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trijotai Mussolinj sušaudė ir! 
jo lavoną pakabino galva že-
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myn Milano aikštėje. Kada 
žmonės kaboki} apžiūrėjo ir; 
apspjaudė, tuomet jis buvo ■ 
palaidotas tūlose kapinėse.

Prieš kiek laiko fašistai, — 
kurių Italijoj dar vis daug ir 
prieš kuriuos dabartinė vy
riausybė nekovoja, — lavoną Į 
iškasė ir “kažin kur“ paslėpė.

Kiek dėl to buvo triukšmo!
—Kas tai padarė? Kur da

bar Milano žmonių apspjaudy
tas Mussolinio lavonas? — bu
vo klausinėjama, karščiuoja
mas!. i

Dabai' jau aišku : lavonas 
buvo paslėptas katalikų vie
nuolyne, vadinamame Santo 
Angelo, o vėliau iš ten perga
bentas į kita vienuolyną — 
Pavia.

Ką gi tai parodo?
Tai parodo, jog katalikų 

dvasiškija tebegarbina dučę, 
kaip garbinus. Galimas daik
tas, kad šis “žygis“ buvo at
liktas sulyg Vatikano direkty
vomis.

Ne sykį jau buvo rašyta, 
kad Vatikanas yra uolus fa
šizmo globotojas.

Kad dabartinė Italijos vy
riausybė nesiima rimtos ko
vos prieš fašistinius siautėjus 
Italijoje, niekam nėra paslap
tis.

Molotovas, beje, tatai pa
brėžė ir Paryžiaus taikos kon
ferencijoje.

★ ★ ★
Tūli žmonės sako:
—Dabar, kai Anglijos im

perialistai, socialistų ranko
mis, taip žiauriai slopina žy
dus Palestinoje, kodėl Tary- ; 
bų vyriausybė viešai neišstoja 
puolamųjų žydų pusėn?

Pirmiau, negu tąjį klausi
mą atsakius, tenka suprasti 
Palestinos gyventojų padėtis: 
ten gyvena žydai ir arabai. 
Pastarųjų yra daugiau, kaip 
žydų. Anglai imperialistai ver
gia tiek žydus, tiek arabus, 
bet, kad pasekmingiau valdy
ti, tai anglai siekiasi sukurs
tyti arabus prieš žydus.

“Paskaidyk ir valdyk“ — 
tai anglų imperialistų dėsnis. 
Jie tai daro Palestinoje, Indi
joje ir kitur.

Tarybų Sąjungos politika 
kitokia: visos tautos yra ly
gios ir lygiai privalo būti 
traktuojamos.

Arabai su žydais gali bro
liškai sugyventi, jei iš Pales
tinos išsinešdintų jų “globo
tojai“ — Londono plėšikai.

Jei anglai iš Palestinos iš
sinešdintų, palikdami vietos 
žmonėms savo reikalus spręs
ti, tuomet, matytume, Palesti
noje įsikurtų nepriklausoma 
žydų-arabų valstybė ir ji gra
žiai gyvuotų!

Mums rodosi, Tarybų Sąjun
ga tokios politikos čia laiko
si.

Neužilgo Bulgarijoje įvyks 
referendumo balsavimas dėl 
krašto ateities, š. m. rugs, 
mėn. 8 d. bulgarai balsuos: 
palaikyti monarchiją, ar gy
venti respublikiniu gyveni
mu?

Akylus Bulgarijos padėties 
stebėtojai teigia, kad šiuose 
balsavimuose to krašto liau
dis visiems laikams palaidos 
monarchiją, kuri nešė kraštui 
pražūtį.

šm. m. spalio mėn. Bulga
rija rinks naują parlamentą.

Mums atrodo, kad Bulgari
ja bus liaudies respublika, lai
duojanti kiekvienam piliečiui 
teisę dirbti, mokytis ir laimin
gai gyventi.

Na, o Bulgarijos kaiminko- 
je Graikijoje anglį] socialistų 
valdžia remia fašistus ir mo-

(Tąsa 5-me pusi.)

SOVIETAI PRIEŠINASI 
PASIMOJIMAM PAVERG I
ITALIJOS RESPUBLIKA

Kartu Sovietai Reikalauja Visai 
Išnaikint Italų Fašizmų

Paryžius. — Sovietų už
sienio reikalų ministras 
Molotovas, kalbėdamas tai
kos konferencijoj, kaltino 
Jungtines Valstijas ir An
gliją, kad jos siekia paverg
ti Italiją politiniai ir ūki
niai. Molotovas įspėjo prieš 
Amerikos - Anglijos tarp
tautinius trustus, kurie ty
koja uždėti savo jungą Ita
lijai.

Molotovas sake, jog ame
rikonai ir anglai nori įsi- 
viešpataut Viduržemio Jū-

Mirė Didis Angly 
Rašytojas Wells

London. — Antradienį 
mirė didis grožinis ir moks
linis anglų rašytojas ir isto
rikas H. G. Wells, 79 metų 
amžiaus. Savo apysakoje 
“The World Set Free” (Iš
laisvintasis Pasaulis) Wells 
jau 1914 metais numatė 
atominės bombos išradimą. 
1895 metais pradėjęs rašy
ti stambesnius veikalus, 
Wells savo amžiuje parašė 
daugiau kaip 50 knygų. 
Vienas žymiausių jo darbų 
yra “Outline of History,” 
vaizdingai ir lengvai para
šyta didžiulė žmonijos isto
rija.

Racionuojama Phila. 
Duona dėl Streiko

Philadelphia. — Praneša
ma, kad Philadelphijos mie
sto valdyba nustatys, kiek 
leista asmeniui pirkti duo
nos per dieną, kol tęsis Dar
bo F e d e r a c i j os Kepėjų 
Unijos streikas. Dėl strei
ko uždarytos astuonios di
džiausios duonkepyklos, ku
rios pagamindavo po mi- 
lioną kepaliukų duonos per 
dieną. Philadelphiečiai šiuo 
tarpu gauna duonos tik iš 
mažesniųjų kepyklų.

Pervest Palestiną 
Jungtinėm Tautom, 
Ragina Sen. Pepper

Washington.— Pažangus 
demokratas senatorius 
Claude Pepper reikalauja 
atimt Palestiną iš anglų 
“globos” ir pavest ją Jung
tinėms Tautoms ir Sovie
tams tvarkyti. Sen. Pep
per pareiškė, jog kol Angli
ja viešpataus Palestinoje, 
tol nesiliaus ten riaušės ir 
kraujo liejimas. Kartu jis 
ragino atšaukt Amerikos 
kariuomenę iš Chinijos ir 
sakė, kad Jungt. Tautų 
Saugumo Taryba turėtų 
spręst Chinijos ir Irano 
klausimus.

roję, skriausdami Italiją ir 
Franci ją, svarbiausias vals
tybes toj srityje. Molotovas 
pareiškė, kad Italija turi 
būti visiškai nepriklauso- 
minga demokratinė respub
lika. Sykiu jis tvirtino, jog 
Keturių Didžiųjų užsieni
niai ministrai ne per daug 
reikalauja karinių atsiteisi
mų iš Italijos.

Sykiu Molotovas kritika
vo Italijos valdžią, kad ji 
vis dar neiššluoja fašizmo. 
Jis, be kitko, įtarė, kad Ita
lijos premjeras de Gasperi 
stengiasi sukiršint Ameri
ką ir Angliją prieš Sovietų 
Sąjungą, ypač ryšium su 
Trieste uostamiesčio klau
simu.

Molotovas smerkė de 
Gasperio reikalavimą pris
kirt Trieste ir artimąją 
apylinkę Italijai. Jis užgy- 
rė Keturių Didžiųjų užsie
niniu ministru nutarimą 
laikyt Trieste sritį vyriau
sioje tarptautinėje talkinin
kų valdyboje su vietine gy
ventojų savivaldybe per 10 
metų, o paskui leist žmo
nėms nusibalsuot, ar jie no
ri prisidėt prie Jugoslavijos 
ar Italijos.

GRAIKŲ FAŠISTAI 
TRUKDO TAIKA 
BALKANUOSE

Paryžius. — Sovietų Uk
rainos delegatas Manuils- 
kis taikos konferencijoj nu
rodė, kad Graikijos fašistų- 
monarchistų valdžia sten
giasi sutrukdyti pastovios 
taikos įvykdymą Balkanų 
kraštuose. Manuilskis pa
smerkė Graikijos reakci
ninkų reikalavimus, stato
mus prieš Albaniją ir Bul
gariją.

Užsieninis Bulgarijos mi
nistras G. Kuličevas atsi
šaukė į konferenciją, kad 
palengvintų bulgaram tai
kos sutarties sąlygas, kad 
atmestų Graikijos reikala
vimus prieš Bulgariją ir 
kad pripažintų Bulgarijai 
koridorių per graikų vaka
rinę Trakiją į Aegėjaus Jū
ra. c-

Cleveland, Ohio. — CIO 
Marininkų Unija paskelbė 
general} laivininkų streiką 
Didžiu osiuose Ežeruose. 
Šaukia visus streikuot dėl 
sąlygų pagerinimo.

REIKETU SUMAŽINI KARINIUS ATSITEISIMUS IŠ 
RUMUNUOS, SAKO SOVIETU ATSTOVAS

Paryžius. — Užsieninis 
Rumunijos ministras Geor
gas Tatarescu prašė taikos 
konferencijoj, kad talkinin
kai elgtųsi su Rumunija, 
kaip su bendru kovotoju 
prieš Vokietiją, o ne kaip 
su buvusiu priešu. Tata

Negrai prie savo tautos laisvintojo Lincolno pamink
lo Nacionalese Kapinėse, arti Washington©, protestuoja 
prieš linčininkus, kurie žudo negrus pietinėse valstijose.

ištrūkt iš

Georgia Gubernatorius Dėkoja 
Demokratinių Amerikos Lietuvių

Centrui už Negrų Užtarimų
Demokratinių Amerikos 

Lietuvių centras Brookly
ne, N. Y., per savo sekreto
rių Mattą Sholomską pa
siuntė Georgia valstijos gu
bernatoriui EI. G..Arnall’ui 
telegramą, smerkiančią bal
tuosius linčininkus, kurie 
nužudė keturis nekaltus 
negrus. Telegrama šaukia 
nubausti žmogžudžius.

Demokratas Georgia val
stijos gubernatorius atsiun
tė sekamąjį atsakymo laiš
ką, kurį jis savo ranka pa
sirašė:
“Demokratiniam Amerikos 
Lietuvių Centrui, 
427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. 1 t
“Gerbiamieji Draugai:

“Dėkoju jums ir dar dė
koju už jūsų telegramą. Aš 
darau viską, kas tik galima, 
kad būtų suimti ir nuteisti 
asmenys, kurie nulinčiavo 
keturis negrus Monroe, 
Georgioj. Yra pasiūlyta 
apie $30,000 dovanų už kal
tininkų suėmimą. Aš įsa
kiau Georgios valstijos Ty
rinėjimų Biurui veikti Wal
ton apskrity j, iki bus su
sekti tie kriminalistai.

“Dėkodamas už jūsų te
legramą ir linkėdamas jums 
viso geriausio, 
Liekuosi nuoširdžiai jūsų,

Sen. R. LaFollette
Prakišo Nominacijas

Milwaukee, Wis. — Jung
tinių Valstijų senatorius 
Robertas M. LaFollette pri
pažino, jog dabartines no
minacijas į senatą laimėjo 
karo veteranas Joseph R. 
McCarthy prieš LaFollette. 
Abudu kandidatavo ant re- 
publikonų tikieto.

rescu skundėsi, kad Ketu
rių Didžiųjų užsieniniai mi
nistrai nereikalavo jokių 
karinių atlyginimų Rumu
nijai iš Vokietijos.

Sovietų ir Čechoslovaki- 
jos delegatai parėmė Ru
munijos atsišaukimą. Nors

EIlis ArnalI,
Gubernatorius.” 

DEMOKRATINIŲ AMERI 
KOS LIETUVIŲ CENTRO 

TELEGRAMA 
Honoroble Elli G. ArnalI 
The Governor of Georgia 
Atlanta, Ga.
Dear Sir:

In the name of 160,000 
American citizens of Lith
uanian extraction, I join in 
condemning the outra
geous lynchings which oc
curred July 25 at Monroe, 
Ga.

The shocking lawlessness, 
which resulted in the cold
blooded murder of two men 
and their wives, is the 
cause for the greatest 
alarm for all Americans, 
regardless of their color 
and their origin.
, Therefor, in the name of 
justice and reason, I ap
peal to you to exercise to 
the fullest the authority 
vested in you to have the 
criminals apprehended and 
brought to trial.

Very truly yours
Matt Sholomskas.

Tokio turinio telegramos 
buvo pasiųstos ir prezid. 
Trumanui ir generaliam 
Jungtinių Valstijų prokuro
rui Tomui A. ClarkuiJ

Campbell Darbininkai 
Greit Laimėjo Streiką

Camden, N. J. — 4,500 
Campbell sriubos darbinin
kų per 10 minučių streiką 
laimėjo savo reikalavimus. 
Kompanija sutiko pridėt 
jiem uždarbio ir užtikrino, 
kad nebandys ardyti CIO 
unijos.

iš pradžios Rumunija ka
riavo drauge su naciais, bet 
11944 metais ji perėjo į tal
kininkų pusę ir puolė vo
kiečius, kaip priminė ru
munų atstovas. Tada ru
munai atmetė nacius 600 
mylių atgal, užmušė bei

ANGLAI NUŠOVĖ BAR 
TRIS ŽYDUS HAIFOS 
UOSTE PALESTINOJ

Anglija Deportuoja Benamius 
Žydus j Belaisvių Žardžius

Haifa, Palestina. — Ang- Į dusių žydų būrius ir bū- 
lų kariuomenė nušovė tris relius. 
žydus ir sužeidė devynis 
Haifos uostamiestyje, kuo
met žydų minia demons- prieš anglus, 
travo prieš savo tautiečių du taryba nusprendė neben- 
deportavimą į Cyprus salą, i dradarbiauti su anglais ir 
Tarp nušautų žydų yra vie- ; nevykdyti valdinių Anglijos 
nas 18 metų vaikinas, o įsakymų.
tarp pavojingai sužeistų —: Anglai skyrė po trejus 
keturiolikos metų berniu-1 metus kalėjimo ir $400 pi
kas. niginės baudos tiem žydam,

Anglai suvarė 1,300 slap- kurie mėgintų
tai atvykusių žydų į laivus k o n c e n t racijos stovyklų 
ir plukdė juos į koncentraci- Cypruse.
jos stovyklas Cyprus salo--------------------
je. Deportuojami žydai; i *1 •
giedojo tautinį savo himną I AlUeriKOS I 13113! 
“Hatikva.” Anglai kai ku- - . . iz •
riems sukruvino veidus į AtOfflUliaffl KaiTll 
luo tarpu anglai sulaikė 
dar du svetimus laivus su 
plaukiančiais į Palestiną 
europiniais žydais - bena
miais. Šiuos žydus anglai 
taipgi deportuos į belaisvių 
žardžius minimoje saloje.

