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Sen. Pepper Pasiūlymas. 
LaGuardia ir Bėgliai. 
Kaip Tą Suprasti?
Ir Vėl Ala Prabilo.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Senatorius Claude Pepper, 
demokratas iš Floridos sako, 
kad Jungtinių Tautų organiza
cija turėtų paimti į savo ran
kas Paleštinos, Irano ir Chini- 
jos reikalus.

Iranas susitvarkytų ir pat
sai, jeigu tik ne Anglijos grū
mojimai užpulti. Chinijos liau
dis tą pat padarytų, jeigu 
Amerika sulaikytų pagalbą 
Chiang Kai - sheko reakcijai. 
Kas dėl Palestinos, tai jeigu tik 
iš ten išvarytų britus, tai ir 
visi “trubėliai“ pasibaigtų.

Anglija karo laivus ir orlai
vius naudoja gaudymui laivų, 
kuriais žydai vežami į Palesti
ną. Gi jos armija su kanuolėm 
ii* tankais stovi prieplaukose ir 
šaudo žydus Palestinoj, kurie 
reikalauja, kad jų vientaučiai 
būtų įleisti į tą “Dievo jiems 
žadėtą žemę.“

Anglo-saksai tatai skaito ir 
“demokratiška“ ir “leistina“. 
Tai gėda ir mūsų šalies diplo
matam, kurie nekelia protesto 
prieš tokį britų elgesį.
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Mr. LaGuardia pakartojo re
akcininkų prasimanymą, būk 
Raudonoji Armija maistą su
valgo Austrijoj, kad patiems 
austrams nelieka. Bet gi net 
gen. Clark mano, kad ten Rau
donosios Armijos yra tik apie 
50,000. Ji daug maisto gauna 
iš savo tėvynės. Gi Austrijoj 
yra net 500,000 bėglių fašistų, 
kurie viską ten ėda, kaip kokie 
šarančiai! Kodėl Mr. LaGuar
dia nesirūpina, kad tuos fašis
tus iš Austrijos iškrapščius? 
Juk šaliai, kuri turi tik apie 6,- 
000,000 gyventojų, šerti nedir
bančių 500,000 fašistų, tai jau 
perdaug!

Atrodo, kad Mr. LaGuardia 
užsikrėtė didele meile tų dis
placed persons, kurie milžiniš
koj didžiumoj yra Hitlerio bu
vę talkininkai. Jis rūpinasi, 
kad kaip bus likviduota UNR- 
RA, tai, kad eilė valstybių im
tų gelbėti tuos bėglius, kurių 
vien Vokietijoj yra dar 850,000. 
Mr. LaGuardia sako, kad jis 
sugrįžęs į mūsų šalį reikalaus, 
kad į Ameriką butų įleista bent 
100,000 tų bėglių.
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Tarybų Sąjunga sako, 
ant toliau negalima 
Turkijai kontroliuoti 
nelių sąsiaurį, nes Turkija pa
rodė, kad tą poziciją naudoja 
prieš Sovietų šalį. Sovietai sa
ko, kad Dardanelių sąsiaurį tu
rės apsaugoti ir Raudonosios 
Armijos daliniai. Reiškia, ji no
ri ten turėti savo karinių ba
zių, nes Dardaneliai yra var
tai į Juodąją Jūrą ir Sovietų 
didžius plotus.

»
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New York Times redakcinia
me rašo, kad, jeigu Turkija ant 
to sutiktų, kad Sovietai įtaisy
tų apsaugos bazes, tai “Turki
ja visai netektų nepriklauso
mybės.“

Bet kaip Times redaktoriai 
gali tada sakyti, kad Panama, 
Kuba, Islandija, Nicaragua, Fi
lipinų salos, Salvador, Domini
konų Respublika, Haiti, Liberi
ja, Costa Rica ir daugybė ki
tų šalių yra nepriklausomos ir 
pilnai savivaldiškos, 
ten Jungtinės Valstijos 
vo armijos, orlaivyno 
laivyno bazes? Kodėl 
bazės prie Dardanelių 
tų Turkiją tik “ 
stumdėle” ir kodėl
Kuba, Guatemala ir kitos šalys, 
kur Wall stryto stovi ginkluo
tos jėgos yra “laisvos?“ Maty
ti, kad tie redaktoriai tuos pat 
dalykus dviejaip mato.
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Santiago, Čile. — Laiva- 
krovių streikas suparalyžia
vo 8 Čilės uostus.

Kiek laiko atgal Irano 
džia savo atstovui Hussein 
įsakė “užsidaryti “armoniką“ 
ir nedaryti jokių pareiškimų 

(Tąsa 5-me pusi.)
Atplaukė anglų karo lai

vai į Irano vandenis.
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Argentina Kniečia 
Norvegą Išdavikus 
Ir Lenką Fašistus

Argentina Tikisi, kad Fašistai 
Ateiviai Pakels Jos Pramonę

Buenos Aires. — Argen
tinos ateivybės direktorius 
dr. Santiago M. Peralta pa
reiškė, kad apie 1,000 nor
vegų, 
ciais, 
imti 
vent, 
nešė,

TIK VIENI METAI 
KALET UŽ NEGRO 
NUŽUDYMĄ

Washington. — Teisingu
mo departmentas užvedė 
bylą prieš Tomą A. Crews, 
buvusį Branford, Fla., 
miesto maršalą, kuris per
nai nužudė negrą berną Ša
mą McFaddeną. Bet 
bus teisiamas ne už 
žudystę, o tik už 
konstitucijos teisių 
mą. Jeigu jis bus atrastas 
kaltu, tai galės būti nu
baustas ne daugiau kaip 
vienais metais kalėjimo ir 
$1,000.

Crews privertė minimą 
negrą šokti į upę ir nu
siskandinti. Floridos vals- 
tijos teismas išteisino 
žmogžudį.

SUIMTAS AMERIKONU 
OFICIERIUS ŠMUGEL- 
NINKAS CHINIJOJE

Shanghai, Chinija. — 
Jungtinių Valstijų laivyno 
agentai suėmė Įeit. Robertą 
Warnerj, UNRRA pašalpų 
organ izacijos pareigūną 
Chinijoj. Jis kaltinamas, 
kad išvien su dviem savo 
broliais oficieriais Vokieti
joje ir Franci joje varė 
tarptautinį šmugelį juodo
siose rinkose.

Šmugelio centras buvo 
New Yorke, kur veikė tų 
oficierių tėvas D. L. War
ner ir jų brolis Alfred 
Warner. Visi penki šmu- 
geliavo deimantus, laikro
dėlius, šilkus, papirosus, 
kvepalus, pinigus ir kt. Iš 
to, menama, jie pasipelnė 
du milionu dolerių.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę.

Palestinos Žydai Skelbia 
“Tikrą Karą” prieš Anglus
Jeruzalė. — Slaptoji Pa

lestinos žydų organizacija 
Irgun Zvai Leumi per radi
ją pašaukė visus savo tau
tiečius į generalį sukilimą 
prieš anglus ir ragino su- 
organizuot pogrindinę žydų 
sionistų armiją Palestinoje. 
Jų radijas šaukė visas tris 
žydų kovos organizacijas 
susijungti “tikram karui” 
prieš Anglijos viešpatavi
mą. Kitos dvi slaptos jų 
organizacijos, apart Irgun 

džia baigia susitart priimti 
200,000 fašistinių lenkų, ge
nerolo Vlad. Anderso karių 
ir jų šeimų.

Argentina laukia, kad tie 
lenkai atvyktų su tankais 
ir visais kitais kariniais 
įrengimais. •

Argentinos valdžia pla
nuoja padidint savo gyven
tojų skaičių iki 100 milionų 
žmonių per 50 metų. Tam 
reikia ateivių, bet ji priim- 
sianti tik “aukštesniųjų” 
tautų žmones, sakė Peralta. 
Jisai tikisi, kad tokie atei
viai, kaip Norvegijos kvis- 
lingai ir lenkų fašistai, pa
kelsiu Argentinos pramonę- 
techniką ir ūkį.

Reikalauja Darbinin
kam Priedy, nes Žymiai 
Pabrango Reikmenys

Žibalo 
reika-

Washington. — CIO Plie
no, Automobilių ir 
Darbininkų Unijos 
lauja atitinkamai pakelt 
jiem algas, žiūrint kiek pa
brango gyvenimo reikme
nys. Unijų vadai įspėja 
Kainų Administraciją, jog 
darbininkai bus priversti 
streikuot, jei reikmenų kai
nos nebus suvaldytos.

84 DIENAS IŠBADAVĘS

Los Angeles, Calif. — Vi
rėjas Claud L. Baxter, 41 
metų amžiaus, išbadavo 84 
dienas ir norėjo datęsti iki 
100 dienų, bet gydytojai 
įspėjo, kad jis galės mirti. 
Todėl 85-toj dienoj jis pra
dėjo valgyti — po gurkšnį 
rūgusio pieno. Savo badu 
Baxter stengėsi paakstint 
amerikiečius, kad aukotų 
m i 1 i o n a m s badaujančių 
žmonių pasaulyje.

PAŠAUKTI STREIKAN 
“BALTAKALNIERIAI”
Chicago.— CIO unija pa

skelbė 
nų” - 
prieš 
vester 
bystės įrankių fabrikantus.

1,500 “baltakalnie- 
raštininkų streiką 

International Har- 
kompaniją, žemdir-

Zvai Leumi, yra Haganah 
ir vadinama Sterno Šaika, 
teroristų grupė.

Haifos uostamiestyje an
glų policija vėl atakavo žy
dus, d e m o n s t mojančius 
prieš savo tautiečių depor
tavimą į koncentracijos 
stovyklas Cyprus saloj. An
glai sužeidė dar penkis žy
dus. Trečiadienį anglai iš
gabeno į Cyprus salą 1,000 
žydų, kaipo “neteisėtai” at
vykusių į Palestiną.

Mirė Liudas Gira 
Liaudies Poetas

Lietuvos Tarybų Socialis
tinės Respublikos Aukš
čiausios Tarybos Prezidiu
mas, Lietuvos Ministrų Ta
ryba ir Lietuvos Komunis
tų Partijos Centro Komite
tas su dideliu liūdesiu pra
neša, kad 1.946 m. liepos 1 
d., po ilgos ir sunkios ligos, 
mirė Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos deputatasrli-audies 
poetas, Mokslų Akademijos

Irano Kariuomene
Telkiama Šiaurėje, 
Prieš Demokratus

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia pasiuntė 15,000 savo 
armijos į šiaurinę Kazvino 
sritį, ties d e m o k r a tine 
Azerbaidžano savivaldybe. 
P a s i n a u jino ginčai tarp 
centralinės Irano valdžios 
ir vietinės Azerbaidžano 
vyriausybės dėl tautinių 
teisių azerbaidžaniečiams.

Tuo tarpu Irano premje
ras Ghavam pareiškė, jog 
anglų kariuomenės sutelki
mas Basroj “erzina” iranie
čius. Basra yra gretimame 
Irake, prie Irano sienos, ar
ti didžiųjų Anglo-Irano 
kompanijos žibalo versmių. 
Anglai grūmojo “išlaikyti 
tvarką,” jei sustreikuotų ži
balo darbininkai.

Pabranginta Kava, 
Drabužiai ir Kt.

“kenuotoms” . vyš-

Washington. — Kainų 
Administracija pabrangino 
vartotojams kavą po 10 iki 
13 centų svarui, pakėlė 
dviem centais kainą pupų 
svarui ir nuėmė kainų kon
trolę 
nioms ir tūliems kitiems 
vaisiams.

Kainų A dministracija 
taipgi pakėlė medvilnės au
dimų fabrikantam pelnus 
13 nuošimčių. Dėl to var
totojai turės 5 iki 7 procen
tų brangiau mokėti už 
marškinius ir kitus bovelni- 
nius drabužius.

narys Liudas Gira, ' kuris ■ 
buvo apdovanotas aukštai- vien su Turkija saugoti iri. 
siais tarybiniais ordenais. j ginti Dardanellus nuo prie-;

Liudas Gira, dalyvau-! 
jant Tarybų Lietuvos vei-j 
kėjams ir didžiai miniai | 
žmonių, buvo palaidotas ■ 
Vilniuje, liepos 3 d. Plačiau 
apie tą lietuvių liaudies po
etą, jo nuopelnus ir laido-1 
tuVes bus mūsų dienrašty-j 
vėliau.

Streikas Sustabdė 
300 Laivy Didžiuo
siuose Ežeruose

Cleveland, Ohio. — CIO 
laivininkų streikas sustab
dė jau daugiau kaip 300 
prekinių laivų didžiuosiuo
se ežeruose. Per tuos eže
rus buvo laivais pergabena
ma milžiniški kiekiai kvie
čių, geležies, anglies, gazo
lino ir įvairiu kitu reikme
nų.

CIO Marininkų Unija 
reikalauja sutrumpint dar
bo savaitę nuo dabartinių 
56 valandų iki 40 valandų 
ir samdant darbininkus, vi
sų pirma imti unijos na
rius. Darbo Federacijos 
laivakroviai ir CIO Žibalo 
Darbininkų Unija savo mi
tinguose nutarė remti strei
kuojančius laivininkus.

Žada Pakart Argentinos 
Diktatorių

Buenos Aires, Argentina. 
—Plinta gandai, kad gali 
įvykti sukilimas prieš Ar
gentinos diktatorių - prezi
dentą J. D. Peroną. Nese
niai ant lempos stulpo prie 
Perono namų buvo rasta iš
kaba su parašu: “Šis stul
pas laukia prezidento Pero
no.” Tai priminimas, kaip 
neseniai buvo pakartas Bo
livijos diktatorius, 
nas, atsiliepdamas į grū
mojimus, smarkavo, 
jis, girdi, iš anksto 
dirbsiąs su savo priešais.

Bmerika ir Anglai 
Remtą Turkiją Kas 
Liečia Dardanellus
Turkija Atmeta Sovietų Planą 

Delei Dardanellų Sąsiaurio
Washington, rugp. 15. —.šų, kurie galėtų juos užpul- 

Pranešama, kad Jungtinės' ti per Viduržemio Jūrą. 
Valstijos rems Turkiją, at
metančią Sovietų pasiūly
mą dėlei Dardanellų są
siaurio valdybos ir gyni-i 
mo. Žinios iš Londono sa-į 
ko, jog Anglija taip pat pa-! 
laikys Turkijos pusę.

Sovietų Sąjunga siūlėj
kad Dardanellų vandens. Ųl?Tl?D ANAI MFTF 
“rankovė,” tarp Juodosios; ’ ElEIkrlllrll 1T1E1E 
ir Viduržemio Jūrų, būtų D ADD A PfRCAI fQ 
kontroliuojama tiktai vals- lEnuHLEu

T * T — r o i * SUKAKTYJEsu Juodąja Jura, tokios:
i valstybės yra Sovietų Są-j . 
'junga, Turkija, Rumunija' Detroit, Mich.
I įr Bujgarija * ' j metinę sukaktį nuo

Kartu Sovietai siūlėsi iš-|^s P1’^ Japoniją,

James Byrnes Kelia 
Naujus Kaltinimus 
Sovietą Sąjungai

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius James 
Byrnes taikos konferenci
joj rūsčiai atsakė Moloto
vui, nes Molotovas įtarė 
amerikonus ir anglus, kad 
jie stengiasi ekonominiai 
pasijungt ir išnaudot Itali
ją. Byrnes sakė, Jungt. 
Valstijos pageidauja tokių 
sutarčių su buvusiais nacių 
bendradarbiais, kad jie 
gautų laisvę ir ekonominę 
progą; o Amerika, esą, no
ri tik lygybės. Tuo pačiu 
pradėjimu Byrnes kaltino 
Sovietų Sąjungą, kad jinai, 
girdi, “nori pavergti” bu
vusius Hitlerio palydovų 
kraštus. Byrnes taipgi 
tvirtino, kad Sovietai jau 
“pasinaudoję iš karo,” o 
Amerika “nejieško jokių 
svetimu žemiu nei kariniu 
atlyginimų.”

