis. Jį sukaustė ledas, 
užbėrė sniegas, vėjas užpustė taip, kad 
neliktų iš jo pėdsako, jeigu ne ta eketė, 
iš kurios nešiojo vandenį į tą kaimo ga
lą. Olena iš tolo pastebėjo tamsią dė
mę, eketės properšą, kas dieną atnauji
namą. Nesuprato, kur ją veda. Toliau 
dauboje gulėjo žuvusieji, kurių vokiečiai 
neleido palaidoti — negi ją norėjo ten 
sušaudyti? Ją, paprastą kaimo bobą, 
prie raudonarmiečių, prie tų, kurie krito 
mūšyje? Pati susigėdo tos pirmos min
ties.

— Ei, kur lendi?
(Daugiau bus)

Bridgeport, Conn.
L.D.S. Kuopos Svarbus 

Susirinkimas
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo vietines kuopos susirin
kimas įvyks sekmadieni, rug
pjūčio 11 d., 6 vai. vak., 407 
Lafayette St. Susirinkimas bus 
tuomi svarbus, kad bus išduo
tas raportas iš LDS Septintojo 
Seimo. Kaip žinote, liepos 14 
dienos susirinkime raportas 
nebuvo skaitytas. Nors ir tas 
susirinkimas buvo gana skait
lingas, bet kadangi jaunieji 
nariai turėjo pikniką ir nega
lėjo dalyvauti, tai raportas ta
po atidėtas šiam susirinkimui.

Mūsų delegatas patieks 
daug svarbių žinių apie or
ganizaciją ir jos stovj. Jis ga
lės atsakyti į visus klausimus, 
kurie kartais nariams pasiro
do neaiškūs.

Todėl visus narius ir nares 
raginame šiame susirinkime 
dalyvauti.

J. A. Rudminas.

iš “cleaning” firmos. Atėjo į 
pagalbą draugai S. Shlegeriai, 
Jankauskai, Chaplikai, Karo
sai Semitai, Mugianiai.

Už tai bus virš 200 svarų 
gražių reikalingų drabužių. 
Norime, kad šis siuntinys pa
siektų Brooklyną dėl ateinan
čio siuntinio j Lietuvą.

K. M.

Oakland, Calif.
Aukos Vilniaus Institutui

Oakland ir San Francisco 
pažangios lietuvių organizaci
jos turėjo pikniką, — tai pir
mas šią vasarą, ii' gerai pavy
ko. Gražus būrelis suvažiavo 
j Dimond Parką. Turėjom už 
garbę turėti svečių iš Chica- 
gos. Tai buvo malonūs drau
gai Matuzai, kurie San Fran
cisco svečiuojasi pas gimines.

Pelno liko nuo pikniko 
$69.22.

Aukojo po $50: A. Shultz 
(Šatas), Chaplikai; Karosai— 
$30. Tilda Valuliūtė (King), 
$25 ; M a r ė Baltuli oniūtė 
(Straus) $10, K. Mugianienė, 
$5, Chapas, $2.50 C. Kiesil,— 
viso $222.50. Su pikniko pelnu 
dėl Vilniaus Instituto yra pa
siųstu $291.72. Graži parama 
prakilniam darbui.

Sveikinimas Braziliečiams
Per dr-gės Karosienės gim

tadienio pietus, kuriuos drg. 
Karosas taip pukiai surengė, 
draugai sumanė pasiųsti pas
veikinimą braziliečiams. Auka
vo $3 A. Shultz, po $2 Mugia- 
niai, Strausai, Karosai; $1 Til
da Valiuliūtė — viso $10. 
Nors esam tūkstančius mylių 
nuo braziliečių, bet galim pa
siekti su pasveikinimu.
LLD 198 Kp. Ketvirtas Siun

tinys Lietuvon
LLD 198 kp. jau rengiasi 

siųsti ketvirtą dėžę drabužių 
j Lietuvą per Brooklyn, N. Y. 
Susirinkom pas draugus J. K. 
Jankauskus. Ten buvd sunešta 
daugybė drabužių. Daug pasi
darbavo draugai Budriai. Jie 
gavo daugybę puikių drabužių

Pittston, Pa.
Iš Lietpvių Literatūros Drau
gijos 12-tos Apskrities Veiklos

Mūsų apskritis yra pasibrė- 
žus turėti išvažiavimą ir šiek 
tiek darbuojasi. Tiktai gaila, 
kad mūsų 12 Apskrities sekre
torių patiko nelaime — jo gy
venimo draugė tapo išskirta iš 
gyvųjų tarpo. Dėlei to jo ir 
visos gyvenimo sąlygos pasi
keitė ir jis nebegalės savo par
eigų atlikti, kitas draugas tu
rės užimti jo vietą.

Apskriti es išvažiavimas 
Įvyks rugpjūčio 25 dieną, Ro
cky Glen Parke. Prasidės 10 
vai. ryto.

Apskrities valdyba kviečia 
visus apylinkės lietuvius šia
me išvažiavime dalyvauti. Tu
rėsite gerus laikus ir parem- 
site tą brangią kultūros ir ap- 
švietos organizaciją.

Rengėjai.

Schenectady, N. Y.
Vilniaus Insl. Aukos.

Nors ir pavėluota, bet, kaip ta 
patarlė sako: “Geriau vėliau, 
negu* niekados .. .”

Aukavo sekamai:
Lietuvių Apšvietos Kliubas, 

$50.
Po $25: Kazimieras ir Kas

tancijai Meiliūnai, Antanas ir 
Alice Verbilis, Juozas ir Feli- 
mina Sargeliai, Antanas ir Liu
dvika Gudzinskai, Teklė Yonu- 
šicnė, Jonas Vai kasas, Jonas 
Vaičiūnas.

Po $5: Mikolas ir Suzana 
Gudzinskai, Donatas Pručins- 
kas, Franas Bubliauskas.

Julis ir Besė Begonis, $3.
Frances Luke, $1.00.
Viso pinigų surinkta $243.00. 