Haifoje dunda anglų tan
kai ir šarvuoti automobi
liai, grūmodami žydams. 
Deportuojami iš Palestinos 
žmonės šaukė: “Šalin ang
lus, naujuosius nacius! Ša
lin angliškąjį Gestapo!” 

Anglų policija užpuldinė
jo ir buožėmis daužė suju-

ANGLAI PLATINA 
KARO STOVI PRIEŠ 
ŽYDUS PALESTINOJ

Jeruzalė, rugp. 14. — An
glai paskirstė Jeruzalę į 
angliškąją, žydiškąją ir 
arabiškąją dalis ir kariniai 
apginklavo jas, kaip tvirto
ves prieš maištininkus, tai 
yra, žydus patrijotus. Je
ruzalėje, Haifoje, Tel Avi
ve ir kituose miestuose an
glai įvedė karo stovį.

Siautė žydų protesto de
monstracijos prieš anglus, 
kurie deportuoja “nelega
lius” žydus ateivius ir grū
da juos į koncentracijos 
stovyklas Cyprus saloje. 
Anglai šaudė oran, blašky
dami žydus demonstrantus.

TURKIJA ATMETĖ SO
VIETŲ SIŪLYMĄ

Turkija atmetė Sovietų 
pasiūlymą, kad Sovietai iš
vien su Turkija valdytų ir 
saugotų Dardanellų sąsiau
rį, vadens kelią tarp Juo
dosios ir Viduržemio Jūrų.

Budapest. — Policija su
ėmė 100 fašistinių kunigų.

sunkiai sužeidė 111,000 hit
lerininkų ir suėmė 103,000.

Sovietų užsiepinio minis-į 
tro pavaduotojas Andrius' 
Višinskis ragino taikos' 
konferenciją, kad sumažin
tų karinius atlyginimus iš 
Rumunijos. ORAS. — Bus šilčiau.

Jeruzalės žydai paskelbė 
septynių valandų streiką 

Tautinė žy-

Washington.— Amerikos 
valdžia įsteigė universitetą 
lakūnams lavinti, kaip ka
riauti atominėmis bombo
mis. Tikimasi taip page
rinti atominių bombų ga
mybą, kad viena bomba lė- 
šuotų tik milioną dolerių.

Jungtinių Valstijų oro 
jėgų generolas Fairchild 
pabrėžia šiaurinių Alaskos 
dykumų svarbą busimajam 
atominiam karui (prieš So
vietų Sąjungą).

Gen. Fairchild sako, Am
erika gali oru pasiekt ir 
bombarduot bet kurį kraš
tą pasaulyj.

Nevelt UNRRA į
Politiką, Sako Sovietai

New York. — Tarptauti
nės pašalpų organizacijos 
UNRRA taryba 21 balsu 
prieš 6 įgalino politinį savo 
komitetą svarstyt, ar So
vietai turi teisę naudot 
Raud. Armijos reikalams 
Austrijos gazoliną ir dirba
mąją austrų žemę. Sovie
tų atstovas Nikolajus Feo- 
novas griežtai tam prieši
nosi. Jis įspėjo, kad UNR 
RA nesikištų į politiką ir 
nelaužytų Potsdamo su
tarties.

Chiang Grūmoja dar 
Pasmarkini Kara 
Prieš Komunistus

Nanking. — Chinijos tau
tininkų vadas, diktatorius 
Chiang Kai-shekas grąsina 
dar pasmarkint karą prieš 
chinu komunistus, kurie v r

yra užvaldę didelius Chini-
jos plotus su 200 milionų 
gyventojų. Prez. Trumano 
pasiuntinys generolas Mar
shall sakė, kad jis nesitiki 
įvykdyti santaiką tarp Chi
nijos tautininkų ir komu
nistų. Chinų komunistų ra
dijas smerkė Jungtines Val
stijas už karinę paramą 
Chiangui prieš komunistus.
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“Bring Our Troops Home From China!”
Masiniai mitingai New Yorke ir kituose miestuose 

reikalauja, kad mūsų marinai, armijos daliniai ir lakū
nai tuojau būtų parvežti iš Chinijos. Liaudis nori, kad 
būtų padarytas galas tiems manevrams, kurie yra da
romi tikslu palaikyti Chinijoj reakciją prieš tos šalies 
demokratinę liaudį.

Maskvos Konferencijoj, gruodyj, 1945 metais, Mr. 
James Byrnes, kaip ir V. Molotovas, pasižadėjo tuojau 
ištraukti iš Chinijos Amerikos ir Sovietų Sąjungos ar
mijas ir remti Chinijoj sudarytą koalicinę valdžią. Rau
donoji Armija jau senai ištraukta iš Mandžurijos, kurią 
ji išlaisvino iš japonų jungo, bet Amerikos marinai, la
kūnai ir įvairios karinės “misijos” veikia Chinijoj ir daž
nai susišaudo su Chinijos Liaudies Armija.

Mr. Trumanas sakė, kad Amerika rems tik tokią 
Chinijoj vyriausybę, kuri bus sudaryta visų partijų ir 
sieks pravesti demokratinius rinkimus. Bet pareiški
mas pasiliko tik žodžiais. Mūsų politikai ir generolai 
atvirai remia reakcinę generolo Chiang Kai-sheko val
džią ir tas palaiko Chinijoj naminį karą.

Pirmiau diplomatai sakė, kad Amerikos armija pa
laikoma Chinijoj tam, kad iš ten “reikia japonus išvešti.” 
Vėliau sakė, kad tik “karinės misijos ten bus,” o dabar 
jau turčių spauda šaukia—remti generolo Chiang Kai- 
sheko reakciją, nes “mes jo valdžią pripažinę.” Visi tie 
pasiteisinimai yra žalingi ir ta politika velka mūsų šalį 
į Chinijos naminį karą, grūmoja pražudyti milionus 
Amerikos piliečių gyvasčių, kaip ir Chinijos žmonių!

Chinijos darbo Sąjungos prezidentas Chu Hseuh-fan 
šaukiasi į viso pasaulio demokratiją, kad sulaikyti Chi
nijoj naminį karą. Jis sako, kad, jeigu tik generolas 
Chiang Kai-shekas negautų Amerikos karinės pagalbos, 
jeigu iš Chinijos būtų atšauktos mūsų karinės jėgos, tai 
Chinijos demokratinė liaudis išvengtų baisaus naminio 
karo ir naikinimo. Karas prieš Japoniją senai baigėsi; 
mūsų karo jėgos turi būti atšauktos iš Chinijos!

Mr. La Guardia ir Alaus Stiklas
Mr. Fiorello ,H. La Guardia, UNRRA direktorius, 

buvo pasitiktas Čechoslovakijoj su stiklu garsaus “Pilse- 
ner” alaus. Mr. La Guardia tuojau padarė išvadą, kad 
Čechoslovakija skubiai atsistato po karo ir jai “užsie
nio pagalba nereikalinga.”

Mr. La Guardia buvo ne tik su alumi, bet ir su deg
tine ir valgiais pasitiktas Graikijoj, bet jis nedaro išva
dos, kad Graikijai pagalba nereikalinga. Mr. La Guar
dia buvo pamaitintas ir pagirdytas anglų ir amerikie
čių okupuotoj Vokietijoj, bet jis kalbėjo, kad kaip 
UNRRA bus likviduota, tai reikalinga sudaryti pagalba 
pabėgėliams.

Mr. La Guardia, važinėdamas UNRRA reikalais, da
ro planus, kad tą organizaciją tuojau likviduoti, nors ori
ginaliai buvo planuojama, kad ji dar turi išsilaikyti iki 
1947 metų pradžios. Už UNRRA palaikymą pasisa
kė atstovai tų šalių, kurios yra labiausiai nukentėję, 
kaip tai, Baltarusijos, Ukrainos, Jugoslavijos, čechoslo- 
vakijos, Lenkijos, Norvegijos, Sovietų Sąjungos, Albani
jos, nors šios šalys iš UNRRA daug mažiau pagalbos 
gauna, negu Graikija, Italija, Vengrija ir Austrija.

Kokiais sumetimais Mr. La Guardia skubina bent 
tris mėnesius pirma uždaryti UNRRA, negu originaliai 
buvo planuojama? Su šia jo paskuba nesutinka net 
buvęs UNRRA direktorius Lehmanas. Atrodo, kad ir 
tas stiklas alaus Čechoslovakijoj yra tik priekabis, kad 
sulaikyti pagalbą tai šaliai, kur viešpatauja liaudies de
mokratinė tvarka. Jeigu taip kalbėtų reakcininkas H. 
Hooveris, tai pilnai būtų suprantama, bet kada taip 
mandravoja Mr. La Guardia, kuris pirmiau laikėsi pa
žangios pozicijos, tai kyla klausimas, kokiais sumeti
mais jis tą daro?

■ KAS KĄ RAŠO IR SAKO THESE ARE THE TIMES
JAUSMAI ŠALTI, 
MEILĖ UŽGESUSI...

Aną dieną kun. Balkūnas 
parašė Amerikoje verkšle
nantį straipsnį dėl to, ko
dėl Amerikos lietuviai šva- 
kai remia BALF’ą. Be kit
ko, Balkūnas ten rašė:

“Tuščiai giriamės parapi
jų veikla. Bažnyčių, mokyk
lų ir klebonijų mūrai tūrėtų 
Ii ūdyti kunigų ir parapijie
čių pasiaukojimą... Ar tik 
tie mūrai neliūdija mūsų ti
kėjimo šaltumą ir kietumą?”

Taip, mūrai gali būti di
dingi, gražūs, bet mūras— 

1 ne kūnas. Jis visuomet šal
tas. Todėl svarbu, kas da
rosi to ar kito mūro vidu
je? Bažnyčia gali būti, kaip 
pyramida, — išdidi, krei
pianti praeivio dėmesį, bet 
jei bažnyčioje kunigai bus 
atitolę nuo žmoniškumo, 
jei, vietoj meilės, skelbs ne
apykantą, jei, vietoj žmo
niškumo, skelbs fašizmą, tai 
tokia bažnyčia nieko ne
reikš. Lietuviuos katali
kuose kaip tik panašiai ir 
esama. Daugumoje lietu
viškų bažnyčių Amerikoje 
šiandien Dievo žodis pa
mirštas, žmonėms meilė pa
neigta, sumindžiota. Dau
gelis bažnyčių patapo ne
apykantos skleidimo cent
rais, šmeižtų prieš Tarybų 
Lietuvą sandėliais, fašisti-' 
nes propagandos fabrikais.

Pats kun. Balkūnas . tai 
gerai žino. Ar jis neatsi
mena, ką sakė per savo “is
torinį pamokslą” Šv. Jurgio 
bažnyčioje Chicagoje, “Am
erikos Lietuvių Kongreso” 
išvakarėse 1945 m.?

Dėl to daug padorių ka
talikų nenori eiti į bažny
čias, o į jas jei ir nueina, 
tai netiki tuo, ką kunigas 
plepa. Kiti katalikai sako: 
geriau namie pasimelsiu, 
tai gal Dievas manęs iš
klausys, nes bažnyčioje, kur 
klebonas bjaurioja viską, 
kas padoru ir žmoniška, tai 
jau tikrai mano malda pra
ras savo vertę.

Ten pat kun. Balkūnas 
verkia dėl to, kad Amerikos 
lietuviai mažai teaukoja 
BALF’ui, klerikalų - socia
listų - fašistų fondui pabė
gėliams remti. Baisus daik
tas: Amerikos lietuviai ne
klauso kunigų ir socialistų 
ir tiek!

Dėl to L. Pruseika Vilnyj 
rašo:

“Pažymėtina, kad dauge
lis katalikų aukoja drabužius 
Lietuvai Pagalbos 
Komitetui, 
siunčia
žmonėms, 
davikams, 
nacius. Katalikai taigi 
k a savo vadų Lietuvos 
simais.

“Mums tas patinka,
rodo, kad nemaža eilinių ka
talikų neklauso, nepritaria 
kreivai Balkūnų politikai.”

Primintina ir tai, kad su 
1947 m. BALF’as gaus nie
ką iš National War Fondo, 
nes tas fondas jau likvi- 
duosis. Dėl to kunigai Jr 
jų talkininkai nusigando ir 
dabar šaukiasi į katalikus 
(šių dienų socialistai nie
kad nebuvo duosnūs ir ne
bus), kad jie daugiau auko
tų. L. Pruseika į tai atsa
ko:

“Vilnis atsišaukia į visus 
protaujančius brolius katali
kus: Jei norite, klausykite 
kunigų religiniuose dalykuo
se, bet neremkite, atmeskite 
jų kenksmingą, pragaištingą, 
fanatišką politiką! Atsisaky
kite remti pabėgusius iš Lie
tuvos nacių talkininkus!
' “Vieton to remkite Tary

bų. Lietuvą ir Lietuvai Gelbė

ti Komitetą, kuris siunčia, pa
ramą tiesiai Lietuvon, siun
čia ten drapanas, avalynę. 
Aukokite Vilniaus Medikalio 
Instituto įruošimui. Tam ge
ram tikslui geri Amerikos 
lietuviai jau sudėjo virš $70,- 
000.

“Tegul broliai katalikai 
gerai įsideda galvon, kad 
Balkūnąi, Končiai ir kiti tos 
rūšies kunigai, taip-pat ir jų 
Bendrasis Fondas nei centu 
neprisideda prie Lietuvos 
žmonių šelpimo.

“Jie nešelpia lietuvių tau
tą. Jie šelpia tik lietuvių tau
tos priešus.”

Teisingai pasakyta. Kas 
remia Balkūno - Končiaus 
fondą, — remia fašistus, 
lietuvių tautos atmatas. 
Kas remia Lietuvai Pagal-

route 14 metų berniuko. Trys 
policininkai užėję jaunus va
gišius, kurie turėjo pavogę iš 
pastatyto automobilio valizą, 
vydamiesi šaudė ir vienas iš 
jų iš trečio šūvio nudėjo 14 
metų amžiaus vaiką. Liudi
ninkai sako, kad policija bu
vo už kokio 100 pėdų nuo 
bėgančio vaiko. Buvo galima 
pasigauti, ypač dėl to, kad 
policija turėjo su savim au
tomobilių. Vienam buvo ga
lima vytis, o kitam paimti 
automobilių.

“čia dar reikia pažymėti, 
kad vaikai nebuvo baisūs 
kriminalistai. Už vagišiavimą 
didelių bausmių nededa ir 
teismas. Jeigu vaikas būtų ir 
pabėgęs, tai būtų buvę daug 
geriau, negu kad jo nušovi
mas.”
“Kaip danguj, taip ir že-

By Matt Sholomskas

“Drau- providing that its a certain 
kind of a dictatorship ? But 
after all what can one expect 
from such a newspaper, which 
has on its staff a refugee who 
came to America via of Berlin, 
and until 
author 
Hitler” 
umns.

bos Teikimo Komitetą— re-'m§je>” kajp Kanadoje, taip 
mia lietuvių tautą, savo te-J jr pas mus. Jei tik kiek—
vų kraštą, prisikėlusį iš ka
ro griuvėsių; remia Lietu
va!

