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Primary Day.
Vyskupams Referendumas.
Atomo Gadynėje.
Neramumai.

Rašo R. MIZARA

Rugpjūčio 20 d. New Yor- 
ko valstijoj piliečiai nominuos
kandidatus Jungtinių Valstijų

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

I Kopija 5c
i_________________________________________

No. 193

kongresui — tai bus Primary 
Day.

Visų dėmėsis atkreiptas į 
didmiestį, kur keletas pažan
giųjų vyrų kandidatuoja kon- 
gresmanų vietoms.

Viso reakcinės pajėgos šian
dien'susibūrė tam, kad nei vie
nas pažangesnis asmuo nebū
tų nominuotas į kongresą. Jos 
ypačiai siunta prieš dabartinį 
kongresmaną Vito Marcanto- 
nio, taip gražiai bėgyj kelerių 
metų pasižymėjusį kovotoją, 
energingą, sumanų ir drąsų 
vyrą.

Diena iš dienos Ilearsto ir 
jai tolygi spauda drabsto pur
vo gniūžtėmis Marcantonio, 
ragindama piliečius nebalsuo
ti už jį.

Piliečiai privalo, tačiau, vie
ną žinoti : jeigu Hearstas ką 
nors puola, tai tasai asmuo 
yra geras ir už ji reikia bal
suoti !

O tai, ką Hearstas giria, 
tenka saugotis, kaip nuodo!

šios taisyklės laikydamasis,Į tonų demonstracijos penk- 
retai kada 
klaidą.
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UŽMUŠTA IKI 3,000 
MAHOMETONU - INDUSŲ 
RIAUŠĖSE KALKUTTOJ

Gresia Maras nuo Tūkstančiu Nepalaidotu Lavonų; Sužeista 
Kiti Tūkstančiai Žmonių per Keturių Dienų Riaušes

Kalkutta, Indija, rugp. 
19. — Kruviniausiose iki 
šiol riaušėse Kalkuttoj per 
4 dienas užmušta 2,000 iki 
3,000 žmonių. Kiti tūkstan
čiai sužeista. Mahometo
nai - musulmanai ir “pago
nys” indusai urmu šaudė ir 
skerdė vieni kitus.

Riaušės kilo iš mahome-

R i a u š i ninkai sudegino 
šimtus namų, krautuvių ir 
kitų įstaigų. N u o s t oliai 
skaičiuojami milionais dole
riu.

Pirmadienį dar kartojosi 
mirtinos kautynės tarp in- 
dusu ir mahometonu. An
glų ir indėnų policija mėgi
no išsklaidyt riaušininkus 
ir šaudė.
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asmuo padarys tadienį. Jie protestavo prieš 
Anglijos planą dėlei vadi
namos “laisvės” Indijai. In
dusai pritaria anglų pasiū
lymui.

Tūkstančiai indusų ir ma
hometonų lavonų, krūvomis 
suvirtę gatvėse, genda, ke
pinami karštos saulės. Bū
riai varnų ryja negyvėlius. 
Bijoma, kad nuo nepalaido
tų lavonų gali kilti maras 
ir įvairių ligų epidemijos. 
Daugelis sužeistųjų taipgi 
tebedribso gatvėse. Dėl ki- 

žengė j "dangų pas’savo sūnų. lusios betvarkės badauja 
Kiti manė, kad josios kūnas šimtai tūkstančių žmonių 

nesupuvo, — Dievas padarė 
jai išimtį, ir priėmė pas save 
į dangaus karalystę su kūnu.

Dabar šis klausimas bus ga
lutinai referendumu išspręstas. 
Tikimasi, jog milžiniška balsų 
dauguma (gal būt vienbalsiai) 
vyskupai pasisakys teigiamai. 

Tuo būdu bus oficialiai pa
daryta nauja dogma. Kuris 
katalikas ja netikės, užsi
trauks “smertelną nuodėmę” 
ir jis niekad dangaus karalys
tės nebematys!

Pijus XII išleido 
aplinkrašti, kad 

nubalsuotu

Popiežius
vyskupams
jie referendumu
vieną klausimą:

Ar švenčiausia pana Marija , 
įžengė į dangų su savo kūnu,1 
ar ji kūną paliko žemėje ligi 
“paskutiniojo teismo?”

Ugi šiol tuo klausimu ka
talikų dvasiškija nebuvo tvir-i 
tai nusistačiusi: vieni manė, ' 
kad Nekaltosios Marijos kū-1 

, n as supuvo žemėje’, o siela į-

Kalkuttoj, 1,250,000 gyven
tojų mieste.

NESMERKTAS CHINŲ 
IŠDAVIKAS

Tientsin. — Nusmelktas 
mirti Hsu Liartg, buvęs Ja
ponijos pastumdėlių val
džios ministras Chinijoje.

