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“Ar, paleidęs Rusams įvesti 

visoje Europoje komunizmą, 
pagrobti visas kiek tik gali 
šalis savo įtakon, sekretorius 
Byrnes vėliau imsis trijų Pa
baltijo tautų likimo išspren
dimo atskirai? Ar dėl Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo panaudos atominę bombą 
prieš Maskvą ir visą Rusiją?’’

Matome, kas dar vis tebe- 
rūpi Smetonukui ir Karpiu- 
kui: Atominė bomba!...

Esama ir smetonininkij, ku
rie kitaip mano, štai V. Sirvy
das, rašydamas brooklyniškėj 
Amerikoj, daro tokias išva
das: jei tarp Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos karas prasidė
tų, tai būtų padarytas galas 
visai civiliacijai.

Vadinasi, smetonininkai yra 
pasiruošę paaukoti civilizaci
ją tam, kad Lietuvoje būtų 
atsteigta smetoninė nepriklau
somybė !. . .

Aišku, kaip diena: juo grei
čiau Jungt. Valstijos oficialiai

savo pasekėjams

jau buvo paduota
Overseas News

bus sveikiau. Be kitko, tai at
imtų iš lietuviškų smetoninin
kų įrankį 
mulkinti.

Laisvėje 
plati žinia,
Agency pateikta, jog Wash- 
ingtonas rimtai mano Pabal
tijo valstybių likimą išspręsti 
jų pripažinimu tarybinėmis.

LDS Seimo metu, man esant 
Bostone, čikagiškis J. K. šar- 
kiūnas sakė:

—Išvažiuojant mums iš Chi- 
cagos, Besė Pakaušienė, mano 
švogerka, prašė pasakyti jums 
ir Bukniui: “sudie!”

—Kame dalykas? — nuste
bau.

—Dalykas tame: ji sunkiai 
serga ir gerai žino, kad jos 
gyvenimo dienelės suskaitytos.

Tai buvo skaudi žinia... 
Tačiau aš vis d ai’ raminausi, 
manydamas, jog ligonė pa
sveiks ir dar gyvens metų eilę.

Deja, Besės Pakaušienės pa
laikai tapo palaidoti š. m. 
rugpjūčio mėn. 6 d.

Buvo draugiška, maloni 
draugė — našlė veikėjo Jur
gio Pakaušio, mirusio prieš 
kelerius metus.

Nuoširdi užuojauta velionės 
sūnui, Rojui, švogeriui Juozui 
ir sesutei Marijonai šarkiū- 
nams, taipgi giminėms ir drau
gams !

Balty jy Pogromas 
Prieš Negrus, 
Athens, Ala.

Athens, Alabama. — Pa
šaukta valstijos milicija, 
kad sulaikytų baltuosius 
padaužas, nuo naujo po
gromo prieš negrus. Rugp. 
10 d. apie 2,000 baltųjų įšė
lo urmu mušt ir žalot visus 
negrus — vyrus, moteris ir 
vaikus, kad visai “apvalytų 
gatves nuo juodųjų.” Tei
sėjas D. L. Rosenau sako, 
jie sužeidė 50 iki 100 negrų 
ir buvo pasimoję kai 
riuos nulinčiuot.

Riaušės prasidėjo iš 
kad du baltieji veternai 
puolė vieną negrą, o tas 
nėši. Buvo areštuota 
baltieji. Tuomet kukluksi- 
nė govėda užpuolė kalėjimą 
miesto valdybos rūme ir 

paleist 
Paskui

ku-

to, 
už- 
gy- 
du

privertė majorą
tuodu k a 1 i n ius.
areštuota 9 riaušininkai, 
kurie tebelaikomi kalėjime.

Graikijoj Užmušta 
Dar 13 Demokratu

Athenai, Graikija. — Fa
šistiniai - karališkoji Grai
kijos policija praeitą penk
tadienį nužudė 6 vadinamus 
“komunistus” T h essalijos 
provincijoj ir 7 Makedoni
joj. Visus demokratinius 
žmones fašistai vadina ko
munistais, kad pateisint jų 
žudymą.

Japony Vadas Gerinasi
Jankiam prieš Sovietus

Lėktuvai Laužą Jugoslavijos
Nepriklausomybę, kaip Sako

-B
Jugoslavai

Jungt. Valstijos Stiprina 
Savo Laivyną Europoje

Washington. — Milžiniš
kas Amerikos lėktuvlaivis 
“Franklin D. Roosevelt” 
55,000 tonų, išplaukia į Vi
duržemio Jūrą. Paskutinė
mis dienomis Amerika nu
siuntė dar vieną savo šar
vuotlaivį ir du naikintuvus 
į Trieste uostą, dėl kurio ei
na ginčas tarp Jugoslavijos 
ir Italijos. Per kelis pra
eitus mėnesius Amerika 
nuolat stiprino savo karo 
laivyną europiniuose 
denyse.

Jugoslavai Privertė Amerikos 
Lėktuvą Nusileist Žemyn^ nes 
Amerikonai Nepaisę Protestų

Pa. Kukluksai “Turį Teisę” 
Degint Kryžius ir Griimot

Svarsto, ar Grąžint 
Kainą Apribojimą 
Maisto Dalykam

van-

Atom-Bomba Vandenyj 
Daug Daugiau Žalos 
Padarė, Sako Blandy

Bikini. — Admirolas W. 
Blandy paskelbė, jog ato
minė bomba, liepos 25 d. iš
sprogdinta po vandeniu, 
padarė laivams keturis kar
tus daugiau žalos, negu pir
moji Bikini atom - bomba, 
kuri buvo išsprogdinta ore 
liepos 1 d. Povandeninė 
bomba sunaikino 95,220 to
nų laivų, o orinė — 22,620 
tonu. c

Belgrad. — Kariniai ju
goslavų lėktuvai privertė 
amerikonų armijos trans
porto lėktuvą nusileist že
myn ant pievos ties Ljub
ljana, Jugoslavijoj. Ameri
kos lėktuvu iš Austrijos 
skrido per Jugoslaviją aš- 
tuoni kariai ir du civiliai. Iš 
prievartos besileidžiant že
myn, susižeidė amerikinis 
lėktuvas ir abudu jo lakū
nai.

Jugoslavai davė įspėjimo 
ženklus, nurodydami aikš
tę, kur tas lėktuvas galėtų 
saugiai nutūpti, bet ameri
konai nepaisę nurodymų.

J u g oslavijos vyriausybė 
skelbia, kad Jungtinių Val
stijų lėktuvai 172 sykius 
skraidė virš jugoslavų že-

tik mėnesį, 
to kartoti- 
ambasado- 
Ju go slavų

mės per vieną 
Jugoslavija dėl 
nai protestavo 
riui Belgrade, 
valdžia priminė, kad ameri
konai, be leidimo lakstyda
mi virš Jugoslavijos, laužo 
to krašto nepriklausomybės 
teisę. Bet Amerika nekrei
pus dėmesio į protestus, to
dėl jugoslavai turį prievar
ta stabdyti amerikinius 
lėktuvus. Jugoslavija sa
ko, jog nuo šių metų vasa
rio vis dažniau amerikonai 
laužę jugoslavų nepriklau
somybę ore.

Karinė amerikonų vy
riausybė iš Italijos veda 
derybas su Jugoslavija, kad 
paleistų sulaikytus ameriki
nius to lėktuvo vairuotojus 
ir keleivius.

J. BYRNES ĮPIRŠO TRIS 
“KIŠENINIUS DELEGATUS”

Amerika Siūlys Daugiau 
Teisiu Žydams

Nedidukė Palestina sudaro 
didelį galvoskaudį Anglijos 
imperialistams. Dėl to jie mo- 
jasi Palestiną suskaldyti į ke
turias dalis: vieną pavesti žy
dams, kitą — arabams, o dvi 
— sau.

Tačiau, galutinoje išvadoje, 
britai valdytų visas keturias 
dalis!

Dabar britai pareiškė, kad 
jie krės kiekvieną laivą, plau
kiantį arti Palestinos pakraš
čių, ieškodami juose žydų. 
Mat, nemažai žydų Palestinon 
įeina nelegaliai.

Be to, nelegaliai įvykusius 
žydus britai rankioja ir gabe
na į Cypresso salą, kur jų lau
kia koncentracijos stovyk
las. . .

Tam visam britų pagamin
tam jovalui suvalgyti jie nori 
įtraukti ir Ameriką!

Geriausia Attlee ir Bevino 
valdžia padarytų, jei ji, nieko 
nelaukdama, pasitraukų iš Pa
lestinos, palikdama jos reika
lus spręsti žmonėms, kurie ten 
gyvena.

Tokio. — Japonų prem
jeras Shigeru Yoshida bijo, 
kad Amerika per greitai 
neatšauktų savo kariuo
menės iš Japonijos, kaip 
praneša New Yorko Times 
korespondentas. Yoshida 
pageidavo, kad amerikonai 
dar ilgai būtų vyriausi Ja
ponijos valdovai. Tatai, 
girdi, reikalinga Japonijos 
apsaugai nuo Rusijos.

Washington. — Praneša
ma, kad prez. Trumano val
džia bendrai sutinka su 
Anglijos sumanymu su
skaidyt Palestiną į ketu
rias “pusiau - savivaldiš- 
kas” dalis. Tačiau, Ameri
ka reikalausianti žydiškajai 
daliai daugiau žemės ir 
prekybos teisių, negu An
glija siūlo. Kita Palestinos 
dalis skiriama arabams, o 
dvi liekamąsias dalis anglai 
patys valdytų.

Paryžius, rugp. 12.—Tai
kos konferencija 15 balsų 
prieš 3 priėmė Amerikos 
valstybės sekretoriaus J. 
Byrneso pasiūlymą, kad ne 
tik Albanija, bet Meksika, 
Egiptas ir Kuba būtų pa
kviestos į tą konferencijos 
posėdį, kur bus svarstomas 
planas dėlei taikos su Ita
lija. .Sovietų Sąjungos, 
Baltarusijos ir Lenkijos at
stovai balsavo prieš kvieti
mą tokių “kišeninių” dele-

gatų, kaip Egipto, Kubos ir 
Meksikos.

Byrnes iš pradžios ben
drai priešinosi Albanijos 
dalyvavimui; paskui pada
rė “pataisymą” — per
sverti Albanijos atstovą 
trimis anglų - amerikonų 
bloko delegatais.

Albanija skaičiuoja, kad 
italai padarė jai 700 milio
nų doleriu nuostoliu. O ar. 
pavyzdžiui, Kuba ir Mek
sika, nukentėjo bent kokių 
nuostolių nuo fašistų?

Washington. — Valdinė 
komisija dėlei kainų kont
rolės naikinimo svarsto, ar 
sugrąžint kainų tvarkymą 
mėsai, sviestui, pienui, grū
dams ir kitiems maisto pro
duktams. Šių valgių kainų 
kontroliavimas žlugo, kuo
met birželio paskutinę die
ną išsibaigė senasis Kainų 

i Administracijos įstatymas.
Paskui kongresas išleido 

Į kitą neva kainų tvarkymo 
! įstatymą. Naujasis įstaty- 
i mas įsteigė minimą komisi
ją, kuriai davė teisę nuimti 
kainų kontrolę nuo įvairių 
dalykų, kur komisija ma- 

' tys, kad “nereikią” kontro
lės.

Naujoji Kainų Adminis
tracija praneša, kad ji yra 
pasiruošus pakelti aukštyn 
kainas įvairiems pirki- 

Washington. — Greitoje, niams, kai tik ji “galės pra- 
ateityj Amerika turėsianti dėt veikti.” 
baisiausius rakietinius lėk-.-------------------
tuvus. Tie lėktuvai skrisią; Qmlvmoc
kelis tūkstančius mylių per uUVIvlŲ ululjlUdo 
valanda ir galėsią nešti ato-;i\-i n 1 11 i'
mines bombas. Jie būsią iš i jjg! 0^(13061111 
tolo vairuojami radijo ban-į T
gomis į taikinį, sako laivy
no .departmentas. Neužil 
go būsią galima skrist ir 
mėnulį.

State College, Pa. —Pra
eitą savaitę Ku Klux Kia
na's naktimis degino kry
žius šioj apylinkėj. O kada 
kukluksai degina kryžius, 
tai jie grūmoja ateiviams, 
katalikams, žydams, neg
rams ir “raudoniesiems.” i 
Piliečiai davė skundus dėl Į 
kukluksinių kryžių degini- j 
mo State College apylinkė-1 
je. Policija ir apskrities) 
prokuroras atmetė skun-! 
dus; sako, kryžių degini
mas neperžengiąs įstatymų.

Radijo Vairuojami, 
Amerikos Lėktuvai 
Nešia Atom-Bombas 

o

Reguliariai Amerikos 
Marinai Chinijo je

SUSIDŪRUS LĖKTU
VAMS, ŽUVO 4 

ŽMONĖS

Huntington, W. Va.—Ka
rinis lėktuvas ore susidūrė 
su privačiu lėktuvu. Abudu 
nukrito ir sudužo. Su jais 
žuvo 3 kariai ir vienas civi
lis asmuo.

JUNGT. VALSTIJŲ LAI
VYNAS R E I K A L AUJA 
DAUGIAU AMUNICIJOS

Washington. — Karinio 
Amerikos laivyno vadai 
reikalauja, kad kongresas 
paskirtų dar 620 milionų 
dolerių; sako, reikią dau
giau reikmenų įsigyti ir 
sandėliuose laikyti, negu 
buvo pirmiau numatyta.

Palestinos žmonių kovos 
prieš britus imperialistus aiš
kiai parodo: kaip greit Indi
ja galėtų išsilaisvinti, jei jos

< >■ ■ - ■

žmonės nors dešimtadalį pa
rodytų iniciatyvos ir kovingu
mo, kiek jo rodo Palestina!

Tenka manyti, kad Indija 
taipgi atsikels.

nmHM

TURKIJA BUVO 
PASIŽADĖJUS 
REMT NACIUS

ANGLIJOS KARO
LAIVAI BLOKUOJA
PALESTINĄ

London. — Pranešama, 
kad Sovietai siūlosi bendrai 

' su Turkija valdyti Darda- 
nellų sąsiaurį, vandens ke- 

| lią iš Juodosios Jūros į Vi- 
| duržemio Jūrą. Jeigu So- 
; vietų pasiūlymas būtų pri
imtas, tai jie sutiktų ir gin- 

į ti Dardanellus išvien su
Nanking. — Amerika iki! Turkija.

šiol laikė atsarginius savo 
marinus Chinijoj. Dabar 
jie bus pakeisti. Vietoj at
sarginių bus atsiųsti regu
liariai Amerikos marinai. 
Jie eis tokias pat pareigas, 
kaip ir atsarginiai — sau
gos Chiang Kai-sheko tau
tininku karinius kelius ir 
traukinius ir kitaip rems 
Chiango karą prieš chinų 
komunistus.

Ragina Išmest Kukluksą. 
Senatorių Bilbo

Automo-
Unijos 

vienbal-

Streikas Sumažino Duoną 
Philadelphijai ir Chicagai

Philadelphia, Pa. — Su
streikavo duonkepiai, Ame
rikos Darbo Federacijos 
nariai. Streikas dviem 
trečdaliais sumažino duo
nos kepimą philadelphie- 
čiam.

Federacijos Kepėjų Uni
ja paskelbė streiką ir Chi
cago j. Vos streikui prasi- 
dėjus, s u m a ž ėjo 
penktadaliu duonos 
mas chicagiečiam.

vienu 
kepi-

kon-Indijos Tautininkų 
gresas “iš principo” priėmė 
Anglijos planą.

ko-Maskva. — Sovietų 
munistų laikraštis Pravda 
paskelbė dokumentus, kurie 
parodo, kad pirm naciams 
užpuolant Sovietus ir pas
kui, Turkija vedė derybas 
dėl slaptos bendradarbiavi
mo sutarties prieš Sovietų 
Sąjungą. Tuos dokumen
tus Sovietai rado Vokieti
jos užsienio reikalų minis
terijos archyvuose. Nacių 
ambasado rius Turkijai, 
Franzas von Papenas rašė 
užsieniniam Vokietijos mi
nistrui von Ribbentropui, 
jog Turkijos valdžia trokš
te trokšta, kad naciai su
naikintų Rusiją.