Rinkėja Liudvilca Gudzinskienė.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

Livingston, N. J.
Išleidom Draugę Giedraitienę 

j Lietuvą

Keli draugai pasitarę čia 
surengėm kaip ir išleistuves 
daktaro ir Tado Kaškiaučių 
sesutei draugei Giedraitienei, 
kurį atvyko 1939 metais pasi
svečiuoti pas brolius ant ke
lių mėnesių, o turėjo išbūti šio
je šalyje net 7 metus. Mat, 
kuomet ji čia atvyko, tai už 
poros mėnesių hitlerinės gau
jos užpuolė Lenkiją ir prasi
dėjo karas, tad aišku, kad ji ir 
negalėjo parvykti į savo gim
tinę pas šeimą.

Taip ir užtruko čionai tiek 
laiko. Nežiūrint, kaip ji no
rėjo vykti atgal ir nežiūrint, 
kad jau antras metas kaip 
karas užsibaigęs, tačiau tik 
šiomis dienomis susidarė tos 
jai senai lauktos apystovos ir 
pavyks pargrįžti į savo gimti
nį kaimelį.

Ši gi jai rengta iškilmėlė 
įvyko nedėldienį, rugpj. 4 d., 
pas G. A. Jamisonus. Rengė
jai net nemanė, kad mūs vieš
nia per tą trumpą jos pobūvį 
galėjo įsigyti tiek sandraugų, 
kurie čia suskrido paspausti 
jai dešinę, palinkėdami lai
mingos kelionės. Vieno, ko ji 
pasigedo, tai brolio daktaro, 
kuris dar vis nesugrįžo iš sa
vo vakacijų ir veikiausia ne
galės savo sesutei asmeniškai 
pasakyti sudiev, nes ji mano 
kaip 9-10 d. šio mėnesio iške
liauti. Kadangi, kaip sakiau, 
priversta buvo čionai išbūti 
apie 7 metus, vietoj 6-7 mė
nesių, tai jai, kaipo darbo mo- 
terei, be darbo ilgesnį laiką 
būt nebuvo galima. Todėl pa
staruosius porą metų dirbo 
suknelių siuvykloj Newarke,

kur įsigijo gražios simpatijos' 
ne tik tarpe savo lietuvių 
draugių, o ir tarp kitataučių 
moterų - merginų, kurios ne 
tik šiose išleistuvėse dalyvavo 
su savo bosu priešakyje, o ir 
įteikė gražią dovanėlę, kaipo 
atminčiai savo geros draugės. 
Dovanėlė puikus* aukso žiedas.

Kuomet karas iškilo, tai 
kaip visose Jungtinių Valstijų 
lietuviais apgyventose koloni
jose, taip ir newarkietes pro- 
gresyvės draugės susibūrė į 
darbuotojų kliubą ir šovėsi 
dirbti, mėgsti, pagelbėti savo 
broliams ir sesutėms, užpul
tiems bjauraus išsigimėlio Hit
lerio su jo gaujomis. Mūsų 
gi draugė Giedraitienė buvo 
viena iš aktyviausių šio kliubo 
narių, kuri daugiausia yra nu
mezgusi įvairių mezginių.

Visi susirinkę šiose išleistu
vėse jai gražiai palinkėjo lai
mės net su ašaromis akyse, 
kad reikia skirtis su tokia 
mandagia, draugiška! ir darbš
čia moteraite.

Tačiau, žinoma, Lietuvoje 
laukia jos gimtinė šalelė, jos 
jaunystės praleisti gerieji lai
kai, jos pagaliaus šeima, duk
terys, sūnūs.

Mes dar kartą pakartojam 
Tau, miela draugute, sudiev, 
laimingiausiai parvykti pas 
savuosius.

G. A. Jamison.

Detroit. — Sustreikavo, 
girdi, “neteisėtai” 8500 Pa
ckard automobilių darbi
ninkų.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

MATTHEW P. BALLAS

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

- - -.................. --A i i

(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

□ □□
459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

••••••••••••••••••••••••••••••••••e*
: CHARLES J. ROMAN :
• (RAMANAUSKAS) J

Laidotuvių ;
Direktorius J

i

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

Telefonas Poplar 4110 
• ••••

1113 Mt Vernon St •
PHILADELPHIA, PA. J
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MONTREAL, CANADA

BROCKTON, MASS

susirinkimo man pa-

Telšių

savo tikslą, įstojant į 
organizaciją, tai yra,

Jungtinių Tautų Maisto 
Organizacija sako, jog ir 
pirm karo puse pasaulio 
žmonių alkanai gyvendavo.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

Penktadienis, Rugpj. 9, 1946 ' Penkias Puslapis

CHICAGOS ŽINIOS
Mirė Besė Pakaušienė

Po ilgos ir sunkios ligos, šeš
tadienio ryte, pasimirė Besė 
Pakaušienė, dar būdama gana 
jauno amžiaus. Velionė buvo 
gimusi Lietuvoje, Plungės 
miestelyje. Ji buvo tėvelių at
vežta dar gana jauna, prieš 
Pirmąjį Pasaulinį Karą.

Velionė paliko dideliame 
nuliūdime sūnų Roy, vos su
laukusį 18 metų, bet jau bai
gusį universitetą. Sesutę Ma
rijoną Šarkiūnienę, jos vyrą 
Juozą ir šarkiūnų šeimą.

Besė Pakaušienė buvo 
žangi moteris ir širdingai rem
davo pažangų judėjimą. Ji 
buvo labai malonaus ir drau
giško būdo 
ną suprato 
ateidavo į 
esant.

Velionė B. Pakaušienė pa
šarvota Lekavičiaus koplyčio
je, 10756 So. Michigan Ave. 
Laidotuvės įvyko antradienį, 
rugpjūčio 6 dieną, 1 :30 vai. 
po pietų, Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse.

Laidotuvėms patarnavo lai
dotuvių direktorius Mažeika ir 
Evans.

Šiuomi reiškiu giliausią sim
patiją, velionės sūnui Roy, se
sutei Marijai šarkiūnienei, jos 
šeimai ir visiems giminėms. O 
tau, brangi Besy, lai būna ra
mu ilsėtis šios šalies šaltoje že
melėje! Julija.

pa-

moteris. Kiekvie- 
bile nelaimėje ir 
pagalbą reikalui

LKM Choras Užbaigė Sunkaus 
Darbo Sezoną.