Pavaryta Keli Neteisingi 
Darbvedžiai Sovietuose

4 Naciai Nusmerkti 
Mirt už Belaisvių- 
Ligonių Nuodijimą

Berlin. — Vokiečių teis
mas Schwerine, Sovietu už- 't c
imtoje Vokietijos dalyje, 
nusmerkė mirt tris nacių 
felčerius ir vieną slaugę, 
kaip ligonių žudytojus. Fel
čeriai ir slaugė prisipažino, 
kad jie nuodijo įvairių tau
tų ligonius Sachsenbergo 
ligoninėje. Viso jie ten nu
žudė 500 iki 700 žmonių.

Mes nenorime kištis į dog
matinius katalikų reikalus. 
Tačiau nelengva iškentėti ne
tarus žodžio, kai 20-tame am
žiuje, atomo gadynėje, tokius 
priešingus mokslui dalykus 

• dvasiškija stato žmonėms, 
versdama juos tuo tikėti!

1870 m. katalikų vyskupija 
buvo nubalsavusi, jog popie
žius yra neklaidingas.

šiandien kiekvienam aišku,! 
jog tuomet vyskupai, balsuo
dami referendumą, išsišoko: 
padarė klaidą jie, daro milži
niškų klaidų ir popiežiai.

Argi rėmimas fašizmo ir fa
šistų nėra baisi klaida?!

Chinija stovi išvakarėse 
saus civilinio karo, kuris 
tęstis metus-kitus ir kuris gali 
uždegti visą pasaulį.

Indijoj riaušės — tik penk
tadienį 90 žmonių tapo už
mušta, o 900 buvo sužeisti. Li
gi šiol jau užmušta virš 1,000 
žmonių!

Riaušės vyksta tarp maho
metonų ir indusų, kuriuos bri
tai imperialistai kursto (ir 
šaudo!), kad lengviau būtų 
galima laikyti abejus paverg
tais.

Palestinoje britai žudo žy
dus, o kitus bruka į koncen
tracijos stovyklą Cypfuso sa
loje.

Vadinasi, taikos pasaulyje 
dar vis nėra. Jos turbūt ir ne
bus, kol imperializmas siautės.

bai- 
gali

Ligi Laisvės pikniko Phila-

vy-Maskva. — Sovietų 
riausybė, išmetė iš vietų dar 
kelis darbvedžius, kurie ra
portavo, kad jų įmonėse pa
gaminta daugiau dirbinių, 
negu iš tikrųjų. Keletas 
vietinių valdininkų ir dar
bo unijų vadų gavo pabari
mus už n e p r i ž i ū rėjimą. 
Griežtai įsakyta darbo uni
joms ir valdininkams budė
ti.

Anglai-Amerikonai 
Sulaiką Lenkus nuo 
Grįžimo į Lenkiją

Varšava. — Vladislavas 
Wolski, Lenkijos vice-mi- 
nistras, kaltino anglų ir 
amerikonų karines vyriau
sybes už lenkų sulaikymą 
nuo grįžimo iš Vokietijos į 
Lenkiją. Jisai sakė, jog 
Anglijos globojamas fašis
tinis lenkų generolas An
ders agituoja “išvietintus” 
lenkus Vokietijoje, kad ne
grįžtų namo, bet vyktų į 
Franciją, Braziliją ir kitus 
kraštus, kur stokuoja dar
bininkų. Vien anglų už
imtoje Vokietijos srityje 
esą 500,000 tokių lenkų.

delphijoj tepasiliko tik pus
antros savaitės.

Ruoškimės, ruoškimės!

Ginkluota galia ir spygliuotų vielų užtvaros, gyvai 
primenančios fašistų koncentracijos kempes, dabar var
tojamos prieš žydus Palestinoje. Tai pasekmė Britani
jos pastangų “skaldyti ir valdyti“ “Šventojoj Žemėje.”
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Deportuojami Žydai Bandė 
Susprogdini Anglų Laivą, 
Nors Sykiu ir Patys Žūtų

KOMUNISTINE CHINU
KARIUOMENĖ UŽĖMĖ

VISĄ EILĘ MIESTU
Chiang Kai-sheko Tautininkai Vis Puolė Chinų Komunistus;

Tad Komunistai Pradėjo Ofensyvą iš Savo Pusės
Nanking, Chinija, rugp. 