Andrius Višinskis, užsie
nio Sovietu ministro Molo
tovo pavaduotojas, pasiėmė 
balsą atsakyti Byrnesui.
32 ŽUVO GELEŽINKE

LIO NELAIMĖJE
Hiroshima, Japonija. — 

Iššokus elektriniam trauki
niui iš bėgių, 32 žmonės ta
po užmušti ir 57 sunkiai 
sužeisti.

Maskva Smerkia Turkijos 
Politiką Dardanelluose y«

Maskva. — Sovietu radi
jas smerkė Turkijos viešpa
tavimą Dardanellų sąsiau
ryje. Pagal Montreaux su
tartį, po Pirmojo pasaulinio 
karo, Turkija turėjo nepra
leis! jokių svetimų kraštų 
karo laivų per tą sąsiaurį; 
bet turkai praleidinėjo ka
rinius nacių ir jų sėbrų lai
vus per Dardanellus į Juo
dąją Jūrą kare prieš So
vietų Sąjungą, kaip nurodė 
Maskvos radijas. Reiškia,
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Ankara, Turkija. — Tur
kų premjeras Recep Peker 
pareiškė, kad Turkija sude- 
derins savo politiką su An
glija kas liečia Dardanellų 
kontrolę.

Minint 
perga- 
kokie 

7,000 darbininkų - karo ve
teranų metė darbą General 

! Motors automobilių fabri- 
1 k u o s e Pontiac mieste, 
1 Mich. Veteranai demons
travo, reikalaudami išmo- 
kėt jiem šiemetinę vakaci- 

i jų - atostogų algą. Tas ve
teranų išstojimas sulaikė 
darbą 20,000 žmonių, dir
bančių Pontiac Motor, Ye
llow Cab ir Fisher Body.

Kompanija sakė, kad jie 
po sugrįžimo iš karinės 
tarnybos dar pertrumpai 
dirbę; todėl negalį gaut ap
mokamų atostogų.

PREZIDENTAS TRUMANAS 
PAVEDA PALESTINĄ 
ANGLIJOS VALIAI

s
i

Washington. — Preziden
tas Trumanas nei užgyrė 
nei atmetė Anglijos planą 
padalint Palestiną į ketu
rias pusiau - savivaldiškas 
dalis. Tokiam Palestinos 
suskaldymui pritarė ir am
erikonai bendrojoj komisi
joj su anglais. Bet Tru
manas dabar paliko pačiai 
Anglijai tvarkyti Palesti
nos dalykus.

Anglija siūlė žydam vie
ną Palestinos dalį su 1,500 
ketvirtainių mylių ploto, o 
arabams didesnę dalį. Pa
tys anglai žada valdyt Je
ruzalės - Bethlėjaus sritį ir 
pietinę Palestiną. Visas 
kraštas turi 10,429 ketv. 
mylias ploto ir 1,568,600 
žmonių.
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Montreaux sutartis neuž
tikrina saugumo toms vals
tybėms, kurių žemė sueina 
su Juodąja Jūra.

Ankara, Turkija. — Tur
kų laikraščiai piktai rašo 
prieš Sovietų pasiūlymą dėl 
Dardanellų sąsiaurio tvar
kymo ir jo apgynimo. Jie 
šūkauja prieš “sovietinį im
perializmą” ir tvirtina, kad 
sovietinio plano priėmimas, 
girdi, grūmotų pačiai Tur
kijos nepriklausomybei.

r
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Herbert George Wells
Rugpiūčio 13 d., Londone, po kelių mėnesių ligos mi

rė pasauliniai pagarsėjęs rašytojas Herbert George 
Wells. Jis gimė daržininko šeimoj 1866 m., rugsėjo 21 
d., ir mirė sulaukęs veik 80 metų amžiaus. 1927 metais 
mirė jo žmona. Jiedu turėjo du sūnus.

H. G. Wells buvo apysakų ir istorinių veikalų rašy
tojas. Jis parašė daug apysakų, kuriose pamatiniai lie
čia socialius klausimus ir numato reikalingas pakaitas 
didžiumos žmonių gerovei. Jis dar 1914 metais savo 
veikale “The World Set Free” jau numatė, kad bus ati
dengta galimybė naudojimui atominės jėgos. Iš istori
nių veikalų jo žymiausias yra “The Outline of History,” 
pasaulinės istorijos braižinys.

Už savo sugabuma moksle H. G. Wells gavo veltui 
galimybę įstoti į Londono Universitetų.

H. G. Wells buvo pažangaus nusistatymo. Dar 1920 
metais jis apsilankė Sovietų Sąjungoj, prieš kurią pa
sauliniai imperialistai vedė intervencijos karą, kurią 
turčių spauda kaip įmanydama niekino. Wells buvo 
Maskvoj ir kituose miestuose, Leningrade jis gyveno pas 
Maksimą Gorkį. Grįžęs j Angliją, parašė eilę straips
nių po antrašte “Rusija šešėlyj,” kuriuose užstojo Ru
sijos liaudies revoliuciją ir naują tvarką.

Kada Antro pasaulinio karo išvakarėse demokrati
nėse šalyse atvirai siautėjo hitlerininkai, Anglijoj veikė 
fašistai Oswaldo Mosley vadovybėj, tai Anglijos “demo
kratai” ir karalius toleravo tą fašistų veikimą. Nese
niai, prieš savo mirtį, H. G. Wells pasmerkė karalių, 
pareikšdamas, kad Anglijos monarchija eina tuo pačiu 
keliu, kaip Savoy (Italijos) karaliaus dinastija.

Greta istorinių veikalų ir apysakų, H. G. Wells yra 
parašęs kelis fantazijos kūrinius, kuriuose pravedė prieš
karinę mintį.

Su H. G. Wells’o mirtimi pasaulis neteko vieno iš 
Žymiųjų rašytojų. > . •> i

Metai Atominės Bombos Šešėlyj
Sukako metai laiko, kai paskutinis karo agresorius 

—Japonija pasirašė kapituliacijos sąlygas. Sukako me
tai, kai sustojo baubę kanuolės ir mirę žmonės Antrame 
pasauliniame kare. Prieš vienerius metus viso pasaulio 
darbo liaudis džiaugėsi, kad atėjo karui galas, kad sulau
kė taikos.

Bet taika labai sunkiai duodasi įvykdoma. Chini- 
joj milioninės armijos stovi viena prieš kitą ir per visus 
metus ėjo naminis karas, palaikomas užsienio imperia
lizmo. Kraujas liejosi imperialistų pavergtose kolonijo
se — Indonezijoj, Indijoj, Egipte, Filipinų salose ir Pa
lestinoj. Su anglų pagalba Graikijoj fašistiniai elemen
tai įsigalėjo. Naujo pasaulinio karo provokatoriai per 
visus metus dirbo, kad pabloginus Jungtinių Tautų tarpe 
santikius, kad sudarius dirvą naujai žmonijos katas
trofai! Buvęs Anglijos premjeras, laike balsavimų liau
dies išmestas iš tos vietos, torių vadas W. Churchill, at
vykęs į mūsų šalį davė toną atviram karo ruošimui prieš 
Sovietų Sąjungą. Anglo-saksų blokas pakirto solidaru
mo pagrindą tarpe Jungtinių Valstijų ir Anglijos iš vie
nos pusės, ir Tarybų Sąjungos, iš kitos, o be to solidaru
mo taikos pastovumas yra silpnas.

Dar tik metai laiko, kai baigtas Antras pasaulinis 
karas, o jau turčių spauda atvirai veda kmpaniją už 
naują skerdynę, už atominę politiką linkui Tarybų ša
lies, už “kietą politiką,” kuri yra žalinga taikai.

Sutverta Jungtinių Tautų organizacija palaikyti tai
kai, bet anglų-saksų blokas deda svarbą ne į tą organi
zaciją taikos palaikymui, bet į apsiginkįavimą. Dar nie
kados mūsų šalis tiek pinigų neišleido karo reikalams— 
prisirengimui prie karo, kaip dabar. Karo reikalams 
skiriama veik 15 bilionų dolerių į metus, kas sudaro 44 
nuoš. visų valstybinių įplaukų. Karo strateginių me
džiagų supirkimui ir į sandėlius sukrovimui paskirta virš 
du bilionai dolerių. Atominės bombos gaminamos ir 
kraunamos į sandėlius. Karo laivyno ir orlaivyno bazės 
palaikomos Islandijoj, Panamoj, Kūboj, Haiti ir kitose 
šalyse prieš tų šalių žmonių norą.

Karo laivyno manevrai ir visokios “misijos” į Euro
pos vandenynus darosi vis dažnesnės. Atliekami šiaurių 
vandenyno tyrimai ir kariniai manevrai. Nevedama 
ganėtina kova Vokietijoj ir Italijoj prieš hitlerininkus ir 
fašistus; su Japonijos karalium ir jo šalininkais, karo 
kriminalistais susigyventa gražiai prieš tos šalies liau
dies valią.

Ši politika nieko gero nesiūlo mūsų šalies piliečiams; 
ji yra nesveika pasaulinei taikai ir kitų šalių liaudims. 
Iš Mūsų diplomatų nusistatymo link Bulgarijos, Jugosla
vijos, Lenkijos, Rumunijos ir eilės kitų šalių gali džiaug
tis ne tų šalių liaudis, bet tik saujelė buvusių kapitalistų 
ir- dvarponių, kurie Hitlerio okupacijos laikais ėjo prieš 
tų kraštų liaudį ir kurie padėjo Hitlerio gaujoms kare 
prieš mus pačius. Toki yra rezultatai vienerių metų 
politikos atominės bombos šešėlyje.

SUSIPEŠĖ DU GAIDŽIAI
Brooklyniškėje Vienybė

je (š. m. rugp. 9 d.) telpa 
du polemiški straipsniai: 
vienas — “Lietuvos minis- 
terio Švedijoj” Vytauto Gy
lio, kitas (jam atsikertąs) 
Igno Šeiniaus, kuris, priė
męs Švedijos pilietybę, pa
sivadino “Scheynium.”

Sunku pasakyti, už ką, 
iš tikrųjų, tiedu gaidžiai 
pešasi, nes ne viską jiedu 
atvirai pasako. Matyt, ten 
esama kokių tai “gilesnių” 
tarp jų nesusipratimų, ku
riuos viešai negi pasakys. 
Vienas turi būti, žinoma: 
Gylys yra buvęs Lietuvos 
ministeriu Švedijoj, bet da
bar juo nėra, kadangi Šve
dija pripažino tarybinę Lie
tuvą ir pastaroji kol kas 
ten savo ministerio dar ne
turi. Taigi p. Gylys yra 
tik buvęs ministeris ir jis 
tokiu Švedijoj vadinasi, 
kaip sako p. Šeinius, bet 
Vienybėje pasirašo ministe
riu, tarytum jis tokiu ir 
būtų!

Abu vyrai — smetoninin- 
kai. Vienas buvęs ministe
ris, kitas (Scheynius)—bu
vęs smetonininkų Lietuvos 
Aido redaktorius. Abu gar
sūs vyrai. Scheynius — 
Švedijos pilietis, Gylys—ne
turi jokios pilietybės ir te
begyvena pas “švedus ant 
būrdo.” Matyt, jis turi li
kusių kronų, “uždirbtų” dar 
anais, geraisiais laikais, tad 
dėl to' šiedu “valstybinin
kai” ir niaujasi.

Kaip ten bebūtų, p. Šei
nius ar Scheynius (vadin
kit jį kaip norite) pateikia 
kelis būdingus bruožus iš p. 
Gylio biografijos ir jo veik
los. Kadangi p. Gylys dar 
vis skaitosi (Vienybėje) 
“Lietuvos ministeriu Šve
dijoj,” tai įdomu pasižiūrė
ti, ką apie jį mano kitas 
toks pats ne iš medžio iš
mestas “didelis žmogus.” 
Va, keli, Šeiniaus paduoti, 
bruožai iš Gylio praeities:

“Jaunas būdamas Gylys 
buvo priimtas tarnauti pas 
r u s ų generalgubernatorių 
Helsinkyje, Suomijoje. Gero 
kataliko ir neištikimo rusų 
patrioto caro valdžia tokion 
tarnybon, ir ypatingai to
kiam nepaklusniam krašte 
kaip Suomija, nepriimdavo. 
Čia, kaip ir iš viso rusų vi
daus reikalų ministerijos tar
nyboje, buvo reikalaujama 
ypatingų meritų, juodašim
tiškos ištikimybes. Matyt, 
Gylys tokius meritus turėjo. 
Kai kas suomių y r h. linkę 
tvirtinti, kad Gylys tais lai
kais vadinosi Gilevič.”
Bet vėliau, kai įvyko Ru

sijoj revoliucija, kai ten įsi
kūrė Sovietai, tai Gilevič 
patapo Gyliu ir pradėjo tar
nauti lietuviškai buržuazi
jai. Tačiau—

“1940 metais jis... Sme
tonos aliejinį portretą užki
šo už spintos, o jo vieton 
prisegė prie sienos iš laik
raščių iškirptą Paleckį. Bet 
ir tai negelbėjo. Tas įsakė 
jam kraustytis Sovietų Lietu
von. Patekti į bolševikų na
gus buvusiam caro vidaus 
ministerijos tarnybos valdi
ninkui buvo labai neatsargu. 
Gylys bėgo pas vokiečių pa
siuntinį Stockholme, prašy
damas gelbėti tuo atveju, jei 
švedai užsimanytų jį drau
ge su raštine ir arkyvų iš
duoti Maskvai. Vokiečių pa
siuntinys pažadėjo pagal iš
galę gelbėti brangų lietuviš
ką kailį. Gyliui atrodė pa
žadas per silpnas. Jam neli
ko nieko kito, kaip lyst po 
žeme. Metęs visą pasiuntiny
bę, viską, tik susigriebęs 
brangesnius kilimus, baldus 
Ir sidabrą, jis apsigyveno 

slaptai, kad dar po metų Lie
tuvos ministeris Washingtone 
turėjo aplinkiniais keliais 
ieškoti jo adreso.”
Karo metu, kai kinka- 

drebiams ir visokiems ne- 
daaugloms atrodė, kad Hit
leris laimės karą, tai

“Gylys vis dažniau ir uo
liau ėmė lankyti Vokietijos 
pasiuntinybes Stockholme ir 
jos propagandos organų 
ruošiamas paskaitas iš naciz
mo ir rasizmo teorijų bei 
praktikos. Nei vienas kitas 
čionykščių lietuvių to nedarė. 
Tuo pat metu Gylys suėjo į 
ypatingai artimus santykius 
su Švedijos nacistų ir M an
il em kliubo uoliu nariu John 
Hultsrom. Per vienus pietus 
kokį mėnesį prieš rusų-vokie
čių karą, kur. dalyvavo ir 
dvejetas kitų lietuvių, Gylys 
savo kalboje išsijuosęs garbi
no Adolfą Hitlerį kaip pa
saulio geniališkiausią vyrą ir 
politiką.”
Kaip gi buvo su Lietuvos 

turtu, kuris ministeriui Gy
liui buvo pavestas globoti. 
Paskaitykite:

“Likviduojant pasiuntiny
bę, pinigų bolševikams jis vis 
dėlto neatida\ė. Kas liko, 5,- 
000 kronų davė sekretoriui 
Žilinskui su žmona ir trimis 
mažais berniukais, 3,000 kr. 
atidėjo savo žinion propa
gandos reikalams ir 30,000 
kr. paskyrė sau su žmona.”
Vėliau, rašo Šeinius, tas 

pats Gylys buvo prikišęs

MIAMI, FLORIDA
Rugp. 4 d. atsibuvo net .du 

susirinkimai: LDS 54 ir naujos 
LLD kuopų. Pradžioje liepos 
susiorganizavo LLD kuopa iš 
11 narių. Rugpj. 4 d. įstojo 5 
nariai, tai jau 16 narių turi 
LLD Miami kuopa. Prisirašė 
šie draugai: abudu Jurevičiai, 
abudu Valiulioniai ir Antanas 
Benney. Į vieną mėnesį paau
go iki 16 narių; Na, tai ką da
bar sakai, drg. šolomskai, ar 
kas nors kitas? O tai dar ne 
viskas. Be abejonės, kitam su
sirinkime bus draugų Dami- 
naičių šeima, gal dar ir dau
giau bus. Kaip dabar stovi 
nauja LLD kuopa, tai visi pa
stovūs nariai. Praeitas susirin
kimas man suteikė daug sma
gumo. Susitikau savo senus 
draugus Valiulionius ir Jurevi
čius. Tiesa, draugę Jurevičie
nę tai dar pirmu kartu susiti
kau. Labai maloni, draugiška 
moteris. Taipgi tuo pat laiku 
atostogavo ir draugė A. Pauk
štienė, iš Brooklyn, N. Y. Tai, 
ištikrųjų, man buvo labai sma
gi diena.