“BLOGA MADA”
Kanadiečiu Liaudies Bal

sas rašo:
“Kanadoje įėjo į madą 

šaudyti vagis ir plėšikus. 
Vien šiais metais policija nu
dėjo keletą bandydama su
imti ar sulaikyti bėgančius. 
Reikią pasakyti, kad didžiu
moje atsitikimų ginklas bu
vo pavartotas neišmintingai. 
Galima buvo apsieiti be 
žmogžudystės.

“Blogiausiu įvykiu yra šio
mis dienomis nušovimas To-1 čius ne mažėja, bet didėja!

pykšt revolverio šūvis!...
Didžiausia nelaime kapi

talistinėje sistemoje glūdi 
tame, kad čia juo mažiau 
tekreipiama dėmesio į kri- 
minalybių priežastis. Kas 
verčia jaunus vaikinus bū
ti k r i m įnalistais? Kaip 
auklėti jaunimas, kad jis 
neturėtų kriminalistinių po
linkių? Šitie tai yra kardi
naliai klausimai, į kuriuos 
turėtų mūsų visuomenė ir 
vyriausybės organai kreipti 
dėmesio. Dabargi viskas 
remiama policijos buože 
arba revolveriu. Pasekmės 
tokios: kriminalistų skai-

Kauno Miesto Kultu 
ra Penkmečio Plane

Teikimo 
nes žino, kad jis 

drabužius Lietuvos 
o ne Lietuvos iš- 
pabėgusiems pas 

nese
ki au-

Tas

Jau ir Dunojus “Paraudonavo”
Iki šiol Dunojaus upė buvo skelbiama “mėlyna,” net 

garsus kompozitorius J. Strauss parašė muziką “Mėly
nasis Dunojus.” Tokiu buvo žinomas Dunojus tada, ka
da turkai nemielaširdingai viešpatavo prie jo ir žvėriš
kai teriojo Balkanų tautas. Tokiu jis buvo žinomas, ka
da Dunojaus srityj viešpatavo kaizerinės Vokietijos ir 
Austro-Vengrijos imperializmas. “Mėlynas” jis buvo ir 
tada, kada Dunojus ir šalimai jo gyvenančios tautos bu
vo po budeliško hitlerizmo letena.

Bet štai dabar jis staigiai turčių spaudoj ir jos 
tarpe New York Timese pasidarė “raudonas.” Kodėl? 
Todėl, kad prie Dunojaus gyvenančios tautos bando at
sikratyti nuo savųjų kapitalistų ir dvarponių ir nenori 
būti vergais britų ir Wall stryto imperialistų.

Rašo H. Mįedišauskas
Vienas labai svarbiu už

davinių, kuriuos pastatė 
naujasis penkmečio planas 
—tai bibliotekų tinklo pra
plėtimas ir naujų bibliotekų 
rūmų statyba. Kaune prie 
esamų 6 bibliotekų yra už
planuota dar 4-rios rajoni
nės bibliotekos: Panemu
nės, Karmelitų, Žaliakalnio 
ir Šančių. Žymiai turi pa
didėti knygų fondas. . Vien 
tik miesto centralinė Dr. V. 
Kudirkos biblioteka turės 
300,000 knygų. Kad sutilp
tų toks knygų skaičius ir 
kad būtų aptarnaujami 
skaitytojai, reikalinga tu
rėti tinkamas patalpas. Už
planuota pastatyti moder
nius bibliotekos rūmus. 
Bibliotekos rūmai pagal 
paruoštą planą atitiks vi
siems naujiesiems reikala
vimams. Prie bibliotekos 
bus skaitykla, kurioje vie
nu metu galės tilpti iki 200 
skaitytojų. Biblioteka tu
rės atskirus skyrius pagal 
knygų paskirtį: mokslo, po
litinės, vaikų ir kt. litera
tūros. Bibliotekoje bus 
skira salė paskaitoms ir 
sirinkimams, skaitykla 
tt. 1 ♦

Dr. V. Kudirkos vardo 
biblioteka bus miesto cen
trinė biblioteka, kuri savo 
ruožtu bus kaip pavyzdinė 
visoms kitoms rajoninėms 
bibliotekoms. LTSR Centri
nė Biblioteka Kaune padi
dins knygų skaičių. Ši bib
lioteka, šiuo metu turinti 
apie 400,000 knygų, per 
penkmetį pasieks vieną mil. 
Centrinės Bibliotekos pa
talpos numatomos dabar
tinėse jos užimamose pa
talpose Donelaičio 2, užima 
visą kvartalo fligelį (buv. 
žemės ūkio Rūmus) iš Do
nelaičio gatvės pusės, ir iš 
Lydos gatvės visą pastatų 
fligelį iki kalno atšlaitės.

Tam, kad būtų pritaikyti

at- 
su- 

ir

šie pastatai bibliotekos rei- 
k a 1 a v i mams, reikalingas 
kapitalinis rūmų perplana- 
vimas ir remontas kaip vi
duje, taip ir iš lauko pusės.

Pritaikius visus pastatus 
bibliotekos reikalavimams, 
Centrinė Biblioteka galės 
tikrai tarnauti savo paskir
čiai, ir ten daugiausia bus 
koncentruota mokslinė ir 
archyvinė literatūra.

Be minėtų bibliotekų yra 
numatyta prie didesnių 
įmonių ir įstaigų įsteigti 
klubus - skaityklas ir ne
dideles bibliotekėles.

Penkmečio metais bus 
įvykdytas kariškai istorinio 
muziejaus perplanavimas. 
Muziejaus aikštelė bus pra
plėsta, įjungiant priklau
sančias prie muziejaus aik
šteles. Pagal naują planą 
muziejaus aikštė apims vi
są kvartalą, pradedant Do
nelaičio g-ve iki buv. Vailo
kaičio namų ir tęsis iki Sa
lomėjos Nėries g-vės. Vi
sas šios g-vės kraštas tę
sis naujų pastatų bloku. 
Šalia muziejaus rūmų iš S. 
Nėries g-vės bus pastatytas 
didelis poetės S. Nėries pa
minklas. Aikštėje bus pas
tatyta žymių Lietuvos vei
kėjų biustai bei paminklai, 
o taip pat tarybiniai Tėvy
nės karo ginklai ir trofėji
niai ginklai.

Penkmečio planas nubrė
žia kultūros namų statybą, 
kuriuose bus koncentruota 
visas miesto kultūrinis gy
venimas. Visa meno savi
veikla koncentruosis tuose 
rūmuose; tai bus kultūros, 
meno ir mokslo veikimo ži
dinys.

Kultūros rūmuose numa
tyta sudaryti susirinkimų 
salę, vaidinimams sceną, 
paskaitoms auditorijas ir 
pan.

Bus sutvarkyti miesto 
kultūros poilsio parkai.
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UNTIL IT FOLDED,
L gas’ ” synthetic English Sec
tion ran a number of columns 
praising the “democracy” of 
Franco Spain. It pooh-poohed 
the widely accepted belief that 
Franco Spain was a fascist 
dictatorship. Of course, it was 
not our business to point out 
that “Draugas” was just blow
ing some ill-wind. However, 
the June-July issue of the Pro
testant gives us an inkling of 
the type of “democracy” the 
Chicago daily had in mind.

—o—
Here’s a highly revealing- 

quotation from the Protestant:
“Should the State be a lay 

State ? By no means, the State 
has to represent the Catholic 
Church, which is the only true 
Church. The State has to be 
subservient to the soul or all 
temporal matters to the etern
al bliss.

“Are there any other dan
gerous freedoms? Yes, free
dom of the press, freedom of 
propaganda and freedom of 
assembly.”

The above quotations are Republicans 
passages from a new Catech-' from experience that the De
ism now being taught in fas-j mocrats were highly success-

recently had the 
of “Three Cheers for 
writing its English col-

—o—
regular Republican
New York organiza-

The 
Party’s 
tion’s endorsement of a can
didate who allegedly once re
gistered as a Communist is an 
action which holds many pro
spects. It may prove embarass- 
ing to red-baiters in Repub
lican ranks. For instance, we 
have been wondering how 
red-hunter B u k š n a i t i s, an 
avowed Republican, is feeling 
these days.

Political observers know 
well that red-baiting has been 
the chief political weapon of 
Republican candidates. They 
have always used it to smear 

I candidates of the Democratic 
Party. But then maybe the 

have learned

I

i

i

I

cist Spain’s schools.
—o—

Certainly the 
Draugas doesn’t use 
standards when it 
“democracy” in

ful because the red label was 
applied to them. Maybe the 
Republicans are out to steal 
a political march on their can
didates.

—o—

Perhaps there was a lack of
■ good political timber in re
gular Republican ranks. A 
good man had to be found

■ someplace.
—o—

But that is the fault of po-

Catholic 
American 
talks of 

Spain. The 
idea of any Church subverting ! 
the United States government ; 
is foreign to American con
cepts of democracy. 

—o—
When “Draugas” decrys the 

lack of freedom of the press 
and freedom of assemblage in 
other parts of the world why! liticos who are conjuring up 
does it gloss over the lack of 
these freedoms in Franco 
Spain? Or is it just using the 
alarm t„ ___  __  ___  ___
approves a dictatorship —

the red ghosts. Sometimes the 
ghosts materialize and turn 

.v d — ___ & ___ to haunt them. Then some
to hide the fact that it'faces break out into a rash 

of crimson.

Po Dvejų Metų

Saržentas Juozas Klimas
1944 m. rugpiūčio 5 d. 

žuvęs Vokietijoje, bekovo
damas fašizmą. Karys Juo
zas Klimas gimė Shenan
doah, Pa. 1916 m. jo tėvas 
mirė ir jis augo prie savo

motinos, Mrs. K. Klimas, 
dabar gyvenančios Yonk
ers, N. Y. Iš čia Juozas bu
vo paimtas Amerikos ka
riuomenėn ir tarnavo avia
cijoj — buvo gunneriu bom- 
bonešyj. Beeinant garbin
gas pareigas, jis ir buvo 
nukirstas Vokietijoje.

Taigi jau sukako lygiai 
dveji metai, kai Juozukas 
žuvo, bet nei jo motina, nei 
jo draugai nepamiršta Juo
zo, darbštaus, pavyzdingo, 
gabaus ir drąsaus vyro, pa
de jusio savo galvą tam, kad 
pasaulis būtų laisvas ir lai
mingas, kad fašizmas ne
iškeltų savo galvos daugiau 
nei Europoje nei Ameriko
je.

Dabar musų, gyvųjų, par
eiga, kad idėja, dėl kurios 
Juozas Klimas žuvo, gyvuo
tų, kad pasauly gyvuotų 
taika.

Pirmas — tai Vytauto par-! REIKALAUS GERESNIŲ 
kas, kur dar šiemet norimai SENATVĖS PENSIJŲ 
sutvarkyti žaidimo aikšte-, --------
les, vaidinimams salę ir to-; . Washington. — Senato- 
liau sistemingai gerinti ir; rius Claude Pepper reika- 
sutvarkyti šį parką taip, lauš pataisyti senatvės pen- 
kad žmonės, atėję po dar--sijų įstatymą taip, kad bū- 
bo, galėtų tinkamai praleis-; tų mokama iki $150 per mė
ti laiką. Be to, numatyta; nesį sulaukusiam 60 metų 
į kalną įrengti keltą, kuris : amžiaus ar daugiau.
duotų galimybės be sunku-j -------------------
mų pasiekti šią poilsio vie-; Irano valdžia uždraudė 
tą. Toliau eis Ąžuolynas,. kariuomenei ir policijai da- 
kuris tiesioginiai priklau-1 lyvaut politikoj.
sys sporto rūmams ir tęsis * -------------------
iki Mickevičiaus slėnioj Kuo didesnio savo darbų 
Mickevičiaus slėnyje taip i skaičiaus žmogus gėdisi, 
pat numatomas įsteigti kul-; tuo labiau jis yra gerbtinas.

G. B. Shaw, sfs ♦
Poezija tai muzika žo

džiuose; muzika gi tai po
ezija garsuose.

Fuller.

tūrinio poilsio parkas di
desniam miesto gyventojų 
skaičiui. Taip pat bus su
tvarkytas A. Panemunės 
šilas, sujungiant per Nemu
ną tiltu.
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Worcester, Mass.

Montello, Mass;

Pataisa

ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS

252 Puslapių, Kaina $1.50.

ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS

English-Lithuanian Dictionary

339 Puslapių. Kaina $3.00

LAISVĖS ADMINISTRACIJA

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

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

New Haven, Conn.
Kugal, Norwood,

buvo likusi našlė 
būdama. Atvyko į

Parašė
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Išleido Dienraštis Laisvė

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 
ir mokestį.

Ketvirtadienis, Rugp. 15, 1946 Laisve—Liberty, Lithuanian Daily
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naujos

nusi-

pramanytos pa-

-----------------------------------------------------———------------------—

Pra
mano

jų 
Ta- 
Im- 
kad

V. Bibliotekos, 
garažo kieme,

Nuo sekančio pirmadie
nio mūsų bibliotekoje nu
matomas normalus darbas 
—kasdien iki 15 vai., o šeš
tadieniais — iki 14 vai. Bu-

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

IDEALIŠKA FARMA 
VAKACIJOMS

I

Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynės, 
sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 

viršutiniuose kambariuose.
NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS

Tuom viskuom svečiai pilnai naudojasi 
Prašome jsitčmyti, kad su mažais valkais nepriimsime. 

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

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

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

Tel. Catskill 88SF4

toks
Dėl

į Ka- 
pran- 

žiūrime į juos ne
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Užrašai iš Karo Meto 
Lietuvoje

(Tąsa)

“Pastebėta, kad kai kurie 
gaivalai bando daryti įsi
laužimus, apiplėšimus ir ki
tus kriminalinius nusikalti
mus. Įspėju, kad šios rū
šies nusikaltėliai — vagys, 
plėšikai ir kiti jiems pana
šūs bus baudžiami mirties 
bausme nusikaltimo vieto
je.” Visi šie komendanto į- 
sakymai pasirašyti J. Bo
belio.

J. Skorubsko parašu pa
skelbtas prekybos ministe- 
rio įsakymas, kuriuo su
stabdytas visų svaigiųjų 
gėralų pardavimas.

Valstybinė leidykla tame 
pačiame laikraštyje Direk
toriaus parašu paskelbė 
pranešimą, kuriuo skelbia
ma, kad leidykla pereina 
tiesioginėn Švietimo Minis
terijos žinion ir kad visi 
darbai, susitarimai su au
toriais ir vertėjais nutrau
kiami iki atskiro parėdy
mo.

Trečiame laikraščio nu
meryje (VI. 26 d.) paskelb
tas pirmas vyriausiojo vo
kiečių armijos vado atsi
šaukimas, kurį, kaip istori
nį dokumentą, taip pat į- 
jungiu į dienoraštį:

“Mes nešame jums laisvę 
ir grąžinsime žmoniškas 
gyvenimo sąlygas. Kas lai
kysis ramiai ir pildys visus 
vokiečių karinių įstaigų į- 
sakymus, tam nėra ko bi-

“Ginklus, municiją ir vi
sokią karo medžiagą, taip 
pat Raud. Armijos ir sovie
tų įstaigų nuosavybę rei
kia tučtuojau perduoti ar- 
timiausiamj vokiečių ka
riuomenės daliniui arba ar
timiausiai komendantūrai 
arba pranešti, kur tai yra. 
Tuč tuojau reikia pranešti 
artimiausiai vokiečių kari
nei įstaigai, kur yra pa
slėpta ginklų, municijos, 
karo medžiagos, maisto 
sandėlių ir kt. Taip pat rei
kia tuojau pranešti, jei kur 
yra pasislėpusių sovietų 
karininkų, kareivių ir bol
ševikų komisarų.