19. — 200,000 chinų komu
nistų kariuomenės puola 
Chiang Kai-sheko Chinijos 
tautininkų armiją. Komu
nistų kariai įsiveržė į Kai- 
fengą, Honano provincijos 
sostinę, vidurinėje Chinijo
je. Generolo Liu Po-Cheno 
komanduojami, komunistai 
užėmė visus svarbius mies-

Chinai Komunistai 
Puolą Amerikos 

Mariną Stotį

8,000 DETROITIEČIŲ 
DEMONSTRAVO PRIEŠ 
NEGRU LINČIUOTOJUS

Detroit, Mich. — Sekma
dienį 8 tūkstančiai baltųjų 
ir negrų čia demonstravo, 
protestuodami, kad baltieji 
nužudė keturis negrus Ge- 
orgioje. Demons frantai 
reikalavo pašalint generalį 
prokurorą T. Clarką, kad 
jis neveikia prieš žmogžu
džius.

Jau Bus Pranešta, ar 
Tvarkys Maisto Kainas

Washington. — Kainų 
Administracija ir valdinė 
Iškontroliavimo Taryba pa
sižadėjo šį antradienį nu
spręst ir po pietų paskelbt, 
ar bus sugrąžintas kainų 
tvarkymas , mėsai, pieni
niams valgiams, grūdams 
ir kitiems maisto produk
tams. Bet jei ir bus at- 
steigta kainų kontrolė val
giams, jų kainos bus pakel
tos, lyginti su birželio 30 d., 
neoficialiai pranešama.

Jeruzalė. — Sprogo ke
lios bombos dugne laivo 
Empire Heywood, kuriuom 
anglai gabeno dar 600 žydų 
į koncentracijos stovyklą 
Cyprus saloj. Žydai buvę 
pasiryžę sprogimais nus- 
kandint laivą, nors sykiu su 
juom ir patys žūtų.

Anglai pabijojo, kad lai
vas nenuskęstų, ir sugrąži
no jį atgal į Haifos prie
plauką, Palestinoje. Bet 
pasirodė, kad bombos ne-

praardė laivo.
Anglai stebisi, kas galėjo 

sprogimus į laivą įnešti. 
Nes visi laivan varomi žy
dai buvę iki paskutinio siū
lo iškrėsti.

Anglų kariuomenė ir po
licija nuodingų dujų bom
bomis atakavo žydus, de
monstruojančius prieš sa
vo tautiečių plukdymą į be
laisvių stovyklai Cyprus 
saloj. Dar vienas žydas už
muštas ir daug sužeista.

Peiping. — Chinai komu
nistai puolė Pehtaiho gele
žinkelio stotį, kurią Ameri
kos marinai vartoja kaip 
savo bazę. Apie tai rašo 
chinų katalikų laikraštis 
Yi Shih Pao. Pehtaiho 
miestas yra rytiniame Chi
nijos pajūryje. Chinų tau
tininkai siunčia pastiprini
mus saviškiams Pehtaiho 
srityje.

85 NUOŠIMČIAI CHIANGO 
ARMIJOS VEIKIA PRIEŠ 
CHINU KOMUNISTUS

SOVIETAI TURI IR 
RAKETINIUS IR 
“DŽET” LĖKTUVUS

EISENHOWER SAKO, 
STALINAS ĮVYKDĖ 
VISUS PAŽADUS

Tientsin. — Chinų komu
nistai teigia, kad vidurinės 
Chinijos valdovas Chiang 
Kai-shekas naudoja 85 nuo
šimčius visos savo armijos 
karui prieš komunistus. — 
Bet komunistai jau pliekia 
ir grūda atgal Chiang Kai- 
sheko tautininkus.

tus palei Lunghai geležin
kelį tarp Kaifengo ir stam
baus Suchow miesto.

Daugelyje vietų komunis
tiniai chinai suėmė visas 
tautini nku kariuomenės 
įgulas. Komunistai taipgi 
perkirto Hankow - Peiping- 
Tientsin - Mukden geležin
kelio liniją, svarbiausią 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų kelią į Mandžuriją. Be 
kitko, jie apsupo Tatung 
miestą su tautininkų ka
riuomene jame.

Komunistų armijos štabo 
g a 1 v a, g*e nėr olas Chen 
Cheng dar s y kį prašė 
Chiang Kai-sheką sustab
dyt tautininkų ofensyvą 
prieš komunistus. Chiang 
Kai-shekas nestabdė užpuo
limų iš tautininkų pusės. 
Todėl gen. Chen Cheng nu
lėkė į frontą ir pradėjo ko
munistų ofensyvą prie% 
Chiango tautininkus.

Komunistu laikraštis, Iš- 
i laisvinimo Dienraštis, Ye- 
nane pašaukė žmones visose 
chinų komunistų išvaduoto
se vietose sutelkti visas sa
vo jėgas ir sutriuškinti 
Chiang Kai-sheko ofensyvą, 
kurią jis jau praeitą mėne^ 
sį pradėjo prieš komunis
tus.