Pabaigę susirinkimą, visi ir 
visos draugiškai pasikalbėjom 
draugų Paukštaičių sodne, ku
ris pilnas vaisinių medžių, 
taipgi ir gražių, žydinčių me
delių. Draugė Paukštaitienė 
pavaišino lietuvišku sūriu ir 
namie darytu lemonadu. Na, 
ir taip išsiskirstėm kiekvienas 
į namus. Pirmadienį mudu su 
savo draugu nuvažiavom pas 
draugus Valiulionius į Ft. 
Lauderdale, Fla., kur atosto
gauja ir draugė A. Paukštie
nė. Draugai Valiulioniai mus 
labai gražiai pavaišino, pave
žiojo po miestuką, kuris labai 
gražus. Draugų Valiulionių 
gražus namas ir labai skonin
gai sutaisytas sodnelis 'su gra
žiais, žydinčiai medeliais. Ne
galima atsigėrėt, kaip gražiai 
Valiulioniai gyvena. Taipgi 
aplankėm ir draugus Jurevi
čius. Jurevičių tik naujai pa
statytas didelis gražus namas, 
tai jie turi daug darbo. Sodina 
medelius, žolę gražina, dirba, 
bet kai viską sutaisys, tai bus 
labai gražu.

Aplankę savo draugus, par
važiavom su geru ūpu, kad 
mūsų idėjos draugai taip gra
žiai gyvena.

Draugai Valiulioniai finan- 

rankas ir prie Lietuvos pa
bėgėlių gelbėjimo ir tame 
darbe jis “susitaupė 10,000 
kronų.” Puikus biznis bu
vo ir čia, ar ne?!

Šeinius, beje, pažymi, kad 
p. Gylys “giriasi tarp drau
gų, kad jam puikiai seka
si meluoti...” Kodėl ne! 
Argi jam nepasisekė ligi 
šiol melu prasisiekti? Dar 
ir po šiai dienai, meluoda
mas, būk jis esąs “Lietuvos 
ministeriu Švedijoj”, p. Gy
lys, matyt, randa durnių, 
kurie* tuo tiki ir gal ne vie
nas pasiunčia dolerį’ kitą, 
panašiai, kaip “Smetonos 
įpėdiniui” Balučiui Londo
ne.

Visa tai, kas čia pasaky
ta, aiškiai rodo, koks mora- 
lis supuvimas viešpatauja 
smetonininkuose, iš kokios 
medžiagos smetoniniai dip
lomatai buvo iškirpti ir 
kam jie tarnavo ir tebetar
nauja. Jie žiūri tik savo 
pilvo, tik savo asmeninio 
kromelio. Jiems rūpi tik 
doleris, doleris!

Tai, kas p. Šeiniaus pasa
kyta apie p. Gylį, tinka ir 
kitiems smetoniniams mi- 
nisteriams, konsulams ir 
kitokiems “tėvynainiams.”

Tenka dar ir tai primin
ti, jog ir pats Šeinius ka
daise buvo “Lietuvos atsto
vas Švedijoje”; tik dėl to 
jis ir gali puikiai suprasti 
kitus tos rūšies patrijotus!

siniai stovi gerai, bet neužmir
šta darbininkiškų reikalų. 
Taipgi skaito darbininkiškus 
dienraščius ir stovi su visais 
pažangiais darbininkai. Aš tu
rėjau tokį supratimą, kad Flo
rida tai tik milijonieriams, bet, 
jeigu kas supranta, kaip gy
vent, tai gali visur gyvent gra
žiai ir tinkamose vietose. Ne
galima praleisti nepaminėjus 
apie Jurevičių jauną, gabų 
sūnų; jis dari tik 14 metų am
žiaus, bet jau turi pasiskyręs, 
kokią šaką mokslo mokysis.
Jis turi nepaprastą patrauki
mą ir gabumą būti piešėju. 
Laimingai atsiekt tikslą tau, 
gabus jaunuoli!

Atrodo, kad pažangieji lie
tuviai, suvažiavę iš šiaurinių 
valstijų, visi gražiai gyvena ir 
nepamina savo idėjos po ko
jų, skaito darbininkišką spau
dą, pasiryžę ir palaikyt dar
bininkiškas organizacijas. Pa
vyzdžiui, draugas Benney visą 
laiką yra biznio žmogus ir pu
sėtinai pasiturinti, bet stovi 
pažangiųjų pusėje. Skaito 
dienraštį Laisvę ir prisirašė 
prie LLD kuopos. Kadangi 
mes priklausom prie darbinin
kiškų organizacijų, galima sa
kyt, visi nuo pat jaunystės 
dienų, tai ir čionai atvažiavę 
susiradom vieni kitus ir sto
jam į vieną prakilnią pažan
giųjų grupę ir dirbam naudin1 
gą darbą.

Draugės ir draugai, budavo- 
jom tas organizacijas per ilgus 
metus ir dabar laikykimės vie
nybėje ir dirbkim savo idėjai 
taip, kaip dirbom, būdami 
šiaurinėje šios šalies daly. Bū
kim pasirengę apgint savo po
ziciją esant reikalui!

E. K. Sliekiene.

Anglų policija kartotinai 
mušė buožėmis žydus de
monstrantus Palestinoj.

London.— žydų vadai aš
triai pasmerkė anglus už 
sulaikymą žydų ateivybės į 

j Palestiną.
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Palestinos miestų žydai 
majorai pareiškė, kad jie 
sutrauko visus ryšius su 
anglų valdžia.

Penktadienis, Rugp j. 16, 1916

THIS IS SWELL! Nothing to 
do but scan headlines and 

get abreast of how the world 
is going. Or maybe, it isn’t 
going, but just spinning dizzi
ly. At least that is what one 
is tempted to conclude when 
we come across headlines like 
this:

“OPA Raises Car Prices 7 
percent More.”

All the new models need 
now is a set of wings and 
they’ll be flying along with 
the prices.

—o—
In Nuremberg Field Mar

shal Von Rundstedt has told 
the court that German Gener
als did not accept the Nazi 
“Master Race” theory. The 
outcome of the war, no doubt, 
convinced them the theory 
was a phony.

—o—
In Palestine British authori

ties are herding Jews into 
barbed wire enclosures. Could 
this be called a “barbed-wire” 
curtain, Mr. Churchill ?

—o—
During the hectic prohibi

tion days many an American 
bathtub was used in the mak
ing of bathtub gin. During the 
post-war days in Germany a 
prospective tenant discovered 
that one home owner used his 
bathtub to keep his sow in. 
At least the by-product of the 
German bathtub will be much 
healthier than that which 
came out of the gin tubs.

—o—
Controls may come and con

trols may go, but Mr. Stork 
goes on forever. The birth 
rate in the State of New York 
during June, with the single 
exception of June, 1943, was

Ačiū už Patarimus; Norime 
Jų Gauti Daugiau

*- ______  I o
Geras Laisvės patriotas 

Wm. Žitkus, iš Worcester, 
Mass., prisiuntė patarimų 
dėlei sekančio Laisvės va
jaus gavimui naujų skaity- 
t o j ų. Tarp kitko, 
vietoje siuntimo laiškų se
niems skaitytojams, pra
šant gauti naujų skaityto
jų, Wm. Žitkus pataria iš
leisti lapelius, atsikreipiant 
į plačią visuomenę su pa
kvietimu užsisakyti Laisvę.

Vajus prasidės už apie 
mėnesio laiko. Dabar jau 
laikas ruoštis vajui. Mes 
prašome sumanymų iš visų 
pastovių Laisvės platintojų 
sekančio vajaus vedimui. 
Visi bandykime surast nau
jų, labiau interesuojančių 
būdų, platinimui savo dien
raščio vajaus laiku. Sugal
voję, kas būt naudinga va
jui, praneškit Laisvės Ad
ministracijai. Perduosime | 
jūsų sumanymus “L.” bend-j 
rovės direktorių tarybai, 
kuri pasinaudodama jūsų1 
sumanymais padarys planai 
sekančiam vajui gavimui: 
Laisvei naujų skaitytojų.

Nesulaikomas kainų kili
mas ant visko labai spau
džia mūsų dienraštį. Turi
me galvoti, turime planuo
ti, kaip atsilaikyti prieš me
džiagų brangėjimo audrą. 
Gavimas naujų skaitytojų 
yra patsai pamatinis daly
kas moraliam ir materia
liam sustiprinimui savo 
dienraščio.

Antras būdas, tai gavi
mas, finansinės paramos 
aukomis.
Laikraštinės popieros'kai

nos vėl žymiai pakilo, kny
ginės ir kitos popieros kai
nos taipgi kyla. Turime 
sugebėti pakelti įplaukas, 
kad pasivytų išlaidas. Nau
ji skaitytojai yra pats vy-

the highest in eighteen years.
—o—

It takes more than flour 
and a baker to make bread. 
It takeŠ a little do-re-mi be
sides. Residents of Philadel
phia and Chicago are sadly 
learning that the latter ingre
dient is also important. Bak
ers in both cities have stopped 
making dough and bread has 
become a luxury. But the 
loaves ought to be coming out 
of the ovens soon as the bak
eries kick in with some more 
dough, of the kind that is 
measured by dollars and cents.

—o—
Talking to our coal-man the 

other day we learned that 
even the coal-business isn’t so 
hot. According to him “You 
can’t fuel all the people all 
of the time.”

So much for what goes on 
around us. Let’s look at the 
things going on among us:

A pre-festival showing of 
“Prieš Srovę” will be pre- 

' sented by the “Liaudies Te-, 
atras” at the New National 
Hall, 261-267 Driggs Ave. in 
Brooklyn on October 13. A 
week later the group will 
journey to Chicago where it 
will present the drama at the 
LMS cultural festival.

MARGIN FOR ERROR:
In our column of August 10 

we reprinted a letter ad
dressed to the New York 

j Times. At that time we had 
i written that the Times had 
I not printed the letter. Last 
Tuesday, three days after our 
column, the New York Times 
printed our letter. We take 
this opportunity to admit a 
mistake.

riausias ir pats svarbiau
sias faktorius stiprinimui 
savo dienraščio moraliai ir 
materialiai. Tad kiekvienas 
turime dėtis pirštus prie 
kaktos ir kietai pagalvoti, 
kaip sumobilizuoti visas sa
vo pajėgas išvystymui sėk
mingo vajaus gavimui Lai
svei naujų skaitytojų.

P. Buknys.

Skaitytojų Balsai
FINANSINIS KLAUSIMAS 
APIE FLORIDĄ

Laisvės Nr. 182 koresponden
cijoj iš Miami, Florida, para
šyta, kad namukas 5-6 kamba
rių, 5 metų senumo, cemento 
blaksų ir smėlio — geriausios 
medžiagos — dabar kainuoja 
16-16 tūkstančių. Pagal mano 
supratimą, toks namukas du 
kartu po 16 pareitų 32 tūkstan
čiai dolerių. Ar gal kokia klai
da yra? Klausimas, ar daug 
darbininkų rastumėt su tiek 
tūkstančių dolerių.

Kiek žemiau korespondentas 
rašo: Bet, kurie turi bent 8-nc- 
tą ar desėtką tūkstantėlių, tiem 
patartina čia važiuot,. Aš su
prantu, už tiek nusipirkus na
muką, ir užtraukus kita tiek 
paskolos-morgičių, o skola —ne 
rona — ir namukas gali nuslyst 
į skolininko apieką.

1940 metajs per dvi savaites 
aš išvažinėjau visą Floridą, 
skersai ir išilgai iki Key West; 
man tuo kart Florida nelabai 
patiko, bet dabar planas pa
kitėjo. Senatvės ir sveikatos 
žvilgsniu, rudenį važiuosiu ten 
ir gal apsigyvensiu tūlam lai
kui, arba ant visados. <

V. J. Stankus
(Paminėtoj J. D. Slieko ko

respondencijoj, kur pasakyta 
“16-16 tūkstančių”, .įvyko klai
da: turėjo būti “15-16 tūkstan
čių”. Klaida pasidarė pas mus. 
— Red.)
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Užrašai iš Karo Meto 
Lietuvoje

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

(Tąsa)

Vokietija, pradėjusi lau
žyti sutartis, ėjo ir toliau 
tuo didžiųjų valstybių jau i 
nebedraudžiamu jai keliu. 
1936 m. kovo 7 d. vokiečiu 
kariuomenė užėmė demili
tarizuotą R.eino sritį. Tai 
buvo sulaužymas Lokarno 
sutarties 1-jo straipsnio, 
kuriuo Vokietija buvo įsi
pareigojusi pildyti Taikos 
sutarties 42 ir 43 straips
nius, o 42-uoju straipsniu 
buvo nustatyta, kad—

“Vokietijai uždrausta iš
laikyti arba statyti bet ku
riuos įtvirtinimus kairiąja- 
me Reino upės krante ir de
šiniajame į vakarus nuo li
nijos, nutiestos 50 kilomet
rų nuo Reino į rytus.”

43-ju straipsniu nustaty
ta, kad

“A u k š č iau nustatytoje 
srityje uždrausta burti gin
kluotas jėgas, visam laikui 
arba laikinai, ir bet kurie 
kariški manevrai, taip pat 
atlikinėti bet kuriuos pas
tovius mobilizacijos dar
bus.”

Toliau 44-me straipsnyje 
nustatyta:

“Jei Vokietija bet kuriuo 
būdu sulaužys 42 ir 43 
straipsnių nuostatus, ji bus 
laikoma kaip padariusi 
priešo žygį prieš signatori- 
nes šios sutarties valstybes 
ir kaip žygius, kurių tiks
las sudrumsti pasaulio tai
ką.” • w jp

1936 metais, lapkričio 14 
d., Vokietija paskelbė, kad 
ji vėl imanti sau suverenes 
teises visose upėse', nors 
T a i k os sutarties 331-ju 
straipsniu buvo numatyta, 
kad sutarptautinamos šios 
upės: Elba, Visla, Oderis, 
Nemunas nuo Gardino ir 
Dunojus nuo Ulmo.