Su liepos 1-ma diena LKM 
Choras užbaigė savo sunkaus 
darbo sezoną su labai gerais pa
sižymėjimais.

Choras per pusmetį, nuo pir
mos dienos sausio mėnesio, da
lyvavo programų pildyme net 
14 parengimų, neįskaitant savo 
pačių parengimų, kaip tai: 
‘Bartered Bride,’ rėmėjų balius 
ir d. Abeko laidotuvių, kuriose 
choras pasirodė net du kartu.

Choras paaugo narių skai
čiumi. Gerame stovyje turi su- 
virš 50 narių. Taipgi labai pui
kią šokikų grupę, kuri susidaro 
net iš 12 merginų. Piniginis 
turtas irgi žymiai pakilo.

LKM Choras pasirodė viena

iš veikliausių organizacijų tar
pe pažangiosios visuomenėj

Remia Lietuvos
Nors jau biskįTr pasenęs, bet 

visgi labai reikšmingas dalykas 
ir reikia prisimiminti apie jį. 
Sykiu su Roselando Aido Cho
ru, LKM Choras surengė pik
niką Lietuvos žmonių pagalbai 
ir per didelį abiejų chorų pasi
darbavimą pikniko regimo ko
misija įteikė $400 Lietuvos 
žmonių pagalbai. Tuos pinigus 
priėmė Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto -Chicagos Sky- 
i-ius. •

D-go F. Abeko Laidotuvės
Choras, sužinojęs apie F. 

Abeko mirtį, labai ryiisiminė, 
kad netekome mūsų kovingo 
draugo ir tuo pačiu sykiu mūs” 
ištikimo choro rėmėjo. Toji ži 
nia visą chorą skaudžiai užga 
vo.

Nors ir lūpas kramtydami 
kad prilaikyti širdies skausrm 
ir ašaras, choras viską atliko 
puikiai. Jis pasižymėjo savo 
kantrybe ir ištverme liūdesiu 
valandoje.

R ė m ė j ų Bankietas.
Nuo pat choro įsikūrimo cho

ro rėmėjai ir draugai turėjo ga 
pirmą tokią šaunią vakarienę 
Ji buvo priruošta mūsų gana 
gerai patyrusių gaspadinių 
Apie rėmėjų bankietą dar ir 
dabar girdisi puikios kalbos.

“Išmainyti Nuotaka“
Apart virš minėtų visų dar 

bų, LKM Choras turėjo rengtis 
prie puikios operos, “The Bar
tered Bride.” Tai darbas, kuris 
reikalavo neišpasakytos ištver
mės ir pasišventimo iš choro 
narių, mokytojo Juozo Kensta- 
vičiaus, visų solistų, šokikų ir 
iš daugelio mūsų choro rėmėjų.

Net buvo abejonių iš mūsų 
labai artimų draugų, kad tai 
per didelis darbas, ir ar bus to
kios ištvermės perstatyti tą ža
vingąjį muzikos kūrinį. Bet 
taipgi gavome ir dvasios susti
prinimo, labiausiai iš mūsų mo
kytojo. Jis sakydavo: “Don’t 
give up, kids.”

Vėliaus matome “Laiesvėj” 
puikiausius išsireiškimus D-ro 
Kaškiaučiaus apie šią operą. 
Dar vėliaus D-ras Kaškiaučius 
parašė į “Vilnį” apie šį muzikos

rones.

perlą gan ilgą raštą, už ką šir
dingai jam dėkojame.

Atėjo ir ta diena, tai yra ba- 
landžia 7-ta, kurioje suvažiavo
me gana anksFiT' nes dar daug 
darbo mūs laukė.

Ir štai, 3:3() vai. popiet pa
sirodo didelis delnų plojimas, 
nes choro mokytojas pasirodė 
prie orkestros vedimo vietos, ir 
už kelių sekundų orkestrą pra
dėjo overturn. Po trijų valandų 
dainavimo ir lošimo — progra
ma pasibaigė. Svečių buvo la
bai daug, svetainė buvo pripil
dyta kupinai ir visi didžiavosi 
choro darbu.

Prie šios progos noriu paa- 
čiuoti visiems, kurie dalyvavo, 
ir taipgi begalinis ačiū mokyto
jui Juozui Kenstavičiui ir mū
sų solistams: Agnes Kenstavi- 
čienei, Whitney Taručiui, Pov. 
Stogini, George Lawner, Etelle 
Bogdan ir visiems choro na 
riams, kurie taip sunkiai dirbo

Ačiū visiems!
Choro Vice Pirmininkas

Jonas Karvelis.

Springfield, III
Devyniolikos metų Jac

queline Colburn prisipažino 
nušovusi savo patėvį.

Jacqueline jau 15 metų ne
vaikščioja, nevaldo kojų, yra 
invalidė. Jos patėvis tik nese
nai sugrįžo; jis buvo palikęs 
savo šeimą. Pasakodama apie 
įvykį, mergina sakė, kad jos 
patėvis buvęs labai žiaurus ir 
tankiai namuose būdavo bar
niai.

Antradienį motina išeidama 
paliko jai šautuvą. Ji pati tu
rėjo su savim žirkles. Tėvas 
piktai ją baręs už atidarymą 
laiškų, ir puolęs ją mušti. Mer
gina išsitraukus šautuvą iš po 
drabužių, šovusi į patėvį, kad 
apsigynus. Patėvis pagriebęs 
merginą ir abu atsidūrė ant 
grindų. Merginai papuolė po 
ranka žirklės ir ji dūrusi pa
tėviui į kaklą, ir tada tik pa
tėvis ją paleido. Pasiėmusi 
šautuvą ji vėl šovė į patėvį ir 
nušovė.

Mergina tapo nuvežta į St. 
John’s ligoninę. Dalykas bus 
svarstomas prisaikintųjų teisė- 
jų. v-

Tekstiliečių Streikas Baigėsi 
su Laimėjimu.