Gandai apie Radijo Rakietų 
Lakstymus Virš Švedijos

Stockholm. — Pasakoja
ma, kad “spiečiai” svetimų 
rakietų, robot-bombų pra
lėkę naktį virš Švedijos sos
tinės Stockholm©. Tos ra- 
kietos, girdi, vairuojamos 

tolo. 
Paskleista gandai, kad tai 
Sovietai darą rakietinių sa
vo pabūklų bandymus iš 
P e e n e m unde, sovietinėje 
Vokietijos dalyje.

Jeruzalė. — Kariniai An
glijos laivai užblokavo Hai- 
fą ir kitus Palestinos uos
tus. Anglų kariuomenė 
sausumoj apsupo Haifos 
miestą visomis pusėmis, 
kaip atsargą prieš žydus; 
girdi, bijo ginkluotos žydų radijo bangomis iš 
kovos. Anglai ruošiasi de- 
portuot 4,000 europinių žy
dų, kurie “neteisėtai” atvy
kę į Palestiną. Anglų lai
vynas sulaikė dar du sveti
mus laivus, gabenančius 
Palestinon žydus.

Deportuojami žydai bus 
suvaryti į koncentracijos 
žardžius anglų valdomoj 
Cypress saloj.

Detroit. — CIO 
biliu Darbininku 
vykdomoji taryba 
šiai priėmė rezoliuciją prieš 
kukluksą senatorių Bilbo, 
neva demokratą. Kad Bil
bo, pagaliaus, atvirai prisi
pažino, jog jis yra Ku Klux 
Klano narys, tai senatas 
privalo išmest Bilbo iš se
natorių tarpo, sako unijos 
pareiškimas.

GEN. RUNDSTEDT TEI
SINA VOKIEČIŲ ARMI

JOS KOMANDIERIUS

Athenai, Graikija.—150,- 
000 žmonių, susirinkę spor
tų stadione, reikalavo at
mest karaliaus grąžinimą, o 
įsteigt respubliką.

Sovietų Atstovai Atsakė Byrnesui Kas Liečia Albaniją;
Priminė Belgijos, F:rancijos ir Kitų Kraštų Kvislingns

Nurnberg, Vokietija. — 
Tardomas talkininkų teis
me prie nacius karinius kri
minalistus, vokiečių genero
las vcųi Rundstedt teisino 
savo bendrus komandierius. 
Jis pasakojo, būk jie nieko 
bendra neturėję su hitleri
ninkų politika. Pasak von 
Rundstedto, tai komandie- 
riai nepripažinę ir nacių te
orijos, kad vokiečiai esą 
aukščiausia tauta pasaulyj.

BEDARBIAI IR VETE
RANAI NEW JERSEY

Paryžius. — Jungtinių 
Valstijų delegatas taikos 
konferencijoj, valstybės se
kretorius James Byrnes 
sakė, kad Albanija “buvo 
paskelbus karą talkinin
kams”; todėl negalima esą 
kviest Albanijos į taikos 
konferenciją. •

Andrius Višinskis, Sovie
tų užsieninio ministro Mo
lotovo pavaduotojas, atsa
kė, jog karą talkininkam 
paskelbė tik Albanijos išda
vikai - kvislingai. Višinskis 
pastatė klausimą: Kodėl 
Byrnes nesipriešina Fran
ci jos, Belgijos1 ir Holandijos

dalyvavimui taikos konfe
rencijoj? Juk nacių pa
stumdėliai, Belgijos ir 
Franci jos kvislingai paskel
bė karą prieš didįjį talki
ninką — Sovietų Sąjungą, o 
holandų 
siuntė 
frontan

kvislingai taipgi 
savo kariuomenę 
prieš Sovietus.

Sovietų Ukrainos delega
tas Manuilskis pirmiau nu
rodė, jog 50,000 Albanijos 
patrijotų kariavo išvien su 
talkininkais ir padėjo jiems 
išmušt vokiečius iš Graiki
jos.

ORAS. — Bus šilčiau.

• Trenton, N. J. — Liepos 
mėnesį, 13 nuoš. sumažė
jo pensijų išmokėjimai be
darbiams New Jersey vals
tijoje. Tuo pačiu laiku 10 
nuošimčių daugiau karo 
veteranų kreipėsi pašalpos, 
kaip raportuojama iš vals
tijos sostinės Trentono.
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Rakietų Bandymai ir Politinis Paruošimas?
Jau ilgokas laikai, kai iš Stockholmo, Švedijos, kas

dien praneša apie kokias tai rakietas, kurios būk skren
dančios per Švediją į jūras arba jos žemėj nukrinta, 
kaip koki deganti meteorai. Pradžioj tik abstrakčiai 
buvo pranešama, vėliau švedų reakcinė spauda pradėjo 
rašyti, kad tai Sovietų Sąjunga leidžia tas rakietas, da
rydama karinius bandymus. Dabar ta tema pasidarė 
gyva ir reakcinėj—antisovietinėj anglų-saksų spaudoj.

Pagal tą spaudą, tai Švedijoj yra užregistruota jau 
apie 500 tokių rakietų perskridimų arba nukritimų. Sa
koma, būk net švedų karinis štabas atlieka jų tyrimus. 
Vėlesni pranešimai sako, kad tos rakietos skrenda po 
875 mylias į valandą ir gali nuskriti virš 1,000 mylių 
atstumus.

’ Įdomus yra dalykas, kad Švedijoj niekur darbinin
kai ir valstiečiai bei pažangūs inteligentai tų rakietų ne
matė, kaip rašo švedų komunistų dienraštis Ny Dag ir 
liberalų Expressen. Užpildyta smulkmeniškais aprašy
mais tik reakcinė, antisovietinė spauda. Sakoma, kad 
progresyviai žmonės Švedijoj jau pradeda iš tos reak
cinės spaudos juokus daryti, kad reakcininkai, kurie pir
miau visaip rėmė Hitlerį ir jo gaujas, ir miegodami jas 
mato. Kaip žinome, Švedija vedė platų biznį su Hitlerio 
Vokietija ir liuosa valią praleido Hitlerio divizijas per 
savo žemę karui prieš Sovietų Sąjungą.

Tūli antisovietiniai elementai rašo, būk tas rakie
tas Sovietai pasigamina su pagalba vokiečių mokslininkų 
ir leidžia kur tai iš Sovietų okupuotos Vokietijos.

Visos tos pasakos rodo, kad čia yra dar vienas 
būdas antitarybinės propagandos. Viena, tie elementai 
nori pasakyti, kad Sovietų mokslininkai tokių dalykų 
negalį pasigamint. Faktas yra, kad Sovietų “katiušos” 
buvo jų mokslininkų pagamintos ir vokiečiai mokslinin
kai prieš jas negalėjo išrasti apsigynimui ginklo. Tuo 
pačiu kartu Hitlerio rakietos “V-l” ir “V-2” drebino 
anglų mokslininkus, bet jos nebuvo baisios Raudonajai 
Armijai net ir laike Berlyno mūšių.

Kitas dalykas, jeigu Sovietai ir darytų rakietų ban
dymus, tai kam jie turėtų pasirinkti šaudyti per Švedi
ją? Sovietų šalis labai didelė, jie turi užtektinai plotų 
savo žemėj, kur tokius bandymus galėtų sėkmingai at
likti, kad užsienyj niekas nei nežinotų.

Atrodo, kad tos “žinios” yra niekas daugiau, kaip 
tik reakcininkų propaganda ir paruošimas antisovietinio 
nusistatymo. Tai dalis tos propagandos, kuri yra sklei
džiama tikslu uždegti trečią pasaulinį karą, kuris pražu
dytų ir mūsų šalies milionus vyrų, kuris būtų katastrofa 
civilizacijai ir žmonijai bendrai.

Chicagos kunigų Drau
gas (rugpj. 7 d.) nuspren
dė pasakyti man ilgų pa
mokslą. Aš esąs šioks ir 
toks. O visas mano nusi
dėjimas buvo tame, kad 
parašiau, kaip Tarybų Są
jungoje bei Tarybų Lietu
voje yra įskųstas prasikal
time žmogus areštuojamas. 
Nurodžiau, kad ten suareš- 
t u o t i žmogų nelengva. 
Skundą ant piliečio turi pa
sirašyti mažiausia du žmo
nės. Paskui prokuroras 
turi savo parašu patvirtinti 
ir tiktai tuomet policija tu
ri apskųstąjį suareštuoti. 
Tuo tarpu, kaip visi žino, 
pas mus Amerikoje užten
ka vieno skundėjo parašo. 
Tai yra faktas, dėl kurio, 
atrodo, neturėtų būti jokių 
ginčų bei diskusijų.

Bet Draugo redaktorius 
tam netikįs. Tai jo, žino
ma, šventa valia. Jis dar 
ir šiandien, man atrodo, ne
tiki, kad žemė yra apvali 
ir kad žemė sukasi aplinkui 
saulę. Jeigu tikėtų, tai, su
prantama, negalėtų būti 
Draugo redaktorium ir ra

ginti žmones pirkti mišias 
už Lietuvos “prikėlimą.” Jis 
puikiai žinotų, jog tai yra 
didelė, nešvari apgavystė. 
Jo sąžinė neleistų jam taip 
daryti. Dabar gi, netikėda
mas, jis gali nei su tiesa, 
nei su sąžine nesiskaityti ir 
nesiskaito.

Todėl, pavyzdžiui, jisai 
gali be jokio sąžinės grau
žimo rašyti ir sekamą:

“Ar Bimba nežino, kad 
kiekvienas Sovietų gyven
tojas jaučiasi kaip kalinys, 
nes jis vakare guldamas 
susideda savo skurdžius 
daiktelius į maišą, kad nak
tį NKVD pažadintas jis 
būtų pasiruošęs eiti į kalė
jimą arba į ištrėmimą.”

Čia jau ne tik. grynas 
melas, bet tokia beprotys
tė, kokią tiktai klerikalų 
laikraščio redaktorius gali 
plepėti. Pagalvokite: Arti 
du šimtai milionų žmonių 
kas naktį susideda savo 
“daiktelius į maišus” prieš 
eisiant gulti, ryto vėl išsi
ima, atidirba dieną, vaka
re vėl susideda, ir taip be 
galo!

Kai redaktorius šitokias 
nesąmones pradeda kliedė
ti, tai jau laikas jam rimtai 
susirūpinti savo protu.

Todėl nesistebiu, jeigu 
Draugo redaktorius prime
ta man pažeminimą arba 
apšmeižimą šios šalies. 
Taipgi nesistebiu, kai jis 
šaukia: “N e d o ras tas 
paukštis, kuris savo lizdą 
teršia.”

Bet ką sakyti apie tą 
paukštį, kuris svetimo liz
dą teršia? Jis yra daug ne- 
doresnis. Savo lizdą teršti 
kiekvienas turi teisę. Bet 
svetimo lizdo teršti niekas 
neturi teisės. Už tokį dar
bą prasikaltėlis yra skau
džiai baudžiamas. Pavyz
džiui, šimutis gali labai 
gražiai savo kambarį pri
teršti ir niekas nieko jam 
nesakys. Bet jeigu jis at
eitų ir tokį šposą iškirstų 
kun. Prunskio kambaryje, 
jis nuo savo kolegos gautų 
lazdų, v

Draugo redaktorius yra 
pagarsėjęs svetimų lizdų 
teršimu. Vienas tų lizdų 
yra Tarybų Lietuva. Jis jį 
teršia be jokio varžymosi.

A. B.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Jau Ruošiasi 1948 Metų Rinkimams
Pažangūs Amerikos liaudies veikėjai numato, kad 

reakcininkai jau dabar ruošiasi prie 1948 metų preziden
tinių rinkimų. Tais metais bus renkama ne vien pre
zidentas, bet ir didelė dalis senatorių ir kongresmanų.

CIO unijų vadai ir Politinio Veikimo Komiteto na
riai numato, kad didžiųjų turčių susivienijimai, kaip Ma
nufacturers Ass’n, arba tokios stambios kompanijos, 
kaip General Motors Corp., United Steel Corp., gelžkelių 
kompanijos rinkimų kampanijai pinigų nesigailės. Ka
ro laiku turčiai pasidarė milžiniškus pelnus, vien Gene
ral Motors Corp, pasidarė virš 14 bilionų dolerių pelno. 
Tai kas tokiems turčių susivienijimams išleisti, kad ir 
šimtą milionų dolerių jų propagandai?

Turčių vadai daro spaudimą į Mr. Trumano admi
nistraciją savo naudai. Kol kas jiems tai gerai vyksta. 
Reakcininkai, ypatingai iš pietinių valstijų, mano, kad 
Mr. Trumanas galės būti vėl kandidatu į prezidentus.

Amerikos demokratinė liaudis, kuriai brangios Ame
rikos Revoliucijos laisvės tradicijos, kuriai brangios 
Washingtono, Jeffersono, Lincolno ir kitų vadų tradici
jos, kuri nori, kad būtų atgaivinta velionio F. D. Roose- 
velto namų ir užsienio reikalais politika, jau dabar turi 
susirūpinti, kad išrinkti į kongresą, senatą ir kitas vald- 
vietes tokius žmones, kurie rūpintųsi liaudies reikalais, 
o ne vien saujelės turčių.

Kad 1948 metų rinkimai sėkmingai būtų pravesti, 
tai Amerikos demokratinė liaudis turi darbuotis, kad šį 
rudenį kuo daugiausiai pažangių žmonių būtų išrinkta 
į kongresą, senatą ir kitas valdžios vietas, kaip ir 1947 
metais. Kiekvienoj valstijoj ir mieste 1948 metais rin
kimų rezultatai daug priklausys nuo to, koki toj valsti- 

< joj ar mieste bus valdininkai. Jeigu tai bus reakcionie
riai, tai jie ir tada dės pastangas, kad jų politikos žmo
nės būtų išrinkti; jeigu tai bus pažangūs, tai ir 1948 
metais liaudis turės daugiau progų laimėti.

Paulius Važiuoja į Laisvės Pikniką
(Feljetonas)

Atsižvelgiant į faktą, kad; 
į Laisvės piknikus suplau
kia stebinančiai skaitlingos 
minios žmonių, tai Pauliui 
puolė į galvą mintis, kad 
tokiuose piknikuose pato
giausia vieta pravesti pro- 
nacių bylą Lietuvos vada
vimui. Turiu už-unarą pri
dėti, kad dėl tokio bolševi
kam sekimosi jūsų Paulių 
apsėdo pavydas, nei per 
plauką ne mažesnis, kokis 
pasireiškė pas dr. Grigaitį, 
Šimutį, Karpių, Smetonuką 
ir abelnai paėmus visus 
pronacius nuo aukščiausio 
iki žemiausio.

Visapusiai apsvarsčius 
padėtį, jūsų Paulius priėjo 
išvados, kad vien tik pavy
du nieko gero nepeši. Rei
kia razumą paleisti dar
ban! Kadangi pas bolševi
kus suplaukia tūkstančiai 
ir tūkstančiai žmonių ir 
suprantama, kad visi lietu
viai, tai čionai ir tik čio
nai Lietuvos vadavimui su
sidaro puikiausios sąlygos, 
kurios užtikrina džiuginan
čius rezultatus, jei tik bus 
įdėta pakankamai ryžtu
mo, kokio reikalauja mo
mento svarba. Jūsų Paulius 
šios užduoties atlikimui y- 
ra užtektinai kompetentiš- 
kas. Kas gi kitas gali ge
riau suprasti pro-nacių sie
kinius ir troškimus ir at
jaus jų dvasinius sopulius, 
kaip jūsų Paulius?