Taikos sutarties 380 
straipsnis numato, kad 
Kielio kanalas turi būti at
daras visų nekariaujančių 
su Vokietija valstybių pre
kybos ir karo laivams. Tuo 
tarpu 1936 m. lapkričio 
mėn. Vokietija uždraudė ki
tų kraštų laivams naudotis 
Kielio kanalu.

Taikos sutartis ir St. 
Germain sutartis (80 str.) 
numato Austrijos nepri
klausomybę ir jos sienų ne
liečiamybę, Vokietija savo 
atstovų parašais pasižadė
jo pagerbti suverenes Aus
trijos teises. Kai tik Hit
leris atėjo valdžion, Vokie- 
t i j o j e prasidėjo smarki 
kampanija prieš Austriją;
1934 m. liepos 25 d. austrai 
naciai nužudė Austrijos 
kanclerį Dollfussą; po to,
1935 m. gegužės 21 d. Hit
leris savo kalboje pareiškė, 
kad “Vokietija neketina ir 
nenori kištis į Austrijos vi
daus reikalus, aneksuoti 
Austriją ar sudaryti “An
schluss”.” 1938 m. vasario 
12 d. po ilgos kampanijos 
.spaudoje Hitleris išsikvietė 
į Bertechsgadeną Austrijos 
kanclerį Schuschnigą, ku
riam pareiškė Vokietijos 
nepasitenkinimą dėl austrų 
nacional-socialistų padėties 
Austrijoje. Gan greitai po 
to, kovo 11 d. Schuschnigas 
buvo priverstas atsistaty
dinti, ir vokiečių kariuome
nė įžengė į Austriją. To pa
sėkoje Austrija buvo įjung
ta į Vokietijos reichą ir jos 
nepriklausomybė buvo pa
naikinta. ’

Čia netenka minėti to, 
kaip Vokietija laužė sutar
tis, padarytas su Čekoslova
kija, su Neviliu Chamber-

lainu, su Lietuva dėl Klai
pėdos, su Lenkija ir su Ta
rybų Sąjunga. Tokio ne
sąžiningumo tarptautiniuo
se santykiuose nėra paro
džiusi jokia kita valstybė.

gr. savaitei ir druskos — 
bene 100 gr. savaitei. To
kia numatoma norma, kad 
neišgaištume badu, šian
dien slapta nusipirkome 
pusantro kilogramo kiau
lienos; šiaip mėsos retai 
kur tegalima gauti. Mūsų 
šeimoje, trims asmenims, 
maisto atsargų turime tik 
—2 kg. cukraus, 1 stiklinę 
medaus ir.... 1 butelį ru
siško šampano, kurį laiky
siu iki baigsis vokiečių oku
pacija Lietuvoje.

Popiečio valandomis užė
jau pas Konradą. Pilna vo
kiečių kareivių, nė vieno 
stalelio, kur būtų galima 
prisėsti. Išėjęs, sutikau 
gatvėje V. J-tį ir kartu su 
juo nuėjome į miesto sode
lį prie teatro, arbatos išger
ti. Mieste jau nebegalima 
gauti jokio maisto. Kavi
nėse duoda tiktai arbatą ar 
juodą kavą be cukraus. 
“Maisto” ir “Para mos” 
krautuvės žmonių apgultos 
ir tik retas kuris tegauna 
ką nors nusipirkti. Dar tik 
viena savaitė, kaip prasidė
jo karas, o jau mūsų žem
dirbių krašto miestuose nė
ra maisto produktų.

Mieste judėjimas truputį 
mažesnis. Pereitą savaitę, 
dienomis ir naktimis, Kau
no gatvėmis važiavo fron
to linkui daugybė sunkveži
mių, lengvųjų mašinų, tan
kų, patrankų ir kt. Veži
mai dideli, nauji; kareiviai 
ir ypačiai karininkai šva
riose uniformose, tarytum 
vyksta į ekskursiją. Kažku
riose lengvose mašinose 
greta puošnių karininkų 
matai foksterjerus, vilkus, 
taksiukus. Vienur kitur kal
binami vokiečiai giriasi, 
kad jie per šešias savaites 
baigsią karą rytuose, o po 
to—visu svoriu pulsią An
gliją, ir karas būsiąs baig
tas prieš Naujus Metus.

Laisvės Alėja labai pasi
keitė netik savo išore, bet 
ir jos publika pasikeitė. Kai 
kur langai išdaužyti, prie 
tokių past a tų prilipyti 
trumpi vokiški ir lietuviški 
skelbimai — “Wer pluen- 
dert, wird erschossen” (Kas 
plėš, bus sušaudytas). Gat
vėse nebesutinki matytų ir 
pažįstamų veidų. Žydų nie
kur nebematome, — jiems 
draudžiama rodytis viešo
siose vietose.

Per radiją skelbiami įvai
rūs patvarkymai ir įsaky
mai tvarkai palaikyti su 
nurodymais, kaip rinkti la
vonus, kaip ir kur juos lai
doti, kaip užtemdyti lan
gus. Draudžiama vaikščio
ti gatvėse tarp : 
landos. Kauno : 
šiandien duoda 
lietuvių, latvių, 
kiečių kalbomis.

Laisvės Alėjoje sutikau 
dailininką Galdiką. Jis sa
ko neturįs jokių žinių apie 
dailininkę Marytę Račkaus
kaitę, kurios gerbėju jis sa
kosi esąs. Prašęs Mikėną, 
kuris gyvena Fredoje, būti
nai pasiteirauti ir susisiek
ti su juo, Galdiku, bet nieko 
iš jo nesulaukiąs.

Maisto atsargų 
turime, jaučiame 
cukraus, mėsos,

1941.VI.30 d. Pirmadienis
Šiandien ir vėl didžiau

sias judėjimas Kauno gat
vėse. Be pertraukos va
žiuoja sunkvežimiai, leng
vieji automobiliai, motocik
lai. Visuose — pilna vokie
čių kareivių. Kitu gatvių 
šonu iš fronto grįžta tuščios 
automašinos. Vokiečiai 
prie Aleksoto ir prie Gele
žinkelio tiltų pastatė pom 
toninius tiltus, kuriais be 
pertraukos eina jų lengvas 
ir sunkus transportas.

Per radiją praneša, kad 
vokiečiai paėmė Daugpilį.

Apie 11 vai. pro mūsų 
įstaigos langus ginkluota 
vokiečių sargyba nuvarė 40 
žydų. Spėliojama, kad jie, 
tur būti, varomi į sušaudy
mo vietą.

Vakar įdomių žinių gir
dėjau iš F. K-os. Jis ma
tęs, kaip su vienu žydu bu
vęs vokiečių nuvarytas ir 
Liudas Dovydėnas. Ar gi 
tai būtų tiesa? Sako, kad 
buv. Aukščiausios Tarybos 
nariai būsią išimtinai tik 
vokiečių Gestapo žinioje. 
Anot gandų, pasklidusių 
Kaune, iš 50-ties šoferių, 
kurie iš Lietuvos vežė ko
misarus ir kitus aukštus 
komunistus pareigūnus, še
ši jau grįžę į Kauną, pali
kę savo mašinas ir kelei
vius kas šioje Zarasų pusė
je, kas Zarasuose. Sakoma, 
kad Liaud. Komisarų Tary
bos pirmininkas M. Gedvi
las, Aukščiausios Tarybos 
pirmininkas J. Paleckis, 
Ant. Venclova ir kt. likę be 
šoferių ir veikiausia jau 
esą gestapininkų suimti ir 
atgabenti į Kauną. Įdomu, 
kas platina tokius gandus 
ir kam jie gali būti reika-

23 ir 5 va- 
radijas nuo 
pranešimus 
estų ir vo-

Šaukimas Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresan

Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas įvyks š. m. rug
pjūčio 24, 25 ii’ 26 dd. Mon
tevideo uje, Uruguajaus sosti
nėje. Taigi skaitytojas šiuos 
žodžius skaitys pačiose kon
greso išvakarėse. Dėl nepa
lankių susisiekimo priemo
nių mus šis kongresan kvie
timas tepasiekė tik šiomis 
dienomis. Vis vien mes jį de
dame, paimdami iš argenti
niečių “Vienybės” liepos 10 
d. laidos, kaipo istorinį do
kumentą. — Laisves Red.

....... ................ .  *■ "■ '■ < 
sušaukti tos vietos susirin
kimą, nepaliekant nė vieno 
nekviesto, ir tame susirin
kime pasvarstyti apie šį 
kongresą ir išrinkti atsto
vus (ar atstovą), suteikiant 
jiems raštą su visų susirin
kusiųjų parašais.

Atstovų kelionės išlai
dos. Jei organizacijos savo 
ižde neturi pakankamai pa
jamų apmokėti kelionės iš
laidas, tai geriausias bū
das išleisti tam tikrus bo
nus arba aukų lapus. Tą 
patį mes rekomenduojame 
ir neorganizuotoms koloni
joms.

Prie darbo, tad, broliai ir 
seserys! Už kongreso pa
sekmingą įvykdymą! At
minkime, kad PAL kongre
sas bus svarbiausiai le
mianti visos mūsų išeivijos 
pažangiųjų siekių išraiška!

PAL Kongreso šaukimo 
Komisiją.

NUO ARGENTINOS:
Tadas Adamonis, pirm.; 

Juozas Baltušninkas, sekr.; 
Pranas Dumbliauskas, ižd.; 
Olga Gorienė, Danielius Ja
kubonis, Jonas Januška, 
Silva Kažukauskas, Juozas 
Kaupaitis ir Stasys Ver- 
cinskas.
NUO URUGVAJAUS:

Antanas Vaivuskas, pir.; 
Jurgis Janulionis, sekret.; 
Juozas Lekavičius, iždin.; 
Stasys Rasikas, Lucija Re- 
vuckienė, Balys Paulaus
kas, Antanas Brelingas, Ro
mualdas Valionis ir Petras 
Lapinskas?

atsižada savo sutarčių bei 
iškilmingų pareiškimų, pa
darytų Jaltoje ir Potsdame, 
kad išvien sunaikinus iki 
paskutinio fašistinio liku
čio, kur tik jis rastųsi. Šian
dien jau atvirai užsistoja ir 
remia visas fašistines - fa-' 
langistines santvarkas ir 
padeda vystyti reakcines 
jėgas jų pačių valdomose 
šalyse. Tokiais atvirais 
globotojais pasirodė Ispani
jos klausimu, Graikijos 
liaudies laisvės ir nepri- 
k 1 a usomybės sutrempimu, 
Indonezijos, Egipto, Pales
tinos, Indijos, Kinijos ir ki
tų kraštų liaudies demokra
tinių siekių sužlugdymu. Iš 
naujo paėmę hitlerinės Vo
kietijos propagandos meto
dus, imperialistiniai viešpa
čiai skubotai tveria tautų ir 
kraštų agresyvinius blokus. 
Panaudodami į v a iriausias 
demagogijos ir apgaulės 
priemones, nuodina žmonių 
galvosenas, imasi reakcinių 
žygių prieš pažangųjį judė
jimą ir, nė valandėlės ne
gaišdami, ruošiasi kitam 
karui prieš laisvę ir taiką 
mylinčias tautas.

Baisu ir pagalvoti, ką 
reikštų žmonijai naujas 
karas. Jo viską naikinanti 
ugnis, be abejo, pirmučiau
sia apžiotų mūsų gimtąją 
žemę — Lietuvą, kurios ne
liktų nė pėdsako! Todėl, 
mums lie tuviams reikia 
veikti, vienytis, organizuo-. 
tis ir kartu su viso pasau
lio demokratine liaudimi, 
kovoti prieš naujojo karo 
ruošėjus, prieš reakcinguo
sius imperialistus!
Vienybė Bendram Lietu

vybės Darbui
Pietų Amerikoje mūsų 

išeiviją sudaro arti 100,000 
lietuvių. Tik mažas jų nuo
šimtis tėra įsitraukęs į or
ganizuotą veiklą; didžioji 
dalis laikosi pasyviai, nors 
ir pritaria pažangos ir kul
tūros sąjūdžiui; nežymi 
mūsų tautiečių dalis veda 
antidemokratinę akciją, 
stengiasi kiršinti, ardyti 
vienybę ir atvirai išstoja 
nacifašizmo bei reakcijos 
pusėn.

Kongrese bus ieškoma 
būdų, kaip visiems demo
kratiškoje formoje susitar
ti, kad bendromis jėgomis* 
praplėtus lietuvių kultūri
nę veiklą šiame kontinente. 
Šį klausimą taipgi turėsime 
spręsti nuoširdžiai, kons- 
truktyviškai, atmetant par- 
tijinius interesus, ideologi
nius bei dvasinius skirtu
mus. Juk yra visų ta pati 
pareiga ir ta pati atsakomy
bė stengtis išlaikyti lietu
viškas mokyklas, skaityk
las, kultūrinius klubus, me
no grupes, kad pastojus ke
lią ištautėjimui ir kad pa
laikius gyvą tautinį ryšį su 
tėvų žeme, su jos istorija, 
kultūra, kalba ir taip to- 
liaus.

Šį opų ir nepaprastai 
svarbų klausimą privalome 
vykdyti mes, visi P. Ame
rikos lietuviai. Puikiai ma
tėme, kad buvusiems “ofi- 
cialistams” tiek terūpėjo 
lietuvybė, kiek jiems buvo 
prisiunčiama litų; pasibai
gus litams — pasibaigė ir 
jų “patriotinė veikla.” Mes, 
lietuviškąją kultūrą ir vie
nybę palaikysime be jokių 
pašalpų; mes, tatai pajėg
sime išlaikyti savo bendro
mis jėgomis, visų lietuvių 
nefašistų gera valia!
Spaudos, Jaunimo, Moterų 

ir Kiti Klausimai
Spauda taipgi yra rim-

tas visų rūpestis. Kongre
sas galės rasti priemonių, 
kaip geriau pastatyti pa
žangiąją spaudą. Viena iš 
rimtų kliūčių, tai neturėji
mas nuosavų spaustuvių ir 
spaudos specializuotų dar
bininkų. Galėsime šį klau
simą atydžiai pastudijuoti 
visi, bendrai, kongreso se
sijose.

Kongresas taip pat gvil
dens moterų ir jaunuolių 
visuomenines užduotis; bus 
svarstoma, kaip geriau iš
vystyti, ypatingai, jaunimo 
organizacijas. Todėl, yra 
būtina, kad jaunuoliai ir 
moterys susirūpintų turėti 
savo atstovus.

Yra ir daugiau panašių 
ir labai rimtų klausimų. 
Būkime tikri, kad juos vi
sus paliesime ir kiekvienam 
iš jų suteiksime teigiamą 
prasmę, jeigu į kongresą 
suvažiuos atstovai su vie
nybės ir bendro, lietuviško 
darbo norais.

To pasėkoje, didžiai liks 
dėkingi mūsų Tėvynė, mū
sų kolonijos ir šio žemyno 
demokratinių kraštų san
tvarkos, kurioms įrodysime 
savo lojalumą.
Tad Eikime Prie šio Kon

greso Įvykdymo!
Kaip prie jo visiems pri

sidėti? Pirmoj vietoj steng
tis, kad iš visų vietų su
važiuotų atstovai. Ypatin
gai visos kiek pažangesnės 
draugijos — kultūrinės, pa- 
šalpinės, spaudos ir kt.—tu
rėtu susirinkimuose išrinkti 
savo atstovus ir juos aprū
pinti kredencialais. Tose 
vietose, kur nėra organiza
cijų, bet gyvena didesnis 
skaičius lietuvių, nieko ne
laukiant imtis iniciatyvos

1946 m. rup'Diūčio 24. 25 
ir 26 dd., Montevidėjuje, 
ivyks Pirmas Pietų Ameri
kos Lietuvių Kongresas, į 
kuri suvažiuos Argentinos, 
Braziliios ir Urugvajaus 
pažangiųjų lietuvių organi- 
zaciių, spaudos. įvairių ko
mitetu bei saviveiklos rate
liu, atstovai ir svarstys du 
sekamus pagrindinius pun
ktus:

1) Parama mūsų Tėvy
nei. ir

2) Visu P. Amerikos de
mokratinių lietuvių vieny
bė.