Keturių tekstilės įmonių dar
bininkai, Montreale, užbaigė 
aštuonių savaičių streiką su 
laimėjimais. Laimėjimai atsiek
ti ačiū gerai unijos vadovybei, 
darbininkų kovingumui laike 
streiko ir masiniam streiko rė
mimui.

Kaip paskelbta sutartis tarpe 
tekstiliečių unijos (A. D. F.) ir 
bosų rodo, tai nevisi tekstilie
čių reikalavimai buvo išpildyti, 
bet svarbiausieji ledai į tolime
snius laimėjimus pralaužti: 
unija pripažinta; algos pakeltos 
po 7-11 centų į valandą; už 
viršlaikį, po 40 valandų savai
tėj, bus mokama laikas ir pusė; 
apart pirmiau apmokamų šven
čių, dar šešios metinės šventės 
ir sekmadieniai, jei bus dirba
ma, bus mokami po laiką ir pu
sę; nereiks dirbti šeštadienių 
vakarais; bus įvesta eilė page
rinimų darbe; gaus apmokamas 
metines atostogas ir kita. Tuo 
tarpu ši sutartis apima tik 
Montrealo įmonių tekstiliečius.

Valleyfield tekstiliečiai, šiuos 
žodžius rašant (liepos 27 d.), 
dar streikuoja, bet yra vilties, 
kad ir ten bosai turės taikytis 
su darbininkais. Valleyfield 
tekstiliečių streikas savo kovin
gumu žymiai pralenkė montre- 

industri- 
Gordon 
žūt-būt

Montre-

nuoširdžiai darbavosi progresy
viame darbo žmonių judėjime.

S. Minotaitė per eilę metų 
Montreale atsižymėjo kaipo ge
riausia artistė mūsų perstato
muose veikaluose ir viena iš ak
tyviausių lietuvių choro buda- 
votojų ir pasižymėjusi savo ža
vinčiu balsu dainininkė.

Kadangi jaunavedžiai pasi
ruošę apsigyventi Toronte, tai 
su tuo montrealiečių menininkai 
jaus didelę spragą savo eilėse 
netekę drg. S. Minotaitės.

Drg. S. Minotaitės pasirink
tas gyvenimo draugas Dr. P. 
Morkis gabus vyras. Jis' nenu
toldamas nuo darbininkų judė
jimo atsiekė dentisto profesiją, 
kurią praktikuos Toronte.

Nuo savęs ir nuo draugų lin
kiu jaunavedžiams linksmo, lai
mingo ir pasiturinčio gyveni
mo.
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PRANEŠIMAI HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PHILADELPHIA, PA.
Visų Laukiamas Didysis

PIKNIKAS
PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVES
Rengia Phila. ir apylinkes pažangiosios lietuvių organizacijos

Įvyks Sekmadienį
(Prieš LABOR DAY Šventę)

RUGSĖJO 1 SEPTEMBER
Labai patogioje vietoje

CRESCENT PICNIC GROUNDS
PUIKI SALE ŠOKIAMS

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

Įžanga 50c Asmeniui, taksai įskaityti
TAI BUS PASKUTINIS PIKNIKAS ŠIĄ VASARĄ

Bus daug svečių iš kitų miestų. Sus įtiksite ir pasimatysite su dauge
liu savo pažįstamų, su kuriais nesimatete per daugelį metų.

TURĖSIME ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kalbės ROJUS MIZARA, Laisvės Redaktorius

NEPRALEISKITE PUIKIOS PROGOS, ATSILANKYKIT, PASILINKSMINKIT IR 
PAREMKITE SAVO DIENRAŠTĮ

PATERSON, N. J.
Trijų tautų bendras piknikas. Ren

gia ALDLD 84 kp., rusų ir lenkų 
IWO. Įvyks rugp. 11 d., 2 vai. dieną. 
Rusų Parke, West Paterson. Kel
rodis: Važiuokite Singac Bus No. 4 
nuo Market St., prie City Hali ir iš
lipkite ant McBride Ave. (du bloku 
pervažiavus High Bridge) ir eikite 
į kalną, Sekite iškabas, iki. pikniko 
vietos. Tas pats kelias ir automobi
liais. Kviečia visus Rengimo Kom.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 11 d., 11 vai. ryto. Mainicrių 
salėje, kampas Main ir Oak Sts. Ną- 
riai malonėkite dalyvauti. — P. E!, 
sekr. (183-184)

BROCKTON, MASS.
Lietuvių Taut. Namo Draugovė 

rengia pikniką, rugp. 11 d., 1 vai. 
dieną. Įvyks Liet. Taut. Namo Par
ke. Pelnas
Keswick Rd. kelio, kuris mus labai 
kankina per eilę rpetų. Prašome da
lyvauti. — Kom. (183-184)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks 12 d. rugp., 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malonė
kite visos dalyvauti ir naujų atsives
kite, yra svarbių reikalų aptarti. — 
A. W. (184-185)

MOTERIS VALYMUI
Nuolatinis darbas; dieninis ar naktinis Mi
tas ; nemokama apdrauda; mokama už Šven
tes ir vakacijas.
Ronson Art Metal Works, Inc.

Employment ofisas, 7 Mulberry St., 
, Newark, N. J. (186)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
Užpakalinių Kišenių 

Darbininkai 
Aplemavojimų Dirbėjai ir 

Abelni Operatoriai 
Aukštos Rūšies Kelinėms.

SIMON ACKERMAN 
CLOTHES INC.

skiriamas pataisymui

aliečius. Ten tekstilės 
jos caras, milijonierius 
Blair, buvo pasiryžęs 
sulaužyti streiką. Kaip
ale, taip ir ten, ačiū masiniam 
žmonių pritarimui ir gerai or- 
ganizuotiem tekstiliečiam, strei
kas eina prie pergalės,

Montrealo tekstiliečiai laiki
nai atidėjo grįžimą į darbą su 
tikslu, kad padarius spaudimą 
ant Valleyfield įmonės bosų.