Kas dar nėra išėjęs iš ra- 
zumo, tam nesunku supra
sti, kad pro-naciam Lietu
vą galima išprašyti tik nuo 
lietuvių, o ne nuo ko kito. 
Esu giliai įsitikinęs, kad 
mano žygis į bolševikų pik
niką daugiau naudos atneš 
Lietuvos vadavimo bylai, 
negu visi pro-nacių atlikti 
maršavimai į Washingtona 
su myliomis ilgio graudžių 
verksmų, nuo kurių Wash
ington. dženitoriam nei vie
na ašara neiškrinta. Arba 
ta nepertraukiama virtinė 
memorandumų viso svieto 
prezidentam, steitų sekre
toriam, kongresmanam, se
natoriam, hearstiniam laik- 
raštininkam, “šventam” tė
vui ir kitokiem velniam. ,

Jeigu jūsų Paulius ne
prisilaikytų mandagumo, tai 
būtų galima jumis pava
dinti pirmos rūšies ieliais 
ir viso svieto žiopliais, ger
biami pronaciai. Daleiski-

me, jeigu tie žmonės, ku
riem kasdien krapštot akis, 
išvesti iš kantrybės jūsų 
zurzulio, pasakytų: Eikite 
ir pasiimkite Lietuvą, vel
nias gi jums pavydi! Tai 
į kokią balą jūs tuomet 
šoktumėt, pronacinis svie
teli ? N e 1 a i mingiausiais 
jumis padaro tas faktas, 
kad jūs prašote Lietuvos ir 
pas tokį nacių išsunktą le- 
moną, kaip O’Konskį. Tai 
lygi kvailystė, kaip pas 
velnią prašyti dangaus.

Jūsų Paulius parodys 
jum tikrą kelią, kuriuomi 
privalote eiti prie Lietuvos 
vadavimo. Štai, rugsėjo 1 d. 
įvyksta Laisvės piknikas 
Philadelphijoj, į kurį suva
žiuos tūkstančiai lietuviš
kos publikos. Čia tai ne 
taip, kaip pro-naciam nu- 
klemšiojus į Washingtoną, 
kur tenka stūksoti po kelias 
valandas priemenėse, pakol 
pasitaiko proga kam nors 
atidengti prislėgtos sielos 
sopulius. Laisvės piknike, 
tai ne Washingtone. Čia 
jūsų Paulius atžygiuos pil
noje garbėje, apsišarvavęs 
savim pasitikėjimu, kaip 
savas pas savuosius, lietu
vis pas lietuvius. Su visais 
pasisveikins, jausdamasis 
pilnas drąsos ir pasiryži
mo. Nutykojęs patogų mo
mentą, jūsų Paulius diplo
matišku gudrumu užves 
pasikalbėjimą tokia tema, 
kuri leis perstatyt aiškiau
sioj formoj, kokias skaudu
lingas dienas dabar pergy
vena lietuviai pronaciai. Vi
sai liudnu, labai žemai nu
leistu balsu, išdėstysiu pik
niko dalyviam, kaip mums 
dasiėdė pastumdėlių gyve
nimas iki kaulų smegenų. 
Kokias skaudulingas dienas 
priversti pergyventi, dėl 
to, kad mūsų balso, kaip al
kanų avių, bė-bė, niekas 
nenori klausyti. Kaip neap
sakomai pasiilgę poniško 
gyvenimo, dvarų, turtų, 
puošnių palečių, tarnų ir 
tarnaičių nuolankaus pa
tarnavimo, lietuviškų puotų 
su visokiais lietuviškais 
prismokais.

Jeigu dar pridėti tą nu
jautimą, kad dabartiniu 
laiku lietuviškas dešras ir 
skilandžius valgo lietuviai 
bolševikai, tai pro-naciam 
net kvapo pritrūksta. Kad 
įgraudinti pikniko daly-

vius pro-nacių sunkia būk
le, tai Paulius tam nepagai
lės nei šylu, nei liežuvio. 
Kad pasiekti besilinksmi
nančių piknikierių pačias 
jausmų gelmes, Paulius nu
pieš krištoliniai aiškiai, 
kiek daug baisių sopulių 
pronaciai kenčia dėl atomi
nės bombos. Štai vaizdas, 
kuris pro-naciam nei trum
piausiam momentui neišei
na nei iš akių, nei iš min
ties: Kokio desėtko ar pen
kiolikos pėdų atstume viens 
nuo kito, atominė bomba ir 
bolševizmas, išvertę akis 
viens prieš kitą, įveržę gys
las ir pervus, kaip striū- 
nas, abi pusės pasiruošę 
vainai iki adatos smaiga
liui, rodosi, šiam momente, 
trenks vienas kitam kakto
mis ir prasidės žiauriausia 
vaina, kurios pasėkoje gims 
pro-naciam naujas ir lai
mingas gyvenimas.

Visi suprantate, gerbia
mi prieteliai, kad laukimas 
nesulaukiamo t a i tokia 
kankynė, kurios tikram at
vaizdavimui, jūsų Paulius 
neturi reikiamo gabumo. 
Tiek galiu pridėti, kad ne
sulygintai blogiau, kaip sė
dėjimas ant kuolo smaiga
lio.

Šita baisi nelaimė visai 
netikėtai užgulė prb-nacius. 
Rodosi, vaina tarpe bombos 
ir bolševizmo turi įvykti 
neįsivaizduojamai trum
piausiu momentu, ko pro
naciai laukia, kaip baduo- 
liai duonos ir žiūri akis iš
plėtę, kaip beprotis į gais
rą, bijodami mirktelėti, kad 
nepražiopsoti įvykio pra
džios, o čia šitas skaudus į- 
tempimas jau metų senumo 
ir jūsų Paulius negriešyda
mas gali pasibažyt, kad jis 
neturės pabaigos.

Kada šitokioj formoj bus 
perstatyta pro-nacių neuž- 
vydėtina būklė, tai neliks 
jokios abejonės, kad Lais
vės pikniko dalyviai bus su
jaudinti iki kojų pirštų pa
nagių. Paulius atydžiai tė- 
mys piknikierių nuotaiką. 
Kai bus pastebėta, kad ū- 
pas pasiekė reikalingos 
aukštumos, tai ant greitų
jų bus suorganizuota dide
lis choras ir, jūsų Pauliui 
diriguojant, taip garsiai 
užgiedosim pro-nacių gad- 
zinkas, kad net visas par
kas sudrebės.

Žinoma, nereikia būt dur
niem ir tikėtis, kad jūsų 
Paulius iš Laisvės pikniko 
jau parveš pro-naciam Lie
tuvą. Toki zbitkai padaryt

Homeless veterans. 
shopping for a place to | 

hang their hats have morel 
than a housing shortage to | 
contend with. They have to j 
be on their guard against the 
unscrupulous landlords and 
the slick salesmen of make-j 
shift structures.

In the former case veterans 
have to be wary of the land
lords who kick up the rentals 
when they learn that the pro
spective tenant is a G.I. sorely 
in need of a place to park his 
shoes. If this weren’t bad 
enough, the greedy landlords 
usually take the veteran for 
an additional two or three 
hundred bucks as a service 
fee for making the apartment 
available to the veteran.

—o—
The more prosperous veter

an, with a few bucks, in his 
jeans, usually tries to steer 
clear of the swindling land
lord. He figures that he can 
do better by buying his own 
home. In the long run he 
considers that a purchase of 
a home will come out just as 
cheaply as renting an apart
ment. And at the end of ten 
or fifteen years he will have 
cleared the property.

—o—
This reasoning is all well 

and good, but it doesn’t take 
one important thing into con
sideration. It doesn’t take in
to consideration that among 
the home-owners who are wil
ling to sell there are just as 
many shysters, if not more, as 
there are among the land
lords.

Property owners with all 
sorts of buildings are aware 
of the veterans eagerness to 
buy. They know that they are 
almost sure to sell anything 
they might have to sell in the 
way of homes ,or what passes 
for a home. Buildings that 
for years stood deserted and

were allowed to run-down are 
quickly and superficially 
patched up and offered to 
the eager veteran at prices 
from $2,000 to $5,000 above 
what the buldings are worth.

—o—
Some veterans have enough 

sense not to buy the old 
shacks that are being peddled. 
If they are lucky they go in 
for buying new construction. 
But even when it comes to 
buying new homes the veter
an should be careful. Already 
some builders are putting up 
hastily constructed homes 
that are sure to tumble over 
come the first good blast of 
wind. n < 

---0---
At least one group of vet

erans learned that even the 
respectable home builders are 
out to rook the veteran. The 
veterans, occupants of a new 
dream home project in Mine
ola, are finding that the 
homes they purchased several 
months ago are in a very sad 
way. Already the roofs leak, 
the floor boards are buckled 
and the plaster is falling from 
the ceilings. But the homes 
were new just three months 
ago. They passed the inspec
tion of building inspectors.

—o—
Veterans paid almost $10,- 

000 for the “Dream Homes.” 
Now they wake up to find that 
their dream was only a night
mare.

—o—
But the swindlers and 

crooks who are taking advant
age of the veterans plight 
don’t limit their activities to 
housing circles. They are 
swarming around the veterans 
like a bunch of hornets. If it 
isn’t a flimsy home at fancy 
prices, it- is something else.

—o—
To the crooks and shysters 

the hero of yesterday is just 
another sucker.

KEEN JOHNSON, kartą 
buvęs Kentucky gubernatoriu
mi, nominuotas j darbo sekre
toriaus padėjėją. Dabar jis 
yra prezidentu Daily Register 
Publishing Co., Richmond, 
Kentucky. *

Binghamton, N. Y.
Daugiau Auku

Gauta daugiau auku Tiria
mosios Medicinos ir Vėžio Li
gos Institutui Vilniuje. Liepos 
30 d. Ona Girnienė atnešė pas 
mane $25, kuriuos jau perda
viau iždininkui? Pasikalbėjus 
su drauge Girniene, paaiškėjo, 
kad jis dar vis nepergeriau
siai jaučiasi po sunkios ligos, 
tačiau dirba namuos ir siuvan
ti dresiukes Lietuvos mergai
tėms. Jau turinti 23 pasiuvusi. 
“Kaip greit pasiųsiu daugiau, 
priduosiu LPT Komitetui”, 
sakė ji.

Jau sukelta beveik $950 
virš paminėtai įstaigai, — ne
daug bereikia ligi tūkstančio. 
Kurie draugės ir draugai dar 
neaukojo, prašomi tai padary
ti. Taipgi, kurie esate surinkę 
aukų iš kitų, prašomi perduo
ti komitetui.

nėra galimi, užteks ir to, 
kad Laisvės pikniko daly- 
viem bus įdiegta neišdildo
ma simpatija pro-naciam. 
Turint simpatiją, tai jau 
galėsime jaustis, kad nesto
vime ant ledo.

O dabar, visi kas tik gy
vas, agituokite, kaip tik 
galite ir kaip sumanote, 
kad į Laisvės pikniką su
važiuotų tokia skaitlinga 
publika, kad jūsų Paulius 
atrodytų kaip mažytis ša
pelis didjuryje. Vienok ne
reikia nuogąstauti, ’ kad 
Paulius prapuls tame žmo
nių didjuryje .Juo didesnė 
žmonių minia, juo Pauliaus 
pasidarbavimas bus našes
nis pro-nacių patiešinimui.

Iki laimingo susitikimo 
piknike!

Paulius.

Drabužių yra surinkta 3 dė
žės ir viena dėžė čeverykų. 
Didelę dėžę drabužių paren
gė M. Bekerienė, juos išvalė ir 
suprosino, sutaisė ir sųpakia- 
vo. I. Luzinas surišo visas 4 
dėžes, J. Vaičekauskas išvežė 
j stoti. Drabužių aukojo: M. 
Bekerienė, Paulina Bakšibnė, 
H. Vėžienė, su savo šeima, J. 
K. Vaičekauskai, K. M. Kul- 
biai, Josephine Kasky. Po vie
ną mažesnę dėžę drabužių: I. 
M. Lužinai ir Veronika Kapi- 
čiauskienė su dukrele Adele, 
čeverykų po kelias poras au
kojo visi viršminėti asmenys, 
iš viso susidaro 40 porų čeve
rykų. Petras Keršis juos sutai
sė už prieinamą kainą ir 2 po
ras paaukojo.

Tai tiek šiuo tarpu pas mus 
veikiama Lietuvos žmonių 
naudai.

J. K. Navalinskienė.
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Amerikiečių Autoritetų Globoje

------------- CT --------------------- B------------L—----------------
Rašo Y. Viktoiovas, Pravdos Komentatorius I antisovietines o rganizaciMaskva. — Politinis Va- 

siliaus Šmuliako aprašy
mas gali būti atliktas ke
liais žodžiais: vokiškas-uk- 
rainiškas nacionalistas, ku
ris buvo vokiečių militari- 
nės slaptos tarnybos agen
tas. Dabartiniu metu šis 
hitlerininkas stovi prieša
kyje fašistinės organizaci
jos, žinomos kaip “Ukrai
ną Centras,” kuri užsiima 
skleidimu melų ir šmeižtų 
prieš Sovietų Sąjungą. Ši 
organizacija, kurios “pro
graminis siekis” yra nei 
mažiaus, nei daugiau, kaip 
atplėšimas Ukrainos nuo 
Sovietų Sąjungos, yra šal
tinis sklindančių gandų 
apie neišvengiamą karą 
tarp vakarinių jėgų ir So
vietų Sąjungos.

Skaitytojas, aišku, pagal
vos ir pastatys klausimą, 
kur yra šis fašistas, kuris 
turėjo būti senai pastatytas 
teisme, ir kur veikia jo or
ganizacija, kuri neturi tei
sės egzistuoti. Štai atsaky
mas: Vasilius šmuliakas 
gyvena Vokietijos mieste 
Augsburge, Amerikos zo
noj. Tenai taipgi yra jo 
“Ukrainą Centro” centras, 
kurio priešakyje stovi pro
fesorius Čuika, tokio pat 
plauko žmogus, kaip ir 
Šmuliakas. Šis komitetas 
taipgi žinomas kaip “Šven
toji Draugija.” Jo nariais 
yra profesorius Beziak, in
žinierius Ivčenka, inžinie
rius Romaniuk, kuris taip
gi užima vietą UNRRa’oj 
ir nešioja amerikonišką 
uniformą. Komitetas lei
džia laikraštį Vąše Žitia, 
radaguojamą Kravčenkos, 
“Šventosios Draugijos” na
rio.

“Apylinkės Ukrainą Ko
mitetas” veikia Ferth’o 
mieste. Jis turi apskritinį 
komitetą Nurnberge, kurio 
priešakyje stovi tūla Zlo- 
binska, ir apkritinį komite
tą Neureth mieste. Kaip ir 
Augsburgo komitetas, apy
linkės komitetas Ferth’e lei
džia šovinistinį laikraštį 
Laikas, kuris specializuoja
si antisovietiniuos šmeiž
tuos.

Kitas “Ukrainą Apylin
kės Komitetas” randasi 
Reginsburge. Jam vadovau
ja pagarsėjęs vokiškas uk- 
rainas nacionalistas, buvęs 
pulkininkas Bogun (nomi
naliai, komitetui vadovauja 
kunigas Ganuševskis). Ši 
fašistinė organizacija taip
gi leidžia laikraštį Slovo, 
tokios pat rūšies, kaip ir 
Naše Žitia ir Čas. Regens- 
burgo komitetas turi po 
savim komitetus Strau- 
bing’e, Landsgut’e, Wei- 
den’e, Landau’e, Hamm’e, 
Pokkin’e ir Neumarkt’e.