“Kas nuslepia sovietų ka
rius arba ginklus, munici
ją ir kitokią Raudonosios 
Armijos ir SSSR nuosavy
bę arba ją pasisavina, bus 
sušaudytas. Taip pat bus 
sušaudytas kas pasipriešins 
arba bandys susisiekti su 
priešu.

“Draudžiama kelti kainas 
arba iš gyventojų ir vokie
čių karių reikalauti dides
nių kainų, negu iki šiol yra 
buvusios arba vokiečių ka
rinių įstaigų yra nustaty
tos. Priešingu atveju visos 
prekės bus konfiskuojamos,

Trečias Puslapis

krautuvės uždarytos ir kal
tininkai suimti.

“Mokėjimams naudojami 
ir toliau iki šiol apyvarto
je esą banknotai, o taip pat 
vokiečių reicho pinigai 
(kursas: 1 reichsmarkė — 
10 rublių). Krautuvės, pre
kybinės įstaigos, viešbučiai 
ir kt. turi būti atdari. 
Kiekvienas privalo būti sa
vo vietoje. Kas sauvališkai 
paliks savo tarnybą arba 
darbo vietą, kas uždarys 
savo krautuvę arba įstaigą, 
tas be pasigailėjimo bus 
traukiamas atsakomybėn.”

Šiame armijos vado atsi
šaukime įdomu yra tai, kad 
draudžiama kelti esančias 
kainas ir tas, kurios bus 
nustatytos vokiečių karinių 
įstaigų ir tuo pat metu nu
vertinamas rublis iki 10 rb. 
už vieną markę — tuo bū
du vokiečiams iš pat pirmų
jų idienų nustatomos palan
kiausios sąlygos pirkti Lie
tuvos produktus.

nešti šiukšles į krūvą kie
mo kertėje. Jie buvo ver
čiami dainuoti rusiškas dai
nas. Mušė juos lazdomis, 
štangomis, kastuvais. Par
griuvusius ir sukruvintus 
laistė vandeniu iš garažo 
aukšto spaudimo žarnų. 
Pakilusius arba pajudėju
sius vėl mušė ir skaldė. Už
muštuosius guldė vieną ant 
kito krūvoje. Tų skerdynių 
žiūrėjo žmonės, sustoję 
prie garažo geležinių var
tų ir už tvoros iš Vytauto 
prospekto. Tarp žudytojų 
sukinėjosi uniformuoti vo
kiečiai, fotografavo sker
dynes, ir, juokdamies, kur
stė ir siundė žudikus. Visą 
tą sceną matė du Bibliote
kos tarnautojai, T-tė ir S- 
as, kuriems tą popietį teko 
budėti tarnybos vietoje.

Šiandien, ateidamas į 
tarnybą, mačiau, kaip tame 
garažo kieme žydai prie
varta ir smūgiais buvo vo- 
kieč. kareivių verčiami va
lyti kiemą ir kruvinas po 
vakarykščių orgijų šiukš
les rankomis nešti į kertę. 
Šį vakarą, tame pat kieme, 
turinčios įvykti 
skerdynės.

ra veisle, ir tas terminas 
gali būti taikomas rasei. 
Tuo tarpu terminas ‘žydas’ 
gali būti vartojamas tiktai 
ryšium su religija. Dažnai 
tenka girdėti ginčų ir su į- 
takingais žmonėmis, kurie 
primygtinai kalba apie “žy
dų rasę.” Čia turėtų būti 
pavartotas kitoks terminas 
žmonių grupei apibūdinti 
jos kalbos ir religijos at
žvilgiu. Galėtų tikti 
žodis, kaip “kultas”, 
pavyzdžio, žiūrėdami 
nadoje gyvenančius 
cūzus
kaip į prancūzų rasę, bet 
kaip į “prancūzų kultą”, t. 
y., kaip į grupę žmonių, 
kuriuos riša bendra kalba

Gatvėse ir krautuvių lan
kuose šį rytą atsirado skel
bimai tokio turinio:

“Wer plundert, wird ers- 
chossen! (Kas plėš, bus su
šaudytas!)”.

Taip pat pakeistas ir lai
kas, prilyginus Lietuvos 
laiką prie Vakarų Europos 
laiko.

Iš visų Pramprekybos 
pareigūnų, iš “Vojentorgo”, 
“Spectorgo” ir “Transtor- 
pito” tarnautojų pareika
lauta iki VI-27 d. pristatyti 
į Prekybos Ministeriją, Lai
svės Al. 35 nr., visus įstai
gų raktus. Visiems Pram
prekybos tarnautojams, iš
skiriant žydus, įsakoma 
tuojau registruotis.
1941.VI.27 d. Penktadienis

Išėjęs į miestą, sutikau J. 
Petrėną, dailininką Galdi
ką, Stepą Zobarską ir kitus. 
Galdiko žiniomis, Petras 
Cvirka esąs vokiečių suim
tas bebėgant iš Lietuvos. 
Faustas Kirša sako matęs, 
kaip visi suimtieji, jų tarpe 
ir komisarai, buvę varomi 
oro kalėjimo vartus Kaune. 
Tai, sako, tikras faktas. 
Kas pasakys, kur dabar tie
sa ir kur 
sakos?

Prie C.
Lietūkio
priešais kapines Vakar gele
žinėmis lazdomis, kastu
vais ir štangomis buvo žu
domi žydai. Tą popietį ir 
vakare nežmonišku žiauru
mu buvo išskerstos trys 
partijos (po 30 ir 32 žmo
nes) nelaimingų žmonių. 
Žudytojai, apsirėdę .civiliais 
drabužiais, įsakinėjo žy
dams keliaklupsčia ranko
mis valyti garažo kiemą ir

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.

Petrėnas pasakojo, kad 
jis, kartu su Kėla, Vl-22 d. 
apie 14 vai., matęs išva
žiuojančius komisarus ir 
rašytojus. Anot jo pasako
jimo, Petras Cvirka, kartu 
su žmona ir Meškauskiene, 
išvažiavę Petro automobi
liu. Jų šoferis kažin kur 
už Vievio visus juos išver
tęs iš automobilio, pats su 
maina grįžęs į Kauną.

Visų dabar sergama 
gandų liga. Čia pat “auto
ritetingi” žmonės matę vi
sus vedamus į kalėjimą, ki
ti žiną, kad šoferis už Vie
vio išvertęs iš automobilio. 
Teisybė paaiškės, kuomet ir 
Petras ir kiti bus grįžę į 
Lietuvą.

Kauno kapinėse šiandien 
palaidojo 89 “partizanus.”

1941. VI. 28 d. šeštadienis.
Ryto metą, eidamas į 

tarnybą, mačiau, kaip ga
ražo darbininkai iš žarnų 
laistė kiemo grindinį ir plo
vė iš vakarykščių skerdy
nių pasilikusius nužudyto- 
jų žmoni| kraujo klanus. 
Ir nėra, kas galėtų užtarti 
ir apginti žudymui pa
smerktus buv. Lietuvos pi
liečius. Tur būti ir “laiki
noji vyriausybė” nedrįsta 
pasisakyti ir protestuoti 
prieš tokią pasaulio istori
joje negirdėtą barbarišką 
užkariautojų sauvalę.

Vokiečių rasizmo skelbė
jai reikalauja žydų, kaip 
rasės, sunaikinimo. Tiesa, 
jie savo brutalia jėga gali 
juos sunaikinti Vokietijoj 
ir Austrijoje. Gali sunai
kinti okupuotuose kraštuo
se, bet negali sunaikinti vi
so pasaulio žydų. Liks 
Jungtinėse Valstybėse, 
rybų Sąjungoje, Britų 
perijoje ir kitur tiek,
bus kas atsiteis su vokiš
kuoju nacizmu.

Bet’ iš viso, ar yra vadi
namoji žydų rasė? Tokie 
autoritetingi žmonės, kaip 
prof. Griffith Taylor, sako, 
kad “žydų rasės” nėra. Kal
bėti apie žydus, kaip apie 
atskirą žmonių rasę, gali 
tiktai diletantai, nesusipa
žinę su kultūrine pasaulio 
geografija ir dėlto nesuge
bą įžiūrėti rasių, tautų, kal
bų ir religijų skirtumų. Dėl
to ir susidaro nemaža pavo
jaus, kai stiprios politinės 
grupės imasi aiškinti moks
lus, kurių nesupranta.

“Arijų rasės”, kaip to
kios, nėra, — sako Taylor. 
Galima kalbėti/ tiktai apie 
arijų kalbą. Nordikas, arba 
šiaurietis, reiškia tam tik-

Tokiu pat būdu galima 
kalbėti ir apie “žydų kul
tą.” Žymią jų grupę jungia 
reįigija, o ne kalba. Žydai, 
kaip ir vokiečiai, priklauso 
dviem skirtingom rasėm. 
Žydai Lenkijoje priklauso 
alpiečių rasei; žydai Ispa
nijoje ir Portugalijoje pri
klauso viduržemio rasei, 
kaip ir Palestinos žydai. Ir 
vokiečių tauta yra pusiau 
šiauriečių ir pus iau 
alpiečių rasių. Bent trys 
ketvirtadaliai Europos žy
dų priklauso plačiagalvių 
alpiečių rasei, kaip ir kiti 
vidurinės Europos gyvento
jai.

Lenkijos žydai yra įdo
mus palikimas iš tų laikų, 
kada rytų Europoje žydai 
sugebėjo atversti į savo ti
kėjimą atskiras gyventojų 
grupes. Pavyzdžiui 746 me
tais žydų tikėjimą priėmė 
chazarų chanas ir žymi to 
chanato prie Juodosios jū
ros gyventojų dalis. Rasi
nės kilmės atžvilgiu chaza- 
rai buvo giminingi tur
kams, t. y. priklausė alpie
čių rasei. Kitur jie vadina
mi ir karališkais skytais 
(skyfais). Dauguma Lenki
jos žydų vadindavo save 
aškenaziais, o tai hebrajų 
kalba reiškė “skytus.”

Vokiečiai, skelbdami sa
vo rašizmo teorijas, Vokie
tijos žydus išskiria, kaipo 
“ne --arijų rasės” žmones. 
Tuo tarpu rasiniu požiūriu 
Vokietijos žydai priklauso, 
kaip ir kiti pietų Vokietijos 
gyventojai, alpiečių rasei. 
Ir vokietijos žydų kalba, 
Judeo-germaniška kalba, y- 
ra pagrįsta vokiečių kalba. 
Iš Vokietijos ta Judeo-ger
maniška kalba paplito tarp 
visų kitų rytų Europos žy
dų.

Judeo - germanišką kalbą 
įprasta vadinti “jiddiš”, tai 
yra viduriniųjų amžių tar
mė, buvusi Reine apylinkė
se. Yra toje kalboje žymi 
hebraiškų žodžių priemai
ša. Panašiai yra ir su an
glų kalba, turinčia geroką 
lotynų kalbos žodžių prie
maišą, bet anglų kalbos dėl 
to fakto niekas nepriskiria 
prie romaniškųjų kalbų. 
Semitinis raidynas, kurį 
vartoja žydai, nepakeičia 
“jiddiš” kalbos arijiško pa
grindo.

Ir šiandien žydų tautą, 
kuri išsaugojo senovišką 
kultūrą, kuri krikščioniš
kam pasauliui davė vieno 
dievo ir sielos nemarumo i- 
dėjas, kuri išsaugojo įsta
bią šventraščio poeziją, ku
ri, pagaliau, davė pasauliui 
krikščionių religijų pagrin
dų, be atodairos naikina 
“naujosios Europos” kūrė
jai. Žydų naikinimą ir a- 
piplėšimą jie padėjo savo 
fašistinės valstybės ideolo
gijos pagrindam

dėjimas bus tiktai nakti
mis. Man tenka budėti 
naktį iš pirmadienio į ant
radienį, nuo 21 iki 8 valan
dos. «

Dienos metu buvo girdi
mi tolimi sproginėjimai ir 
šaudymai. Frontas žymiai 
pasistūmėjo į rytus.

Kapinėse, prieš Bibliote
kos langus, dvylika žydų 
kasa ilgą duobę. Žiūrovai, 
kurių ir čia nestinga, sako, 
kad toje duobėje būsią pa
laidoti “partizanai,” žuvę 
pastaromis dienomis. Prie 
duobės taip pat pasakoja
ma, kad vakar Slabadoje 
(Vilijampolėje) buvę su
šaudyta 200 žydų, o Alekso
te—60. Pavakarį, iš tarny7 
bos eidamas namo, mačiau 
sunkvežimį, pilną stovinčių 
žydų—vyrų, su ginkluotą 
vokiečių sargyba prie jų. 
Greičiausia, jie vežami kur 
nors į užmiestį sušaudyti. 
Per radiją skelbia, kad esą 
susekta, kad žydai šaudą į 
vokiečius, ir už tai už kiek
vieną žuvusį vokietį būsią 
sušaudoma 200 žydų.

Vakare pas Konradą ma
čiausi su Jonu Vileišiu ir 
ponia Vileišiene. Ponia pa
sakojo apie tai, kaip advo
katas Andrius Bulota suži
nojo apie prasidėjusį pra
ėjusį sekmadienį karą. Bir
želio 22 d. ryto, 9 vai., pas 
Bulotą užėjo advokatas 
prof. V. Stankevičius ir pa
sakė, kad Vokietija jau 
pradėjusi karo veiksmus 
prieš Tarybų Sąjungą. Bu
lota pašokęs nuo 'kėdės ir 
sušukęs:

—Tai provokacija! 
šau tamstą išeiti iš 
buto!

Prof. Stankevičius
šypsojęs, nekreipęs dėmesio 
į Bulotos susijaudinimą, pa-

—Aš nesu mažas vaikas, 
gandų neskleidžiu. Jei ko
lega netiki mano žodžiais, 
išeik j Laisvės alėją, savo 
akimis įsitikinsi.

Taip, Bulota įsitikino. Po 
įkyrių ir nenutraukiamų 
bandymų ir pastangų Bulo
tienei pavyko gauti automo
bilį, ir jiedu abu išvažiavo 
nežinoma kryptimi. Bulo
tienė dirbo Liaudies Komi
sarų Taryboje.

riausybė savo iniciatyva 
nesulaužys sutarties, kuri 
negali būti pakeista geres
niu susitarimu...”

Po tokio pareiškimo 1933 
m. lapkričio 12 d. Vokietija 
pasitraukė iš Tautų Sąjun
gos ir atmetė pasižadėji
mus, išplaukiančius iš Tau
tų Sąjungos Kovenanto. 
Pirmas vienašališkas taikos 
sutarties atmetimas buvo 
padarytas 1935 metais, kai 
tų metų kovo mėn. Vokie
tija paskelbė reorganizuo
janti savo oro pajėgas. Tai 
buvo taikos sutarties 198-to 
straipsnio sulaužymas, — 
tame straipsnyje buvo pa
sakyta, kad “ginkluotose 
Vokietijos pajėgose negali 
būti jokių armijos bei lai
vyno oro jėgų. Negalima 
turėti dirižablių.”