Lietuvių tekstilės industrijose 
dirba mažai, bet tie, kurie dirba, 
laike streiko nesuteršė mūsų 
tautiečių vardo, nei nepamanė 
skebauti. Kas liečia paramą 
streikuojantiems tekstiliečiams, 
tai lietuviai neatsiliko nuo kitų 
tautų. Mes gelbėjome pikieto 
linijose, prisidėjome su finan
sine parama ir su draugišku 
pritarimu kovojantiems teksti
liečiams. Už tą tekstiliečiai reiš
kia širdingą padėką visiems jų 
rėmėjams.

Staiga Mirė Du Lietuviai.
Liepos 22 d. netikėta mirtis 

pasiuntė į kapus du mūsų tau
tiečius: Praną Numgaudį ir 
Antosę Makauskaitę.

A. Makauskaitė, rosmontietė, 
22 metų amžiaus, dieną prieš 
mirtį buvo išvažiavusi į pro
vinciją, iš kur sugrįžus vakare 
nuėjo ramiai ilsėtis ir sekantį 
rytą, liepos 22 d., ji rasta nu
mirusi. Velionė prieš kelis me
tus buvo vedusi, bet vedybinis 
gyvenimas neilgai tęsėsi. Jos 
gyvenimo draugas, sugrįžęs iš 
armijos taipgi staigiai mirė 
apie pusę metų atgal. Velionę 
mirtis atskyrė nuo jos tėvelių, 
trijų brolių ir dviejų sesučių.

Pranas Numgaudis, 65 metų 
amžiaus, mirė pargrįžęs iš mie
sto su^ pirkiniais, beatsirakin- 
damas savo namo duris. Velio
nis prieš .kelis desėtkus metų 
atvyko iš Lietuvos, iš
apylinkės. Čia apsigyveno ii' 
gavo darbą C.P.R. dirbtuvėse, 
kurias apleido tik praeitą kovo 
mėnesį ir buvo paskirtas gauti 
pensija. Jis per eilę metų pri
gulėjo DLK Vytauto Neprigul- 
mingame kliube, kuris ir rūpi
nosi jo laidotuvėmis.

Sakoma, kad P. Numgaudis 
mirė širdies liga, o A. Makaus
kaitė dėl kenksmingo maisto.

Jų staigios mirtys iššaukė 
gailestį ne tik artimųjų gimi
nių, pažįstamų, bet ir visų mū
sų tautiečių, kurių eilės pasta
raisiais mėnesiais pergreit re
tėja. Kartu iššaukė ir susirūpi
nimą, kad taip dažnai staigios 
mirtys skina mūsų tautiečius.

Apsivedė S. Minotaitė 
Su Dr. P. Morkiu.

Liepos 27 d. apsivedė viena 
iš mūsų geriausių meno mėgė
jų, verdunietė, S. Minotaitė su 
torontiečiu Dr. P. Morkiu. Abu
du jaunavedžiai progresyvių tė
vų gražiai išauklėti jaunuoliai. 
Jiedu nuo pat kūdikystės dienų

* * *
LLD Ruošiasi Siųsti Pilnų • 

Skaičių Delegatų
LLD 137 kuopos narių susi

rinkime, liepos 26 d., buvo svar
stytas Kanados Lietuvių suva
žiavimo klausimas. Diskusijų 
išvada: pasiųsti pilną skaičių 
delegatų ir kiek galima dau
giausia paremti Dotnuvos že
mės Ūkio Akademiją.

Kadangi kuopos susirinkimas 
nebuvo užtektinai skaitlingas, 
tai tuo reikalu nutarta šaukti 
specialus susirinkimas, kuriame 
bus nuodugniai aptarti Kana
dos Lietuvių suvažiavimo klau
simai, išrinkti delegatai ir pas
kirta parama Dotnuvos žemės 
Ūkio Akademijai.

Kuopa nuo 119 narių planuo
ja pasiųsti penkis delegatus. 
Tuo reikalu susirinkimas įvyks 
rugpjūčio (August) 23 d.

LLD 47 kuopa, taipgi planuo
ja neatsilikti su delegatų skai
čiumi ir parama. Rep.

1213 East New York Ave., 
Kampas Ralph Ave., Brooklyn.

(185)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 11 

d. rugp., 10:30 vai. ryto, 29 Endi
cott St. salėje, prašau draugus da
lyvauti. — J. M. Lukas, sekr.

Mūsų mieste šiandien nepa
prastas sujudimas, kad pada
ryti tikrąjį perversmą ir kad 
įsigyti kovingesnį arba, taip 
sakant, galingesnį kovos bū
dą dėl pagerinimo pastovaus 
čeverykų darbininkų gyveni
mo. Man pasitaikė būt vienam 
susirinkime, kuriame dalyvavo 
geriausi veikėjai ne tik unijos, 
bet ir miesto tarybos viršinin
kai. Susirinkimo tikslas buvo 
padėt čeverykų darbininkams 
atsiekti 
galingą 
į CIO.

Iš to 
aiškėjo, kad Brocktono ir apy
linkės čeverykų darbininkai 
jau pažino gerai, jog vietinės 
unijos arba, kaip pasakius, 
“neprigulmingos” unijos, ne
gali daug gero nuveikti dėlei 
darbininkų. Darbininkai jau 
gerai permato reikalą didžios 
ir kovingos unijos. Ir matosi, 
kad šiuo kartu jie padarys tik
rą, galutiną nuosprendį. Jie 
nusibalsuos, kad prisidėti 
prie vienos CIO galingos uni
jos. Darbininkai pasiryžo žūt
būt pasidaryti tvirtesniais ko
voje. '

Sudarytas komitetas kviečia 
visus čeverykų darbininkus 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
lokalų susirinkimuose ir bal
suoti, kai bus balsavimas, už 
prisidėjimą prie CIO.

Dar turiu pridurti, kad jau 
didesnė dalis lokalų nusitarė 
prisidėti, ypatingai “lasterių” 
ir “vamperių” lokalai jau se
niai stovėjo progreso pusėje.

W'. Yurkevičius.