Tai dar ne visas sąrašas 
“ukrainiškų” an tiso vietinių 
organizacijų. Ir jos užsiima 
ne vien tik antisovietine 
propaganda. Jos atlieka ne
mažai praktiško darbo. Iš- 
vietintų žmonių kempėse 
amerikiečių zonoje jos ve
da propagandą tarp sovie
tinių piliečių, kad jie ne
grįžtų Sovietų Sąjungon. 
'Reikia atminti, kad tenai 
yra nemažai sovietinių pi
liečių. Yra daug sovietinių 
žmonių, kurie buvo depor
tuoti vokiečių darbams hit
lerinėj Vokietijoj, taipgi ir 
tokių, kuriuos vokiečiai 
verstinai paėmė į vokiečių 
armiją. Yra, žinoma, ir to
kių elementų, kurie sava
noriai tarnavo hitlerinin
kams “policininkais, viršai
čiais” ir panašiai, ir kurie

rado prieglaudą tose kem
pėse. Šiose kempėse tie an- 
tisovietiniai elementai ran-| 
da plačią dirvą. Jų “darbą”; 
palengvina tas faktas, kad 
UNRRA kempės, pavyz
džiui, sudarytos pagal “tau
tinius principus.” Reikia į 
dar pažymėti, kad, išskyrusi 
okupacinių autoritetų at
stovus, “kempių autorite- 
tąis” yra nariai tų organi
zacijų.

Visai nesupuolimas, kad 
jų apskritiniai komitetai 
randasi tose vietose, kur ir 
tos kempės. Pavyzdžiui, 
Bayreuth miestelyje aps
kritinis komitetas, su Ev- 
sejum Lipestkiu priešaky
je, yra vadinamas depor
tuotų ukrainų “rada” (ta
ryba) “Kunigaikščio Le
opoldo” barakuose. Pagar
sėjusieji vokiški Ukrainai 
nacionalistai, Zovoločkutas, 
Darmochvalis ir Drotsenka, 
yra tos rados nariai.

Tos rados kempėse sten
giasi rekrutuoti narius į 
jau egzistuojančias antiso
vietines organizacijas ir 
tverti naujas. Tokiu būdu 
buvo sutvertos jaunimo or
ganizacijos, kaip kad “Pla
toons,” Augsburge, Neuul- 
me ir Munchene.

Rados ir panašios organi
zacijos užsiima ir kitokiu 
veikimu, kuris atsiduoda 
ne tik purvina politika, bet 
ir kriminalizmu. Kaip kad 
buvo nurodyta viršuj, iš- 
vietintų asmenų ir UNRRA 
kempėse yra bjauriausių 
elementų: jų tarpe . senai 
emigravusių iš SSRS ir tik
rų kariškų kriminalistų, 
kurie turėtų būti perduoti 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bei.

Ukrainų komitetai regis- 
i truoja sovietinius piliečius 
kempėse ir aprūpina dau
gelį fiktyviais (netikrais) 
dokumentais, tokiu būdu 
padėdami paslėpti biaurius 
antisovietinius elementus ir 
kariškus kriminalistus. Uk
rainų Komitetas Salzburge 

. su savo skyrium Ulm’e 
ypatingai atsižymėjo šioj 
srityj. Komitetas su tūlu 

i Mališniku priešakyje ne tik 
padirba dokumentus, bet ir 
pakeičia gyvenimo vietas 
kiekvieno savo klijento, 
duodamas fiktyves vietas, 
kūr nors vakarinėj Ukrai
noj. Mališniko komitetas 
veikia vyriausiai UNRRA 
kempėse.

Ne vien tik ukrainų or
ganizacijos veikia ameri
kiečių zonoj. Regensburge 
veikia “Baltarusių Komite

Stambaus biznio žmonės užima vietas kainų iškontroliavimo taryboje (Decontrol 
Board). Nėra nei vieno darbininkų ar vartotojų grupių atstovo. Čia jie matomi toms 
pareigoms prisiekdinimo ceremonijose. Iš kairės: George Mead, Roy Thompson, 
Daniel Bell. Juos prisiekdina Aukščiausio Teismo teisėjas Hugo Black. Rekonversi- 
jos direktorius John Steelman laiko Bibliją.

tas” su Vinitskiu priešaky
je. Kaip ir ukrainiečių ko
mitetas, baltarusių komite
tas varo propagandą už at
skyrimą Baltarusijos nuo 
Sovietų Sąjungos . ir sutei
kia savo nariams netikrus 
dokumentus. Taipgi “Cen- 
tralinė Lietuvių Emigrantų 
Taryba.” Jai vadovauja 
profesorius Kundzius. Ta
ryba turi skyrius kiekvie
name didesniame mieste 
vakarinėj Vokietijoj ir lei
džia 18 laikraščių.

Lietuvių tarybos narių 
vardai pasako užtektinai 
apie jų politinę fizionomi
ją. Tarp veiklių “Lietuvių 
Tautinio Komiteto” narių, 
kurių priešakyje stovi Bie
linis, mes randame genero
lą Plechavičių ir generolą 
Kubiliūną. Pastarasis buvo 
Lietuvos “premjeras” laike 
vokiečių okupacijos. “Lie
tuviu Komitetas” Selinstad- 
te yra vadovaujamas Svilo, 
kuris laike vokiečių okupa
cijos Lietuvoje buvo polici
jos departamento direkto
rium.

“Bendras Baltu Komite
tas,” vadovaujamas lonino, 
turi skyrius Hanau’e, Mun- 
chen’e, Wurtemberg’e. Vy
riausias jo štabas randasi 
Hannovery, britų zonoj. Šio 
komiteto veikla rodo, kad 
yra tamprus ryšys tarp 
antisovietinių organizacijų 
amerikiečiu ir britu zonose.c v

Britų zonoj antisovieti
nes organizacijos taipgi la
bai veiklios. Be viršuj mi
nėto “Bendro Baltų Komi
teto” tenai veikia “Latvių 
Draugija.” Ji veikia Soest 
kempės apylinkėj. Šiai or
ganizacijai vadovauja Gas- 
poronos, gestapininkas, dir
bęs štabe, kuris vadovavo 
kovai prieš Latvijos parti
zanus. “Baltų Komitetas” 
randasi Grewwen’e, taipgi 
“U ž s i e n i e čių Draugija” 
Arnsberg’e. Jai vadovau
ja lietuvis Klimavičius, ku
ris tarnavo savanoriu SS 
Hitlerio armijoj ir buvo 
Gestapo agentu.

Užbaigiant toli gražu ne
pilną antisovietinių organi
zacijų sąrašą britų zonoj 
reikia paminėti “Ukrainie
čių Komitetą” Cologne su 
skyriais Bielefeld’e, Muens- 
ter’e, Plamm’e ir Rockling- 
hausen’e.

Antisovietines organiza
cijos britų zonoj užsiima 
tuo pačiu juodu veikimu, 
kaip ir jų draugės ameri
kiečių zonoj. Jos varo pla
čiausią antisovietinę propa
gandą, rekrutuoja narius į 

jas, parūpina netikrus do
kumentus ir tt.

Negali skųstis ir balta
gvardiečiai, kad niekas jų 
nemato. Yra “Rusu Emi
grantų Komitetas,” kurio 
priešakyj stovi Sergei Jur- 
jev ir Sevelev, Munchene, 
amerikiečių zonoj. Šie se
nai žinomi fašistai pasira
šo po didžiuma netikrų do
kumentų, duodamų antiso- 
vietiniams elementams, kad 
jie tikrai emigravo iš So
vietų Sąjungos pirm 1941- 
45 met. karo. Komitetas tę
sia savo veikimą nežiūrint 
to fakto, kad oficialiai bu
vo uždraustas amerikiečių 
autoritetų. “Nauju” požy
miu jų veikime yra tas, kad 
apėjimui uždraudimo jie 
dokumentus datuoja taip, 
kad išrodytų, jog jie buvo 
išduoti pirm uždraudimo. 
Prie to, Jurjevo “Privati
nis Biuras”, kuris Munche
ne veikia legaliai, su ame
rikiečiu autoritetu leidimu, 
dar sustiprino savo veiki
mą.

Remiantis viršuj minė
tais faktais veržte veržia
si sekanti išvada: Kas yra 
tie antisovietinių organiza
cijų britų ir amerikiečių zo
nose vadai? Jie yra seni 
antisovietiniai emigrantai, 
kurie pabėgo iš SSRS 1918- 
20 metais, arba kariški kri- 
m i n a 1 i štai, hitlerininkai, 
kurie pabėgo kartu su su
muštais ir bėgančiais Vo
kietijos fašistų kareiviais. 
Vietoj užtarnautos baus
mės, jie rado apsaugą ir 
padrąsinimą dėl savo kri- 
minališko veikimo. Ameri
kiečių ir britų zonos virto 
dangumi žinomų krimina
listų ir hitlerininkų.

Soviet am nedraugiška 
propaganda amerikiečių ir 
britų zonose vedama viešai. 
Antisovietinių organizacijų 
tinklas okupacinių autorite
tų globoj auga. Tokia pa
dėtis negali būti suderinta 
su obligacijomis, kurias 
užsidėjo sąjungininkai. Nė
ra reikalo apibudinti poli
tika, kuri drąsiną fašisti- v z c
nes organizacijas, nusista
čiusias prieš draugišką 
kraštą. Dar daugiau, kurs
tymas a n t i d emokratinių, 
fašistinių organizacijų yra 
laužymas Potsdamo nutari
mų, kurie, kaip yra žinoma, 
nebuvo panaikinti.

Aukščiausios ir 1 
žemiausios vietos tarpas

Tarp aukščiausios ir že
miausios vietos ant žemės 
tarpas yra apie 12 ameri
koniškų mylių.

man, Alabamos demokratas, 
turėdamas CIO Politinės Veik
los Komiteto ir AFL paramą, 
laimėjo Demokratų Partijos 
nominacijas i Senatą geroka 
didžiuma balsų.

Worcester, Mass.
Paklaidų Pataisymas

Laisvėje iš rugpjūčio 7 d. 
įlipusiame paskelbime vardų 
aukojusių maisto Laisvės pik
nikui (Įvykusiam liepos 4 ’L) 
Įvyko klaidų, kurias čia patai
sau. Maisto aukojo draugai 
Morkūnai )š Hudson, Mass., o 
iš Montello M. Benevičienė ir 
J. Brown; sūrius aukojo drau
gė Sabanskiene, iš Maynard o. 
Na, o gražiąją talką suteikė 
B ir K Capitol Marketo savi
ninkai ir darbininkai, — wor- 
cesteriečiai.

M. S.

Binghamton. N. Y.
Visokios Žinutės

Jau ilgas laikas kai serga 
Mari jona Pun diene, — jai ko
joj buvo padaryta operacija.

Apsirgo Antanas Bekeris ir 
guli savo namuos, 29 Hazel st. 
Jis yra Laisvės skaitytojas. 
Marijona, jo žmona, daug 
darbuojasi teikime pagalbos 
Lietuvos žmonėms, taipgi L. 
L. Draugijos 20 kuopoj ir ki
tose organizacijose.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti.

Pasveiko Marijona Kamin
skienė, išgulėjusi ligoninėje 
keletą savaičių.

čionai lankėsi tolimas sve
čias, P. Meldažys su žmona, iš 
Toronto, Kanados. Aplankė 
gimines Pittstone ir New Yor
ke. Smagu buvo su jais susi
pažinti.

J. K. Navalinskiene.

Benamiai karo veteranai 
čionai organizuojasi. I trumpą 
laiką susirašė apie 9 šimtai tų, 
kurie neturi gyvenimui butų. 
Jau bent kelios šeimos apsi
gyveno prie Court House Sq. 
pasistatytose šėtrose (tents). 
^Rugpjūčio 2 d. jie turėjo 

sušaukę masini mitingą, ku
riame dalyvavo virš 3,000 
žmonių. Išnešė protesto rezo
liuciją dėl valdžios nekreipi
mo dėmesio Į jų reikalus.

Lietuviai veteranai taipgi 
turėtu prisidėti prie to judė
jimo ir veikti sykiu. Net gaila 
žiūrėti Į tų jaunų žmonių gy
venimą: jie mušė priešą, pa
siryžusiai kovodami, o sugrįžę 
— negauna pastogės!'

Veteranų Draugas.

Š I Ą D I E N Ą ★ 
★ pas KRIENĄ

Josephus viešumon kelia 
problemą auklėjimo vaikų. 
Tikrenybėje tai turėtų būti 
problema auklėjimo tėvų, 
pirmiau negu garnys juos 
vaikais “apdovanoja.”

Klausimas, tačiau, kelia
mas laiku ir labai vietoje. 
Apie auklėj imąsi pas mus 
veik niekad nebuvo nieko 
sprendžiama ir niekas nėra 
išspręsta!

Pr. Krienas.

Užrašai iš Karą Meto 
Lietuvoje

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

'4

(Tąsa)
Su mūsų politikais nesu

sitikdavau anksčiau, nesu
sitinku ir dabar, ir dėl tos 
priežasties nedaug težinau, 
ką ir kaip jie veikia. Iš 
pirmojo lietuviško laikraš
čio “Į Laisvę” numerio, iš
ėjusio VI-25 d., t. y. trečią 
dieną po karo paskelbimo, 
man aišku, kad VI-14, 15 ir 
16 dienomis nebuvo pavy
kę pašalinti iš Lietuvos va
dinamoji “penktoji kolo
na”: partizaninis veikimas 
organizuojamas su vokiečių 
pagalba. Jie, žinoma, pade
da pinigais ir savo propa
ganda. Tokį greitą fašisti
nio lietuvių kalba laikraš
čio pasirodymą paaiškina ir 
tai, kad Kaune nesugriauta 
nei spaustuvių, nei leidyk
lų. Vokiečiai — jei jiems 
pavyks užimti Lietuvą — 
ras visą ūkiškąjį krašto a- 
paratą ir visas mūsų kul
tūrines įstaigas nesugriau
tas. Kad tai jie tokioje pat 
padėtyje paliktų ir pasi
traukdami iš Lietuvos.

Partizanu veikimo Lietu
voje organizavimas šian
dien yra baisiai pavojingas 
darbas, tai yra lygu vals
tybės išdavimui. Jei kada 
nors teks dėl to atsiskaity
ti, nukentės visa eilė kaltų 
ir nekaltų žmonių. Žinoma, 
jei Vokietijai tektų laimėti 
šį karą, atsakomybės tary
biniame liaudies (ar karo 
lauko) teisme nebūtų, ta
čiau, kas gali būti tikras, 
kad laimės vokiečiai? Vo
kietija, sukėlusi prieš save 
tokias galingas valstybes, 
kaip Jungt. Valstybes, Bri
tų Imperiją ir Tarybų Są
jungą, pati sau ruošia mir
ties sprendimą.

“Į Laisvę” džiūgauja dėl 
to, kad, anot jų, atkuriama 
’’laisva ir nepriklausoma 
Lietuvos valstybė.” Šio ka- 
ro metu buvę įvykiai mus 
įtikina, kad mažųjų valsty
bių laisvė ir nepriklauso
mybė yra trapus ir nepa
stovus dalykas. Ką Lietuva 
laimėjo, kaip ji sugebėjo 
apsiginti nuo savo kaimy
nų, būdama laisva ir nepri
klausoma valstybė ? Kas 
metai iš savo siauro ir kuk
laus biudžeto ji skirdavo 
net iki devyniasdešimt mi
lijonų litų kariuomenei iš
laikyti. Ir jos kariuomenė 
negalėjo atvaduot Vilniaus, 
negalėjo apginti Klaipėdos. 
O kiek būtų buvę naudos 
kraštui, jei per 23 metus 
nors pusė kariuomenei ski
riamų lėšų būtų atiduota 
žemės ūkiui, švietimo dar
bui, susisiekimo keliams?