Tais pačiais metais, kovo 
16 d., Vokietija įveda pri
valomąją kariuomenės tar
nybą, dėl kurios 173-me 
taikos sutarties straipsny
je buvo pasakyta:

“Vokietijoje turi būti pa
naikinta priverstinoji ka
riuomenės prievolė. Vokie
tijos armiją galima sudary
ti tiktai savanoriško užsira- 
šymo būdu.

Tų pčių metų balandžio 
mėn. V o k i e t ija paskelbė 
statanti sau povandeninius 

.laivus, nors šiuo klausimu 
taikos sutarties 191-as 
straipsnis sako:

“Vokietijoje bus uždrau
sta statyti arba įsigyti bet 
kuriuos povandeninius lai
vus net ir prekybiniais tiks
lais.”

Dėl šių taikos sutarties 
nuostatų sulaužymo nebuvo 
jokių protestų iš didžiųjų 
valstybių puses. Atvirkš
čiai, tais pačiais metais 
birželio mėn. Did. Britani
ja pasirašė “Anglo-vokiečių 
laivyno susitarimą,” kuris 
buvo aiškinamas kaip bri
tų pripažinimas Vokietijos 
teisių ginkluotis.

(Bus daugiau)

Skaičiau Laisvės laidoje iš 
rugpj. 8 d., kad tapo suorga
nizuotas lietuvių komunistų 
Centro Biuras. Tai didelis 
žingsnis pirmyn. Pageidauja
ma, kad visur būtų sustiprin
tas komunistinis judėjimas. 
Bet man rodosi, kad tik CB 
neužteks; reikėtų turėti ir liet, 
komunistų frakcijos, kad iš
vystyti pasekmingesnj veiki
mą. S. B.

(Draugo S. B. patarimą, 
kaip pasekmingiau pravesti 
būsimą j į Laisvės vajų aplei
džiame — perdavėme admi
nistracijai, kuri tuo rūpinasi.
— Redakcija.)

Mirė
Balandžio (Gal liepos mė

nesio? — Red.) 24 dieną mirė 
Agnieška Jakeliavičienė, po 
tėvais Poškiūtė; paliko dide
liame nuliūdime dvi dukteris: 
Apalioniją Sinkevičienę, Mon
tello, Mass., ir Petronėlę Sa- 
rapienę, Norwood, Mass.; 
taipgi dvi anūkes, — Winnie 
Thompson, 
ir Izabell 
Mass.

Velionė 
dar jauna
Ameriką pas dukterį ir ilgus 
metus išgyveno ligi mirties — 
tai pas vieną dukterį, tai pas 
kitą. Nors senukė buvo bažny
tinė moteris, bet mylėjo mūsą 
progresyviškus parengimus ir 
juos lankydavo, pakol jai svei
kata leido.

Palaidota Melrose kapinėse, 
Brockton, Mass.

K. Čereškienė.

Vakar dienos Laisvėje, per
nešime rašto iš trečio į penk
tu puslapi, susimaišė antraš
tės. Turėjo būti: “moteriške, 
kurią pažįstu tiktai iš paveiks
lo.” ‘

Iš Aukštosios Fredos nuo 
saviškių neturiu jokių ži
nių. Kasdien skambinu, 
brolienės telefonas veikia, 
tiktai niekas neatsiliepia. 
Prie Nemuno, prieš Pieno
centro pastatus, pačioje ka
ro pradžioje, kažkeno ku- 
lipka paguldė moterį su ma
žu vaiku, tik persikėlusius 
valtele per upę ir, pasigir
dus šaudymui, pasislėpu
sius krūmuose. Ir pikčiau
sia žinia yra geriau, ne kaip 
nežinia ir rūpinimasis, vis 
dėlto bijau: gal A. Fredoje 
ir baisios žinios. Ryžausi 
dar palaukti vieną-kitą die
ną.

1941.VI.29 d. Sekmadienis
Praėjusį sekmadienį mi

nėjau, kad Hitlerio specia
lybė buvo ir yra laužyti su
tartis. Įdomu pasižiūrėti, 
kaip ir kada jis paneigė ir 
suplėšė sutartį, padarytą 
valstybingumo ir garbės 
vardan.

Prieš Hitleriui ateinant 
Vokietijos valdyti ji buvo 
pasirašiusi keletą sutarčių, 
būtent: 1919 m.—taikos su
tartį, li925 m.—Lokarno su
tartį, 1928 m.—Kellogo pak
tą. Unilateralinis, arba vie
našališkas taikos sutarties 
atmetimas įvyko po to, kai 
Hitleris su savo partija 
įsistiprino prie Vokietijos 
valdžios vairo, nors 1933 m. 
gegužės 17 d. Hitleris pa
reiškė Reichstago posėdyje, 
kad

“... jokia Vokietijos vy-
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(Tąsa)
Nemigos apimta žiūrėjo į langą. Gal

vojo, kad štai ji viena žino, o visi mie
ga, ir niekas net nė nenumano. Bet 
klydo, ne visi kaime tą naktį miegojo. 
Haplykas ilgai užsisėdėjo tuose namuo
se, kur buvo daboklė. Vargiai skaičiavo 
pagal kolektyvinio ūkio knygas, kiek kas 
turi duoti javų. Jam padėjo feldfebelis, 
buhalteris iš profesijos. Įrašinėjo į 
skiltis skaitmenis. Haplykas prakaita
vo, nuolat klysdamas beapskaičiuoda- 
mas. Lempa rūko, kareiviai mieguistai 
žiūrėjo į sėdintį prie stalo dvejetą. Se
niūnas skaičiavo, sudėdavo, atiminėda
vo, nuolat klydo, tuo sukeldamas feldfe
belio piktą šaipymąsi. Bandė susikaupti, 
bet niekas nepadėjo. Be pertraukos tu
rėjo galvoti, kad visi tie skaitmenys, ap
skaičiavimai gali pasirodyti nerealūs, 
greičiausia bus visiškai nerealūs. Leng
va pagaliau yra parašyti popieriuje, 
lengva perskaityti, net lengva duoti 
kiekvienam į rankas, jei reikės, tikslų 
apskaičiavimą, kiek yra kaltas vokiečių 
tėvynei. Bet to neužtenka — popierė
liais nepasitenkina nei kapitonas, nei 
štabas, reikalaujantis pristatymų. Be 
popierėlių buvo reikalingi javai, o Hap
lykas abejojo, ar panorės kas nors juos 
pristatyti. Ir pagaliau viskas užgrius jo 
galvą, — kapitonas aiškiai grasino, ir 
seniūnas žinojo, kad vokietis yra pasi
ruošęs bet kuriuo metu įvykdyti savo 
grasinimus. Jo sumanymas su įkaitais 
taip pat nedavė kol kas jokių vaisių, — 
žmonės sėdėjo uždaryti, ir niekas kaž- 

į kodėl nėjo į būstinę, niekas nenešė ži
nios apie mažąjį nusikaltėlį. Haplykas 
per susirinkimą žiūrinėjo į visų veidus, 

k uostė, dairėsi, juk čia turėjo būti užmuš
tojo motina, gal būti čia buvo užmuštojo 
tėvas, — o juk nė vieno veido negalima 
buvo suprasti. Ir tai užgrius jo galvą, 
— kapitonas pagaliau panorės surasti 
kaltininką, kaltininkas bus jam reika
lingas, juo jis norės pridengti štabo aki
vaizdoje savo nesugebėjimą, — ir aišku, 
kad kaltininku bus seniūnas.B

— Ką ten tamsta įrašote? — bambte
lėjo feldfebelis. — Vėl visą skiltį tams- 

• ta klaidingai įrašėte, reikia pradėti iš 
naujo. Apie ką gi tamsta galvojate?

Haplykas prisimeilindamas nusišypso
jo. Apie ką galvojo? Sunku buvo pa
sakyti feldfebeliui. Pasilenkė žemiau 
prie popieriaus ir rašė, kad net plunksna 
girgždėjo.

Pagaliau pasibaigė. Už lango buvo 
juoda naktis, ir žvarbiai ūžė vėjas. Se
niūnas išlėto sagstėsi kailinius.

— Palydėtų mane kas iki namų, — 
t . tarstelėjo.
f Ten, prie namų, stovėjo sargybinis, — 

bet kad atsidurtum jo šautuvo apsaugo
je, reikėjo tą audros įsiūbuotą, juodą 
naktį pereiti geroką galą kelio per kai- 
mą.

Feldfebelis gūžtelėjo pečiais.
— Argi tamsta pats namų nesurasi- 

te? Be kapitono įsakymo aš negaliu 
siuntinėti kareivių.

— O tamsta? — nedrąsiai bandė pa- 
f siūlyti Haplykas.

Feldfebelis trenkė kumščiu į stalą.
— Ką tamsta sau galvojate, kad aš 

būstinę paliksiu, kiekvienu momentu ga
li paskambinti iš štabo, o aš tamstą ve
džiosiu kaip auklė? Ir ko gi tamsta bi
jote? Niekas čia naktį nedrįsta nosies už 

' • durų iškišti.
Seniūnas nutilo ir, jau nė žodžio neta- 

Iręs, išslinko iš trobos. Slenksty sustojo. 
Įpratusioms prie lempos šviesos akims 
tamsa atrodė neperžvelgiama, tiršta 
kaip derva, apčiuopiama. Pastovėjo 
valandėlę, ir tik tada apsipratusios tam
soj akys pastebėjo kitoje kelio pusėje 
medžių bruožus, vienu tonu blyškesnia
me danguje trobų stogų kontūrus ir ke- 

* lią. Pasistatęs kailinių apikaklę ėmė 
tiesiai žingsniuoti. Na taip, elgėsi su 
juo kaip su šunimi — karčiai pagalvojo. 
Kiekvienas turėjo teisę jį barti, kiek
vienas turėjo teisę išlieti jam savo susi- 

, nervinimą. Kapitonas, feldbefelis, bet 
kuris kareivis laikė save geresniu už jį, 

f o jis vargo kaip arklys, ir nuolat pasto
viai jam grėsė pavojus. Jam pagailo 
savęs, ir bailiai apsidairė į šalis. Drau
dimas buvo draudimu, o tam prakeikta
me kaime viskas galėjo atsitikti. Feld
febelis pats bijojo išeiti, joks ten telefo
nas iš štabo jam nerūpėjo, žinoma, bijo

jo. Bet Haplyką nesivaržydamas išstū
mė į tą nakties juodumą, kur slypėjo pa
vojus.

Jis stengėsi eiti tyliai, prasmukti be 
garso, bet sniegas kaip tyčia girgždėjo 
ir čežėjo, o vėjas tarpais nutildavo, ir 
žingsniai buvo girdėti tur būt visame 
kaime. Vieną akimirką jam pasivaideno, 
kad posūkyje kažkas stovi. Širdis jam 
apmirė. Jam atėjo į galvą grįžti ir per
nakvoti būstinėje. Prasėdėtų nors kėdė
je iki ryto ir išeitų, kai prašvis. Bet bi
jojo pasisukti — tuomet anas šoks, pri
bėgs. Pasiryžęs ėmė žygiuoti pirmyn. 
Ir tada pasirodė, kad tai buvo tik krū
mas, augantis prie kelio. Kaip jis galėjo 
neatsiminti, kad ten auga krūmas! Tiek 
kartų dieną ėjo pro jį!

Paslydo ir ta pačia akimirka pajuto, 
kad vyksta kažkas baisaus. Suskėtrojo 
desperatiškai rankomis. Duso, kažkas 
uždengė jam akis, užkimšo burną, ap
supo galvą. Norėjo šūktelėti, bet stip
rus smūgis parvertė jį ant žemės. Jautė, 
kad kelia kažkokios rankos, kad jį neša, 
kad jis linguoja ore. Girgždėjo žingsniai, 
alsavo kažkas pro lūpas, sugirgždėjo du
rys. Grubiai metė jį ant kažko kieto, lie
tė jį kažkieno rankos, suprato, kad jį 
riša. Ir pagaliau nukrito skuduras nuo 
galvos. Sumirksėjo akimis. Aliejinės 
lemputės dagtis silpnai apšvietė trobą 
ir žmonių veidus. Jų buvo keli. Pažino 
šlubą Aleksandrą. Pažino sausą Frosės 
Grochačaitės veidą. Visas suvirpėjo. 
Plika galva ėmė drebėti, jis negalėjo su
silaikyti nejudėjęs.

— Sėskite, Aleksandrai, — sukoman
davo žema, raukšlėta boba, kurios nepa
žino. — Jūs raštingas, reikia viską už
rašyti, kad būtų kaip reikia, tvarkoj.

Žmonės susėdo prie stalo. Su pasibai
sėjimu žiūrėjo į juos, nugara atsirėmęs 
į sieną. Sienomis slankiojo šešėliai, iš 
apačios krito raudona rūkstančios lem
putės šviesa.

— O tu atsistok, jeigu teisme esi, — 
pasakė kresna boba ir energingai pirš
tais nusišluostė nosį.

Jis vargiai pasijudino.
— Čia atsistok, lauže, ko čia, ko gi su

kies? Stovėk kaip žmogus!
— Tai jau perdaug iš jo norite, Ter- 

pylycha, — pastebėjo Frosė. Terpylycha 
nesuprato.

— Turi stovėti, kaip reikia. Jei teis
mas, tai teismas. Galėjome jį paskersti 
kaip paršą ten ant kelio, bet mes ne, 
tiktai teismas, kaip reikiant. Tai tegu 
ir jis žino, ką turi daryti.

Haplyką šaltis apėmė iki pat kaulų 
smegenų. Štai buvo čia, troboje, kurios 
nežinojo, bet kuri buvo vokiečių būstinės 
pašonėje, kaime, kurį jau mėnuo, kaip 
yra užėmę vokiečiai. Stovėjo su suriš
tomis rankomis, o prie stalo sėdėjo bo
bos ir pačios vadinosi teismu, ir turėjo 
teisti jį, seniūną, kurį paskyrė vokiečių 
valdžia. Ja msvaigo galva. Bet tai nebu
vo baisus sapnas, tai buvo tikrovė.

— Nagi, kaip vadinies, niekše? —pa
klausė Terpylycha. Norėjo atsakyti, 
bet balsas užspringo gerklėje nemalo
niai gargaliuodamas.

— Ko tu čia kniauki? Nebylį nori vai
dinti, ar ką. Žiūrėkite! Tu čia durnium 
neapsimesk, bet šnekėk, neturime laiko 
su vienu šūdu tiek bovytis! O tu, Alek
sandrai, užrašinėk, viską užrašinėk! Na, 
kaip vadinies?

— Juk žinote, — bambtelėjo niūriai.
— Aš gi tavęs neklausiu, lachudra, ži

nau,, ar nežinau! Teismas tai teismas, 
klausia, — tavo šuniška teisė atsakyti! 
Kaip vadinies?

— Haplykas, Petras.
— Žiūrėkite, Petras! Mano tėvas Pet

ras... Irgi žinota, kam padorų vardą duo
ti...