Prez. Trumanas kalba išleidžiant valstybės sek
retorių Byrnes į Paryžių.
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Ada Jackson Kampani
jai Reikia Talkos

Dabar ir iki 20-tos šio mė- 
reikia 

nominaciją 
pažangios 

Jackson, 
pagelbėti, 
kad nuo

ll z 
kovingos, 
Mrs. Ada 

prašomi
pasakykite,

nėšio (primary day) 
pasidarbuoti 
gabios, 
moters 
Lietuviai 
Nuėję 
lietuvių.

Talk os reikia visokios:
Eiti po namus su žodžio 

agitacija (parašų rinkti nerei
kia).

Dalinti lapelius po namus ir 
atviro oro mitinguose (kada 
įvyksta mitingai).

Adresuoti laiškai ir daug ki
tokio raštinės darbo.

Kur ir Kada?
Mrs. Jackson kampanijos 

centras randasi 328 Halsey 
St., kampas Throop Ave. Put
nam gatvekaris priveža prie 
durų. Netoli nuo Sumner ir 
Tompkins gatvekarių ir nuo 
Independent 
way linijos 
stoties.

Kas dieną
himos nakties, įskaitant šešta
dienius ir sekmadienius.

subvės Rocka- 
Kingston-Throop

nuo ryto iki ve-

Apie Mrs. Jackson
Mrs. Jackson yra Republiko- 

nų Partijos balsuotoja per 26 
metus. Gyvena distrikte per 
25 metus. Yra veikli, vadovau
janti narė daugelio vietos vi
suomeniškų organizacijų ir 
įstaigų. Bet kad ji yra pažan
gi, kovoja už žmonių reikalus, 
Republikonų Partijos reakci
ninkai išstatė prieš ją kitą mo
terį. Ta kita moteris negali 
laimėti rinkimų, bet ji gali pa
dėti suskaldyti balsus, kad ne
būtų išrinkta Mrs. Jackson, 
kurią remia ir Darbo Partija.

Kas Bus Savininku?
N. Yorko mieste yra įstaty

mas, kad atradėjas bile kokios 
vertybės, įkainuojamos virš 
10 dolerių, privalo raportuoti 
vietos policijai bėgiu savaitės. 
Policija turtą paima ir laiko 
savo žinioje. Jeigu per 3 iki 
6 mėnesių neatsišaukia pame- 
tusis, radėjas paskelbiamas sa
vininku, jam atiduodama ra
dinys.

šiomis dienomis New Yorke 
du vyrai turi gerą viltį. Vienas 
tikisi gauti $1,000 vertės dei
mantinę sagą, o kitas $2,000 
vertės branzalietą, kurių nie
kas neatsišaukė nuo jų radi
mo balandžio 3 ir 6-tą.

Coney Islando teisme 128 
asmenys praeitą antradienį su
mokėjo $338 pabaudų už įvai
rius taisyklių peržengimus.

ARTKINO PUIKUS VEIKALAS 
“BAISIAI 

TIKROVIŠKAS 
GALINGAS’ 

- ’ N.Y. Times 
; *

Svarbi Diena
Šis nedėldienis, rugpjūčio 

(.August) 11 d., yra svarbi 
diena visiems didžiojo New 
Yorko apylinkės lietuviams. 
Šį nedėldienį įvyksta Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto, 
Brooklyno skyriaus, ir ALDLD 
2-ros Apskrities piknikas Lith
uanian Liberty Parke, 340 
Mitchell Ave., Linden, N. J.

Visas pikniko pelnas eis Lie
tuvos žmonių pagelbai.

Pikniko rengėjai deda visas 
pastangas padaryti pikniką 
įvairiu ir patenkinančiu. Pro
gramoje dalyvaus net du cho-! 
rai, Aido Choras iš Brooklyno 
ir Sietyno Choras iš Newarko.

Antanas Bimba, Laisvės re
daktorius ir Lietuvai Pagel
bos Teikimo Komiteto pirmi
ninkas, sakys 
prakalba bus 
todėl, kad jis 
žo iš Lietuvos
pasakyti, kas bus svarbu žino
ti visiems.

Šokiai tęsis visą popietį, prie 
geros orkestros.

Nors šiandien valgio ir gėri
mo yra trūkumas, tačiau ren
gėjai deda.didžiausias pastan
gas aprūpinti atsilankiusiuo
sius kuo pilniausiai viskuomi, 
kaip valgiu, taip ir gėrimu. 
Galime užtikrinti, jog valgyti 
ir gerti užteks visiems iki so
ties.

Piknikas prasidės pirmą va
landą po pietų.

Pikniko pasiekimo būdus tė- 
mykite kituose šio pikniko 
skelbimuose. Ypatingai brook- 
lyniečiams patartina, kurie ne
turi automobilių, nesibijoti va
žiuoti Pennsylvania gelžkeliu, 
33rd St., New Yorke, į Linde- 
ną. Tai dikčiai paranku ir ma
žai kaštuoja.

Mano, Kad Vaikas 
Pavojuje

Richmond Hill-East N.Y 
Draugai Prisidėtom 
Prie Prakilnaus Darbo

NAMIE GERIAUSIA

prakalbą. Jo 
visiems svarbi 
tik nesenai grį- 
ir turi daug ko

Vardan karo nuvargintos 
Lietuvos liaudies, ALDLD 2- 
ros Apskrities komitetas pra
šo širdingai Brooklyno-New 
Yorko ir New Jersės lietu
vius, kuriems pasiekiamas Lin- 
denas, dalyvauti šiame pikni
ke kuo skaitlingiausiai.

A. Gilmanas, 
ALDLD 2-ros 
Pirmininkas.

Aps.

TRAUKINIAI Į PIKNIKĄ
Iš Pennsylvania stoties, 33 

St. ir 7th Ave., New Yorke, į 
Lindeną eina daug traukinių. 
Vidurdienį, piknikui patogiu 
laiku, eina: 11:40, 12:25,
1:05, 2:10, 2:55, 4:08. Išsėsti 
Wood Ave. stotyje. Eiti tik ke
li trumpi blokučiai nuo sto
ties.

Grįžti iš pikniko irgi yra 6 
traukiniai tarp 7:10 ir 11:48 
vakaro.