Ir dabar, kai Lietuvos 
teritorijoje prasidėjo ka
ras, mums, mažiems tautų 
šeimos broliukams, įsikin
kyti į agresoriaus vežimą 
reiškia visai tautai nerti 
kilpą ant kaklo. Žinau, yra 
ir kitaip galvojančių žmo
nių mūsų tautoje, bet ar jie 
yra absoliučiai įsitikinę, 
kad jie neklysta? Tiesa, tie 
23 metai, kada Lietuva bu
vo nepriklausoma valstybė, 
gana dideliam palyginti 
jaunuolių skaičiui atidarė 
daug galimybių; daugelis 
jų mokėsi užsieniuose, pri
augo gražios ir reikalingos 
kraštui inteligentijos; pa
sistūmėjo į priekį ekonomi
nis ir kultūrinis gyveni
mas, praturtėjo vienas ki
tas miestas, bet visas kraš
tas negalėjo žymiau pa
žengti į priekį. Ir kai atėjo 
karo pavojaus valanda,

Lietuva pasijuto visai bejė
gė, ją kaip sviedinį galėjo 
spardyti didžiojo lošimo da
lyviai ir lenkai ir vokiečiai.

Svajotojai, kurie dabar 
garsiai ęrašneko apie 
“laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos valstybės” atkūri
mą, nepakankamai gal iš
siaiškina sau tai, kad vo- 
kiškasai nacional - socializ
mas nepakęs laisvos Lietu
vos savo pasienyje. Per
daug agresingas yra vokie
čių rasizmas, kad sutiktų 
toleruoti Lietuvos respubli
ką prie savo šono. Jis su
gebėjo praryti Čekiją, Bel
giją, Olandiją, Daniją, 
Norvegiją, tai ką jam reiš
kia praryti Lietuvą ir kitas 
Pabaltijo respublikas, ku
riu kolonizavimas vokie
čiais kolonistais yra nuo se
niai vokiečių numatytas? 
1925-35 metais vokiečiai, 
stebėdami Kaune statomus 
naujus ir gražius pastatus, 
sakydavo:

—5 Statykite, skubėkite! 
Netolimoje ateityje mes 
tuose pastatuose gyvensi
me....

Gal dėlto ir dabar jie 
vengia bombarduoti Kauno 
centrą, kad nesužalotų pa
statų, kuriuose patys norė
tų apsigyventi?

Laikraštyje nors ir kal
bama jau apie “laikinąją 
vyriausybę,” tačiau nieko 

; nesakoma, kas ją sudaro. 
Girdėjau iš kompetentingų 

; žmonių, kad “laikinąją at
kuriamos Lietuvos vyriau
sybę” sudarysią šie žmo
nes: ministeris - pirminin- 

Ikas Škripa, užsienių reika- 
į lų ministeris — Skipitis, vi
daus reikalu — Natkevi- 

1 čius, finansų — Matulionis, 
' komunalinio ūkio—Liands- 
bergis, karo — Raštikis, 
—darbo — Pajaujis, kont- 

i rolierius — Vainauskas.

1941.VI.25 ir 26 dd. Trečia
dienis ir Ketvirtadienis
Mieste vis dar eina vie

tomis susišaudymai. Už
miesčiuose girdimi sprogi
mai. Už Nemuno dega 
sandėliai.

Vilijampolės tiltas išgel
bėtas nuo susprogdinimo. 
Jį išgelbėjęs Šimoliūnas, 
kuris pats buvo ruso karei
vio nušautas, kai traukė 
žemyn vielas, kurios jungė 
po tiltu pritaisytas minas.

Po pietų buvau užėjęs į 
Biblioteką. Vokiečiai jau iš
važiavo, labai skubiai, pa
likdami mūsų švarioje skai
tykloje daug šiukšlių ir 
įvairių daiktų. Miegojo 
skaitykloje ir kabinetuose 
ant kėdžių ir ant stalų. Iš
vykdami paliko čia tuščių 
butelių, nuorūkų, purvinų 
marškinių, autų, kojinių, 
vienas paliko net vieną pus
batį. Gal pusbasis išvyko 
į frontą? Taip pat visko bu
vo palikta ir gimnazijos pa
talpose.

Su direktorium ir kitais 
bendradarbiais susitarėme 
dėl budėjimo Bibliotekos 
patalpose. Man teks budė
ti ketvirtadienį ir šeštadie
nį nuo 8 iki 14 vai.

Konrado kavinėje susi
tikau su dr. J. Navaku, už
vakar išėjusiu iš kalėjimo. 
Pasakojo, kad dabar rašo 
savo atsiminimus. Prie mū
sų priėjo J. Ad. iš Prienų, 
mokytoja, atvykusi į Kau
ną ir nebegalinti grįžti į 
Prienus dėl susisiekimo 
trūkumų. ,

(Bus daugiau). C
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Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer
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231 Bedford Avenue

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

New Yorke išdalinama gro- 
sernikams sąrašai tų prekių, 
kurios tebėra kontroliuojamos.

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172
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(Tąsa)
— Kur ta boba? O tu galėtum maudy

tis virtuvėje.
— Virtuvėje? Su ja? — pasakė pasi- 

biaurėdama, ir Verneris numojo ranka.
Kriaučiukienė sučiauptomis lūpomis ė- 

mė kibirus, sunkiai tempė geldą, šluostė 
aptaškytas grindis. Pusią iš lovos pa
tenkinta ją stebėjo. Valandėlę jai knie
tėjo pasakyti Kurtui apie Vašią, bet pa
skutinę akimirką-, susilaikė. Ne, tegu 
ana dar pasikankins, tegu palaukia, pro
ga visuomet atsiras...

Durys užsidarė, Verneris nusivilko 
mundurą, triukšmingai nusiavė batus. 
Užgeso lempa, subraškėjo lova. Kriau
čiukienė supylė nešvarų vandenį į kibi
rus ir išnešė jį išlieti. Vėjas smogė jai 
į veidą, sargybinis apsidairė, bet nieko 
neklausė, pamatęs kibirus rankose. Nu
ėjo paliai namus, pasuko už tvarto, į 
mėšlyną. Vanduo šliūsterėjo iš aukštai. 
Tą pačią akimirką išgirdo veriantį šnib
ždėjimą.

— Motin!
Susverdėjo ir išleido iš rankų kibirą. 

Sniegas apšvietė nakties tamsą, ir už 
tvarto, pūgos supustytos kalvos baltame 
fone, pastebėjo siluetą. Pažįstama ke
purė. Jai užėmė kvapą krūtinėje. At
sargiai priėjo .

— Kas čia? — paklausė, nors jau ma
tė. Suvaitojo ir suklupo. Kabinosi ran
komis, pajuto milinės šiurkštumą, diržą, 
aiškiai matė pilko kailiuko kepurėje pen
kiakampę žvaigždę.

Ašaros ėmė smaugti jai gerklę. Rau
donarmietis išsigando.

— Kas jums, kas atsitiko?
— Tai jūs, tai jūs, tai jūs, — 

kuždėjo nutrūkstančiu, 
nesąmoningu šnibždesiu. Jai 
atrodė, kad ji išprotėjo, kad sapnuoja, 
kad pasaulis siūbuoja ir griūva, daužės 
iš laimės širdis.

— Tai jūs, jūs, jūs...
Pakratė ją už peties, pasilenkdamas 

arti. Silpnoje, nuo sniego sklindančioje 
šviesoje pamatė apsipylusį ašaromis vei
dą, spindintį šypsena.

— Kas jums?
— Nieko, nieko, — stengėsi susivaldy

ti Kriaučiukienė ir tą pačią akimirką 
prisiminė sargybinį. Sučiupo raudonar
mietį už rankos.

— Mano troboj vokiečiai! Kaime vo
kiečiai !

— Aš žinau. Mums reikėtų pasišne
kėti; motin. Jūs čionykštė?

— Žinoma, — ji nustebo, — čionykštė, 
čionykštė...

— Man reikia sužinoti, kaip ir kas...
Ji skubiai sujudo.
— Klausyk, sūneli, ten sargybinis prie 

trobos, manęs ilgai nebus, eis ieškoti. Tu 
čia palauk, aš į trobą, o ten aš turiu pro 
kur išlįsti, po valandėlės atbėgsiu, tu 
nueik toliau, už tvarto, ten sandėliukas 
yra šiaudų, ne taip, kaip čia.

Ėmė žiūrėti į ją su staiga kilusiu įtari
mu. Ji suprato.

— Ką tu sūneli — aš gi čionykštė, iš 
kolchozo... mano sūnus guli ten lomoj, 
raudonarmietis... Mėnesį guli, neleido 
palaidoti, šunes... Nuogai apiplėšė...

Ne tai, ką sakė, bet balso intonacija 
įtikino vyrą. Susigėdo.

— Pati žinote, kaip būna, visaip bū
na...

— Tai tu eik, o aš tuojau ateinu.
Griebė virpančiomis rankomis kibirus 

ir pasuko trobos link. Praėjo pro sar
gybinį, stelbdama gerklėje nervingą lai
mės juoką. Ak, stipinėk, ak vaikščiok, 
ak trepsėk kojomis, jau mūsiškiai kaime, 
jau ten už tvarto stovi raudonarmietis, 
o tu nieko nežinai, saugai karininko mei
lužę, saugai karininko lovą... Saugok, 
saugok, jau ateina tau galas...

Rūpestingai uždarė duris į prieangį, 
patriukšmavo virtuvėje, kad atrodytų 
jog eina miegoti. Iš trobos sklido vokie
čio knarkimas. Išėjo atsargiai, pirštų 
galais. Ant aukšto, tik jai težinomoje 
vietoje, galima buvo pakelti lentą. Pra
smuko pro skylę ir lipo atsargiai trobos 
kampu, išsikišusiais rąstais. Kliudė il
gas sijonas, pagalvojo, kad tai juokinga, 
kad sena boba laipiotų kaip katė, ir šir
dies gilumoje nusijuokė laimingu juoku. 
Vėjas šnarėjo po stogo šiaudus, sargy
binis kitoje trobos pusėje nieko negalėjo 
išgirsti. Nulipo ir plakančia širdimi 
klausėsi valandėlę. Ne, jam nė į galvą 
neatėjo, kad čia, iš tos pusės, gali kas

nors vykti. Jis buvo patenkintas, kad čia 
troba turėjo aklą sieną, ir stipinėjo, 
trepsėjo iš priešakio, paliai langus. O 
tuo tarpu kaip tik čia buvo išėjimas, 
kaip tik čia buvo galima ir įeiti į trobą 
— jai staiga dingtelėjo mintis.

Katės žingsniais, savo minkštomis 
šliurėmis nusėlino už tvarto. Jai sustin
go širdis — nieko nebuvo. Mažas san
dėliukas buvo tuščias. Pajuto įkyrų, 
veriantį dūrį. Argi viskas buvo sap
nas, pasivaideno, nakties klajonė, skaus
mo ir ilgesio pagimdyta? Bet ne, nega
lėjo tai būti, negalėjo būti.

— Kur tu? — paklausė atsargiai su
kuždėdama.

Šiaudai sandėliuky pasijudino. Kriau- 
čiukienės veidas nušvito šypsena. O kaip 
gi, buvo. Tyliai išlindo. Ir ne vienas bu
vo, tryse jie buvo, trys, — džiaugėsi, pa
mačiusi dar du siluetus. Pritūpė prie 
sandėliuko angos, užuovėjoje. Atsisėdo 
šalia jų.

— Oi laukiam mes, laukiam! Oi, žiūri
me dieną ir naktį, — kalbėjo raudančiu 
kuždesiu glostydama milinės rankovę.— 
Ak, susilaukiau aš, susilaukiau...

— Nurimk, motin, pašnekėti reik.
Susivaldė.
— Na, pašnekėti tai pašnekėti... O jūs 

nealkani? — prisiminė staiga išsigan
dusi.

Vyrai nusijuokė.
— Ne, nealkani... Ne valgyti mes čia 

atėjome.
— Tai ko gi jums reikia?
— Jūs iš šito kaimo?
— O kaip gi? Iš kur gi man būti? — 

nustebo Kriaučiukienė. — Iš šito, iš šito, 
čia gimiau, čia gyvenau....

— Mums reikėtų žinoti, kas kur yra 
kaime... kur vokiečiai, kur kaip.

Ji sunėrė rankas.
— Mūsiškiai eis į kaimą?
— Eis, eis... Tiktai reikia žinoti...
— Aš tuojau...
Pasirėmė delnais į kelius.
— Kaimas didelis, trys šimtai trobų. 

Prie vieno ir prie kito kelio, kryžmai. 
Viduryje, ten, kur sueina keliai, aikštė, 
cerkvė ten buvo, seniai, dabar likučiai 
stovi.

— Palauk, motin.
Jie išsiėmė žemėlapį, susirinko aplink 

jį, uždengė milinėmis. Suspindo elektri
nės lemputės šviesa.

— Aha... Tikrai, kryžmai... Aikštė vi
dury.

— Aikštėje, ten kur cerkvė, patran
kas pastatė.

— Patrankų daug?
Ji galvojo.
— Palaukit... Viena... dvi... trys... ke

turios... Prie cerkvės iš dešinės, ilgas na
mas, seniau kaimo taryba buvo, dabar 
ten jų štabas... daboklė, penki įkaitai da
bar sėdi...

— Kur dar vokiečiai?
— Ten aikštėje, tai visuose namuose, 

galima sakyti. Čia, šitame kampe, kur 
mano troba, mažiau, bet taip pat yra. 
Patrankos jų dar po liepomis, jei iš kai
mo eiti į rytus, bet kitokios, mažesnės...

— Gal priešlėktuvinės?
— (?al ir priešlėktuvinės, kas jas ten 

žino... į viršų nukreiptos, tokios plonos...
— Aha... O kulkosvydžių matėt?
— O kaip gi, turi. Viskas iš anos pu

sės, jei eiti čia tiesiai, o paskui į kairę. 
Ten namuose stovi, sienose skyles iškir
to, ir troboj kulkosvydis stovi.

Vyrukas pasilenkęs prie žemėlapio 
žymėjo jame pieštuku kryžiukus ir ra
telius.

— Žmones iš tų trobų išvarė, patys 
ten šeimininkauja. Palaukit, kiek ten 
bus. Viena, trys... penkiose trobose... 
Ar dar vienoj,- kai nuo manęs į aikštę ei
ni...

— Daug vokiečių?
— Sunku supaisyti... Ateina, išeina, 

tik tas kapitonas kai atsibaladojo, taip 
ir sėdi... Žmonės kalbėjo, kad bus du šim
tu, ar daugiau...

— Sargybos tankiai stovi?
— Tai landžioja ten jie, kaip ir prie 

mano trobos. Tokios ten ir sargybos. 
Naktį jie bijo, kur tau, niekur toli nenu
eis ir po du vaikšto. Dieną drąsiau, bet 
jau naktį tai bijo, nors ir įsakymas yra, 
niekam iš trobos išeiti negalima, kai tik 
sutemsta. Kai tik ką pamato, nė neklau
sia kas, šaudo iš karto.

— Tilteliai kokie nors pakeliui yra?
(Daugiau bus)

Lewiston-Auburn, 
Maine

Parama Vilniaus Medikaliam 
Institutui

Per ALDLD 31 kuopos susi
rinkimą buvo (luotas pasiūly
mas per pirm. J. Sileikį, kad 
ir mes nors kiek prisidėtumėm 
su auka dėl įsteigimo Vilniu
je Medikalio Instituto vėžio 
ligai gydyti. Suprantama, vi
si nariai pritarė draugo ge
ram pasiūlymui. Ir visi ėmėsi 
už darbo, kas už paišelio ir 
kas už kišenio. . . Ir kaip ma
tai, surinkta aukų arti $200. 
Tai puiki parama karo nute- 
riotai Lietuvai.