Tai du klausimai, kuriu 
reikalais privalome gyvai 
susirūpinti visi laisve ir tai
ką mylinti lietuviai, visi 
antifašistinių nusistatymų 
tautiečiai.

Paramos klausimu P. 
Amerikos lietuviai negali 
daug kuo pasigirti. Dėl bu
vusių nepalankių aplinky
bių, o svarbiausia, dėl ne
vieningo šio darbo pravedi- 
mo, mūsų gimtoji šalis iki 
šiol dar nesusilaukė tokios 
paramos, kuri įmanoma su
daryti ir pasiųsti.
Padvigubinkime Paramą 

Tėvynei!
Naikinamoji karo ugnis 

mūsų Tėvynę keliais atve
jais žiauriai nusiautė. To 
pasėkoje veik iš pamatų li
ko sugriauta jos ekonomi
ka, sunaikinta nesuspėjusi 
išsivystyti pramonė, milži
niški nuostoliai padaryti 
jos žemės ūkiui ir gyvuli
ninkystei; mokslo ir tauti
nės kultūros srityje vokiš
kieji okupantai paliko sun
kiai užgydomų žaizdų, o ge
riausi j į Lietuvos elementą, 
darbščiausius ir sąmonin
giausius mūsų brolius ir se
seris, begailestingai nužu
dė arba padarė fiziniais ir 
dvasiniais paliegėliais.

Tačiau mūsų tauta išliko 
gyva ir visu ryžtu, visomis 
pajėgomis stojo atstatyti 
kas suniokota, kas pažeista. 
Šiame atsikūrimo darbe 
Lietuvai į pagalbą ateina 
pasaulio lietuviai. Mes, P. 
Amerikoje g y v e p a ntieji, 
bendromis jėgomis išvystę 
plačią kampaniją, daug kuo 
galime prisidėti su materia
le parama. Šią patriotinę 
pareigą privalome atlikti 
visi ir visos! Kongrese 
spręsime šį klausimą, nuo
šaly paliekant visus mažus 
politinius skirtumus, ideo
loginius bei dvasinius įsiti
kinimus. Tiktai toks kon
gresas šiam solidariam dar
bui nustatys gaires ir kon- 
kretines jo įvykdymo for
mas.

Kova Su Naujojo Karo 
Ruošėjais

Be to, P. Amerikos lietu
viai negali pasyviai laikytis 
priešakyje dabartinių pa
saulio įvykių, kada vėl 
grūmojama žmonijos sau
gumui ir taikai. Trečiojo 
karo pavojus visų aiškiai 
matomas. Didžiosios pa
saulio kapitalistinės impe
rializmo valstybės bando 
sugrįžti į senąsias vėžes ir

Washington. — šeiminin
kių organizacijos reikalau
ja, kad valdžia sugražintų 
kainų kontrolę mėsai, svies
tui ir kitiems valgiams.

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.

CIO Bevielinių Telegra- 
fistų Unija veda derybas su 
samdytojais. Tuo tarpu • 
streikas tęsiasi.

Parašė
DR. J. J. KAšKIAUčIUS
Išleido Dienraštis Laisvė

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 
ir mokestį.

ENGLISH - LITHUANIAN
SELF - INSTRUCTORIš tarnybos grįžau apie 

ketvirtą valandą po pietų. 
Buvau užėjęs į Pienocentro 
valgyklą sodelyje. Daug vo
kiečių kareivių. Baisiai ne
švaru. Ant grindų nuorū
kos, prišiukšlinta; popier
galiai, duonos plutos po sta
lų, bulvių lupinos. Kaip 
kiaulių tvarte. Greta ma
nęs prie kito stalelio sėdė
ję du vokiečiai suvalgė po 
vieną porciją keptų maka
ronų su spirgučiais, išgėrę 
5 butelius pieno šampano, 
sumokėjo 5 rublius, t. y. pu
sę markės, t. y. mažiau, ne
gu Vokietijoje mokama už 
dvi dėžutes degtukų (po 30 
pf. už dėžutę). Jie nuošir
džiai juokėsi.

Apie 6 vai. vakare pas 
mane užėjo brolienės tar
naitė iš A. Fredos. Teira
vosi apie brolienę. Ji pasa
koja, kad brolienė pirmą 
karo sekmadienį pavakary 
išėjusi su mažu Tomu iš na
mų. Po kelių valandų ji te- 
lefonavusi, pranešdama, 
kad kėlėsi valtyje per Ne
muną, ties Karmelitų baž
nyčia ir prie upės su vaiku
čiu slapstėsi krūmuose. Bai
siai daug pergyvenusi. Pa
siekusi savo sūnaus butą, 
ir jis tą patį sekmadienį va
kare su Tomu išvažiavęs į 
Vilnių. Brolienė dar sakė 
tarnaitei, kad ji eisianti 
nakvoti Cvirkų bute, o pir
madienį, t. y. VI.23 d., ke
tinanti grįžti namo į A. 
Fredą ir namie būsianti iki 
karo galo.

.(Bus daugiau). .

visai ne- 
trūkumą 

duonos. 
Vokiečiai, susitardami su 
įvairiomis lietuvių įstaigo
mis, greitai nustatysią mai
tinimo normas, ir mes galė
sime pirkti tiktai normuo
tas prekes ir produktus. 
Laisvoji prekyba būsianti 
u ž d r d u s Įa. Pasakojama, 
kad mūsų maisto produktų 
normos būsiančios labai 
kuklios; vokiečiai, girdi, ži
no, kad mūsų žmonių turi
ma maisto atsargų, todėl 
nesą reikalo skirti dideles 
normas. Duonos bus duo
dama po 200 gr. dienai vie
nam žmogui; cukraus— 125

427 LORIMER STREET, 
Brooklyn 6, N. Y.
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DETROITO ŽINIOS

(Tąsa)
.— Lijų, Smoliasinskių, — pridūrė Fro

se. # k W p
— Ką ten skaičiuoti! Kartu su vo

kiečiais kaimą plėšė, kasdieną plėšia.
— Viskas žinoma, ką ten daug kalbė

ti !
—Tylėkit, bobos!—įsiterpė Terpylycha, 

kuri pati labiausiai trukdė, — teismas 
lieka teismu, ir viskas turi būti pasaky
ta!

— Ką dar šnekėti? Juk žinome, kas ir 
kaip, žiūrime į jį kiekvieną dieną, kiek
vieną dieną krenta jam žmonių skriau
dos, žmonių kraujas ir ašaros plaukia...

— Na tai kaip, dar klausime?
— Ką čia dar laiką gaišinti, baigti ir 

viskas...
Haplykas žiūrėjo į juos išsprogusio

mis iš kaktos akimis. Jam viskas atro
dė kaip baisi klajonė, ta apytamsė troba, 
raudoni lemputės blykčiojimai, tas kuž
dėjimas, per kurį vyko apklausinėjimas.

— Na, tai kokie yra pasiūlymai? — 
iškilmingai paklausė Terpylycha.

— Pribaigti gyvatę!...
— Pribaigti!
— Taigi, draugai, yra pasiūlymas, pri

baigti gyvatę. Kas už?
Visos rankos pakilo į viršų.
— Kas prieš? Kas susilaikė?
— Nėra tokių.
—Na, tai aišku, draugai. Aleksand

rai, užrašykite, perskaitykite.
Arklių prievaizda ilgai drėskė popie

rium plunksną. Visi laukė tylėdami. Pa
galiau jis atsikėlė nuo stalo.

— Teismas, susidedantis iš Aleksand
ro Ovsiejaus...

— Kodėl gi jūs taip save pirmoj vie
toj? — užprotestavo Terpylycha.
• — Argi ne vistiek? — Frosė užsistojo 
arklių prievaizdą.

— Na, tegu jau taip būna, — numojo 
ranka Horpyna, nejausdama bobų para
mos.

— Teismas, susidedantis iš Aleksand- 
ro Ovsiejaus, Terpylychos Horpynos, 
Grochačaitės l^rosės....

Eufrosinos, — pataisė, ir Aleksan- 
ras pasilenkė prie stalo.

— Grochočaitės Eufrosinos, Lemešy- 
tės Natalijos ir Pucyrienės Pelagijos, 
apklausinėjęs kaltinamąjį Haplyką Pet
rą, buožę, nusikaltėlį ir vokiečių seniū
ną, vienbalsiai nusprendė jį nubausti 
mirties bausme.

Haplykas pabalo ir žiūrėjo į visus iš
sprogusiomis akimis.

— Vadinasi, viskas tvarkoj,—džiūgau
dama paskelbė Terpylycha.

— Palaukite, — įsiterpė Frosė, —nu
spręsti nusprendėm, o kaip gi mes jį pri
baigsime?

Netikėtai užklupti dairėsi vienas i ki
lį

— Tikrai, kaip?
— Pakarti gal jį? — pasakė Pucyrie- 

t /. nė.
/ — Kur gi jį pakarsi? Čia troboj?

— Kvailai šneki. Kuolu kakton tvoti, 
jL ir viskas.

— Nušauti nenušausi, nes ir nėra 
kuo...

— Žinoma, kad dar į šūvį visi vokie- 
| Čiai 'subėgtų.

Haplykas pradėjo drebėti. Kalbėjo 
apie jį, svarstė mirties būdą, lyg jo čia 
nebūtų, lyg jis būtų negyvas daiktas. Jį 
apėmė nepaprasta baimė, smaugianti, 
jam bloga pasidarė. Krito ant kelių.

— Žmonės, geri žmonės, pasigailėkite 
manęs! Padariau nuodėmę, daugiau ne- 

į f bedarysiu!
Šliaužiojo keliais po aslą, daužė galvą 

paliai bobų kojas, jos traukėsi kaip įgel
tos.

— Eik šalin! Žiūrėkite, gyvatė!
L _ Haplykas apsiverkė. Per veidą liejosi 

ašaros, nužymėdamos nešvarias vagas.
— Žūionės, geri žmonės! Maldauju 

jus, maldauju dėl jūsų vaikų!
— Aha, dėl vaikų! Per tave žūsta mū

sų vaikai, šuns sėkla, tu, per tave!
— Man liepė, privertė, įsakė, — pasi

kukčiodami verkšleno.
•— Nekauk, nes kai vošiu plauska per 

makaulę... Žiūrėkite, liepė... Nekaltas 
avinėlis... Bet iki Rostovo nukeliavai jų 
beieškodamas, ką?

— Pasigailėkite, pasigailėkite, —gar
galiavo šliaužįodamas asla.

Žiūrėjo į jį su pasišlykštėjimu.
— Tfu, koks jis, nei gyventi nei mirti 

nemoka kaip žmogus, — pasipiktino Pe- 
lagija.

— Klausykite, bobos, nėra čia ko su 
juo tiek laiko terliotis—dar sulauksime, 
kad mums tuo savo kaukimu vokiečius 
prišauks.

— Na tai kaip?
Aleksandras priėjo iš užpakalio ir už

nėrė virvę ant gulinčiojo kaklo.
— Už gerą darbą, — pasakė ir pasi- 

spiaudė delnus.
Frosė sucypė.
— Tylėk!
Ilgi pirštai sulindo, įsikabino į aslą, 

kojos pasitempė. Seniūnas buvo nebegy
vas.

— Padėkite, tu padėk, Froska.
Paėmė lavoną už pažastų, Frosė už 

kojų. Terpylycha atsargiai dirstelėjo į 
kiemą. Bet visur buvo tylu, tiktai vė
jas staugė, varinėdamas sniego sūku
rius.

— Na tai į šulinį, palengva, ten duo
bės... '

Kieme stovėjo senas, gilus šulinys... 
Išdžiūvo jis jau seniai, prieš daugelį me
tų. Dabar iki pusės jį užpustė sniegas. 
Įmetė kūną į šulinį. Nukrito minkštai, be 
garso. Aleksandras kastuvu žarstė snie
gą, nuo kraštų metė jį gilyn.

—Tegu iki pavasario pagulės, pava
sarį reikės ištraukti.

— Iki ryto sniegas viską užpustys, nė 
pėdsako neliks.

— Tai kaip dabar, namo?
— Palaukite, ko ten naktį landžioti... 

Pavyko vieną kartą, gali nepavykti ki
tą, — užprotestavo Aleksandras. —Vie
tos pas mus yra, pamiegosite iki ryto. 
O rytą tylutėliai kiekviena sau...

Sugulė kaip galėjo, ant suolų, ant 
grindų. Bet sunku buvo miegoti.

— Tik kad tu, Aleksandrai, protokolą 
gerai paslėptum, grįš mūsiškiai, reikės 
atiduoti...

— Jau aš paslėpsiu, nebijok, niekas 
nesuras.

— Taigi. Tiktai kad nežūtų, juk teis
mas ne juokai.

— Tokį ir be teismo galima užmušti.
— O vis dėlto švariau — teismas. Kad 

tai mes tarybiniai piliečiai, savo teise...
— Na žinoma, — jau mieguista pri

tarė Frosė.
— Na ir matote, Aleksandrai, pavy

ko, — dar kartą pabrėžė Terpylycha.
— O dėl ko gi neturėjo pavykti, —su

murmėjo užmigdamas.
VII

Trinktelėjo durys. Kriaučiukienė palei
do iš rankų kibirą. Vanduo išsiliejo 
plačia srove po molinę virtuvės asl^.

—Ką čia, kiauras rankas turite?— 
piktai riktelėjo Verneris, pašokdamas, 
kad nešvarus vanduo jam neaptaškytų 
žvilgančių batų.

Ji nieko neatsiliepė. Smarkiai dau
žėsi jos širdis. Paėmė skudurą ir sėmė 
palietą vandenį. Rankos drebėjo, po ke
lis kartus šluostė skuduru sausas vie
tas, palikdama aslos nelygumuose kla
nus. Ne, šiandieną nieko negalėjo dirb
ti. Kiekvienas garsas, kiekvienas šnarė
jimas veikdavo ją kaip botago kirtis. 
Visa savo būtybe ji laukė anųjų. Juk 
jau galėjo grįžti, juk galėjo jau būti,— 
ėjo ir nežinia, kada sugrįš, galėjo pasi
rodyti kiekvieną akimirką.

Kaip įkyrų sunkumą ji jautė tai, kad 
tik ji viena, vienintelė žino kaime. Dau
giau niekas. Kad ji viena nešioja širdy
je paslaptį. Geriau buvo, kad niekas ne
žinojo, bet juk sunku buvo pačiai laukti. 
Širdis apmirdavo, užimdavo kvapą, nes 
juk galėjo bet kurią sekundę, bet kurį 
momentą...

—O tu pagalvok, kaip tai padaryti, — 
kreipėsi Verneris pro petį į dar gulinčią 
Pusią. Išėjo, dar kartą trenkdamas du
rimis, ir Kriaučiukienė, nors tam garsui 
buvo pasiruošusi, vis dėl to krūptelėjo.

O Pusią gulėjo padėjusi rankas po 
galva ir prikandusi lūpą trikampiais 
dantimis. Kokiu tonu tai pasakė! Lyg ji 
būtų vergė, tarnaitė, lyg privajėtų jam 
patarnauti. Jis negalėjo surasti parti
zanų, nors turėjo kareivių, telefonus, 
viską, o turėjo surasti juos ji, su kuria 
niekas kaime nenorėjo šnekėti. Supyko.