Sveikatos Departmentas ma
no, kad kur nors Brooklyne 
randasi apie 10-ties metų ber
niukas, kuriam gal gręsia mir
tis, bet jie jo negali pasiekti.

Pavojus, jeigu yra, esąs dėl 
šuns įkandimo. Vienas šuo 
įkando tą berniuką ir du su
augusius vyrus liepos 25-tą, 
Leif Erickson Parke, 3rd Avė. 
ir 67th St., Brooklyne. Berniu
kas pasiskundė policistui. Poli- 
cistas nubėgo gaudyti šunį. 
Berniukui liepęs jo palaukti, 
bet sugrįžęs berniuko nebera
do.

Šunį policistas nušovė, bet 
šuns smegenys buvę kulku su
žaloti ir tyrinėtojai negalėjo iš 
karto sužinoti, ar tas šuo buvo 
pasiutęs. To šuns smegenų sy
vais jie dabar praktikuoja ant 
baltų peliukių, laukia, kas su 
jomis atsitiks. Jeigu jos išliks, 

( reikš, kad ir tas vaikas sugys. 
O jeigu jos mirtų, kur nors 
kančiose mirs 
tasis vaikas.

Suaugusieji 
kadangi jiems 
įčirškimus prieš pasiutimo li
gą. Jeigu peliukės nesirgs, 
tiems vyrams įčirškimus galės 
nutraukti tuojau. Jeigu peliu
kės sirgs, skausmingus įčirški
mus jie turės tęsti per ketu
rias savaites, bet gyvastis bus 
išgelbėta.

ir šunies įkąs-

būsią saugais, 
tuojau pradėio

DRAUGAI, PATRIOTAI, 
KOMUNISTAI

Tūliems Amerikos Legiono 
reakcionieriams užpuolus ne
leisti ant baloto Komunistų 
Partijos kandidatų, New Yor
ko valstijos komunistai išlei
do lapelį, kuriame nurodo, 
kas tie komunistai.

Lapelyje, po antrašte “Bud
dies, Patriots, Communists,” 
nurodoma, kad 15,000 newyor- 
kiečių, Komunistų Partijos na
rių kariavo Amerikos ginkluo
tose jėgose — armijoj, orlai- 
vyne, laivyne ir prekiniame 
laivyne. Daugelis iš jų padėjo 
gyvastį.

Keturi didvyriai komunistai 
iš tų daugelio padėjusių gy
vastį lapelyje atžymėti trum
pais aprašymais ir paveikslais.

O iš likusių gyvais didvyrių 
Komunistų Partija yra išsta
čius! kandidatu į gubernato
rius Robert Thompson, apdo
vanotą kare antru aukščiausiu 
Amerikos požymiu atsižymėju
siems kare — Distinguished 
Service Cross.

Mario Guidoni, kandidatas 
į kontrolierius irgi yra šio ka
ro veteranas.

Kiti” trys New Yorko vals
tijos komunistų kandidatai — 
Benjamin J. Davis, Israel Am- 
ter, Bella V. Dodd — irgi yra 
panašaus kalibro žmonės. Jei
gu dėl amžiaus ar lyties 
nebuvo priimti kariauti, 
nedaro jų mažesniais mūsų 
lies patrijotais. Bet kad
yra uolūs darbo žmonių ir 
abelnai liaudies reikalų gynė
jai, tad visi — karo didvyriai 
ir darbo 
n inkams 
rinkti ir

.Jie 
tas 
ša- 
jie

didvyriai — reakci- 
darosi neleistinais 

būti išrinktais.

ant komunistų darAtaka 
labiau užartavojo komunistus 
ir visus demokratijos mylėto
jus dirbti. Vieni eina parinkti 
piliečių parašų uždėti komu
nistus ant baloto, o kiti pasi
rašo.

Viešnios
Antradienį aplankė Laisvės 

įstaigą Mrs. Teklė Valinckie- 
nė iš Chicago, Ill., žmona 
spaustuvininko Valinckio. Su 
jaja atsilankė ir Mrs. Ering- 
nis, Valinckio sesuo, kuri gy
vena Long Islande.

Mrs. Valinckienė aplankė 
Brooklyno lietuvių sekciją 
Williamsburga. Jai buvo labai 
įdomu pamatyti patį Williams- 
burgo tiltą. Dienraštį Laisvę 
ji apdovanojo dviem doleriais.

MIRĖ

l • j AN EPK'.'New

42 St. ir 7th Ave.
9 A.M. iki 

VIDUNAKČIO

Extra-I&imtinai I 
Anton 

ČECHOVO 
Juokingoji Satira 

H MARRIAGE” i

Norintieji Važiuoti 
Philadelphijos

Gyvate Viešnagėj

NAUDAI DIENRAŠČIO

TUOJAU užsisakykite sau 
vietą buse. 
pusi.

Kaina $3 j abi

Bušai išeis 
nuo Laisvės 
grjš 8-tą valandą vakare.

9:30 vai. ryte 
salės. Iš parko

TUOJAU kreipkitės j 
Laisvės raštinę ir užsisa
kykite vietą buse.

Siskind’s geležinių prekių 
krautuvė, 520 3rd Ave., New 
Yorke, buvusi viešbučiu kaimy
nų įnamei, boa constrictor veis
lės gyvatei. Alfred Maerkle, jos 
savininkas per visą mėnesį jos 
dairęsis, bet niekur negalėjo 
rasti. Pagaliau, pamatęs ją ke
liaujant krautuvės lango grote
liais, pasigavo ir parsigabeno 
namo.

Krautuvėje turėjusieji reika
lų džiaugiasi, kad jiems nepasi
taikė įnamę suimti palaikius už 
geležinę kartį.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai su ši

luma ir visais moderniniais įrengi
mais. Antrašas: 334 Chauncey St., 
Brooklyn, N, Y. Kreipkitės tarp 5:30 
ir 6 vai. vakarais. Sekmadienį visą 
dieną. (184-186)

Komunistai turi įeikti val
dinei rinkimų tarybai ne ma
žiau 50 parašų iš apskrities. 
Valstijoje apskričių yra 62. 
Jeigu nors vienoje vietoje ne
gautų 50 parašų, kitur gautie
ji taipgi nueitų niekais, žino
dami politikierių polinkius 
knaipyti, atmetinėti komunis
tų kandidatus ir parašus, ko
munistai deda pastangas su
rinkti mažiausia po 200 iš ap
skrities, kad. nežiūrint, kiek 
knaibytų, vistiek liktų virš 50 
niekaip nepajėgiamų išmesti.