žemiau paduodu aukavusių 
vardus:

$50 aukavo Petras ir Liud- 
visė žarkauskai.

Po $25: Juozą sir Rozalija 
Šileikai, Alfonsas ir Juzė Lau
čiai, Jonas ir Emilija Krapa- 
vickai.

Po $10: Pranas ir Anna Ap
šegai, Kazimieras ir Augustina 
Steponaičiai, Antanas ir Julia 
Stuk ai.

Po $5: Alizas ir Veronika 
Kaulakiai, Jonas ir Anna Ya- 
kavoniai, Steve Gaina, Jonas ir 
Helen Žilinskai.

Po $2: Jonas ir Mary Vaiš
vilai, Petras ir Minna Wildnc- 
riai, Juozas Miškinis.

Po $1 : Mike ir Anna Byro- 
nai, Felix ir Sophie Kruk ai ir 
Baltrus Mainoris.

Per pasidarbavimą dr-gės 
E. Krapavickienės viso aukų 
surinkta $184, kurie jau pa
siųsti LPT Komitetui.

Varde Lietuvos žmonių, vi
siems aukavusiems tariu nuo
širdų ačiū.

Skaudus Antausis Kun. 
J. Vaškiui

Mes žinome, kad ginklo, ka
ras jau pasibaigė ir, rodos, 
viskas turėtų eiti normalaus 
gyvenimo kryptimi. Bet toli 
gražu taip nėra. Karas už dar
bo klasės laisvę ir jos demo
kratinius principus dar nebaig
tas, dar daug darbo stovi prieš 
mus. Ir ko labiausiai mums 
reikia, tai vienybes. Vienybės 
mūsiį darbo žmonių. Nes, ma
tote, kad reakcija ii- Hitlerio 
likučiai su Ku Klux Klanais ir 
prunskiniais baubais priešaky
je, bando užslopinti darbo ma
sių judėjimą ir jų idėjas; ko
vą už lygias teises visiems. . . 
Šiandieną mes visoje mūsų ša
lyje turime plačiai paplitusių 
visokių iš Europos privažiavu
siųjų pabėgėlių, kuriem buvo 
per karšta grįžti į tėvynę pas 
savus. Jų tarpe mes čia turi
me ir Lietuvos išmatų, pabėgė
lių, kurie save pasivadino 
“naujais lietuviais.” Atbėgo 
jie ne tam, kad skleisti tarpe

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

mūsų apšvietą ir artimo meilę. 
Ne. Jiems tas nerūpi'. . . Jiems 
daugiausiai rūpi, kad tik dau
giau paskleidus naciškai-sme- 
toninės propagandos ir kad tik 
daugiau dolerių prisižvejoti po 
priedanga Dievo ir tėvynės 
meilės.

Kelis 
turime, 
tai gal
Pranciškonų 
Vaškis, kuris prieš nekurį lai
ką iš Berlyno atbėgęs į Lewis- 
toną ir gavęs gerą prieglaudą 
čionais, bandė tapti “bosu.” 
Na, ir per rekomendaciją ke
lių ypatų (nors ir prieš norą 
senų narių) tapo priimtas į 
Šv. Baltramiejaus Dr-tę. Jis 
pasižadėjo būti geru narių ir 
nesikišti į dr-tės reikalus, ir 
kad nepersekios narių su savo 
šventenybe. Mat, prie šios 
draugystės beveik didžiuma 
priklausančių narių yra lais
vesnių pažiūrų žmonės ir ne
pratę būti paminti po šven
tuoju padu... Bet Vaškis, 
kaip tik priešingai pasielgė — 
duotą savo prižadą draugystei 
sulaužė.

Tas “naujas lietuvis,” ne
spėjęs dar gerai apsidairyti 
bei apsipažinti su lewistonie- 
čių papročiais ir būdu, su ne
kuriu ypatų pagalba, tuojau 
griebėsi už darbo. Na, ir pra
dėjo pinti stiprią meškerę 
gaudymui riebių žuvelių ir 
jieškoti raudonųjų!... Lewis
ton as - Auburnas, gana gerai 
pagarsėję savą puikiais eže
rais, kaip ir gana turtingi 
“raudonomis žuvelėmis.” Bet 
gaila, kad ne visos “raudonos 
žuvelės,” kurias čia vadiname 
“yellow perch,” kimba į kun. 
J. Vaškio meškerę. . .

Štai, liepos 21 d. atsibūna 
minėtos draugystės pusmeti
nis susirinkimas, į kurį turėjo 
pribūti ir kun. J. Vaškis, nes 
to reikalavo didžiuma narių.

Susirinkimui atsidarius, per 
J. Vaišvilą buvo iškeltas ne
gražus kunigo pasielgimas pa
sipelnymo tikslu. Mirus L. 
Gaudėšiui, kuris irgi buvo Šv. 
Baltramiejaus D r-jos nariu, jis 
prašė iš velionio našlės $1,000, 
tada tik galėsianti savo vyrą 
palaidoti su bažnyčios apei
gomis ir šventuose kapuose. 
Šitokiu kunigo pasielgimu pa
sipiktino visi draugystės na
riai (išskiriant kelis) ir už tai 

(Tąsa 5-me pusi.)

Labai “Tyki” ADF 
Konvencija

Neseniai įvyko Amerikos 
Darbo Federacijos Ohio vals
tijos konvencija. Tai rodos bu
vo 61 iš eilės konvencija. Jos 
vadai džiaugiasi, kad tai bu
vusi viena iš tykiausių kon
vencijų. Gal todėl, kad nelie
čia politikos. Taipgi nėra bal
savimų. Visi senieji vadai pa
liekami ant trijų metų, šį kar
tą tik tris naujus paskyrė (ne 
rinko) : Harvey Friedman nuo 
duonkepių unijos lokalo 19; 
Thomas J. McIntyre nuo mie
sto darbininkų unijos, ir C. J. 
Maher nuo plumerių unijos.

Priėmė apie 100 skirtingų 
turinių rezoliucijų fcdcraliuo- 
se' ir valstijos reikaluose. Rei
kalavo, kad federalė valdžia 
ir valstijos valdžia rūpintųsi 
daugiau darbininkų apsauga, 
bedarbių kompensacija ir į- 
steigtų darbo ieškantiems pa
tarnavimo įstaigas.

ADF Ohio valstijos advoka
tas, Thomas Duffy iš Colum
bus, Ohio, savo kalboj perspė
jo delegatus, kad grįžta unijų 
daužymo taktika. Industrialis- 
tai pradėjo arogantiškai atsi
sakinėti nuo derybų su darbi
ninkais, kad darbininkų teisės 
yra mindžiojamos, pikietavi- 
mas varžomas ir bandoma į- 
statymo keliais visas darbinin
kų laisves suvaržyti.

Buvo du atstovai nuo ar
mijos, kurie atstovavo gen. 
Dwight D. Eisenhower. Vienas 
jų, T. J. Donnelly, buvęs ADF

sekretorius - kasierhis, ir brig, 
gen. \V. JI. Wilbur.

Brig. gen. W. 11. Wilbur 
perspėjo, kad visokios kalbos 
prieš Rusiją turi būti baigtos. 
Jis sakė, kad Amerikos žmo
nės turi atsiminti Rusijos pa- 
siaukavimą laimėjime baisaus 
karo. Jis sakė, kad prašalinus 
visokias kalbas prieš Rusiją, 
užsienio diplomatai geriau su
sikalbėtų ir mūsų draugišku
mas žymiai pagerėtų.

Tai labai geras ir vietoje 
perspėjimas, nes Amerikos 
Darbo Federacijoj tas raudo
nasis baubas jau perdaug pu
čiamas. Tas padeda Rusijos 
priešams, kurie sako, kad A- 
merika perdaug atiduodanti 
Rusijai ir 1.1. Tas trukdo Ame
rikos ir. Tarybų Sąjungos 
draugiškiems susitarimams.

žiūrėkime, ar ADF didieji 
čyfai nustos puldinėję Tarybų 
Sąjunga, ar priims gen. Wil
bur patarimus. V.M.D.

NOTARY 
PUBLIC!

TELEPHONE 
STAGG 2-6041

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

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 tūps, 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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną. 
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 ,

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Cliffside, N. J naudojami ir dirbo už vergiš
ką užmokestį. Nors darbinin
kai didelėj didžiumoje organi
zuoti į CIO uniją, bet šapų di
džiuma nėra pripažinusios li
nijos. Dėlei to, šio masinio 
streiko vyriausias tikslas ir 
yra, kad priversti ir likusias 
kompanijas pripažinti uniją. 
Darbininkų solidarumas ir pa
siryžimas tikslui yra tvirtas ir 
be abejonės, kova bus laimėta.

Spencer Kellogg Co. (Edge
water, N. J.) darbininkai jau 
antra savaitė streikuoja. Jų 
reikalavimai — irgi daugiau 
užmokesčio už darbą ir pato
gesnės sąlygos darbe. Streiko 
komitetas jau per keletą kar
tų konferavo su kompanijos 
atstovais, bet prie jokių sutar
čių dėl naujo kontrakto nepri
eita. Darbininkai laikosi tvir
tai ir vieningai. Jie priklauso 
prie CIO unijos.

Kazys Darbininkas.

tines duoti. Ką sakote, drau
gai?

išvažiavimą, 
kempės, prie 
ežero. Mums 
nebuvo pa-

Cleveland, Ohio HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERIS — ofiso valymui. Nereikia ma- 
puoti. Dirbs viena. Pradžia 6 -.30 P.M.

4 vai. darbas. Gera Alga.
Unity Window Cleaning Co., 

254 West 54th St.
(189)

OPERATORES
Patyrusios prie curtains.

GERA ALGA
Poilsio periodai rytais ir popiečiais, 

5 Dienų Savaite.
PORTAGE DRAPERIES CO.

16 East 34th St.
(188)

Draugiškas Išvažiavimas
Liepos 28 d. LLD 31 kuopa 

turėjo draugišką 
ant J. J. Apšegų 
gražaus Sabaltus 
bepiknikaujant,
mirštąs ir J. Liaudanskas, ku
ris dveji metai serga. J. Vaiš
vila paprašė svečius, kad pa
aukotų nors kiek, kas prijau- 
čia ligonį. Tuojau draugė A. 
Steponaitienė perėjo per visus 
ir surinko $7.05, už kuriuos 
nupirkome kvortą gerų gyduo
lių ir cigaretų ir pasveikinome 
kartu nuo visų.

Simonas Janulis davė $1. 
Kiti po 25c ir po mažiau.

Ačiū visiems už prie j autą.
Taipgi turėjome ir ,daiktų 

išleidimui ant tikietų, nes no
rėjome, kad ir kuopai nors 
kiek liktų pelno. Turėjome sū
rių, kuriuos geraširdės drau
gės — Julia Stukienė ir Ele- 
nora Selemonienė — paauka
vo. Beje, Anelė Liaudanskienė 
aukavo kvortą namie daryto 
vyno.

Mes turėjome brangių sve
čių iš toli ir iš arti: mano ge
riausia jaunystės draugė — 
Eugenija Pargalienė ir jos 
dukrelė Lillian, taipgi Leo ir 
Julia Svirpliai ir dukrelė Ele- 
nora, visi iš Windsor, Ont., 
Canada, buvo. Kiti svečiai bu
vo: A. Bakanauskai ir sūnus 
su žmona iš Portland, Me., S. 
S. Puidokai ir 
Rumford, Me.

Ačiū visiems 
svečiams, kurie 
sų draugišką

3
MOTERIS NAMŲ RUOŠAI

dienos, nuo 10 A.M. iki 4 P.M. Lengvus 
skalbimai, 75c j valandą.

šaukite Mr. F. Kuhn—BRyant 9-1874.
Allied Lettercraft Co.,

34 W. 46th St.
(188)

jau

dar-

Lewiston ir Auburn, Me

CHICAGOS ŽINIOS

ir kaip

(189)

zmo-

minė-

Darbininkas.

PHILADELPHIA, PA
Visą Laukiamas Didysis

PIKNIKAS Unijistas.

PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVES
PRANEŠIMAI

Rengia Phila. ir apylinkės pažangiosios lietuvių organizacijos

Labai patogioje vietoje

CRESCENT PICNIC GROUNDS

Reumatiški Skausmai

Iš, New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.

llfAM

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

JAUNA PROFESIONALĖ.
NAUJA MOKYTOJA

PRIEMONIŲ
PARSI-

pa- 
yra

LAIVŲ TRANSPORTO 
DARBININKAI 
RUOŠIASI STREIKUI

12,000 telefonistų Cali- 
fornijos ir Nevados valsti
jose nubalsavo įstot į CIO 
uniją.

Washington. — Valdinė 
Iškontroliavimo Komisija 
palankiai klauso reikalavi
mų galutinai palikt grūdus 
be kainų kontrolės.

valytojas
DIENOM — NAKTIM 

GERA ALGA
HENRI BENDEL, INC.

10 WEST 57TH ST., N. Y. <

“Mieloji ponia Herringbone, tamstai giliausiai užjau
čiu. Tas karštas oras išsunkia visas mano jėgas.”

už kas- 
žmogaus

stalo. Jie 
dirbtuvės 

paleistų iš 
kompanija

irgi
Bar-

Naciškas Anglų Komandie- 
rius prieš žydus

fašistų 
granatų ir 

neapkenčiame 
nenorime, kad 
būtų įsileistas

WlWWmAmWAWAWWAWAWWAWAWAWAMlll

apylinkėje
banga išsiplėtė.
(Edgewater, N.

išdirbama smala,
jau užbaigė streiką

II. Kilienė

Paryžius’. — Už taikos 
konferencijos nugaros šne
kama apie būsimą karą 
tarp Amerikos ir Sovietų.

stojo dirbti

REIKALINGI
FOUNDRY PAGELBININKAI

dalyviams 
parėmėte mū- 

išvažiavimą;
taipgi ačiū draugams J. J. Ap-
šegams už suteikimą vietos ant 
savo kempės ir draugui J. 
Vaišvilai už pasidarbavimą 
mūsų kuopos naudai.

Vargo Duktė.

tas ^gu- 
rankpvės 
šūkiais. Į 
bosai ne-'

laivų ir sandėlių 
darbininkai, kurie 
prie unijos, eis į

ne

riais, kuomet jis

Be Patyrimo
5 Dienų Savaitė

Burndy
Engineering Co.,

107 Bruckner Blvd.
Bronx—Tel. MO. 9-3400

(188)

virai broliavosi su

BERNIUKAI — VYRAI Domintiesi ikmokti 
metalo polishing. Gera proga su pastovia 

įstaiga. Puikiausios darbo sąlygos.
■ J. Sklar Mfg. Co., 3804 Woodside Ave., L.I.C. 

HAvctncycr 9-1900.

Pagel bos Teik. Korn., 
susirinkimas įvyks rugp. 
v., 408 Court St. Būtinai 
susirinkime, turime svar- 
aptarti. Gali dalyvauti ir 
— A. Skairius, pirm.

(187-188)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 14 d., 8 v. v. LDP Kliubc, 408 ' 
Court St. Draugai, visi dalyvaukite 
šiame susirinkime, bus daug dalykų 
aptarimui. — V. K. Shcralis, Sekr.

(186-187)

Iš Darbo Kovų Lauko
Kai tik šios šalies valdžia 

išnevOžijo kainų kontroliavi
mą, tai kainų kilimas ne tik 
prasimušė pro debesius, bet 
pasiekė ir patį dangų, šioji 
padėtis baugina kiekvieną 
darbo žmogų ir jis dideliu su
sirūpinimu- lygina savo uždar
bį su nesąžiniškai pakeltomis 
kainomis. Na, o išvada susida
ro ta, kad vėla reikia eiti į 
streiką, ir išsikovoti daugiau 
užmokesčio už darbą. Ir jau 
pasipylė visur darbininkų 
streikai, visur kovos 
dieninį darbininko 
pragyvenimą.