Rusija—Tikroji Lėktuvo 
Gimtinė, Primena Sovietai

oroMaskva. — Sovietų 
jėgų dienoje skraidė rakie- 
tiniai lėktuvai ir švirkštimu 
varomi (džet) lėktuvai, be 
sparnelių - propelerių. Ga
biai manevravo ir lėktuvai, 
vairuojami radijo bangomis 
nuo žemės, be lakūnų juo
se. Tą oro paradą virš Tu- 
šino aikštės stebėjo prem
jeras Stalinas ir kiti Sovie
tų pareigūnai ir 50,000 mi
nia.

Mexico City. — Jungt. 
Valstijų armijos štabo gal
va, generolas Eisenhower 
pareiškė laikraštininkams, 
jog Stalinas karo metu pa
sakė amerikonam . Sovietų 
planus ir įvykdė visus savo 
pasižadėjimus. Gen. Eisen
hower vadino Raudonosios 
Armijos maršalą Gregorą 
Žukovą “vienu iš didžiausių 
karininkų visoje istorijoje.”

Gal Amerika Turėsianti 
Pradėt Atominį Karą

Washington. — Atomis- 
tas profesorius Harold C. 
Urey rašo Air Affairs žur
nale: Jeigu nebus įvesta 
sėkminga tarptautinė ato
minės jėgos kontrolė, tai 
Jungtinės Valstijos galės 
pradėt atominį karą “atvi
rai tuo tikslu, kad mes ga
lėtume užkariaut pasaulį ir 
valdyt jį, kaip norime.” 
Amerika negalėsianti laukt, 
kol kuris kitas kraštas pa
sigamins atomines bombas.

Maskva. — Minint sovie
tinę aviacijos (orlaivijos) 
dieną, spauda priminė, jog 
pirmasis pasaulyj lėktuvas 
buvo pastatytas Rusijoj 
1882 metais. Jį pastatė ru
sų laivyno oficierius A. I. 
Možaisk. O užsienyj pir
masis lėktuvas pasirodė tik 
1903 metais. Taigi Rusija 
yra lėktuvo gimtinė.

Belaisviai Žydai ir 
Graikai Sukilo į 
Kovą Prieš Anglus

Jungtinių Valstijų Marinai Nesupranta, kam Jie Laikomi 
Chinijoje; Dauguma Jų Užjaučia Chinų Komunistus

Tientsin, Chinija.—Jung
tinių Valstijų marinai ir net 
aukštesnieji jų oficieriai, 
nesupranta, kam Amerika 
juos laiko Chinijoje, kaip 
rašo New Yorko Times ko- 
respond entas Benjamin 
Welles. Jis per tris dienas 
atliko 160 mylių kelionę 
šiaurinėje Chinijoje ir kal
bėjosi su eiliniais marinin- 
kais ir jų komandieriais.

Jie faktinai visi pasipik-^ 
tinę Chiang Kai-sheku, ir 
kitais tautininkais Chinijos

__________________ .... • ...k.. -••••• ••

valdovais, su kuriais ame
rikonams tenka reikalų tu
rėti. Amerikos marininkai 
turi saugoti tautininkų ge
ležinkelius ir traukinius, 
tiltus, anglų - chinų kasyk
las ir kt. Todėl kartais 
įvyksta susikirtimų tarp 
amerikonų ir chinų komu
nistų. ' Amerikonanls daž
nai gręsia pavojus. “Tačiau 
dauguma amerikinių mari- 
ninkų, privačiai kalbantis 
su jais, pareiškia užuojau
tą komunistams,” rašo tas

New Yorko Times kores
pondentas (pirmadienio lai- 
doj).

Tautininkų tvarka tokia 
bloga, kad blogesnės gal ir 
būti negalėtų, sako • ameri
konai. Jie mano, kad jei
gu Chiang Kai-shekas pri
imtų komunistus į Chinijos 
valdžią, tai komunistų daly
vavimas “padėtų atgaivinti 
šalies ūkį”.

Amerikos marininkai 
“mielu noru n usiplau- 
tų sau rankas nuo vi-

so to biznio” — nuo pagal
bos Chiang Kai-shekui, sa
ko Times korespondentas. 
Jie nori grįžt namo.

Marininkai, be kitko, ne
supranta, kam jie turi 
sergėti anglų - chinų kasyk
las ir purvinus angliaka- 
syklų miestus - miestelius. 
Jie klausia: Kodėl patys an
glai ir Chinijos tautininkai 
negali saugoti savo nuosa
vybės ?

Limassol, Cyprus. — Iš 
Palestinos atgabenti žydai, 
suvaryti į koncentracijos 
stovyklą, suruošė demons
traciją prieš anglus ir pra
laužė spygliuotų vielų tvo
ras. Išvien su žydais de
monstravo ir 500 demokra
tinių graikų, kuriuos anglai 
laiko koncentracijos žardy
je. Slopindami demons
trantus, anglai šaudė ir py
lė verdantį vandenį į juos.