Toji 50 parašų taisyklė pa
liečia visas mažumų partijas 
ir grupes. Ji įvesta tam, kad 
mažosios, silpnai organizuotos 
grupės, nežiūrint, kaip jos 
naudingos žmonėms būtų, ne
galėtų savo kandidatų išstaty
ti visos valstijos skale. Komu
nistai, kaipo organizuoti ir pa
siryžę pasišvęsti žmonių gero
vei, aišku, tuos sunkumus nu
galės.

Daugelis jaunų ir jau baltai 
“jaunų” komunistų pašvenčia 
savo atostogas, o tūlas ir dar
bo savaitę nuvykti į tolimuo
sius valstijos užkampius pa
gelbėti vietos žmonėms surink* 
ti parašus tose vietose, kur 
gyventojų mažai, gyvena toli 
vieni nuo kitų. Yra tokių vie
tų, kur vieno parašo gavimas 
ima visą popietį ar vakarą, 
kuomet mes, pavyzdin, Brook
lyne, vienas žmogus galime 
gauti ’ kelis desėtkus parašų 
vienu vakaru. L. K. N.

59 m.
Berry 

mirė na- 
d. Kūnas pa-
S. Aromiskio 
Metropolitan 
įvyks rugpj.

Rugpj. 24 d., 194 6 m.,
Įvyks Pietų Amerikoj gyve
nančių lietuvių kongresas.

Kongresas Pietų Amerikos 
lietuviam labai reikalingas ir 
gali atnešt daug naudos, są
ryšį tenaitinių organizacijų. 
Po tos pasaulinės audros vis
kas daug apįrę. Atitaisyt, peri 
naują perbudavot neužtenka į 
vienos ar kitos organizacijos! 
susirinkimų, reikia plataus ap
dirbimo, subudavot gerus, tak
tingus, visom organizacijom 
tinkančius planus. Tam vis
kam atlikti šaukiamas 
m as.

Mes jį pasveikinkim 
dolerine, paremdami
nių brolių energingą entuziaz
mą. ‘ V. J. V.

šis sei-

bent su 
ten ai ti

Susižiedavo
kad Kons-
ir Stasė

Brooklyne.
Amerikoj,

S. Len-
šalį apie

Anna Eugenia Kot, 
amžiaus, gyveno 97 
Street, Brooklyne, 
muose ,rugpj. 7 
šarvotas grab, 
koplyčioje, 423 
Avė. Laidotuvės
10 d., šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
sūnų William ir tris dukteris, 
Mary, Theklą ir Olgą.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius S. Aromiskis.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

Dick Whitmore, 6 metų, bu
vęs išsiųstas atostogauti į High- 
bridge, New Jersey, taip išsiil
go namų, kad pats vienas iške
liavo namo. Policija pagelbėjo 
jam pabaigti kelionę, kada pas
tebėjo vaikiūkštį su valiza ran- 
•koje prie City Hall Park, New 
Yorke, studijuojant kelius su
grįžti į Long Island City.

Brooklyno prezidentas John 
Cash m o r e būsiąs sekamu 
Brooklyno Demokratų Partijos 
politinės mašinos viršininku, 
spėlioja žmonės.

žinoma
Ji yra

spalių 
Kor.
kainas,

Pasitaikė nugirst, 
tantine Lesevičius 
Lengerdaitė susižiedavo. K. 
Lesevičius gyvena 341 S. 3rd 
St., o Stasė Lengerdaitė 344 
Rodney St., abu 
Lesevičius gimęs
bet augęs Lietuvoj, 
gėrei aite atvyko į šią 
septyni metai atgal.

Stasė yra gerai 
Brooklyno lietuviams.
Vinco ir Onos Kazlauskų gi
minaitė. Taipgi K. Lesevi
čius yra gerai žinomas Brook
lyno lietuviams. Teko nugirsti, 
kad jų vestuvės įvyks 

(Oct.) 27, 1946 m.

Dėl ko neturėtų kelti
jeigu yra žmonių norinčių mo
kėti? Spauda rašo, kad prie Sa
ratoga Springs arklių lenkty
nių mokėjo $20 už bonką degti
nės (Scotch). Bet tik dėlto, 
kad vieni turi perdaug pinigų, 
kiti negauname duonos.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kaaipai Broadway ir Stone Ava.
pria Chauncey St., Broadway Lina 

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer 8t«. 
BROOKLYN «, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

, j 9—12 ryte Valandos: 1 o , i j— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKE SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

■hBwmIcMHwHNHIwBmm

Nukentėjęs už Čirkšlius ' 
Čeverykus

Edward G. Hardy, 21 metų, 
gyvenęs 926 Montgomery St., 
Brooklyne, gal .turės pabūti ka
lėjime už dėvėjimą čirškiančių 
čeverykų. Jo čeverykai išbudino 
miegančius jam,pradėjus vaik
ščioti svetimoje stuboje, Go
shen, N. Y. Sakoma, kad jis ten 
įlindęs tikslu apvogti.

East upėje rado prigėrusį 
Perry M. Nagle, 70 m., iš Free
port, buvusį žymų arklių lenk
tynių rateliuose.

DIDYSIS ATIDARYMAS
J. ZEIDAT, Ji., IR A. KARGIS

Šią Subatą, Rugp.-Aug 10 d.,
Atidaro savo naujai įrengta puikia modernišką užeigą

SKY-LITE RESTAURANT & BAR
West Beech St. ir Indiana Ave.,

Long Beach, N. Y.
širdingai kviečia visus savo draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiame iškilmingame pobūvyje.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

TEL. EVERGREEN 8-9770

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuvc*

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

toj

“ RESTAURANT
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 KVertreen 4-9612

S

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