šioj 
streikų 
r et Co. 
kurioje 
bininkai
išsikovodami daugiau 12 centų 
į valandą. Kiti darbininkų rei
kalavimai, kaip tai: Už šešta
dienius laikas ir pusė, o už 
sekmadienius dubeltava už
mokestis, pavesta unijos ko
mitetui derėtis su kompanija.

Darbininkai priklauso prie 
International Chemical Wor
kers ALF unijos. Smagu pa
žymėti, kad streikas buvo ve
damas gana tvarkingai ir strei
ko komitete uoliai darbavosi 
jaunuolis lietuvis Jonas Sau
ka.

Continental Paper Co. (Rid
gefield, N. J.) darbininkai po 
devynių savaičių streiko su
grįžo į darbą, išsikovoję 13 ir 
pusę cento daugiau į valan
dą. Nuo 16 d. spalio, š. m., 
dar bus pridėta 5 centai į va
landą.

Nors ta devynių savaičių 
streiko kova buvo sunki, bet 
darbininkai likosi laimėtojais. 
Jie priklauso CIO unijai.

North Bergen, Guttenberg 
ir kituose šios apylinkės mie
steliuose, Textile Workers C.
I. O. unija paskelbė masinį 
šioje industrijoje streiką. Jie 
reikalauja 30 centų į valandą 
daugiau algos, ir už viršlaikius j jiečiai ir pažangioji visuome- 
laiką ir pusę. Už sekmadienių nė, nepraleiskite šios auksinės 
darbą — dubeltavą mokestį, i progos. Atsiminkite, kad tu-

Šioje tekstilės industrijoje! rint savas kapines, nereikės 
darbininkai buvo baisiai iš-1 nė vienam kloniotis ir tūkstan-

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

tik per plauką ir dėl jo paties 
persi prašymo narių, tapo dar 
iš draugystės neišmestas, o li
kosi padėtas ant pataisos.

Valio, baltramiejiečiai, kad 
neapsileidžiate su pabėgėliais.

Kas link L. Gaudėšiaus: ve
lionis buvo tykaus būdo ir su 
visais gražiai sugyveno. Ir vi
są laiką priklausė prie LDLD 
31 kuopos ir, rodos, nekurį 
laiką buvo ir Laisvės skaityto
jas. Ir kaip visada, mirus mū
sų kuopos nariui, pasiuntėme 
gėlių vainiką. O tai pamatę 
Vaškio pasekėjai, apskundė 
jam. Na, ir iš to kilo nesmagu
mų velionio našlei.

Tautiškos Laisvos Kapinės
Yra renkami parašai dėl 

įsteigimo laisvų kapinių. Ne
mažai parašų jau surinkta ir 
vietą jau turime su prieinama 
kaina.

Vieta graži ir paranki; yra 
gražus kalnelis.

Todėl, draugai, baltramie-

Įvyks Sekmadienį
(Prieš LABOR DAY Šventę)

Chicagos 
transporto 
priklauso 
streiką rugsėjo 30 d.
bus pasirašytas naujas kont
raktas.

Į Chicagos darbininkų pa
reiškimą tuojau atsiliepė 
Committee for Maritime Unity 
mitinge unijos prezidentas 
Harry Bridges ir pilnai užgyre 
transporto darbininkų pareiš
kimą. Be to, H. Bridges vžgy- 
re ir Didžiųjų Ežerų transpor
to darbininkų pareiškimą, 
kad jie skelbs, streiką rugpjū
čio 15 dieną, kur reikalauja
ma 40 darbo valandų į savai
tę ir tinkamesnių darbo sąly
gų-

Beje, numatoma dar šaukti 
platus įvairių unijų susirinki
mas rugsėjo 10 d., kur bus 
streiko reikalai aptarti.

Iš visų darbo sričių vis dau
giau žinių ateina apie didėjan
čias naujų streikų bangas. 
Darbo žmonės turi daugiau 
susirūpinti ateitimi ir pagalvo
ti, ką jiems duos rytojus, jei 
jie nestos į kovą, iki dar ne
vėlu.

dintį prie rašomo 
dar kreipėsi prie 
perd etinių, kad jį 
darbo, bet veltui,
to nedarė. Tad 200 darbininkų 
apleido darbą ir numaršavo į 
unijos svetainę, atlaikė mitin
gą ir nusitarė kreiptis ir prie 
naktinių darbininkų, kad jie 
tai padarytų.

Antradieni unija vėl šaukia 
susirinkimą tame reikale.

Svarbu tas, kad iš 200 dar
bininkų atsirado tik 10 
nių, kurie balsavo prieš 
d imą darbo.

Tokie elementai kaip
tas L. Cop yra daugiau negu 
pavojingi. Aišku, kad jis ne
drįstų vesti propagandos prieš 
uniją ir daryti visokių skundų 
prieš darbininkus, jei jis ne
gautų paramos iš bosų.

Minėtos dirbtuvės darbinin
kai gerai padarė stodami prieš 
tokius kenksmingus elemen
tus.

RUGSĖJO 1 SEPTEMBER
>

PUIKI SALĖ 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 pažjstamų, su kuriais nesimatėte 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

AUTO SPRINDŽIŲ 
KALVIAI

GALINTI SUDĖTI 
IR PRITAIKYTI

GERA ALGA 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

MATYKITE MR. VAN ZANDT
B & J AUTO SPRING CO., INC.
960 ATLANTIC AVĖ., B’KLYN.

ŠEŠTADIENIAIS,
9 A. M. — 12 NOON 

PIRMADIENIAIS, 3 P.M.—5 P.M.
(191)

DARBININKAI IMASI 
GRIEŽTESNIŲ 
KOVAI PRIEŠ 
DAVĖLIUS

Karo metu 
Mercury Manufacturing, 4044 
S. Halsted st., dirbtuvę, tūlas 
Leo Cop. Jis iš karto šokosi 
“kovoti” prieš įvairius nepato
gumus. Įsirašė į uniją ir kiek
viename atvejuje kvietė dar
bininkus eiti į streiką.

Visi žinome, kad karo me
tu darbo unijos buvo nusita
rusios nestreikuoti, kad uni
jų vadai viską darė, kad nelei
dus išvesti darbininkus į strei
ką. Neilgai darbininkams ėmė 
jį suprasti, kas> per vienas yra 
tas sutvėrimas, bet kad už jį 
užsistojo bosai, nieko nebuvo 
galima veikti.

Karui pasibaigus, 
druolis” užsirišo ant 
drobulę su vokiškais 
tą jo demonstraciją 
kreipė visai dėmesio, tik nu
sijuokė. Vėliaus tas sutvėrimas 
ne tik atsisakė mokėti duok
lių į uniją, bet kelius kartus 
atvirai pasisakė, kad jis vienas 
sugriaus uniją.

Nežiūrint kiek čia veikian
čio U. E. 1114 vieneto atsto
vai ėjo prie įvairių bosų ir 
prašė, kad tą sutvėrimą paleis
tų iš darbo, kompanija atsi
sakė paleisti, nuduodama, kad 
ji nemato to “gudruolio” dar
bų ir vedamos propagandos.

Rugpjūčio 5 dieną darbinin-

Silvija Kalpokaitė, gerai ži
nomų North Sidėje pažangių 
Jono ir Petronėlės Kalpokų 
duktė padaugina skaičių lie
tuvių profesionalų.

Sylvia baigė Illinois Univer
sitete pedagogijos kursą ir 
jau ruošiasi mokytojauti.

Jinai yra vienatinė Kalpo
kų duktė. Ji sėkmingai išėjo 
kursą universitete ir po to dar 
kiek mokėsi. Girdėjau, kad ji
nai jau gavus net keliolika 
pakvietimų mokytojauti. Ji 
rodos pasirinko mokytojauti 
Gilman, Ill., High School’ėje. 
Ji jau padarius sutartį su to 
miestuko Mokyklų Taryba ir 
pradės mokinti atsidarius šio 
rudens sezonui.

šiuo tarpu jinai yra namie, 
ilsisi pas tėvelius.

Smagu, kad turėsime naują 
ir jauną profesionalę, pažan-

Veteranai pikietavo Gerald L.
K. Smitho Mitingą

Rugp. 1 d. į Clevelandą at- 
sibaladojo Amerikos fašistas 
Gerald L. K. Smith. Kada bu
vo sužinota, kad jis tą dieną 
čia bus, tai karo veteranai se
kamų postų: American ..Vet. 
Committee, Glenville, Jewish 
War Veterans, Collinwood 
Vet. Committee ir United Ne
gro and Allied Vet. Organiza
tion pasiuntė delegaciją pas 
majorą Burkę ir reikalavo, 
kad neleistų fašistams naudoti 
Public Hali. Jie majorui pa
reiškė : “Mes kariavome, kad 
sumušti pasaulio aršiausį fa
šizmą ir daug mūsų draugų 
žuvo nuo brutališkų 
kulkosvaidžių, 
šrapnelių. Mes 
fašizmo ir mes 
fašistas Smith 
į mūsų miestą.

Majoras Burk ė atsisakė iš
pildyti jų reikalavimą. Tada 
veteranų komitetas pareiškė, 
kad jeigu Smith bus čia tą 
dieną, tai Public Hali bus ap
statyta didele pikietų linija. 
‘Mes nenorime, kad Georgia 
linčius persikeltų į mūsų mie
stą,” pareiškė veteranai.

Kadangi majoras nesiskaitė 
su veteranų reikalavimu ir 
laikraščiai neskelbė pareiški
mo, visi manė, kad tas viskas 
praeis ramiai ir tykiai. Bet 
majoras Burk ė ir geltonlapiai 
apsiriko. Jų tylėjimas neišėjo 
taip, kaip jie manė, bet 
tik atbulai.

Veteranai atsikreipė į 
žangią moteriškę, kuri
komentatorė ii’ žinių skelbėja 
per radijo stotį WJW. Tai Do
rothy Fulheim. Ji yra pažangi 
moteris ir gera veteranų prita
rėja. Ji su mielu noru sutiko 
paskelbti tą viską per radiją. 
Liepos 31 d., 6:15 vai. po pie
tų ji paskelbė per radiją ir 
prie to dar paragino, kad visi 
imtų dalyvumą pikiete.

Viršminėti veteranų postai 
išsiuntinėjo atvirutes su seka
mu užkvietimu :

Dear Friend: Gerald K. 
Smith is coming to Cleveland. 
Don’t let Georgia lynch ter
ror come here! Join the mass 
picket line Thursday, August 
1, 7:30 P. M. at Public Audi
torium (Ball Room), Sixth 
and Lakeside. Vets come in 
uniform. Bring your friends.

Po atsišaukimo pasirašė vi
sas veteranų komitetas. Pikie- 
tas įvyko masinis.

Ant rytojaus spauda įdėjo 
apie 10 eilučių, būk Gerald 
L. K. Smif | susirinkime daly
vavo 320 jo pasekėjų, 300 
pikietų ir 50 policistų ir pats 
čyfas Matowicius su savo pir
muoju inspektorium Lucas. 
Spauda, žinoma, žymiai suma
žino skaitlinę, nes pikietas bu
vo masinis. Majorui ir spaudai 
nepavyko užlaikyti nuo publi
kos fašisto mitingo. Bravo, ve
teranai !

New York. — čionaitinis 
laikraštis Aufbau, leidžia
mas vokiečių kalba, rašo, 
kad anglų generolas Sir 
Evelyn Barker perdaug at- 

nacių
vadais ir vokiečių Junke- 

buvo 
Schleswig Holsteine, Vokie
tijoj. Todėl Anglija perkė
lė gen. Barkerį į Palestiną, 
kaip anglų komandierių 
prieš žydus.

gią merginą, taipgi ir pažan
gių tėvų.

Veliju Silvijai geriausios 
kloties jos svarbiose pareigose. 
Veliju jai taipgi sekti progre- 
syvį judėjimą, skaitant tinka
ma literatūrą. V.

ELIZABETH, N. J.
Lietuvai 

viet. skyr. 
15 d., 8 v. 
visi būkite 
bių dalykų 
ncatstovai.

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

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

’ NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS
Tuom viskuom svečiai pilnai naudojasi

Prašome įsitčmyti, kad su mažais vaikais nepriimsime.
VIEN TIK SUAUGUSIUS.

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

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

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

Tel. Catskill 885F4

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 14 d., 103 Green St., 7:30 v. v. 
Draugai, malonėkite dalyvauti, yra 
svarbių reikalų kur reikės aptarti. 
Bus išduotas raportas iš ALDLD 3 
Apskr., konf., kuri kartu su LDS 5 
Apskr. įvyko liepos 21 d. šiame mies
te. Dar noriu priminti draugams, ku
rie nepasimokėjote duoklių už šiuos 
metus, būkite taip geri, ateikite ir 
pasimokėkite. — F. Sekretorius.

(186-187)

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

1
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Sveikina iš Floridos

MIRĖ

L. K-tė, 
LPTK Fin. Sekr.

M.

Kaina $3 j abi

„ ■ .

9:30 vai. ryte 
sales. Iš parko

į» 

■

New Yorko trafiko policija 
raportavo, kad dvi iš trijų au
to nelaimių įvyksta dėl auto
mobilių nusenimo karo metu.

TUOJAU kreipkitės į 
Laisvės raštinę ir užsisa
kykite vietą buse.

busimajam Pietų 
Lietuvių Kongresui 
kuopos sveikinimą, 
kongresas, kaip ži- 

rugpjūčio

Bušai išeis 
nuo Laisvės 
grįš 8-tą valandą vakare.

TUOJAU užsisakykite sau 
vietą buse. 
pusi.

NowWto^ė0zfe?inioY
Sveikina Piety Ameri
kos Lietuvių Kongresą 
Su 5 DoL

Petras Babarskas, sekreto
rius ALDLD 55 kuopos (Rid
gewood, N. Y.) įteikė $5 per
siuntimui 
Amerikos 
kaipo tos 
Minėtasis
nia, prasidės š. m.
24 d. Montevideo mieste, Uru
gvajuj.

Jei dar kas greitu laiku ma
no priduoti Kongresui sveikin
ti aukų, lai greit priduoda 
Laisvei, tai bus galima pasiųs
ti visus bendrai (jei ne kitaip, 
tai telegrama).

Dovana Vilniaus 
Institutui

Jonas Valentis, Brooklyn, 
N. Y., (per Liaudies Teatrą) 
$16.

Šis jau ne pirmas artisto Jo
no Valenčio pasidarbavimas 
Lietuvos žmonėms. Anuo syk 
jis sumokino Liaudies Teatrui 
veikalą, kuris buvo perstaty
tas Lietuvos žmonių paramai. 
Šį kartą vedė vaidybos klases 
ir jam skiriamą mokestį pa
vedė Lietuvos sostinėje Vilniu
je įrengimui Tiriamosios Me
dicinos ir Vėžio Ligos Institu
to.

Lietuviai Kriaušiai Lietuvių Dar Nebuvę

CIO Ragina Unijistns Stoti 
Į Rinkiminį Dariją

Didžiojo New Yorko CIO 
Taryba išleido pusę miliono 
lapelių, kuriuose atsišaukia Į 
CIO narius, raginant tuojau, 
šiandieną mestis į kampaniją 
už penkis kandidatus į Jungti
nių Valstijų Kongresą ir šešis 
kandidatus į Valstijos Seimelį 
iš New Yorko-Kings-Queens 
apskričių.

Tie kandidatai turi būti no
minuoti, gauti daugiausia bal
sų ateinančiose nominacijose 
(primaries) kitą antradienį, 
20-tą rugpjūčio.

Lapelis ragina visus per šią 
savaitę eiti po namus darbuo
tis už darbo žmonėms naudin
gus kandidatus. O nominacijų 
dieną darbuotis, kad visi uni- 
jistai išeitų balsuoti. Taipgi 
apsiimti balsų saugotojais.