Anglai subūrė 50,000 sa
vo kariuomenės prieš žy
dus Palestinoj.

ORAS.—Bus vesi giedra.

London. — 10,000 bena
mių anglų veteranų atsi
šaukė į Ameriką, kad leistų 
jiems gyventi amerikonų 
kareivinėse Anglijoj.

, 1. v.: . V,.. v. A
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delegacijos

K. du negrus—vieną farmerį, kitą buvusį kareivį. Beveik

•fašistus, o

Tas britų žvėriškumas privedė prie to, kad Palesti
noj žydai organizuoja požeminį veikimą ir keršyja bri
tams. Anglai už tai atsimokėdami gaudo žydų vadus ir 
teisia miriop. Tik šiomis dienomis anglai nuteisė 18-ką 
žydų sušaudyti ir daugelį į kalėjimą!

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1879.
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THESE ARE THE TIMES
, By Matt Sholomskas

Kraujas Indijoj ir Palestinoj
Anglija pati užima 94,279 ketvirt. mylias ir turi 

47,000,000 gyventojų. Jos gi teritorija su kolonijomis 
yra 13,344,753 ketv. mylios ir 560,000,000 gyventojų. Jos 
kolonijos sudaro bent 150 kartų didesnį plotą, negu pati 
Anglija. Kolonijų gyventojų yra dešimt kartų daugiau, 
negu Anglijos gyventojų!

Anglijos imperialistai didžiuojasi, kad jų “imperi
joj saulė nenusileidžia.” Jos kolonijų yra visose pasau
lio dalyse. Britai savo imperializmo viešpatavimą pri
dengia neva “nepriklausomybe” tų kolonijų, kaip tai Ka
nados, Australijos, Naujos Zelandijos, Apvienytos Pietų 
Afrikos ir Indijos. Bet tų šalių “nepriklausomybė” yra 
tuščia pasaka! Visur britai imperialistai viešpatauja, 
kaip namie. Jie net savo pusiau-kolonijose, kaip tai Ira
ke, Palestinoj, Egipte ir kitur kraujuose paskandina 
kiekvieną tų šalių žmonių pasipriešinimą.

Šių metų pradžioj Indijoj anglai žmones šimtais 
šaudė. Bombay, Calcutta ir daugelio kitų miestų gat
vės buvo nuklota žmonių lavonais ir aplaistytos krauju. 
Indusus puolė britų tankai, artilerija ir karo lėktuvai. 
Dabar ir vėl Indijoj kraujas liejasi. Associated Press 
žinia iš Calcutta sako, kad viena diena anglai nušovė 90 
indusų ir i900 sužeidė! Kitos žinios sako, kad britai virš 
1,000 indusu užmušė ir du tūkstančius sužeidė. Į ei- 
vilius žmones jie šaudė iš kulkosvaidžių, važiavo ant jų 
su tankais ir tankų vikšrais juos traiškė.

Negeresnė padėtis yra ir Palestinoj. Anglijos ar
mija, orlaivynas ir karo laivynas veikia prieš žydus. 

•Karo laivai gaudo jūroj tuos laivus, kuriais važiuoja 
žydai į Palestiną. Nuo sugautų laivų žydus sugrūda 
ant Cyprus salos, kur laiko už spygliuotų vielų tvorų, 
kaipo kokius kriminalistus. Palestinoj žydai kelia pro
testus prieš britų brutališkumą, demonstruoja ir reika
lauja įsileisti jų vientaučius. Britai tūkstančiais areš- 

• tuoja žydus ir kemša į kalėjimus.

Taip yra Indijoj, taip yra Palestinoj. Dar žiaud
riau britai ir holandai puola Indonezijos žmones, kur 
jau antri metai eina karas. Graikijoj britai padeda vie
tos fašistams kariauti prieš Graikijos demokratiją. Au
strijos ir Vokietijos britų okupuotoj dalyj laisvai veikia 
hitlerininkai. Bet tą visą britai skaito normaliu dalyku. 
Jų diplomatai ir politikai garsiai šaukia apie “mažųjų 

' , tautų laisvę,” apie, “demokratiją.” Gėdą daro Ameri- 
į kos demokratijai tie mūsų politikai ir diplomatai, kurie 

susijungė su' Anglijos imperialistais ir visur pastarųjų 
politiką remia.

Sustabdyti Terorą Prieš Negrus
Mūsų šalyj gyvena apie 12,000,000 negrų.. Dauge- 

lyj pietų valstijų negrai sudaro didelę didžiumą gyven
tojų. Jie atlieka visus sunkiausius darbus, jie karo lai
ku buvo pašaukti į armiją karui už demokratiją ir žmo
nių laisvę. Laike karo prieš hitlerininkus mūsų šalies 
ginkluotose jėgose buvo apie 750,000 negrų. Tūkstan
čiai jų atidavė gyvybę toj kovoj!