— Palaukite, Horpyna, užrašyti rei
kia.

— Rašyk, rašyk, viską rašyk... Ką gi 
čia dar... Aha, aha, kiek tau metų?

— Keturiasdešimt aštuoneri.
— Keturiasdešimt aštuoneri.... kad ir 

neįkyrėjo tai šventai žemelei keturias- 
‘ dešimt aštuoneris metus tokį brudą ne

šioti... Rašyk, rašyk, Aleksandrai....
— Aš rašau, o jūs klauskite, seniai už

rašiau.
— Aha... Ką gi čia dar? Seniūnas esi, 

ką?
— Seniūnas, — patvirtino niūriai.
— Matai, užsinorėjo... O iki seniūno 

kuo buvai?

v. 11 . vTylėjo, žiūrėdamas į žemę.
— Ko tyli? Gėda, ar kas jau? Dar 

blogiau kaip seniūnas?
Neatsakė. Atkakliai žiūrėjo į savo ba

tų galus.
— Ak tu, kai dėsiu į snukį, tai iš karto 

prabilsi! Na sakyk!
— Palaukit, Horpyna, aš paklausiu,— 

įsiterpė Aleksandras.
Jau buvo pravėrusi burną, norėdama 

užprotestuoti, bet apsigalvojo ir numo
jo ranka.

— Nagi, klausinėk, pažiūrėsime, kaip 
tau seksis...

Arklių prižiūrėtojas atidžiai stebėjo 
seniūną. Tyliaia, ramiai paklausė:

— Mūsų kalėjime sėdėjai?
Haplykas nekėlė žvilgsnio nuo savo 

batų.
— Ilgai sėdėjai?
— Ilgai...
— Pavyzdžiui?
Tylėjo.
— Už ką sėdėjai?
Vėl tyli.
— Tu iš darbininkų, iš ponų, iš vals

tiečių ?
Terpylycha jau norėjo įsiterpti, bet 

seniūnas netikėtai atsakė:
— Iš valstiečių....
— Aha, buožė?
Pažvelgė iš po antakių.
— Taip jūs tokį vadinate.
— Vadinasi, buožė! — džiūgaudama 

paskelbė Terpylycha. — Užsimanė, mat, 
valstiečių kraujo prisilakti!

— Nutilkite, Horpyna.
— Kodėl gi aš turiu tylėti? Teismas 

čia ar ne teismas? Tokią pat teisę turiu 
kaip ir jūs! O gal ir didesnę! Kas man 
nuolat šnekėjo — nepavyks, rizika? O 
pavyko!
— Teisybė, teisybė... Tiktai lukterėkite, 
aš dar norėjau paklausti...

— Na, tegu jau būna taip, klausk.
— Vadinasi, buožė... Buvai ištremtas?
— Buvau...
— Kada iš ištrėmimo pabėgai?
Haplykas krūptelėjo ir apsidairė ap

link kaip pagautas žvėris.
— Kai tik karas prasidėjo...

— Aha, ėjai atgal, ką?
— Taip...
— Namo, ką?
— Taip...
— O kur?
— Prie Rostovo...
— Aha... Ir pasiekei. Kur sutikai vo

kiečius?
— Ten, prie Rostovo.
— Ten tave suverbavo?
— Ten.
— Palauk, Aleksandrai, reikia dar pa

klausti, už ką kalėjime sėdėjo!
Tardomojo lūpos susičiaupė, išreikš- 

damos nepalaužiamą atkaklumą.
— Nesakysi už ką sėdėjai?
Tylėjo.
— Iki kolektyvizacijos sėdėjai kalėji

me ?
— Taip.
— Aha... Pas Petliurą buvai? — neti

kėtai užklausė Aleksandras.
— Buvau...
Terpylycha suplojo rankomis.
—Žiūrėkite, meldžiamieji...
— Viskas aišku, — pradėjo Aleksan

dras. — Buožė banditas, petliurininkas, 
iš pat pradžios ėjo prieš tarybų valdžią, 
ką?

— Iš pat pradžios, — tyliu balsu pa- 
tvirtino Haplykas.

— Kur tik galėjo, tarybų valdžiai ža
lą darė, — Aleksandras pasakė tvirtina
muoju tonu, bet seniūnas tai suprato 
kaip klausimą ir galvos linktelėjimu pa
tvirtino.

—Sėdėjo kalėjime, pabėgo iš ištrė
mimo, nuėjo tarnauti vokiečiams. ‘

Terpylycha iššoko iš užstalės.
— Už jį Levoniuką pakorė, už jį mir

timi grasinami penki žmonės daržinėje 
sėdi, tai jis su vokiečiais vaikščiojo, kar
ves už virvės iš tvarto tempte, man pa
skutinę paėmė, o vaikai badu tegu stim
pa! Kalasiukų, Migorų, Kačiurų pasku
tinį galviją atėmė!

(Daugiau bus)

D. Federacija Smerkia 
Kongreso Veiklą

Chicago. — Amerikos 
Darbo Federacijos vykdo
moji taryba pasmerkė pra
eitos kongreso sesijos dar
bus. Taryba primena, kad 
kongresas toj sesijoj tar
navo pelnagrobiams, palai
dojo reikalavimą pakelti 
būtinąją valandinę algą nuo 
45 iki 60 centų ir priėmė 
prieš-unijinį Case bilių.

Amerika pripažino nau
jąją Bolivijos valdžią, po 
diktatoriaus nuvertimo.

Washington. — Maistas 
yra pabrangus 46 nuošim
čiais virš normalio lygio.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Paryžius. — Sovietai rei- Seni protai yra lyg seni 
kalauja nepertraukt taikos arkliai: norint išlaikyt juos 
konferencijos dėl ateinan- darbingais, turi nuolat juos 
čio visuotino Jungt. Tautų mankštinti.
susirinkimo. John Adams.

Lietuvių Darbininką Susivienijimas

WORKERS. INC.

Apdraudos Organizacija
Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15. 
Visiems įstojimas voltui.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki 
60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

Įsirašyk dabar ir savo šeimą jrašyfc. IŠpildyk žeminus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

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

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas

Antrašas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

NOTABY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-6041

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y<

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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 J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 ML Vernon St !
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110
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Hartford, Conn. Newark, N. J.
Apie Draugų Sveikatą

Susirgo Laisvės Choro pia
nistė Marytė Karpin (Karpi- 
naitė). Turėjo labai rimtą o- 
peraciją. Gydosi šv. Pranciš
kos ligoninėje. Turi nuosavą 
kambarį. Aplankyt galima bi
le kada dieną ir vakarais.

Marytės motina atvažiavo 
iš Mexico, Maine valstijos, kad 
būti prie dukters. Kai Marytė 
pagys, mano sugrįžti pas Jė- 
vus į Maine valstiją ir tenais 
gerai sustiprėti. O tik tada vėl 
sugrįš prie Laisvės choro ir 
prie savo seno darbo dirbtu
vės raštinėje. Nuo savęs vėlinu 
Marytei greitai ir pilnai at
gauti savo sveikatą.

★ ★ ★
Andrius Ramoška (Birutes 

Ramoškaitės, operos daininin
kės, tėvas) jau ilgokas laikas 
jaučia sveikatos susilpnėjimą. 
Buvo pas kelis gydytojus, bet i 
tie nieko nepataiso. Dabar Ra
moška išvažiavo į Boston, 
Mass., Generalės Ligoninės 
klinikon ant egzaminacijos. 
Tikimasi, kad tenais daktarai 
suras tikrą jo ligos priežastį 
ir galės jam pagelbėti, patai
syti pakrikusią sveikatą.

Linkiu drg. Ramoškai gero 
pasisekimo.

Protesto Mitingas
Rugpiūčio 2 d. Hartforde 

įvyko didelis protesto mitin
gas prieš Georgia Valstijoj į- 
vykusias negrų žmonių žudy
nes — “linčiavimus.” Mitin
gas buvo atvirame ore ant 
Main St. ir Canton St. žmo
nių buvo didelė minia, apie 7 
tūkstančiai juodveidžių ir 
baltveidžių. Kalbėjo CIO uni 
jų vadai, iš kitur atvykę, taip
gi kalbėjo ir nuo AFL unijos. 
Du negrai kunigai ir vienas i 
baltveidis protestonų tikėjimo 
kunigas pasakė prakalbas ir 
pasmerkė tą bjaurų fašisti
nių elementų elgimąsi Georgia 
ir kitose pietinėse valstijose. 
Buvo priimta protesto rezoliu
cijos ir pasiųsta atatinkamom 
valdžios įstaigoms.

Gerai, kad ir kunigai kartu 
su visais žmonėmis prisideda 
ir pasmerkia tokį bjaurų žmo
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PHILADELPHIA^ PA
Visų Laukiamas Didysis

PIKNIKAS
PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVĖS
Rengia Phila. ir apylinkes pažangiosios lietuvių organizacijos

i

Įvyks Sekmadienį
(Prieš LABOR DAY Šventu

RUGSĖJO 1 SEPTEMBER
Labai patogioje vietoje

CRESCENT PICNIC GROUNDS
PUIKI SALE ŠOKIAMS

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

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

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

TURĖSIME ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kalbės ROJUS MIZARA, Laisvės Redaktorius

NEPRALEISKITE PUIKIOS PROGOS, ATSILANKYKIT, PASILINKSMINKIT IR 
PAREMKITE SAVO DIENRAŠTĮ

nių persekiojimą. Bet kurgi 
katalikų kunigai? Argi jie ne
mato, kas dedasi pietinėse 
valstijose, kokis tenai baisus 
teroras vedamas prieš kitos 
rasės žmones? Kur tas broliš
kos meilės užtarimas iį’ nekal
tų žmonių apgynimas?

Katalikų kunigai turi didelę 
įtekmę prie valdininkų ir ga
lėtų lengvai daug ką pagelbė
ti apvalyti pietines valstijas 
nuo fašistinio brudo ir rasinės 
neapykantos.

Reporteris.

Paklaidos Pataisymas

Rašant apie įvykusį LPTK 
pikniką, 7 d. liepos, netiksliai 
buvo praleista, kad ir drg. M. 
Yuškienė aukojo 2 tuzinus 
kiaušinių.

W. B.

East St. Louis, 111.
Vietinis skyrius Liet. Pagal

bos Teik. Kom., paskyrė 
draugus J. Mikalauską ir J. J. 
Daujotą rinkti aukas. Prisidė
jo prie šio darbo K. Mechins- 
kas.

Sekanti aukojo:
Kazys Mechinskas $100.
K. ir J. Valinskai $60 (St.

Louis, Mo.)
Po $25: Jonas Tenikaitis, 

Povilas ir Liud. Šležas, Stefan 
Mizulsky, J. ir M. Daujotai, 
Am. L. P. B. D. Kliubas.

Po $10: Stasys Miliauskas, 
Blumberg’s, Anna Girzaitienė, 
J. ir A. Ratušinskai (St. Louis, 
Mo.).

Mr. ir Mrs. J. Butkai, $7.
V. ir Jul. Jakelevičiai, $6.
Po $5: Adomas Naujokas, 

Povilas Rimkus, E. R. Hiss- 
rich, Frank Žlebenąs, Petras 
Mizara, Wm. Savicky, Ber
nard ir Anna Stumbriai, (Ma
rissa, Ill.), Jonas Mikalauskas, 
Helen Alexiene, Julijana Jo
naitienė, Saimas širka (pasta
rieji du iš St. Louis, Mo.), L. 
ir A. Bukauskai.

Seinman’s Hardware Store 
$2.

Viso surinkta $400.
Varde LPTK, viet. skyr., ta

riu širdingai ačiū!
J. J. Daujotas.

Iš Sietyno Choro Veiklos

Vasaros laike (per 4 savai
tes) choras turėjo atostogas.

Visgi, nežiūrint šiltų laikų, 
turėta 17 liepos susirinkimas. 
Čia apkalbėta choro reikalai; 
išrinktos dvi komisijos: viena 
surengti pikniką kartu su rusų 
choru ir vėliau savo metinį 
koncertą. Taip jau labai svar
bus tarimas padaryta, tai siųs
ti į Meno Sąjungos suvažiavi
mą Chicagoj delegatus — jau
nuolius, kokius du-penkis, kiek 
gausim savanorių ir kiek jų 
galės važiuoti, pamokant ke
lionės lėšas ir dar, jei bus iš
tekliaus, kiek ant pragyveni
mo. Čia jau reikėjo dėti daug 
pastangų, kad įtikinus savo se
nius, jog šiame suvažiavime 
labai svarbu dalyvauti. Di
džiausias čia kreditas tenka 
jaunuoliui karo veteranui 
Bob’ui Žukauskui, kuris su ke
liais kitais draugais entuzias
tiškai stojo už dalyvavimą su
važiavime.

Liepos 31 susirinkom į pa
mokas. Kadangi mokytojas 
nepribuvo, veikiausia dar ne
buvo sugrįžęs iš atostogų, tai 
vėl turėjome susirinkimą, vie
toj pamokų. Susirinkime org. 
drg. Šimkienė pranešė liūdną 
žinią, kad mūsų jaunuolė, pui
kioji altas Doris Zavecka, ser
ga. Buvo ligoninėj ir turėjo 
operaciją. Dabar jau randasi 
savo namuose, 596 Berger St. 
Iš tradicinio choro tarimo, li
gonei pasiųsta keli doleriai ir 
užuojautos laiškelis nuo cho
ro. Taipgi buvo skaitytas ir 
nuo jos atsakymas ir padėka, 
kur ji pareiškia chorui savo 
gerus linkėjimus ir, kaip greit 
susveiksianti, taip greit vėl su 
mumis dalyvaus dainose, o be 
jos jaučiasi altų sušlubavimas.

Kaip jau minėjau, kad 
praeitame susirinkime išrinko
me dvi komisijas surengti pik
niką ir koncertą, tai pasirodė, 
kad komisijos gražiai dirbo ir 
piknikas su rusų choru bend
rai įvyks rugsėjo 8 dieną, Len
kų sode, 16th Avė. ir Speed
way Ave., Irvingtone, o kon
certas, taipgi bendrai, įvyks 
šeštadienio vakare, spalio (Oc- 

tober) 5 dieną. Taigi, kaip 
matosi iš pasibrėžtų darbų, 
choras veikia gražiai ir daug 
darbų užsižymėjo.

Turime gauti po naują nar 
rį, praplečiant chorą žymiai 
organizaciniai ir tuo pačiu 
kartu moraliai.

Pamokos visiems privalomos 
lankyti laiku ir imtis naujų 
dainų susimokinti.

G. Albinas.

So. Boston, Mass.
Kas Įvyks Rugpj. 25-tą 
Massachusetts Valstijoj

Tai bus didžiausias pikni
kas. Rengia Russian Relief, 
Inc., tautinių grupių komit. 
Atsibus Vose Pond, May
nard, Mass., sekmadieni, rug
pjūčio (Aug.) 25) 1946. Gros 
gera orkestrą; bus ir kitų pa- 
marginimų.