(Daugiau bus)

Maskvos Vaikučiams
Detroite gyvenanti žydai 

smarkiai susirūpino teikimu 
pagalbos Sovietų šalies vaiku
čiams. Jie nusitarė įrengti 
Maskvoj vaikučiams ligoninę. 
Tam tikslui dabar pradėjo 
kampaniją sukėlimui $50,000.

Karštis ir Sniegas
Nepaprastas karštos vasa

ros sezonas gyventojus pusėti
nai kankina; darbininkai fa
brikuose prie tūlų sunkių dar
bų negali iškęsti ir masiniai 
eina namo. ,

Miesto Taryba betgi jau 
.rengiasi didelių šalčių ir snie
go pūgų sezonui: nusitarė 
pirktis 3,600 naujų špatų snie
go nukasimui. Mokės po $6.70 
už tuziną.

Tai Bent Romansas
Sam Nessina, eks-kareivis, 

įsižiūrėjo į Mrs. Dorothy Moll. 
Nusprendė sueit su ja į stoną 
moterystės. Ji pasipriešino: 
girdi, aš jau vedusi, bet Sam 
nusprendė nenusileisti.

Aną rytą važiuoja toji mo
teriškė busti į darbą; žiūri per 
langą ir. . . ugi ve tas roman
tiškas Sam savam troke lydi 
busą ir žestikuliuoja ranko
mis.

Prie E. Grand Blvd, jai rei
kėjo persėst į kitą busą. Pri
bėgo prie jos Sam ir rimtai 
pasiūlė sėst į jo troką ir “elo- 
pint” abiem. . . kur akys ma
to, kur kojos neša.

Moteriškė nesutiko. Sam ne
teko kantrybės ir pradėjo ar- 
gumentuot, panaudodamas net 
savo kumštį. . .

Subėgo publika, atsirado ir 
policija. Romantiškas Sam sė
di dabar kalėjime, ir dūsauja.

CIO Labdarybe
Nacionalėj CIO unijų kon

vencijoj, kovo mėnesį, Atlan
tic City, iniciatyvoj Detroito 
lokalų, paskirta $6,000 nupir
kimui trijų specialiai įrengtų 
automobilių tikslu apdovanot 
tris eks-kareivius, kurie karo 
metu neteko kojų.

Tokis humanitarinis CIO žy
gis žaibų greitumu pasklido 
po visą šalį; iššaukė nepapras
tą entuziazmą. O tokių eks-ka- 
reivių, kurie karo frontuose 
kovodami fašizmą neteko 
abiejų kojų, yra net 20 tūks
tančių !

Tokis CIO konvencijos žy
gis davė impulsą net ir šalies 
Kongresui. Senatas, pirm iš
siskirsčius vakacijai, paskyrė 
$30,000,000 nupirkimui vi
siems tokiems nelaimingiems 
eks-kareiviams specialius au
tomobilius, maž-daug tokius, 
kaip kad turėjo mirusis prezi
dentas Rooseveltas.

Misteriškos Dėžes
Valdiškam karo reikmenų 

sandėlyje, 5178 Russell, su
krauta devynios galybės už
kaltų dėžių. Tai .vis liekanos 
karo reikmenų, viso net 39,- 
000 dėžių.

Kas jose yra?
Kam j’os ten laikomos?
Išėjus aikštėn, jogei už ren- 

dą tai vietai mokama tūkstan
čiai dolerių, pradėta tyrinėji
mas. Pasiekė net ir Washing- 
toną. Kongreso specialė komi
sija pasiteiravo šen ir ten ir 
surado:

Niekas nėra tikras, kas jo
se yra. Spėjama, gal šriubu- 
kai, gal ir kitkas. Planuojama 
dabar tas rtiisteriškas dėžes

parduot kaipo skrepus po vie
la centą už švara.

Menininkai Sujudo
Įvyko puikus plenaris susi

rinkimas tikslu rengtis Ameri
kos Lietuvių Meno ir Kultūros 
Kongresui ir Parodai.

Dalyvavo atstovai net nuo 
10 įtakingiausių vietos lietuvių 
organizacijų bei daug ir šiaip 
veikėjų.

Daugelis pasigedo Lietuvių 
Radijo Kliubo atstovų...

Išrinkta įvairios komisijos 
atlikimui specifiškų darbų; 
vieni rūpinsis finansavimu pa
siuntimui į Chicagą chorų, lo
šėjų, solistų. . . kiti surinkimu 
ir pristatymu ten į parodą 
įvairių dailės kūrinių,. . . treti 
suverbavimui į kontestus pa
vienių dainininkų.

Darbas didelis, bet kilnus ir 
vertas pergyvent nors ir sun
kiausią rugiapjūtę.

Per daugelį metų mes čia 
auklėjome lietuvių tarpe me
ną ir kultūrą. Dabar, ateinantį 
rudenį, Chicagoje, bus proga 
ta viską demonstruot. Ir rei
kia pasakyt, jogei Detroito lie
tuviai, nežiūrint obstrukcijų, 
tą viską atliks dideliu pasimo- 
jimu ir džiuginančiais' rezul
tatais.

Detroito Lietuvių Kliubas, 
gerai suprasdamas reikalą to
kį milžinišką darbą finansuo
ti, paskyrė visą dešimtinę. Ge
ra pradžia. Kas bus sekantis?

Eikime Į Talką
Prisirengimas į tą Nacionalį 

Lietuvių Meno ir Kultūros Su-1 
važiavimą eina sparčiai ir rū-į 
pestingai. Prie progos leiskite 
išeit ir su mano dvylekiu:

Desėtkai metų atgal, kada 
mes čia budavojom, o paskui 
ir auginom vietos lietuvių tar
pe proletarinį meną ir kultūrą, 
buvome sudarę gerai discipli
nuotą aktyvą. Dirbome suši
lę. . . Ir daug ką atsiekėm.

Dirbt šioj šakoj tada reikė
jo prie labai sunkių aplinky
bių. Viena, patys turėjom ma
žai patyrimo; antra, kąlč 
skerspaines mums iš kairės h 
dešinės. Veikiausia, tokios 
sunkios aplinkybės ir išaugi
no mūs tarpe tada šioj darbo 
srityje savo rūšies milžinus.

Tėmijant tą pirmą plenarj 
susirinkimą liepos 27 d., ku
riame buvo išdirbta ir priim
ta planas, kaip demonstruot 
Amerikos lietuviams rudenį 
Chicagoj, ką mes čia, Detroi
te, meno ir kultūroj šakoj at
likom ir išauginom, — neno- 
roms kilo klausimas:

Kodėl dabar to viso triūso 
apvainikavimui nesimato tų 
darbuotojų taip puikiai veiku
sio aktyvo, kurie savo laiku

užėmė atsakomingas pozici
jas?

Jeigu ne ką kitką, tad bent 
reikėtų tiems veteranams at
eit į susirinkimus ir pasigro
žėt savo tų taip labai didelių 
darbų rezultatais. . .

Susirinkimai įvyksta dabar 
kiekvieno šeštadienio vaka
rais, Draugijų svetainėje; kar
tosis iki praeis Suvažiavimas 
ir Paroda Chicagoje.

Mintyje turiu Maknavičių, 
Šeputį, Naką, Terzienę, Greb- 
liką, Misevičių, Povylaitį, Ga
relį, Demskienę, Totorį, Biršto
ną. Buvo daug ir kitų, bet apie 
tai gal bus plačiau nušviesta, 
kada eis raportai iš kolonijų 
Nacionaliam Suvažiavime Chi
cagoj.

Suvalkietis.

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

Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964
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JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVėrgreen 7-1661

<!>

BOSTONO APYLINKEI
FUR COATS

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

UŽEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ RINKTINIUS

NAUJUS FUR COATS 
Geresnes Kokybės ir už Žemesnę Kainą

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

Ko tik jūs pageidaujate FUR COATŲ reikale, užeikite 
pas mus pasitarti — draugiškai ir teisingai. ANTANO 
VASARIO patyrimais ir patarnavimu jūs džiaugsitės.

KAY FUR SHOP
63 Pleasant St., Brockton, Mass.

NOTABP 
PUBLIC

TELEPHONIC 
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.
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ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) *

Laidotuvių 
Direktorius

>

>

»

Liūdėsio 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 Mt Vernon St I 
PHILADELPHIA, PA. •

Telefonas Poplar 4110 a

. ,2^ • > • . . , ■ -5
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r Penktas Puslapis

Detroit, Mich.
Detroito skyriaus L.P.T.

Komiteto Žinios

Detroitiečiai matė Lietuvą 
Filmoje

Ilugpiūčio 3-čią, šeštadienio 
naktį, Fordsono teatre, kurio 
savininkais yra gerai čia žino
mi \progresyviai lietuviai, Pra
nas Jočionis ir Mykolas Pra- 
kevičius, buvo rodoma filmą 
iš Lietuvos, kurią parvežė A. 
Bimba, L.P.T. Kom-to pirmi
ninkas. >: ą

Susidomėjimas žmonių Lie
tuva pasirodė didelis; paveik
slai buvo rodoma vidurnaktį, 
nuo 12-toš, vienok susirinko a- 
pie 4-ri šimtai publikos ir ste
bėjo, kaip dabar jau tvarkosi 
Lietuva prie tarybinės val
džios. Buvo taipgi parodyta 
filmą ir apie Darių su Girė
nu, tragiškai žuvusius lietu
vius lakūnus pasiryžime orlai
viu perskristi Atlantiką. Šią 
filmą komitetui suteikė veltui 
J. Miškinis, kuris Detroite yra 
plačiai žinoma teatrų biznyje. 
L. P. T. Komitetas gerbiamam 
J. Miškiniui taria širdingą a- 
čiu.

Nesiimsiu čia rašyti, kokią, 
būtent, nuomonę apie filmą 
įgavo ją matę, nuomonių kaip 
visad taip ir šį sykį buvo į- 
vairių. Svarbu tai, kad ši 
skaitlinga publika, nors mažoj 
formoj, jau matė dabartinę 
laisva Lietuva, o L. P. T. Ko- 
mitetui vedimui jo darbo at
nešė gražaus pelno, ko pasė
koj šiomis dienomis pasiųstą 
centraliniam komitetui į Broo- 
klyną dar $400. Reiškia, Det
roito skyrius LPTK sukėlė 
Vilniaus Medicin. ir Vėžio Li
gos Instituto įrengimui visai 
arti aštuonis tūkstančius dole
rių. Mačiau Vilny kažkieno 
buvo pažymėta, kad detroitie
čiai šiam tikslui esą sukėlę a- 
pie $7000, bet tai netiesa, o! 
skirtumas $1000 nėra taip ma
žas, kad praleisti nepatėmi- 
jus.

LPTK Detroito skyrius šir
dingai dėkoja geraširdžiai De
troito lietuvių visuomenei už 
rėmimą šio Lietuvos gelbėji

<
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PHILADELPHIA, PA.
Visų Laukiamas Didysis

PIKNIKAS
PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVĖS
Rengia Phila. ir apylinkes pažangiosios lietuvių organizacijos

Įvyks Sekmadienį
(Prieš LABOR DAY Šventę)

RUGSĖJO 1 SEPTEMBER
Labai patogioje vietoje

CRESCENT PICNIC GROUNDS
PUIKI SALE ŠOKIAMS

56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.
Piknikas prasidės 11 valandų 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 VALGIU IR GĖRIMU

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kalbės ROJUS MIZARA, Laisvės Redaktorius

NEPRALEISKITE PUIKIOS PROGOS, ATSILANKYKIT, PASILINKSMINKIT IR 
PAREMKITE SAVO DIENRAŠTĮ

_--------------- i--- x : ----------------------------- .-- P --  ~ - ------------ ------- - ------- ---- - --------

mo bei atstatymo darbo. Taip
gi dėkoja Pr. Jočioniui ir M. 
Prakevičiui už suteikimą vel
tui jų teatro rodymui filmų ir 
visą kitą pagelbą suteiktą ry
šy su filmą.

Dar $10 Lietuvos Žmonių 
Pagalbai

Kazimieras Pacevičius (De
troite žinomas kaipo tautie
tis), pamatęs Lietuvos žmones 
filmoj, pajautė norą jiems pa
gelbėti ir ant rytojaus komi
tetui pridavė auką $10. Ačiū 
jums už tai, brangus tautieti.

Pažymėjimai Lietuvos 
Draugams

Iš LPT centro komiteto pri
siuntė gražiai iliustruotus pa
žymėjimus - certifikatus vi
siems aukojusiems nuo $25 ir 
aukščiau Vilniaus Medicinos' 
Instituto įrengimui. Kad iš
vengti išlaidų, komitetas nu
tarė stengtis asmeniškai certi
fikatus įteikti aukojusiems, 
vietoj siuntus per paštą, šiuo- 
mi tad prašome, kuriem pri
klauso gauti minėtus pažymė
jimus, matykit komiteto sek
retorę M. Ginaitienę. Jos an
trašas 15895 Cloverlawn str. 
Arba ją galit matyti organi
zacijų susirinkimuose bei pa
rengimuose.
Dar Vienas Siuntinys Drabu

žių Lietuvos Žmonėms
Ketvirtadienį, rugp. 29-tą, 

susirinksim Draugijų Svetai
nėje, 4097 Porter, nuo 10-tos 
valandos ryte, kur baigsime 
paruošti siuntinį drabužių pa
siuntimui, kad jie galėtų dar 
prieš žiemos šalčius pasiekti 
Lietuvą.

Kurie dar galėtumėt auko- 
;i drabužių ar čeverykų, esat 
prašomi priduoti komitetui su- 
lyg aukščiau minėta diena, 
kad būt galima sykiu su šiuo- 
mi siuntiniu pasiųsti.

Detroito skyr. LPTK
Reporterė.

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo 17 ar daugiau metų amžiaus. 
Sveriančios nuo 135 iki 150. Su pir
mu atsikreipimu, prašau prisiųsti 

I paveikslą. Rašykite kaip jum leng- 
I viau, lietuviškai ar angliškai. Mano 
, užsiėmimas salesmanas. —

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

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Rugpiūčio 11 d. įvyko mė
nesinis LDS 160 kuopos susi
rinkimas, — įvyko savame na
me, 123,0 Medle St. Mitingą 
atidarė pirm. K. Kairis. Pe
reito susirinkimo protokolas 
skaitytas ir priimtas, taipgi 
buvo išklausyti ir priimti ra
portai. Ligonių yra du: Pauli
na Norkienė guli šv. Jono 
ligoninėje ir pradeda pasveik
ti. Jonas Monskis labai serga 
namuose.

Nepabaigtuose reikaluose 
pakeltas klausimas dėl Meno 
Sąjungos suvažiavimo parėmi
mo. Iš kuopos paaukota $5 ir 
iš narių surinkta $6.25; viso 
$11.25.

Skaitytas laiškas jaunuolių 
sekrt. Jono Ormano, kuris pri
siuntė tris certifikatus kuopos 
nariams, buvusiems karei
viams.

Nutarta, kad keletui kuopų 
susidėjus būtų rengiamas pa
rengimas buvusiems karei
viams pagerbti. Komisijon į- 
eina J. D. Lekavičius, K. Lu
kas, Al. Kairis, Elena Kairy
tė; ji susižinos su kitų kuopų 
veikėjais.

Mirė M. Adomaitienė, Ka
zimiero žmona. Abu seni 
North Sides gyventojai ir na
riai Sūnų Draugijos. Išauklėjo 
3 sūnus ir vieną dukterį; visi 
jau suaugę, bet vienas sūnus 
dar randasi laivyno tarnyboj:

Pereitą savaitę buvo išvykę 
automobiliumi Petras ir Zosė 
Karsokai. Jie lankėsi DeKalb, 
111., palaidot savo švogerio 
Bernardo Blažo. Man sakė 
Karsokienė, kad velionis pali
ko 8 vaikus ir 7 anūkus.