Ir ką jie rado, grįžę namo, laimėję karą už žmonių 
laisvę, už demokratiją? Pietų valstijose į negrus žiū
rima, kaipo į ne žmones, kaipo į darbo jėgą. Tas ne
žmoniškas nusistatymas persimeta ir į šiaurines ir ry
tines valstijas. Pietų valstijose .viešpatauja baisus reak
cininkų teroras prieš negrus. Neseniai Georgia valstijoje 
balti banditai nušovė keturis negrus — du vyrus ir jų 
žmonas. Dabar North Carolina valstijoj vėl nulinčiavo

nėra tos dienos, kad nebūtų negrai kur nors užpulti, 
sumušti, skriaudžiami arba ir žudomi! Kada gi tam bus 
padarytas galas? Kada mūsų vyriausybė imsis reika
lingų žygių, kad pastojus terorui kelią? Ar tada jau 
bus laikas, kada tas teroras iššauks kruvinas riaušes 
tarpe baltųjų ir negrų? Visa eilė korespondentų iš pie
tinių valstijų praneša, kad negrų rasės žmonės kalba 
apie reikalingą savęs apsigynimą. 'Ką daro generalis 
prokuroras Mr. Clark tame reikale, • kad sustabdžius 
kukluksiškų govėdų terorą prieš negrus? Ką daro Mr. 
James Byrnes, valstybės sekretorius, kuris tiek daug 
kalba, reikalaudamas “laisvių” ir “demokratijos” Euro
poj ? Kodėl jis nemato, kas darosi jo paties valstijoj S. 
Carolina ?

r

Po pirmo pasaulinio karo 
taika buvo pasirašyta Ver- 
salėje. Tada Keturi Didieji 
—Wilsonas nuo Jungt. Val
stijų, Clemenceau — Fran
ci jos, Lloyd George — Ang
lijos ir Orlando — Italijos 
— viską diktavo. Kur jie 
planus darė, tai spaudos ko
respondentai nebuvo įleisti. 
Ką jie nutarė, tai Taikos 
Konferencijoj pasiūlė, kiti 
delegatai paplojo ir gatavą 
pakišo Vokietijos atstovam 
pasirašyti.

Dabar Taikos Konferen
cija vedama kitokioj dva
sioj. Nors jai planus ir pa
teikė Keturių Didžiųjų už
sienio ministerial, bet pa
čioj Taikos Konferencijoje 
tie patys ministerial, kaip 
Mr. Byrnes, nesilaiko pir
mesnių nutarimų, jie mobi
lizuoja sau talką prieš kitas 
dideles valstybes iš mažes
nių arba tiesiai savo koloni
jų. Dabar į Taikos Konfe
renciją ir visų komisijų po
sėdžius įleista spaudos at
stovai. Dabar buvo pakvies
ta delegacijos nugalėtų ša
lių — Italijos, Bulgarijos, 
Rumunijos, Vengrijos ir 
Suomijos — ir joms leista 
pareikšti mintis, ką jie ma
no apie pateiktą Keturių 
Didžiųjų taikos planą.

Italijos ministerių prem
jeras Signor de Gasperi 
kalbėjo ne Italijos darbo 
liaudies reikalais vaduojan
tis, bet tartum Mussolinio 
kokis ministeris, atsikėlęs 
iš grabo. Jis negalėjo skųs
tis prieš Tarybų Sąjungos 
reikalavimą iš Italijos $100,- 
000,000, kaipo dalinio atly
ginimo už Mussolinio ar
mijos padarytus Sovietams 
nuostolius. Jis gerai žino, 
kad Anglijos ir Jungt. Val
stijų okupacinė armija bent 
šešis kartus tiek Italijai 
nuostolių padarė. Jis žino, 
kiek britai iškraustė iš I- 
talijos mašinų ir fabrikų.

Jis nutylėjo apie tai, kaip 
laisvi vaikšto ir naujas fa
šistų grupes organizuoja 
buvę Mussolinio fašistų or
ganizatoriai. Jie nekalbėjo 
apie Italijos liaudies var
gus, nieko nesakė apie ang
liškai kalbančio imperializ
mo įsigalėjimą Italijoj. Bet 
jis reikalavo Trieste mies
to, jis visaip teisinosi, kad 
sumažinti Jugoslavijai, Ei- 
thiopijai ir Albanijai pada
rytus Mussolinio armijos 
nuostolius. Už tai poną de 
Gasperi smarkiai kritikavo 
Jugoslavijos ir Sovietų tai
kos delegacija.