Tautiškų valgių bus šiaip: 
lietuviškos dešros su kopūs
tais ir gal latvių “skaba put
ra,” o estonų pyragaičiai — 
tai Pabaltijo kraštų maistas; 
žydiškos silkės, ukrainiečių 
barščiai ir baltrusių kopūstų 
sriuba. Bet svarbiausia, Kau
kazo armėnai keps šašlikus iš 
avienos; jums matant gamins 
valgį, kurio paragavęs, valgy
si daug.

Pelnas šio pikniko skiria
mas įsteigimui įmonės, kuri 
gamins gyduolę peniciliną So
vietų Sąjungoj. Įstaiga bus pa
vadinta vardu žymaus dakta
ro Hugo Cabot.

Kurie mašinų neturim, tai 
iš So. Bostono važiuosim bu- 
su; gal sustosime ir Camb
ridge, Mass. Važiuokite visi. 
Kviečia Tautinių Grupių Ko
mitetas.

M. Kazlauskas.

Tamprus Draugiškumas Viską 
Nugali ir Laimi Pergalę

Skaičiau viename PM nu
meryje, pradžioje rugpjūčio 
menesio, kuriame vieno rašto 
autorius rašo, jog pereitas Pa
saulinis Karas buvo niekas ki
ta, kaip tik revoliucinis tęsi
nys, — karas tarpe monopoli
nio kapitalizmo ir liaudies.

Su tuomi reikia sutikti, jog 
tai tiesa pasakyta, nors su ki
tomis jo mintimis ne visai ga
lima sutikti. Bet į tatai dabar 
nesigilinsiu, čia noriu pasa
kyti tik tiek, kad tas fašistų 
sukurtas karas buvo liaudies 
laimėtas tik todėl, kad demo
kratinė liaudis sugebėjo nors 
dalinai apsijungti ir nors lai
kinai sutriuškinti bendrą prie
šą. Tačiau pasaulis vistiek 
dar ne visai apvalytas nuo fa
šistinių gaujų. Dar daug pasi
liko kruvinojo Hitlerio filo
sofijos skelbėjų ir naujo karo, 
naujos žmonių skerdynės kū
rėjų. Todėl ir dabar labai rei
kalingas didelis visų tautų 
draugiškumas ir labai tamp
rus visos liaudies bendradar
biavimas.

Mes, Lowellio pažangieji 
lietuviai, turėsime progą ap
sijungti su kitų tautų žmonė
mis Daily Workerio naudai 
rengiamame piknike, rugpjū
čio (August) 18 dieną, Free- 
mano giraitėje, Acton Road, 
Westford, Mass: Ten mes pa
rodysime savo sąmoningumą, 
draugiškumą ir paremsime 
amerikonišką liaudišką dien
raštį.

Pikniko rengėjai — Progre
syvių Darbininkų Lyga—daug 
tikisi iš pažangiųjų lietuvių 
paramos. Ar mes visi suprasi
me tą reikalą? Ir ar sudarysi
me žymią dalį piknike, tai 
priklausys nuo mūsų gero šir
dingumo ir įvertinimo Daily 
Workerio svarbos, kokią rolę 
lošia dienraštis šių dienu ko
vose už geresnį rytojų.

Busas veš žmones į pikniką 
nuo 14 Tyler St., kur. randasi 
Liet. Piliečių Kliubas. Pribū
kite ten ne vėliau, kaip 12:30 
vai. dienos. Gi kurie turi ma
šinas, yra prašomi atvažiuoti 
į pikniką ir ten visi kartu su
sitiksime ir dar kartą pasi
linksminsime svarbaus reikalo 
progoje.

J. M. Karsonas.

Bridgewater, Mass.
Pasibaigė vajus dėl Vilniaus 

Inst. ir mes užbaigėm darbą 
su gerom pasekmėm. Pas mus 
vajus ilgai traukėsi, nes turė
jome eiti į namus ir kitur su
tikdami žmones prašyti aukų. 
Dabar, surinkę aukas, čia pa- 
skelbiam vardus tų, kurie au
kavo.

Norime pažymėti, kad iš 
anksčiau esame pasiuntę LPT 
Komiteto Centrui Brooklyne 
$392 ir dabar $17, tad viso 
susidaro $409. Tai gana dide
lė suma dėl Bridgewaterio. 
Teisybė, šis miestelis seniau 
yra buvęs garsus veikime ir 
aukomis. Bet šiandien jau ne 
toks. Labai daug žmonių išmi
rė, tarp jų ir veiklus draugas 
1. Katilis; jis jau ramiai ilsis. 
Jeigu šiandien būtų gyvas, tai 
šimtinę ar daugiau būtų auko
jęs, o kiek su darbu būtų pri
sidėjęs rinkime aukų. Kitas 
buvo veiklus draugas, tai G. 
Krinčius, ir jis jau miręs. Ku
rie esame dar gyvi, bet jau 
menka energija, tai dirbam 
priverstinai. Mes su S. Kiršliu 
buvom išrinkti aukom rinkti, 
bet pavargom, tai K. Kalvelie- 
nę pasiprašėm į talką, kuri 
daugiausia po namus ėjo ir 
rinko aukas, nes vyrai, mat, 
neturi drąsos eiti į namus. Dir
bom sunkiai, pasekmės geros. 
Kurie aukavo, jiems tariame 
širdingai ačiū, su jų pagalba 
galėjom atlikti didelį darbą. 
S. Kirslis ir J. Kalvelis.

Aukojo sekami:
Jonas ir Konstancija Kalve

liai, $100.
Senas Bridgcwaterietis $90.
Po $50: Bridgewater Darb. 

Koop, Draugovė, F. Kaziliū- 
nas.

Po $10: K. ir O. Pesliai, 
Stefon Pedeski, W. Ermulavi- 
čiai, S. Mikelioniai, P. ir jfc. 
Kundrotai, S. Kiršliai.

Po $5: A. Mažuknai, T. 
Bush, Kusborskienė, K. Tamu
lis., A. Beržinis, S. Skerstom 
M. Šimanskienė, A. Yurkštai, 
W. Zmudinai, P. Budriūnai, 
Stasys Zmudin.

P. Balčiūnas $2.
Po $1: G. Petrauskas ir A. 

Bubinas.
Rinkėjai.

Lowell, Mass. Bet ne per visą 18 skylių, o 
tik komisijos slaptai nužymė
tas 6. Tas išaiškins ir netikė
tą misteriją, kodėl Angliško 
Vilnies skyriaus redaktorius 
Joe Sacal laimėjo pirmą pri
zą — $50 vertės setą golfo 
lazdų.

Išvargę ir perkaitę per pus
dienį golfininkai, apsiprausę 
Acacia Kliubo maudynėse, 
apie 7 valandą jau buvo ga
tavi, kad ir arklį suvalgyti. 
Beje, golfininkų-grajotų buvo 
60, o prie vakarienės prisidė
jo dar antra tiek. Kaip tik į 
laiką vakarieniauti spėjo at
vykti ir malonus svečias 'Zig
mas Baltušis su žmona. Jie tik 
atvykę Chicagon keliom die
nom sužinojo apie šaunųjį 
LDS parengimą, neiškentė ne
atsilankę pasimatyti su dau
geliu draugų.

Laike vakarienės, pirma iš
dalinimo prizų, turėjome šau
nų programą. Daugiausia pa
tiko profesionalis magikas 
Randall. Jis su savo magiškais 
“triksais” ne tik iki ašarų pri
juokino žiūrovus, bet kai ku
riem ir gerokai baimės įvarė. 
Mat, magikas dažnai pasikvie
čia iš publikos “pagelbinin- 
ką,” na, ir dar dažniau ko tik 
monkę iš jo nepadaro. Labai 
gabi akordionistė Miss Peffer 
vadovavo taip vadinamam 
“community singing” — grie
žė ir dainavo senas ir naujas 
dainas, kokias kas tik iššau
kė. Dainavome visi iki gerklės 
užkimo.

LDS Centro skiriamą trofe- 
ją laimėjo Paul Rakštis. Jis, 
taip sakant, beveik profesio
nalas Chicagos lietuvių, tarpo 
ir trofėją laimėjo už regulia
rius kirčius, be handicap — 
80.

Programui pirmininkavo 
Johnny Petrutis, jam pagelbė
jo kiti du komisijos nariai— 
George K Vainauskas ir Walter 
Slenčauskas. Trumpai kalbėjo 
LDS vice-preidentas Aldona 
Povelonis. Iš toliausia svečių 
buvo trys iš Massachusetts: 
N. Ausiejūtė, Francis Olson ir 
Charles Sacal.

Prizų komisija turėjo tikrai 
“čielą vežimą”.— net 67. Ir 
visi geri. Daugelį jų padova
nojo pažangūs Chicagos biz
nieriai ir profesionalai.

Tevelis.

KRISLAI

Chicagos Žinios
Negreit Pamiršim LDS Golfo 
Turnamentą; Daug Lošėjų,

Daug Svečių, Daug Prizų
Pirm pradedant rašyti apie 

įvykusį nacionalį LDS Golfo 
Turnamentą neiškenčiu nepa
reiškęs savo mintį, kad bent 
veiklesnieji LDS nariai turbūt 
džiaugiasi, kad jis jau praėjo. 
Tokį didelį ir tokį pasekmin
gą turnamentą surengti reikė
jo nemažai paprakaituoti.

Daugiausia priruošiamojo 
darbo įdėjo buvęs LDS vice
prezidentas George Kvaindus- 
kas, Johnny Petrutis ir Wal
ter Slenčauskas. Turnamento 
vietoje visą dieną talkininka
vo Mary Urbikas (šimkaitė), 
Helen Lane, Phylis Basins, 
Volga Jenkel ir dar kelios 
jaunos moterys ir merginos. 
Visų nei vardus negalėjau pa
imti, nes jos prie savo stalo 
nei vieno golfininko nei arti 
neprisileido. Mat, turnamen
to dalyvių atsiekimai buvo iš- 
skaitliuojami taip vadinama 
Peoria Handicap sistema. Nei 
vienas lošėjas nežinojo, kaip 
stovi proga laimėti prizą iki 
komisija neišskaitliavo visų 
“scorns.” O tada jau buvo per 
vėlu ką nors daryti (jei kas ir 
būtų dasileidęs pagundos “pa- 
čytinti”).

Neinant , į techniškumus, 
kurie suprantami tik golfo en
tuziastams (ir tai ne visiems, 
pavyzdin, Tėvelis vis dar ne
supranta, kodėl nelaimėjo pri
zo), Peoria Handicap sistema 
duoda progą laimėti pradi
niam. Kitais žodžiais sakant, 

'juo blogiau loši, tuo geriau.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
narchistus, tikėdamosi ten su
grąžinti monarchiją!

Rugpjūčio 13 d. New York 
Timese tilpo Mato Šolomsko 
laiškas, atsakąs “Amerikos 
Lietuvių Tarybos” blofui, skel
biančiam, būk toji taryba at
stovaujanti “milijoną Ameri
kos lietuvių!”

Laiškas parašytas sklan
džiai ir konkrečiai, tad jis, be 
abejo, labai nepatiks Jurgėlai, 
Šimučiui ir Grigaičiui. Bet ką 
tu žmogus padarysi!

Dr. J. J. Kaškiaučius jau 
prisiuntė mums savo kelionės 
įspūdžių pluoštą; jie įdomūs.

Kai Karolio Vairo-Račkaus- 
ko karo meto dienoraštis pa
sibaigs, tuomet pradėsime 
Kaškiaučiaus raštą spausdin
ti.

Beje, ką mūsų skaitytojai 
mano apie Vandos Vasilevs- 
kos “Vaivorykštę”?

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 
18 d. rugp., 2 vai. d., 143 Pierce St. 
Būtų gerai, kad visi1 kuopos nariai ir 
narės dalyvautų, nes Laisvės piknike 
reikės darbininkų ir turėsime išrink
ti naują finansų sekretorių. — L. 
Tureikis. (189-190)

MONTELLO, MASS.
Rugpjūčio 18 d. įvyks piknikas, 

Liet. Taut. Parke. Rengia Moterų 
Apšvietos Kliubas. Pradžia 1 vai. 
dieną. Turėsime muzikos, skanių 
valgių ir gėrimų. Kviečiame daly
vauti. — Kom< (189-190)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

15 d. rugp., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Draugės, visos dalyvaukite, nes 
turime svarbių reikalų aptarti. — 
Sekr. (188-189)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

4 w<l. darbas. Gera Alga. 
Uniff Window Cleaning Co., 

254 West 54th St.
(189)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
PATYRĘ

Prię Stalų Darbininkai
Taipgi Ratiniais Pjūklais Pjovėjai ir 
Skers Pjoviai, Medžio Padavikai, 
Pjūklų Pritaikytojai, Band Pjovikai, 
Pugavotojai, Morticriai ir Tcnoner 
Operatoriai.

$1.17‘/l l VALANDĄ
LAIKAS IR PUSE 
UŽ VIRŠLAIKIUS

Frank C. Snedaker
& Co. Inc.

FLEETWOOD, PA.
Tel. Fleetwood 3011

(194)

STALIORIAI
DAILYDES

PATYRĘ
Prie įrengimų Mėsinėms ir Krautuvių 

Rakandų.
LABAI GERA ALGA

40 VALANDŲ SAVAITĖ, IR VIRŠLAIKIAI 
UŽ LAIKĄ IR PUSĘ.

NUOLATINIS, APSKRITŲ METŲ DARBAS. 
Važiuokite Bus No. 43 ar Garden State Bus.

Theobald Industries
Kearny, New Jersey

Ft. of San Card St. Just off Harrison Ave. 
TEL. KEARNY 2-6281.

(194)

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)

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

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

HAvcmejcr 9-1900.
(189)

Linkę Bylinėtis
Rockaway Beach teismabu- 

tyje užvesta keturios bylos už 
vienos moteriškės nuogą juos
menį.

Visas dalykas prasidėjo, kada 
Green Bus Line patraukė teis
man Mrs. Edythe Elgisser kal
tinimu, kad jinai įsėdo į busą 
netinkamai apsirengus—tik su 
stanikėliu ir trumpom kelnai
tėm. Sako, kad New Yorko 
miesto įstatymai draudžia taip 
apsirengus vaikščioti .toliau 200 
pėdų nuo pajūrio, viešose vieto
se.

Grąžon, josios vyras Max 
Elgisser užvedė bylą prieš fir
mą. Kaltina busų vairuotoją, 
būk jis įžeidęs jo žmoną ir jį 
patį vaikęs su kirviuku po gat
vę.

Bušo vairuotojas Charles 
Baiga įkaitino Elgisserį, kad jis 
jį užpuolęs.

Baigos kaiminka Mrs. Lucy 
Aires užvedė prieš Elgisserį 
bylą taipgi. Ji sako, kad pulda
mas Baigą Elgisseris pataikė 
jai kumščiu į krūtinę.
Serga

Tikrasis menas yra tokis 
darbas, kuriame ranka, gal
va ir širdis veikia bendrai.