Pittsburghe yra nominuotas 
į J. V. kongresą (demokratų 
sąrašu) tūlas adv. šaltis 
(Šule), neseniai iš kariuome
nės grįžęs. Jis yra didelis Ta
rybų Lietuvos priešas. Jis bu
vo vienas tų, kurie kalbėjo Pi
liečių kliube, kad nebūtų iš- 
nuomuota salė Demokratiniam 
Amerikos Lietuvių Kongresui.

t

Teko lankytis Komunistų 
Partijos kliubo susirinkime, 
kur išgirdau raportą iš pikni
ko, įvykusio liepos mėn. Pik
nike buvo leistas automobilius 
laimėjimui. Tikietų buvo par
duota 7 tūkstančiai, už auto
mobilių užmokėta $1,470. Dai
ly Workeriui pasiųsta $2,500, 
o kitkas padėta į banką viso
kiems reikalams. Piknikas bu
vo rengiamas viso distrikto 
vardu ir tai buvo pirmas toks 
parengimas, kuriame aktyviai 
dalyvavo visų tautų kliubai. 
Įstojo į partiją vienas lietuvis.

Čia kas penktadienį vaka
rais yra rengiamos kultūrinės 
pramogos, Open Forum, su 
paveikslais ir kalbomis. Iš to 
fondo tapo paaukota šiam 
kultūriniam ir apšvietus dar
bui $100.

Pittsburghe jau 5 mėnesiai 
streikuoja Allis Chalmer kom
panijos darbininkai, 'kurių 
tarpe ir lietuvių nemažai yra. 
Taipgi rengiasi vėl streikuoti 
Duquesne Light Ko. darbinin
kai. D. P. Lekavičius.

Los Angeles, Cal
Po dviejų mėnesių pertrau

kos, LLD 145 kp. susirinkimas 
įvyko 4 d. rugpjūčio. Tarpe 
visų paprastų raportų buvo ir 
gana gerų, kaip tai, apie pel
ną nuo išvažiavimo. Pelno li
ko $97.46. Surinkta aukų dėl 
Liaudies Balso Canadoje $28.- 
75, apšvietos fondui $18.70. 
Visi šie raportai išduota per 
Bušienę.

Bendro Draugijų Komiteto 
atstovas pranešė, kad įrengi
mui Vilniaus Tiriamosios Me
dicinos ir Vėžio Ligos Institu
to sukelta per B.D.K. ir pa
siųsta LPTK $1269.

Nutarta pasveikinti LMS 
suvažiavimą su $10 iš iždo ir 
parinkti aukų tarpe pašalinių.

Nors du mėnesiu praleidom 
be suėjimo, bet darbas nebuvo 
pertrauktas. Tas pagirtina.

Po. susirinkimo, toj pačioj 
vietoj, buvo surengta Dr. J. J. 
Kaškiaučiui išleistuvės. Buvo 
valgių ir keletas ypatų kalbė
jo. Taipgi buvo įduota dr. ir jo 
žmonai dovanėlės nuo Los An- 

• t .

gėlės draugų ir draugių. Dak
taras gavo rašomą plunksną, o 
Kaškiaučienė špilką, ir nuo 
Moterų Apšvietos Kliubo gra
žų kvietkom sudėt gurbiuką. 
Dovanos buvo įduota per drau
gę N. Valaitienę.

Dr. Kaškiaučius, atsistojęs 
išreikšti savo pasiganėdinimą 
pobūviu Los Angeles ir ačiuo- 
damas už dovanas, labai susi
graudino. Jis atvažiavo į mū
sų gražų miestą ir saulėtą ša
lį nei vieno lietuvio nepažin
damas. O dabar, apleisdamas, 
po poros mėnesių vakacijų, tu
ri visą būrį draugų ir, kaip jis 
visuomet sako, dar geresnių 
draugių.

Malonu buvo susipažinti 
ypatiškai su Kaškiaučiais, nors 
dvasiškai seniai pažįstam. Ma
lonūs žmonės. Visi juos mylė
jo. ‘ **i*

Dr. Kaškiaučius padarė ge
rą įspūdį, aplankydamas Los 
Angeles lietuvius ir mes tiki
mės, kad dr. ir jo draugė ne
lauks ilgai, o sugrįš į saulėtą 
šalį apsigyventi.

L. L. Kliubo susirinkiman, 
katras buvo 5 d. rugpjūčio, 
drg. Ig. Levanas atnešė gra
žius pakvitavimus iš LPTK 
tiems, katrie aukavo ’ne ma
žiau kaip $25 dėl Vilniaus In
stituto. Garbė ir Laisvės Kliu- 
bui, kad prisidėjo su auka ir 
gavo pakvitavimą. R-ka.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) • 

prieš Tarybų Sąjungą, nes jo 
pareiškimai neatatinka teisy
bei.

Bet tas nykštukas ir vėl pra
bilo. Jis šaukia ne apie tai, 
kad Anglija sutraukė armiją 
Irake ir grūmoja pulti Iraną, 
bet, kad būk Raudonoji Armi
ja “grūmoja Iranui”. Ištikimai 
jis tarnauja britų žibalo kom
panijoms.

Montello, Mass.
Smagus Piknikas — Graži 

Publika
Š. m. liepos 28 d. Lietuvių 

Tautiškame Parke įvyko se
niai lauktas ir rūpestingai iš
garsintas trijų kolonijų pikni
kas. Jį suruošė bendromis jė
gomis Bostono, Montellos ir 
Norwoodo Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto skyriai. Šis 
bendras parengimas sutraukė 
gražią publiką iš artimesnių 
miestų. Apart suauge^nįų, 
daug buvo atsilankę iiZjaunų 
žmonių. Kadangi tą sekmadie
nį oras buvo tikrai malonus, 
tai susirinkę žmonės gėrėjosi 
iš visos širdies.

žmonės anksčiau pradėjo 
rinktis į parką, negu pirmes- 
niais sekmadieniais. Pusė po 
vienos Bostono lietuviai atvy
ko specialiu busu. Biskį vėliau, 
kelios mašinos pribuvo iš 
Norwoodo. Paskui pradėjo 
rinktis iš kitų netolimų mieste
lių. Tuo pačiu sykiu ir vietinė 
publika vis dauginosi. Taip, 
jog apie penktą valandą jau 
buvo susirinkęs nemažas būre
lis visokio amžiaus žmonių.

Tuojaus po šešių prasidėjo 
prakalbos. Komisijos narys 
Geo. Shimaitis pirmininkavo. 
Paaiškinęs prakalbų tikslą, 
perstatė D. G. Jusiu iš Bosto
no. Drg. Jusius pasakė atitin
kamą prakalbą. Jis savo kal
boje palietė svarbiausius šių 
dienų klausimus. Plačiai aiš
kino Vilniaus Medikališko In
stituto reikšmę; nurodė jo rei
kalingumą Lietuvos žmonėms 
ir prašė publikos sulyg išga
lės finanasiniai paremti jį.

Po prakalbų buvo renka
mos aukos minėtam institutui. 
Aukoms rinkti ir aukotojų 
vardams užrašinėti tapo pa
skirti šie asmenys: Ona Minei- 
kiutė ir Dolores Navickaitė iš 
Montello, šimonskaitė iš Can- 
tono ir J. Žekonis iš Bostono.

Sulyg jų. užrašų, aukojo se
kančiai :

Po $5: P. Kuokšis, P. Sara- 
pienė ir Apalionija Linkevičie
nė ($5 per abi) .

$1.50: Ona Zaruba.
Po $1: John Zulis, Mrs. Na

vickas, A. Čerkasas, M. Kaz
lauskas, J. Masteika, John. 
Mineikis, K. Barčienė, M. An
driulienė, D. G. Jusius, Geo. 
Shimaitis, J. Vaitiekūnas, J. 
Višniauskas, J. Žekonis.

Po 50c: F. Kvietkauskas, S. 
Vismin, Ig. Kubiliūnas.

Viso sykiu $26. > Smulkių 
surinkta $4.55. Viso pasi
daro $30.55.

Pikniko pelnas, sulyg at
skaitos, $243.33. Tokiu būdu, 
Vilniaus Institutui tenka 
$273.88.

Galima sakyti, kad bendras 
parengimas gana gerai nusi
sekė. Liko gražaus pelno, ku
ris yra paskirtas įrengimui 
Vilniaus Medikališko Institu
to. Reikia žinoti, jog tas vis
kas neateina savaime. Kad 
suruošti didelį pikniką, kelio
lika žmonių turi sunkiai dirb
ti.

Daugiausia darbo atliko tai 
rengimo komisijos nariai, ku
rie pradėjo savo rengimo dar
bą vasaros pradžioje. Komisi
jos nariais buvo šie asmenys: 
Helen Simonavičienė, Geo. 
Shimaitis, Jonas Žekonis ir 
Povilas Baronas.

Apart komisijos narių, yra 
keliolika lietuvių, kurie dirbo 
visą dieną laike pikniko ir nuo 
kuriu priklausė pikniko pasi
sekimas. Prie alaus dirbo F. 
Markevičius, A. Mickevičius ir 
J. Raštikis. Virtuvėje — M. 
Potsienė, K. čereškienė, P. 
Sinkevičienė, P. Mickevičienė 
ir M. Baronienė. Prie Bostono 
Moterų stalo — H. Simonavi
čienė, J. Driužienė ir Geo. Li
kas. Prie visokio darbo — N. 
Grybienė, Krasauskienė, Ju- 
sienė, Uždavipis ir J. Žekonis.

F. Stripinisj A. čerkasas ii’ 
A. Sauka išleido daug gerų 
daiktų ant išlaimėjimo.

Minėtų žmonių triūsas ne
nuėjo veltui. Jųjų nuoširdits 
pasidarbavimas suteikė gali
mybę ir davė progą skaitlin-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

KAIP APIE STAKLIŲ TAISYMĄ??
“Chicopee” Staklių taisytojai dirba 46 valandas j savai
tę trečiu šiftu, ir už naują algą po $1.29 į valandą, jie 

uždirba virš $64 j savaitę.

Jei jūs esate patyrę prie Draper Staklių, jūs turėtumėt 
kreiptis užėmimui vietų, kurias mes dabar turime. Tai 

yra pastovūs darbai su daugeliu progų.

(DRAUGIŠKA VIETA DIRBTI)

CHICOPEE MANUFACTURING CORPORATION
Arti Post Office

CHICOPEE FALLS, MASSACHUSETTS
(192)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

FINIŠERĖS
Dirbti prie inoteriikq koutų

Gera alga. Nuolatinis darbas ir daug 
viršlaikių.

SPEEDWELL COAT CO.
235 LYNCH ST., BROOKLYN 

Važiuokite Broadway traukiniu iki Brooklyno 
Išlipkite ant Lorimer Street 

___________________________________ (192)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS PRIE SPORTIŠKU 

DRABUŽIŲ 
Sekšinų Darbas

NUOLAT — GERA ALGA -
REALSERVICE SPORTSWEAR

23 JUDGE ST., BROOKLYN 
(Arti Bushwick Ave. & Grand St.)

(192)

MARGUMYNAI
Kas pasidaro iš 
iš apelsinų seklų

Iš apelsinų (orandžių) 
sėklų galima ne vien tik 
apelsinus augintis, bet ir 
aukštos rūšies maistui alie
jaus pasigaminti.

Kaip toli girdisi 
garlaivių sirenos

Didžiųjų garlaivių sire
nos garsas jūroje būna gir
dimas per 10 mylių tolumą.

Airių sriuba, 
kurios jie nežino

Amerikoj labai populiari 
taip vadinama airių sriuba 
(Irish stew) Airijoj visiš
kai nėra valgoma ir tokios 
rūšies maistas ten visiškai 
nežinomas.

Krokodiliaus 
smegenų dydis

Dvidešimties pėdų didu
mo krokodiliaus smegenys 
vos pripildytų arbatinį 
puoduką. .

Iš kur dar būtų 
daug pajamų taksams

Kiekvienas asmuo per 
dieną sukvėpuoja apie 2,500 
galionų oro. Įsivaizdinkite, 
kiek pajamų būtų mūsų 
taksuotojams, jeigu jie ir 
orą aptaksuotų! Geriau, 
kad jie apie tai nežinotų ir 
nei negalvotų.

Kaip greitai pasaulį 
apkeliautų paslaptis

Jeigu vidurnaktyje pa
pildęs žmogžudystę asmuo 
po 15 minutų pasisakytų 
dviems ypatoms, o šie du 
už 15 minutų apie tai pasa
kytų dviems kitiems, ir 
taip vis eitų toliau, — kaip 
ilgai trūktų viso pasaulio 
žmonėms tatai sužinoti? 
Apskaičiuojama, kad pusė
je po astuonių sekantį ry
tą jau žinotų visas svietas.

P. K.

Nelaimė tai vienatinė 
svarstyklė, kuria galime 
pasvert savo draugus.

Plutarch.

gai publikai pasigėrėti sekma
dienio. linksmu poilsiu. Per jų
jų nenuilstantį pasidarbavimą 
šimtai žmonių susirinkę pušy
nėlyje praleido sekmadienį 
čystame ore ir besilinksminda
mi finanasiniai parėmė Lietu
vos žmonių steigiamą institu
tą. Tatai reiškia, jog daugelis 
prisidėjo prie įrengimo amži
nos garbės paminklo. S.B.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI 
PATYRĘ 

CQREMAKERS
Kreipkitės | 

MR. CALVIN
No. 1 Foundry

WARREN FOUNDRY 
AND PIPE CORP.

PHILLIPSBURG, N. J.
(192)

REIKALINGI 
PATYRĘ

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

$1.17‘/2 Į VALANDĄ
LAIKAS IR PUSE 
UŽ VIRŠLAIKIUS

Frank C. Snedaker
& Co. Inc.

FLEETWOOD, PA.
Tel. Fleelwood 3011

0 94)

STALIORIAI
DA ĮLYDĖS

PATYRĘ
Prie Įrenginių Mėsinėms ir Krautuvių 

Rakandų.
LABAI GERA A1XJA

10 VALANDŲ SAVAITĖ. IR VIRŠLAIKIAI 
U 2 LAIKA IR PUŠŲ.

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

Theobald Industries
Kearny, New Jersey

Ft. of Sanford 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)

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

ALDLD 212 kp. susirinkimas įvyks 
rugp. 20 d., 7:30 v. v. Nariai visi da
lyvaukite po 2 W. 22nd St. Turime 
svarbių reikalų aptarti. — P. Janiū
nas, Sekr. (190-191)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 
18 d. rugp., 2 vai. d., 14.3 Pierce St. 
Būtų gerai, kad visi 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)

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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NewWko^ėž^2im'os New Yorke Padaugėjo 
Susirgimai Paralyžium

Nauji Laikrodininkai

Lankosi Chicagietis 
Jonas Mažeika

lankėsi 
(buvęs 
Mažei- 

Chicagos
dienraščio

Ketvirtadienio rytą
Laisvėje chicagietis 
clevelandietis) Jonas 
ka, atvykęs čionai 
lietuvių liaudies
Vilnies bizniškais reikalais. Ji
sai tūlą laiką pabuvos Brook
lyne su apylinkėmis ir pasieks 
daugelį kitų kolonijų rytinėse 
valstijose.

Joe Louis Pasisakė už 
Ada Jackson

Ada Jackson, pažangi re- 
publikonė, gavusi Darbo Par
tijos kandidatūrą į New Yor
ko Valstijos Seimelio narius 
(assemblymanus) 17-me A. D. 
(Assembly DistrikteL išgirdo 
stiprų balsą už jos nominavi- 
mą toms pareigoms

Joe Louis, daugkartinis 
kumštynių čampionas, pareiš
kė, jog brooklyniečiai pasitar
nautų savo miestui ir progre
sui išrinkdami Adą B. Jack- 
son.