Bulgarijos 
vardu kalbėjo užsienio mi
nistras Jurgis Kulišiev. Jis 
atyžmėjo tuos faktus, kad 
buvusi karališka valdžia 
Bulgarijos vardu buvo pa
skelbusi karą Jungtinėms 
Valstijoms ir kitoms Jungt. 
Tautų šalims. Bet Bulgari
jos liaudis taip išvystė pla
tų veikimą prieš tai, kad 
Hitleris negavo nei vieno 
jos kareivio prieš Sovietų 
Sąjungą, kad bulgarai ne
kariavo prieš Jungtin. Val
stijas ir Angliją. Bulgari
jos liaudis toj kovoj neteko 
32,000 savo sūnų ir dukrų 
vien užmuštais.

Vėliau Bulgarijos liaudis, 
kada jų šalį pasiekė Raudo
noji Armija, stojo į Jungt. 
Tautų pusę ir per 9-nis mė
nesius didvyriškai kariavo 
prieš Hitlerį ir jo gaujas. 
Bulgarijos liaudis pati su
ėmė, nuteisė ir daugelį ka
ro kaltininkų sušaudė. Bul
garijos atstovas dėkavojo 
Raudonajai Armijai, kad ji 
prisidėjo prie Bulgarijos

išlaisvinimo iš fašistų jun
go, kad suteikė galimybę 
kariauti prieš Hitlerį ir jo 
šaiką.

Bulgarijos ^atstovas pra
šė Taikos Konferencijos, 
kad atitaisytų istorinę 
skriaudą, kad dalį Trakijos 
atimtų nuo Graikijos, kurią 
graikai po 1914 - 1918 me
tų karo pasisavino ir ati
duotų Bulgarijai, kaipo jos 
išėjimą į Egejaus Jūrą. 
Bulgarijos poziciją parėmė 
Lenkijos ir Ukrainos dele
gatai.

Prieš ją išstojo fašistinės 
Graikijos atstovas Tsalda- 
ris, kuris kaltino Bulgari
jos liaudį už 1941 metų, va
sario 8 d., sutartį su hitle
riška Vokietija. Bet juk vi
si žino, kad tai nebuvo Bul
garijos liaudies, bet jos 
priešo — fašistų ir kara
liaus Boriso valdžios sutar
tis. Graikija vietoj grąžinti 
Bulgarijai dalį Trakijos 
(Thrace), tai reikalauja di
delių atmokėjimų iš Bulga
rijos ir dalies jos teritori
jos.

Rumunijos delegacijos 
vardu kalbėjo užsienio mi
nistras George Tatarescu. 
Rumunija, taip pat fašisti
nės klikos buvo įtraukta 
karau Hitlerio pusėj, —sa
kė jis. Bet kada Raudonoji 
Armija įsiveržė į Rumuni
ją, tai jos liaudis nuvertė 
fašistų valdžią, suėmė karo 
kaltininkus su gen. Anto
nescu, nuteisė ir sušaudė.

Rumunijos armija per 
devynis mėnesius, kaip ir 
Bulgarijos, kariavo prieš 
Hitlerio ir Vengrijos fašis
tus, padėjo Raudonajai Ar
mijai išlaisvinti ne vien Ru
muniją, bet Jugoslaviją, 
Vengriją ir Čechoslovakija. 
Rumunijos atstovas pade- 
kavojo Sovietų Sąjungai už 
išlaisvinimą šalies iš po na
cių jungo, už prietelišką pa
galbą po karo ir prašė Tai
kos Konferencijos, kad iš
reikalautų Rumunijai nors 
dalinį atlyginimą už karo 
nuostolius iš Vokietijos ir 
Vengrijos, kad Rumunijos 
liaudį skaitytų, kaipo Jung
tinių Tautų talkininkę.

Rumunijos atstovo kalbą 
parėmė Čechoslovakijos de
legatas Jan Masarykas, pa
brėždamas tą faktą, kad 
Čechoslovakijoj yra 20,000 
rumunų kareivių kapų, 
— kareivių, kurie atidavė 
gyvastį kovoj prieš hitleri
ninkus.

Suomijos delegacijos var
du kalbėjo jos užsienio mi
nistras Gari J. A. Enckell. 
Jau pirm jo kalbos anglo
saksų spauda rašė, kad jis 
reikalaus Vyborgo, Pečen- 
gos prieplaukos ir daugelio 
kitų dalykų. Suomijos at
stovas negalėjo to reikalau
ti, bet jis norėjo, kad atly
ginimas Tarybų Sąjungai, 
kuris nustatytas $300,000,- 
000, būtų tris kartus suma
žintas.