CIO unijistų užgirtais, Dar
bo Partijos nominuotais, bet 
taip pat siekiančiais didžiųjų 
partijų nominacijos yra:

KONGRESINIAI
Kongresmanas Vito Marc- 

antonio siekia demokratų ir 
republikonų nominacijos New 
Yorko 18-me distrikte.

Kongresmanas A. Clayton 
Powell taipgi abiejų partijų

New

P. Connolly — 
nominacijos New

nominacijos New Yorko 22-me 
distrikte.

Kongresmanas Joseph Clark 
Baldwin — republikonų no
minacijos 
distrikte.

Eugene
mokratų
Yorko 21-me distrikte.

George A. Rooney—demo
kratų nominacijos Queens 4- 
me distrikte.

Į Valstijos Seimeli
Assembly manas Leo Isaac

son siekia abiejų didžiųjų par
tijų nominacijos Bronx 13-me 
distrikte.

Charles Collins — abiejų 
partijų nominacijos į Valstijos 
Senatą iš New Yorko 21-mo 
distrikto.

Ada B. Jackson — republi
konų nominacijos Brooklyno 
17-me distrikte.

Samuel Kaplan — demo
kratų nominacijos Brooklyno 
24-me distrikte.

Chester Addison — repu
blikonų nominacijos Bronx 7- 
me distrikte.

Jose Ramos Lopez — de
mokratų nominacijos Bronx 
5-me distrikte.

Streikas Prieš Aukštas Mėsos 
Kainas Nėra prieš Bučerius

Draugai! Jūs ten sunkiai 
dirbate, o aš čionai tinginiau
ju. Pasiviešėjau Valilioniuos, > ruošdamas 
o dabar pas sūnų, Miami, Fla. 
Kaip greitai grįšiu, nežinau. 
Perduokite linkėjimus visiems 
draugams laisviečiams.

A. Paukštienė.

Draugės “patinginiavimas” 
—užpelnytas. Kiek jos koloni
joj — Richmond Hill — yra 
veikiafna. ji neatsilieka nuo 
kitų. Laiks nuo laiko dar ir 
Williamsburge veikia nčiam 
Moterų Apšvietos Kliubui ran
ką paduoda, taipgi dienraščio 
Laisvės reikalų neužmiršta.

D-ė.

Mary Butka, 53 m. amžiaus, 
gyveno 147 No. 7th St., Brook- 
lyne, mirė rugpj. 10 d., Gold
water Memorial Hospital, 
Welfare Islande, N. Y. Kūnas 
pašarvotas grab. J. Garšvos 
koplyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
rugpj. 14 d., St. Johns kapi
nėse. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi grab. J. Garšva.

Šią savaitę visame New 
Yorke-Brooklyne pravedama 
streikas prieš aukštas mėsos 
kainas.

Pirkikų Streiko Komitetas, 
______________į savaitinį streiką 
prieš mėsos aukštas kainas, at- 
kartotinai yra pareiškęs, kad 
streikas nėra taikomas prieš 
bučerius.

Streiko tikslas, sako komi
tetas, yra susilaikyti, sulaikyti 
visus miesto gyventojus nuo 
pirkimo mėsos per šią savaitę, 
baigiant 20-ta. Tačiau susiedi- 
jų bučernės yra tais punktais, 
per kuriuos mėsos trustai iš
parduoda mėsą. Bučernės yra 
lyg ir agentūromis tiems trus- 
tams mėsą išleisti. Tad strei
kuodami., prieš mėsos aukštas 
kainas vartotojai turi pradėti 
nuo tų punktų, kuriuose jie 
mėsą gaudavo — nuo bučer- 
nių.

Pirkikai yra įsitikinę, kad 
visiems susilaikius nuo pirki
mo mėsos, galima bus palenk

ti mėsos trustus nusileiti, par
duoti mėsą prieinamesnėmis 
kainomis. Tą supranta ir dau
gelis bučerių, tad streiko lai
kui uždaro bučernes.

Bučeriai pagelbėtų pirki- 
kams laimėti tą kovą, jeigu 
jie visi streiko laiku uždarytų 
bučernes. Daugelis bučerių 
taip ir padaro. Tas tiesa, kad 
jie per savaitę neturės uždar
bio. Tačiau taip pat tiesa, kad 
jiems artimesni pirkikai, ne 
kompanijos. Kompanijos ma
žiukams bučeriams irgi sudaro 
visokių sunkumų. Jos taip su
kontroliuoja jų uždarbį, kad 
nei vienas susiedijos bučeris 
dar netapo milionieriumi, ne
žiūrint sunkaus darbo, ilgų va
landų, aržių darbo sąlygų.

Pirm skelbiant streiką, Var
totojų Tarybos išleidžia lape
lius, kuriais informuoja biz
nierius ir pirkikus apie būsi
mą streiką. Didžiumoje, biz
nierius atlanko komisijos pra
šyti, kad jie kooperuotų.

Kas Nanjo Kliube

rašosi 
veteranų, 

matydami 
seni nariai 
keliauja į

Brightono Biznieriai 
Kooperavo su Savo

: sek- 
West

Broo k1y n o p aj ū r i n i u ose 
toriuose — Brighton, 
Brightoji ir Manhattan rezor- 
tų srityse — praeitą šeštadie
nį buvo užsidariusios veik 
visos krautuvės tarp 11 ryto ir 
4 po piet. Užsidariusios para
mai pirkikų streiko.

Savaitinį streiką prieš aukš
tas mėsos kainas ir tenai buvo 
rengtasi pradėti tiktai pirma
dienį, 12-tą. šeštadienį praves
tasis veiksmas buvo tik išban
dymui, kaip į streiką atsineš 
susiedija.

Toks Yra Darbisčio
Kandidato Priešas

vetera-

9-ta

Norintieji Važiuoti 

Philadelphijos

NAUDAI DIENRAŠČIO

no-
yra

vo-

Prie Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo dabar 
daug jaunų vyrų, 
Vieni iš 'jų rašosi, 
būtiną reikalą, nes 
vienas po kitam
amžinastį ir jų sudėti kliube 
pinigai gali papulti į kokių 
svetimtaučių rankas. Taigi jie 
prisirašydami prie kliubo 
ri apginti tėvų turtą. Tai 
geras apsireiškimas.

Kliubas davė lietuviams
teranams priėmimo bei pasi
tikimo bankietą, kuris kaina
vo $219.59 ir visą bilą užmo
kėjo biznio skyrius.

Domininką Evaškevičiu 
pradžioje gegužės mėnesio 
suparalyžiavo. žmogus nei 
kalbėti negali. Tai jau ketvir
tą kliubietį paralyžius kanki
na. Pavasarį su Juozu Galiaus- 
ku greitai apsidirbo. Jis jau 
guli žemėje.

Ruth Kazlauskaitė, 12 metų 
mergaitė, staiga apsirgo ir 6 
dieną rugpj.' tapo išvežta į li
goninę. Tuojau buvo padaryta 
operacija ant apendicito.

Ruth yra duktė Juozo ir 
Barboros Kazlauskų, gyvenan
čių 65 Ten Eyck St., Brookly
ne. Kai Ruth apsirgo, tėvai 
buvo išvažiavę atostogom. Tik 
pribuvę į atostogų vietą gavo 
žinią apie dukters apsirgimą 
ir su išgąsčiu grįžo atgal.

Ruth randasi Bush wick li
goninėje ir jau krizį pergyve
no, eina geryn. Tėvai jau ra
mesni, turi vilties, kad ne po 
ilgam duktė sugrįš iš ligoni
nės.

J. N.

nežinomos priežasties 
Yorke užsidegęs paštą 
sunkvežimis ir sunaiki-

Dėl
New 
vežąs 
nęs 17 maišų siuntinių į Puer
to Rico, 41 maišų apžalojo. 
Kiti apie 200 maišų išlikę svei
ki, sukrauti į laivą.

Taipgi buvo apsirgusi Ma
ry Plevokas. Jai staigiai pra
dėjo koją skaudėti ir ji išbu
vo 2 savaites Kings County li
goninėje. Dabar Mrs. Plevo
kas jau namie, vaikščioja, ko
ja žymiai taisosi.

Turtinga Montclair, N. J., 
ponia Forstman tikrina, kad 
jinai mačiusi Times Square tu
rinčią grožės salioną Mollie 
Levin išeinant iš jos namų tą 
dieną, kada iš jos namų dingo 
$50,000 vertės gražmenų.

Penktadienio vakare, 
dieną rugpjūčio, Lietuvių 
Kriaučių Neprigulmingas Kliu
bas turėjo savo pusmetini susi
rinkimą ir jame nutarė pirk
ti farma, kur nors prie van
dens ar netoli vandens, kad 
būtų patogi vieta smagiai pra
leisti vakacijas ir šiaip savai
tės pabaigos liuoslaikius.

Pirkimo fanuos kpmitetan 
įėjo Buivydas, Peterson, Milas, 
Šerkšnys ii- Montvila. Kaip 
ten nebūtų, bet šie vyrai už
sidėjo ant savo pečių dideli ir 
atsakomingą darbą ne tik prieš 
kriaučius, bet ir pri-eš visus 
Brooklyno ir apylinkės lietu
vius, nes tokia farma, km* bū
tų galima piknikauti, išvažia
vimus daryti jau seniai yra 
reikalinga.

Panaši farma su visais pa
togumais nėra taip lengvai 
randama, o jeigu ii* suras, tai 
reikės 
miesto 
nebus.

Brooklyne vyriausiu visiems 
pažangios, geros įstatymdavys- 
tės kontestu yra 17-tas Assem
bly Distriktas, kur kandida
tuoja Ada B. Jackson, remia
ma Nepartinių Piliečių Komi
teto nominacijai Republikonų 
Partijos tik i etų.

Ją taip pat romia darbiečiai, 
unijistai ir kiti pažangieji.

Buvo prašyta visų talkos nu
eiti su agitacija už ją Į susie- 
diją. To prašymo dali įtalpino- 

penktadienio 
remia, 
niek as

me ir Laisvėje, 
laidoje. Kiti darbščiai 
Lietuvių iki tos dienos 
nebuvę atėję.

Norintieji paremti pažan
gią kandidatę ne tik žodžiu, 
bet ir darbu, prašomi nueiti i 
kampanijos raštinę, 328 Hal
sey St. Darbo turi visokio. At
dara visomis valandomis die
ną ir vakare.

Talkos reikia šią savaitę ir 
iki 20-tos vakaro.

N.

gerokai pavažiuoti už 
ribų. Kitokios išeities

J. N.
SKELBKITĖS LAISVeJE

Busy Vairuotojai 
Laimėjo

A.

Transporto Darbininkų Uni
ja, CIO, laimėjo nuosprendį 
prieš Fifth Avenue Coach Co. 
Teisėjas Samuel Null patvar
kė, kad turi būti persvarsto- 
mi unijos reikalavimai leisti 
busus su dviem darbininkais 
ir panaikinti perilgus viršlai
kius.

Darbininkai argumentuoja, 
kad panaikinimas perilgų virš
valandžių tos firmos linijose 
sudarytų bent 75 iki šimto 
naujų darbų. Jie sako, kad 
nėra prasmės vieniems persi
dirbti, kuomet kiti vaikšto 
darbo.

bo

i

Bronx žvėrinčiuje suėję pa
matyti žvėriukų žmonės pra
eitą sekmadienį panorėjo su
rasti ir savo krūtinėje turimus 
“žvėriukus.” Bent 800 publi
kos nusitraukė X-Ray paveiks
lus. Buvo traukiami nemoka
mai.

New Yorko miestas norėtų 
pasiųsti į Washingtona dar 
vieną ger ąkongresmaną iš 21- 
mo kongresinio distrikto. Kan
didatu į kongresmanus yra iš
statytas darbietis Eugene T’. 
Connolly, dabartinis New Yor
ko Miesto Tarybos narys. Jo 
rekordas taryboje rodo, kad 
jis yra vertas siektis Kongre
so.

Jis yra Darbo Partijos no
minalu, bet siekia ir demo
kratų nominacijos, kad ir de
mokratų balsuotojai galėtų 
balsuoti už jį savo partijos 
tik i etų. ■

Prieš Connolly demokratų 
nominacijai yra išstatomas as- 
semblymanas Daniel Flynn.

Apie Flynn, kuris sakosi esąs 
veteranų draugu, John J. Toll
man, Connolly kampanijos ve
dėjas ir Harlod Garno, CIO 
įstatymdavystės dire k torius, 
paskelbė tokių žinių :

“Flynn buvo Seimelyje iš
šauktas remti bilin už valsti
jos bonę išmokėjimą
nams šiemet. Flynn ne tik kad 
atsisakė, bet pradėjo burnoti 
ir asmeniškai atakų oi:?, bendra
darbį kuris stojo už tuojauti- 
nį išmokesti,” rašo Garno.

Tuomi išbartuoju, stojusiu 
už išmokestį bonų veteranams, 
buvo ne kas kitas, kaip tik Leo 
Isacson, darbietis assembly- 
manas iš Bronx.

Darbietis Isacson dar pir
miau turėjęs su Flynnu susi
kirtimą už nedarbo apdraudą 
streikuojantiems veteranams. 
Isacson reikalavo mokėti ne
darbo apdraudą, o Flynn prie
šinosi, argument įlodamas, būk 
veteranai nesidomi streikais. 
Veteranai tuomi buvo labai 
pasipiktinę. Daugelis veteranu 
tuomet radosi streikuose.

Valstijos Seimelis tuomet 
pakeitė Įstatą veteranų nau
dai pasekmėje veteranų spau
dimo ir darbiecio Isacson ko
vos už pakeitimą, nežiūri/.t 
Flynno priešingumo.

Dabar veteranams ir visiems 
bus proga pasiųsti į Kongresą 
darbietį Connolly, kuris ten 
kovos už pažangius, vetera
nams ir visiems žmonėms nau
dingus įstatus, kaip kad Isac-i 
son kovoja seimelyje. Ir pro
ga veteranų ir darbininkų 
priešą Flynną pasiųsti namo. 
Iš seimelio jis pasitraukia tiks
lu kandidatuoti į Kongresą, o 
į Kongresą neišrinkus, pabu
vos namie.

Maždaug panaši istorija ir 
visuose kituose distriktuose, 
kur darbiečiai siekia didžiųjų 
partijų nominacijos. Patsai iš
statymas visų pažangiųjų re
miamo darbiecio rodo, jog ta
me distrikte didžiosios parti
jos neišstato kandidato, kuris 
galėtų - tiktų atstovauti di
džiumą to distriko gyventojų.

Tėmytojas.

REIKALAVIMAI
Reikalingas porteris arba virtuvės 

darbininkas dirbti iš ryto. Gera alga, 
dėl darbo sąlygų susitarsime. Dar-u oųiygų susitarsime. vai-
bas prie Bar & Grill. Telefonuokite 

‘HA. 9-8376. r (x)

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Valandos:

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

— IIIIIIMWX ■

New Yorke policija 
areštavo Jacob Harris, 50 
už stumdymą žmonių einant į 
gatvekarį. Jis esąs buvęs 36 
kartus areštuotas ir 26 kartus 
nuteistas už tą patį. Jis tai 
darąs ne iš paskubos, bet kad 
toje dirbtinoje spūstyje galėtų 
apkrausi y ti kišen i us.

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

m.,

Degtines, Vynai ir Alus

BEER a ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.Funeral Home
Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS

DAIMONTAI

Tel. SOuth 8-5569

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer St«. 
BROOKLYN •, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

. ........ .......................................

L=A RESTAURANT

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

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, 

Knaapaa Broadway ir Stone Ava.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

O

Peter Kapiskas

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENA IK NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

LAIKRODŽIAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

1 luinu*

Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 
valetai ir religijiniai 

dalykėliai

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