Kad ją galėtų išrinkti lap
kričio mėnesį, reikia pasidar
buoti dabar. Veikiama, kad ji
nai gautų ir Republikonų 
Partijos nominaciją šio mėne
sio 20-tą, šį antradienį įvyk
siančiuose nominaciniuose bal
savimuose (primaries). Jos 
kampanijos raštinė, 328 Hal
sey St., atdara kasdien iki 
vėlumos.

Jeigu masės užsirašiusių re- 
publikonais balsuotojų tame 
distrikte išeis balsuoti, Jack- 
son bus nominuota. O jeigu ji
nai turės republikonų nomi
naciją, greta jau užtikrintos 
Darbo Partijos, tai jinai bus ir 
išrinkta. D-s.

Protestuoja Išmetimą 
Unijisty

Ko nedaro fabrikantai su
skaldymui unijų ir sugrąžini
mui į šapas darbo už dyką ir 
vergijos!

’ A. W. Franklin Co., 43-20 
34th St., Long Island City, ra
dio firma, praeitą ketvirtadie
nį atsivedė į šapą “stipriaran- 
kius” ir jėga išmetė iš šapos 
CIO United Electrical, Radio 
& Machine Workers vadus, 
kaip praneša Lokalo 430 vado
vybė. ; 1

Unijos vadai sako, kad fir
ma susitarė su AFL tūlais sau 
palankiais vadais sunaikinti 
šapoje CIO uniją po to, ka
da didžiuma darbininkų pasi
sakė pasirenką United 
cal.

Penktadienį lokalas 
savo narius į masinio
demonstraciją prie šapos. Pi- 
kiete dalyvavo septyni šimtai 
lokalo narių. Jie tuomi paro
dė, jog nebe tie laikai, kad 
unijistai tylėtų, matydami fir
mų pasimojimą daužyti unijas 
ir darbininkų vieningumą iš
mėtymu vadų.

Tūkstantis Pikietavo Swift 
Kompanijos Centrų

Vartotojų streikas prieš 
aukštas mėsos kainas didžia
jame New Yorke vedamas 
dviem frontais. Pikietuojama 
didžiųjų mėsos kompanijų 
centrai, raštinės. Ir pikietuoja
ma susiedijose bučernės.

Prie Swift & Co., 259 W. 
14th St., virš tūkstantis uni- 
jistų iš įvairių CIO unijų mar- 
šavo, reikalaudami sugrąžin
ti mėsos kainas j buvusias bir
želio 30-tą, pirm panaikinimo 
kainų kontrolės.

Panašios unijistų 
tracijos 
vietose 
firmų.

demons-
įvyko keliose kitose 

prie didžiųjų maisto

Susiedijose
Daugelyje miesto sekcijų, 

tame skaičiuje ir Brooklyne, 
vedami pikietai prie bučernių, 
kurios noromis ar nenoromis 
yra tų firmų agentūromis, par
duoda jų prekes. Pasirodo, 
kad daugelis bučernių yra fir
moms tarnauti palinkę arba 
bijo joms prasikalsti, nekoo
peruoja su pirkikais.

Prie tų nekooperuojančių 
pastatyta pikietai parinktose 
susiedijose. Pastatyta tiek vie
tų ir po tiek spėkų, kiek ta 
pati susiedija duoda.

Susiedijose streikas, mat, 
gali būti pravedamas tik tur
gaus valandomis, dieną. Vis
kas priklauso nuo šeimininkių. 
Jos, be abejo, taipgi turi sa
vo reikalų ir pareigų. Tačiau 
grupės šeimininkių, kurios'yra 
susipratusios tiek, kad gintų 
savo reikalus, atranda tam ir 
laiko ir galimybes.

Williamsburge

Keliose sekcijose prekybi
niai centru k ai pikietuojami ir 
Williamsburge, nors ši sekci
ja nėra pirmaujanti. Tarpe 
man matytų pikietuojamų sek
cijų yra Nostrand Avė. ir Lee 
Avė.

Užpikietuota Lee Avė. sek
cija yra nuo Roebling iki Penu 
St. ir toliau. Pikiete trečia
dienį ‘dalyvavo apie 30 mote
rų. Vadovauja jaunuolės, ve
žimėliuose vežinos mažais kū
dikiais. Dalyvė.

Electri-
*

iššaukė 
pikieto

Negro Byloje Esama 
Daug Slaptybių

Ward Beecher 
negras butleris, 
ž m o g ž u d y st ė j e, k a d 
dęs turtingą ponią Logąiiienę
Nassau apskrityje, Long Is
lande.

Įkaitintas 
jis Tiužu-

Sąryšy.į e su ta byla tos apy
linkės žmonės kelia daug 
klausimų. Jie sako, kad byloje 
gali būti daug slaptybių ir 
keistybių, kurios nematysian
čios saulės šviesos, jeigu šalu
tinėms organizacijoms nebus 
leista įsikišti. Negrus ginan
čioms organizacijoms policija 
neleidžianti kištis.

Praeitą savaitę New Yorko 
mieste raportuota 40 susirgi
mų vaikų paralyžiumi, vadi
namu poliomyelitis, sutrum
pintai — polio. Vienas iš tų 
miręs. Pirmesnėmis savaitėmis 
susirgo 22, 18, 14, 7. Reiškia, 
liga yra plitimo stadijoje, su
sirgimų skaičiaus prieauglis 
kiekvienai savaitei beveik dvi
gubas. Bet susirgimų vistiek 
yra mažiau, negu buvo pernai 
tuo pat laiku.

Iki šiol ši liga siautė dau
giausia vidurvakariuose.

Devyniolika naujų 1 
ninku, paliegusių antrojo ka
ro veteranų, baigė metinį kur
są Bulovą laikrodininkams 
mokykloje, 40-24 
Woodside, Queens, 
pradėsią laikrodžių 
darbus krautuvėse.

. Į Pabėgėlis Parvažiavęs 
laikrodi- į su Šmugeliu

62nd St., i 
Jie tuojau 

taisytojų

Kiti 107 veteranai mokinasi 
to amato dabar. Paskui moky
kla išleisianti po 200 tokių 
amatininkų kas metai iki pa
ruoš 1,600 laikrodininkų. Pri
imtieji mokinami amato einant 
sutartimi tarp Veteranų 
ministracijos ir firmos.

Joseph Taigman, “bešalis 
: lenkas,” kuris sakėsi esąs “pa
bėgėliu,” kai jis pirmu kartu 
atvyko į Jungtines Valstijas 

of Nations pasu, 
praeitą antradie- 
išeinant iš laivo 
Pas jį rasta su-

Ad-

su League 
194 2 metais, 
n į suimtas 
Washington,
slėpta deimantų ir kitų įšmu- 
geliaujamų brangumynų $5,- 
000 sumai. Jį sulaikė po $1,- 
•700 kaucija. Deimantus radę 
sukamšytus muile, aspirin 
bon k ei ės kamštyje ir panašiai 
kitur.

Suplanavę Nebrangius
Drabužius Veteranam

Coney Island Gražuolė

CIO Ragina Unijistus 
Mobilizuotis Šioms 
Nominacijoms

Mergiščios Greita
Galvosena Išgelbėjo
Gyvastį

Ko-CIO Politinės Veiklos 
mitetas (PAC) per savo nau
jąjį pirmininką Daniel Allen 
atsišaukė j visas unijas užda
ryti savo centrus šį antradie
nį, rugpjūčio 20-tą, nuo 1 va
landos dieną. Uždaryti tikslu, 
kad vadovaujantieji žmonės ir 
unijų raštinių tarnautojai ga
lėtų išeiti pagelbėti unijistams 
ir kitiems pažangiems kandi
datams laimėti nominacijas į 
valstijos* ir šalies įstatymda- 
vystes.

Nominacijų valandos yra 
nuo 3 po piet iki 10 vakaro.

Darbo nominacijų dieną bus 
visokio. Piliečiai, ypatingai 
šiek tiek nusimanantieji apie 
badavimų tvarką ir skaitlines, 
bus siunčiami į balsavimų sto-

Barbara Wolters, 9 metų 
amžiaus, mėgsta rinktis įdo
mias iškarpas iš spaudos, o 
taip pat ir kirpinėti lėlėms 
Įvairias gražmenis. Ji be žirk
lių retai būna ir geriausia ži
no, ką jos gali padaryti.

Praeitą trečiadienį mergiš
čia įeina j brolių kambarį ir 
atranda jauną broliuką Do
nald,. 14 metų, pakabusį nuo 
aukštutinės lovos galo ant ga
balo senos lango užlaidos, jau 
prismaugtą. Ji skubiai nukir
po audeklą. Atbėgusi serganti 
motina, taipgi prisišauktas 
kaimynų jaunuolis padėjo 
teikti pirmąją pagalbą iki pri
buvo policija. Berniuką nuve
žė Į ligoninę. Manoma, kad jis 
pasveiks.

Visi pamenamo, kaip po tos 
žmogžudystės spauda plačiai 
rašė, kad Loganiutė sakiusi, 
būk jos motiną užmušęs “dur
kliomis akimis” negras. Rašė, 
kad duktė buvusi išžaginta. 
To “durkliomis akimis” negro 
jieškoti, kaip rašė spauda, bu
vo nusibaladoję net iki Buffa
lo. Bet galų galo suėmė kai
mynų butlerį. Jis visą laiką gi
nasi neprievartavęs Loganiū- 
tės. Ir, pagaliau, jisai oficia
liai tame neįkaltintas.

Kita keistenybė ir slaptybė 
ko nors nužiūrima tame, kad 
iš karto buvo kalbama apie 
“durkliomis akimis” negrą. O 
tos apylinkės žmonės . kalbą, 
kad Loganiutė su dabar įkai
tintuoju Caraway buvę pažįs
tami ir draugiški viens kitam 
būnant užjūryje, kaip rašo 
Theodore Ward angliškame 
darbininkų dienraštyje Daily 
Workeryje. Ward sako, kad 
byla yra keista, pilna neaiš
kumų.

Tarp Darbo Department©. 
Amalgameitų Unijos ir Mc
Kibben Manufacturing Corp., 
New Yorke, sudaryta sutartis 
parduoti ketvirtadaliui milio- 
no veteranų kostiumus ir ploš- 
čius žemiau $30.

Veteranas galėsiąs pirktis 
drabužį bile kurioje tos fir
mos gaminius parduodančioj 
krautuvėj. Jam parokuos že
miau $30. Paims jo pavardę, 
adresą, tarnybinį numerį ir pa
siųs ton šapon. Vieton tų iš
parduotų, krautuvė gaus nau
ją atsargą tų nebrangių dra
bužių.

Evelyn Peterson iš Queens 
laimėjo “Miss Modern Venus’’ 
titulą Coney Islando plaukio
tojų konteste. Prizui už ben
drą grožę figūros ii- veido 
Evelyn gauna $200 pinigais ir 
bandymą filmose.

Tuo tarpu dar tebeaiškina- 
ma šaltinis, kur ir kaip jisai 
juos gavo.

Taigman gyvenąs 2107 
Cropsey Avenue, Brooklyne.

Dviem laivais parvyko 1,- 
087 kariškiai iš Europos i New 
Yorką praeitą trečiadienį.

MRS. ROOSEVELT
AUTO NELAIMĖJE

Mrs. Eleanor Roosevelt, ve- 
lionies preidento našlė, turėju
si auto nelaimę praeito trečia
dienio popietį ant Sawmill Ri
ver Parkway, netoli Bronx
ville, N. Y. Kitose dviejose 
mašinose keturi asmenys kiek 
užgauti, nepavojingai. Jinai 
pati išlikusi visai nesužeista.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laldotuvee

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

tis saugoti balsų. Visi kiti gali Vaikas mėgdavęs praktikuo-
darbuotis iš lauko, ateinan- visokius mazgus, jų veikmę,
tiems balsuoti piliečiams pa
duoti korteles su prašymu bal
suoti už pageidaujamą kan
didatą. Gal žodžiu, kitu pa
tarti, dėl ko, jų manymu, rei
kėtų balsuoti už tą kandida
tą.

Allen sako, kad užtikrini
mui balsų apsaugos reikia ma
žiausia 2,300 balsų saugotojų 
vien tik tuose distriktuose, kur 
yra CIO užgirti kandidatai.

šį kartą mazgus bepraktikuo
damas ant savo kaklo jis pa
slydęs ir pakabo kilpoje, ku
riai staiga užčiaupus kvėpavi
mą jis tapo bejėgiu gelbėtis.

Wolters šeima gyvena 8520 
Third St., Brooklyne.

Karo paliaubų su Japonija 
sukaktis paminėta be jokio 
ūpo New Yorko mieste. Perga
lės džiaugsmą temdo tebelai- 
kymas mūsų kariškių Chinijo- 
je ir finansierių propaganda 
kurstymui naujo karo.

Vankėsi Laisvėje
Šiomis dienomis lankėsi 

Laisvėje St. Rauduvė, žymus 
dailininkas — fotografistas ir 
piešėjas — iš Pittston, Pa. Jis 
buvo atvykęs savo profesijos 
reikalais, tai podraug užėjo 
ir Laisvėn.

St. Rauduvė praleido New 
Yorke keletą dienų.

MgSnnHfflBnSHSSfflHHHHSEHMHP
CENTRAL BROOKLYN
Į Philadelphijos rengiamą Laisves naudai pik

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

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

WILLIAMSBURGUI
Iš Williamsburg busai išeis nuo Laisves sales, 

427 Lorimer St., 9:30 vai. ryto. Kelione $3.00 į 
abi pusi.

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

Wall St. Nebesuvaldo 
Darbininką

Pati galingiausia Amerikos 
ir pasaulio aukso širdis įgavo 
drebėjimą, apie ką joks grieš- 
nas žmogus prieš dvidesėtkį 
metų negalėjo nei sapnuoti.

Priežastis tos ^nelaimingos 
ligos — Stock Exchange dar
bininkai metė darbą vidurdie
nį, kad nueiti į savo unijos 
susirinkimą nusibalsuoti, ar 
jie skelbs streiką. Dar labiau 
finansinę ir net bile kokią šir
dį sudrebina faktas, kad 652 
darbininkai prieš 5 įgalino 
uniją imtis tokių žygių, kokie 
bus reikalingi jų reikalams 
ginti.

Reikalauja 25 nuošimčiais 
pakelti algas, 7 valandų, pen
kių dienų savaitės, viršlaikio, 
pensijų, apdraudos, taipgi ma
šinerijos nesusipratimams iš
spręsti.

Prieš desėtką kitą metų 
skaitydavosi laime dirbti arti 
tokių ponų, kurie savo pelnus 
rokavo šimtais tūkstančių ir 
milionais, nors patsai būdavai 
ir alkanas. Pamislyk! Tankiai 
matyti poną tą, poną kitą. O 
dabar! Dabar jie sako, kad 
bėra jokio smagumo alkti, ne
paisant, kur tą “progą” gau
ni.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 lotai Linden, N. J,, 

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8842

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

BAR & GRILL

Tel. E Vergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

JONAS LAZAUSKAS

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Valandos:

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
esant ir

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

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

PI

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St«. 
BROOKLYN C, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

ZXA RESTAURANT

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Knmpu* Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

15 jewels . . . $2475

CAMBRIDGE
15 jewel* . . . $2975

III
T 1Į H
•Bi jTovaW 1

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

BEATRICE 
17 įtw«l» ♦. . . $2975 |||

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