J. Ruskin.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo 17 ar daugiau metų amžiaus. 
Sveriančios nuo 135 iki 150. Su pir
mu atsikreipimu, prašau prisiųsti 
paveikslą. Rašykite kaip jum leng
viau, lietuviškai ar angliškai. Mano 
užsiėmimas salesmanas. —

J. L. Ralivč-Bilder, 26 Maujer St. 
Brooklyn, N. Y. (189-191)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

Amerikos Graikų Taryba 
paskelbė protesto demonstra
ciją prie Graikijos konsulato 
rugpjūčio 14-tos prievakarį 
(4:30 iki 6:30), 6th Avė. ir 
49th St., New Yorke. Protes
tuoja prieš monarchistų-fašis- 
tų terorą, palaikomą Anglijos 
durtuvais prieš Graikijos liau
dį-

Išvyko i Floridą
Šią savaitę išvyko į Ft. Lau

derdale, Fla., dienraščio Lais
vės skaitytojas ne wyork ietis 
Frank Cvirka. Jis mano pra
leisti keletą savaičių atostogų 
ir, jeigu patiks oras ii’ gaus 
gerą gyvenimo vietą, gal ir 
ant visados apsigyvens. Jis 
pirmiausia sustos pasisvečiuoti 
pas savo senus pažįstamus 
Aleksandrą ir Margaret Va
liui ionius, prie progos, bandys 
susieiti ir su kitais lietuvia’S, 
gyvenančiais toje apylinkėje.

Linkime jam linksmai pra
leisti laika Floridoj.

L. K.

Lankėsi Laisvėje

Išvykstantiems Palinkėsime 
Laimės Tolimame Krašte

Veteranai Mobilizuojasi 
Paremti Marcantonio

Virš šeši šimtai veteranu su
darė komitetą, kurio tikslas , 
yra sugrąžinti Vito Marcanto
nio į Kongresą. Pasivadinę 
Veterans United for the Re
election of Congressman Mar
cantonio, jie turi savo eilėse 
žymių veteranų iš visų parti
jų-

Veteranų vadovybėje ran
dasi James Galvin, Pablo Go
mez, Israel Plotkin, Pasquale 
Fiorella, William W. Card- 
well, Edward Conway.

Kovingasis darbietis iš New 
Yorko kandidatūroje Darbo 
Partijos tikietu neturi priešų. 
Jis taipgi yra Demokratų Par
tijos reguliariu nominatu ir 
siekia Republikonų Partijos 
nominacijos. Bet priešdarbi- 
ninkiškos grupės demokratuo
se ir republikonuose yra išsta- 
čiusios prieš jį kitus kandida- ' 
tus.

Veteranai ir kitos organiza
cijos darbuojasi, kad jis gau
tų po didžiumą balsų abiejų ' 

■partijų — demokratų ir repu-I 
i blikonų — nominacijose, vėl 
' būtų visų trijų partijų kandi- i.------------------------- —------- --------- -

Kabelio Darbininkai
Streikuoja

Radio ir kabelio darbinin
kai sulaikė tarptautinių žinių 
kursavimą praeitą pirmadienį 
paramai trijų šimtų Press Wi
reless streikierių.

Paliestos streiko yra West
ern Union, Commercial Cable, 
RCA, MacKay Radio ir kelios 
smulkesnės kompanijos, užsi
imančios gavimu - perdavimu 
tarptautinių žinių.

Streikierius atstovauja CIO 
American Communications As-j 
sociation. i

Kongresmanas Vito 
Marcantonio

datų iš naujo išrinkimui į 
Kongresą lapkričio mėnesį.

Pažangaus, kovingo kon- 
gresmano rėmėjai darbuojasi, 
kad masės republikonų ir de
mokratų balsuotojų išeitų bal
suoti nominacijose (primaries) 
rugpjūčio 20-tą.

Iš Padangių Komunistas 
Surinko 200 Parašu

Trečiadienį lankėsi Laisvėje 
B. Bartkevičius iš Stratford, 
Conn. Ta proga pasimokėjo ir 
Laisvės prenumeratą. Jis taip
gi atlankė ir Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubą, kurio dar
buotojas Aleksandras Deikus 
svečią palydėjo atsilankyme 
pas mus. .

Bartkevičius svečiuojasi pas 
brooklyniečius/savo gimines 
Mickevičius.

Aukos Vilniaus 
Institutui

Svečiai
Šią savaitę pas Mary ir 

Mike RiskeVičius, gerai žino
mus williąmsburgiečius, sve
čiuojasi jųlgiminės Valerija 
Baldygo sipdukteria Marion ir 
broliu John Pauliukoniu iš 
Shenandoah, Pa. Į pabaigą sa
vaitės svečiai .išvyks Į New 
Britain, Conn., pasisvečiuoti 
pas kitus gimines. Valerija 
Baldygo yra M. Riskevičiaus 
pusseserės duktė. Linkim sma
giai praleisti atostogų savaitę 
su giminėmis. Rep.

Irwin Greenberg, komunis
tas ir veteranas, rugpjūčio 3- 
čios rytą atėjęs į komunistų 
kampanijos vedėjo raštinę pri
sistatyti parašų rinkėju bile 
kur aukštutiniame New Yor
ke. Parašų reikia uždėti ko
munistų kandidatus ant balo
to valstijine skale.

Parašų rinkėjų skubiausia 
reikėjo (ir vis dar reikia). 
Greenbergo paklausė: “Ar 
skristum, jeigu reikėtų ?”

“Gal skrisčiau,” atsakęs jis. 
“Buvau paratruperiu du ir pu
sę metų.”

To užteko. Už kelių valandų 
Greenberg jau buvo iš padan
gių išsodintas Jefferson ap- ■ 
skrityje. O sekamą penktadie
ni, 9-tą, sugrįžo vežinas 200 ' 
parašų, padengęs visą apskri-j 
ties kvotą ir kupinas žinių iri 
įspūdžių apie vietos žmones, i 
jų rūpesčius ir reikalus. Suti
kęs veteranų, kare nukentė-1 
jusiu, kaip jisai pats, bet ne
gaunančių visko, ką turėtų 
gauti. Patsai Greenberg yra 
netekęs dešinės akies. Sutikęs 
Aukso žvaigždės motinas ir 
veteranų motinas, gavęs jų pa
rašus už komunistų kandida
tus.

Sutikęs ir trustų propagan
dos užsuktus prieš komunistus 
žmones, bet ne vienas po iš
girdimo komunistų tikros pro
gramos pakeitė savo nusista
tymą, davė parašą. Sutikęs ir 
tokių, kurie jį užsikvietė pie
tų, o išvykstančiam šeiminin
kė dar speciali pyčių pajų iš
kepė. Didžiumą parašų, žino
ma, gavęs pas darbininkus, 
nors vieną kitą gavęs ir neti
kėtose vietose.

Zablackai ir Pakalniškiai— 
dvi šeimos, penki asmenys — 
ruošiasi vykti į Floridą apsi
gyventi. Išvyks taip greitai, 
kaip greit spės suvesti savo vi
sokius čionykščius reikalus. 
Jurgis Z ab lack as jau randasi 
tenai. Dar išvyks Antanina Za- 
blackienė, jų duktė, žentas ir 
anūkė — Adelė, Pranas ir 
Pranutė Pakalniškai.

Prisiminus, kad jie visu 
Brooklyne gyvenimo laiku (o 
vyresnieji ir seniau), per de- 
sėtkus metų, yra veikliais 
mūsų organizacijų nariais, or
ganizacijos, kuriose jie pri
klauso, susitarė bendrai su
ruošti draugiško - šeimyniško 
pobūdžio vakarėlį.

Tai bus be įžangos, be per
dėtų vaišių ir be didelių cere
monijų sueigėlė. Ji ruošiama 
tam, kad visi jų organizacijų 
nariai ar šiaip draugai, ku-

jęs su j^is pasimatyti nesi lik
tų nuskriaustu dėl nežinojimo 
apie visuomeniškas išleistuves.

Pramogėlė įvyks šio penkta
dienio vakarą, 16-tą rugpjūčio 
—Aido Choro dainų vakarą, 
kadangi visų jų veikla gal il
giausia ir daugiausia buvo su
rišta su Aidu. Ir bus Laisvės 
salėj — įstaigoje, kurioje ir 
kuriai jie taipgi yra labai 
daug dirbę kaipo įstaigos dar
bininkai ir kaipo jos rėmėjai.

Komisija.

Bausmėmis už nešvarą val
gyklose jų savininkai New 
Yorko mieste per du mėnesius 
sumokėjo $48,410.

Apie vienų metų amžiaus j 
mergytė rasta palikta korido
riuje apartment©, 203 E. 27th ' 
St., New Yorke.

Chinijos Klausimu 
Mitingai

I Šiomis dienomis po visą 
: miestą vyksta eilė masinių mi
tingų reikalauti “parvežti mū-

i su armijas iš Chinijos.” Mitin- 
i gus rengia Win the Peace New 
Yorko Komitetas. Artimiausiu 
laiku mitingai įvyksta:

Trečiadienį per pietus įvy- 
į ko mitingas ant 38th St., tari) 
j 7th ir 8th Avės.

Ketvirtadienį per pietus: 
'National Maritime Union Hi- 
I ring Hall; Hunter Kolegijoj, 
Į 68th St.; Brooklyn© Kolegijoj.
Ketvirtadienį vakarop mitin
gai įvyks: 5-tą valandą — Ci
ty Hall Plaza: 16th St., tarp 
Irving Place ir 4th Avė.; 7th 
Avė., tarp 22 ir 23rd Sts.

Ketvirtadienį vakare, 8 va
landą: 11 Oth St. ir Lexington 
Ave.: 7th Ave., tarp 125th ir 
126th Sts.: Delancey ir Lud
low Sts.

riems su jais teko dirbti, veik- r
ti. ar jų darbu susidomėti, ga
lėtume su jais dar pasimatyti 
pirm išvykstant, jiems palin
kėti laimės mūsų šalies tolima
me krašte.

Vienam kitam iš asmeniškų 
ir organizacinių artimųjų ini
ciatoriai šios pramogėlės pa- 
siuntem po atvirėlę. Bet argi 
ant greitųjų visų antrašus su
sigaudysi. Tad šis pranešimas 
yra tam, kad nei vienas nore-

F. W. Slialins
(Shalinskaa)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

o

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
R II E I N G O L D 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Opposite Forest Parkway

NE VELTUI BUVO ORAS 
ATVĖSĘS

šiomis dienomis gavome 
daugiau aukų nuo brooklynie- 
čių:

Tamošius Sinkevičius $25.
Pranė Belskienė $5.

L. K-tė,
LPTK Fin. Sekr.

Praeitą antradienį New 
Yorko mieste temperatūra nu
puolė iki 63 laipsnių. Ir ne be 
priežasties. Užėjęs lietus, vie
tomis su gana stambiais le
dais, atvėsino orą.

Olivia DeHavilland ir John Lund scenoje iš fil- 
mos “To Each His Own,” dabar Brooklyn© Pa
ramount Teatre, Flatbush ir DeKalb Ave. Priedams 
rodo “I Ring Doorbells.”
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CENTRAL BROOKLYN
Į Philadelphijos rengiamą Laisvės naudai pik

niką busas išeis nuo NAPALIONO L E I T O S 
ĮSTAIGOS, 56 HUDSON A VE., lygiai 9-tą vai. 
ryto. Kelionė $3 į abi pusi.

Bušo bilietus galite gauti pas JONĄ JUŠKĄ, 
187 Sand St. ir pas Napalioną Leitą.

Išmestą iš Namu Šeimą 
Sukraustč Atgal

I —————
Grupė pasipiktinusių žmo

nių, vadovaujama Pirmojo 
Pasaulinio Karo veterano, ko
munisto, sukraustė atgal į bu
tą moteriškę su keturiais vai
kais, kuriuos namo savininkė 
kompanija buvo išmetus iš na
mų už nemokėjimą randos.

Moteriškė, Valentina Cabe- 
za, 48 metų, gyvena 1163 Ma
dison Ave., New Yorke. Jos 
vaikai yra 1, 10, 12 ir 17 me
tų. Jinai bandė kaip nors iš
gyventi su $82 per mėnesį, 
gaunamais iš miestavo Labda
rybės Departmento. Kaip jinai 
galėjo išgyventi, nereikia di
delio matematiko tai išrokuo- 
ti.

šiame brangume visko, aiš
ku, viskas išėjo ant maisto — 
ne kažin kokio maisto: tik
riausia, ne steiko. Per metus 
laiko bandė verstis be elekt- 
tros ar gaso. Ji vartojo pen- 
kia-galioninę blėtinę pečiui, 
kurį kūreno pasirenkamais ir 
retkarčiais dasiperkamais pa
galiais. O nemokėtomis pan
domis susidėjo $130 skola. Už 
tai ją išmetė iš buto ir žadėta 
vėl mesti. Namas priklauso J. 
Edgar Leaycraft &• Co., 300 
Madison Ave.

Komunistų Partija Harle
me, United Negro and' Allied 
Veterans ir kongresmano Vito 
Marcantonio raštinė pasiėmė 
vesti šeimos bylą. Jie kovos, 
kad šeima gautų atitinkamą 
pabrangusiam pragyvenimui 
pašalpą ir gautų lėšų išlaikyti 
butą.

žodžiu, komunisto kelionė 
padangėmis iš miesto j mieste
lius ir kaimus buvus naudinga 
ne vien tiktai iš atžvilgio Į ga
vimą tų 200 parašų, nors tie 
šiuo tarpu buvo svarbiausiu 
siekiu. Tai buvo prelekcijų 
apie komunizmą savaitė kai
mui, o miesto komunistui nau
ja pažintis kaimo gyvenimo, 
tų žmonių siekių ir nauji drau
gingi ryšiai tarp miesto ir kai
mo. L. K. N.

Miesto Sveikatos Depart- 
mentas išdalina miesto gyven
tojams brošiūrėles, kuriose pa
taria, kaip naikinti čiaudulio 
žolę (ragweed).

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Moterų Apšvietos Kliubo susirin
kimas įvyks rugpjūčio 15-tą, 8 vai 
vakaro, 419 Lorimer St., Brooklyne. 
Kviečiame ir ne nares. — Valdyba.

(188-189)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 lotai Linden, N. J., 

geroj apylinkėj. Kaina prieinama. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreiptis pas Otto Bittner, 334 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y. (ant viršu
tinių lubų). (188-193)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Bnlių, Koncertų, Bankietų,
Vestuvių. Susirinkimų ir 1.1. Puikus

Bteičiu* su naujausiais Įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

.................'I

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laldotuvee

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4498

>■_________________________________ /

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kumpai Broadway ir Stone At*.
prie Chauncey St.. Broadway Lin*

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St*. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

__ , . j 9—12 ryte
Valandos: į j— g vakare

Penktadieniais Uždaryta

WILLIAMSBURGUI
Iš Williamsburg busai išeis nuo Laisvės salės, 

427 Lorimer St., 9:30 vai. ryto. Kelionė $3.00 j 
abi pusi.

Prašome tuojau įsigyti bilietus, nes laiko jau 
nedaug, o vėliau nebus galima gauti vietų busuose.

mwwwmmhhm

Pirmadienį atplaukė dar 
vienas laivas su 443 karo 
nuotakomis ir 81 vaiku.

Pervažų prieplaukos gaisre 
West New Brighton, Staten 
Island, padaryta $300,000 
nuostolių.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BULOVĄ!

CAMBRIDGE 
ioweit . . . $2975 

BEATRICE 
17 |*W*lt . . $2975

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