Tarybų Sąjungos delega
cijos pirmininkas V. Molo
tovas pareiškė, kad Suomi
ja labai lengvai praleidžia
ma, kad ta suma, kiek So
vietai iš jos reikalauja, ne
padengia net tų nuostolių, 
kiek suomiai padarė vien 
Leningradui.

Vengrijos vardu kalbėjo 
jos užsienio ministras Ja
nos Gyoengyoessy. .Kaip 
žinorųe, Vengrijos dabarti
nė vyriausybė yra anti-so- 
vietinė ir priešas demokra
tinių liaudies šalių. Jis puo
lė Čechoslovakiją, kam ji 
reikalauja n^rs dalino iš 
Vengrijos atlyginimo, puo
lė Rumuniją, pkad ji gavo

Transilvaniją. Jis reikalavo, 
kad Transilvanija būtų ati
duota Vengrijai, nes 1*938 
metais Vengrijai ją atidavė 
Hitleris. Jis išmetinėjo 
prieš taikos sąlygas ir Rau
donosios Armijos okupaci
ją. Jis priešingas tam, kam 
Čechoslovakija iškrausto iš 
savo žemės vengrus ir tt.

Kaip žinome, iš visų Hit
lerio talkininkų Vengrija 
buvo paskutinė nuo hitleri
nės Vokietijos atplėšta. Bet 
ji norėtų, kad kuo mažiau
siai už karo nuostolius at
sakyti.

Italija, Bulgarija ir Ru
munija prašė Taikos Kon
ferencijos, kad ji neskaity
tų priešų valstybėmis, kad 
priimtų, kaipo talkininkes, 
nes tų šalių liaudis prisidė
jo ne vien prie fašistinio re
žimo nuvertimo namie, bet 
armijas mobilizavo ir padė
jo Jungt. Tautoms kare 
prieš Hitlerį. Bulgarijos ir 
Rumunijos liaudis pati nu
teisė karo kaltininkus ir su
šaudė.

Laike visų tų buvusių 
priešų valstybių delegacijų 
kalbų vienas dalykas iškilo, 
kad, nepaisant, kaip kurie 
neapkęstų Tarybų Sąjungą, 
bet negali parodyti faktų, 
kad Sovietai kenktų toms 
•šalims. Priešingai, jie pa
dėjo Suomijai, Bulgarijai, 
Vengrijai ir ‘Rumunijai 
maistu ir kitokiais reikme
nimis. Jie nori, kad tos ša
lys būtų laisvos. Pasirodė, 
kad Sovietų Sąjunga daug 
palengvino atsiteisimo są
lygas, kurios buvo su tomis 
valstybėmis nustatytos lai
ke jų pasidavimo Jungti
nėms Tautoms.
Kaip žinome, turčių spau

doj buvo daug rašyta, būk 
Sovietai tas šalis “apiplė
šė.” Jungtinių Valstijų Val
stybės Departamentas Tai
kos Konferencijos išvaka
rėse buvo pasiuntęs Sovie
tų Sąjungai protestą, už
stodamas Vengriją. Dabar 
pasirodė, kad Vengrija, 
1945 metais turėjo reikme
nimis atmokėti Sovietų Są
jungai $35,000,000 vertės. 
Ji Sovietams pristatė tik 
$10,500,000 dalykų vertės, 
tuo pačiu kartu jai Sovietai 
suteikė reikmenų $6,000,- 
000 vertės.

Toki faktai pastatė neko- 
kion pozicijon tuos, kurie 
skleidė anti-sovietinę pro
pagandą. Mr. Byrnes, kuris 
toj dvasioj siuntė Sovietam 
protestus, pasijuto nekaip, 
todėl jis teisino savo diplo
matinę poziciją. Jis kalbėjo 
apie Amerikos sutęiktą pa
galbą laike karo. Jis sakė, 
kad jis ir jo delegacija ne
turį tikslo užkarti Wall 
stryto valią kitoms šalims.

Bet Taikos Konferencijoj 
kiekvienas suprato, kad 
Vengrija daug geriau gy
vuotų, jeigu Mr. Byrnes bū
tų įsakęs Amerikos genero
lams grąžinti jai garvežius, 
gelžkelių vagonus, (Duno
jaus laivus ir kitą turtą, 
kurį Hitleris bėgdamas išsi
gabeno į Vokietiją, o Ame
rikos okupacinės armijos 
komandieriai ir dabar lai
kosi. Visiems buvo aišku, 
kad Mr. Byrnes reikalavi
mas, kad visų šalių laivai 
laisvai plaukiotų Dunojaus 
upe, nėra prieteliškas atsi- 
nešimas linkui tų šalių, ku
rių tautos gyvena prie Du
nojaus upės.

Kiekvienam yra aiški Ta
rybų Sąjungos politika, ka
da ji reikalauja bausti karo 
kaltininkus 
leisti laisvai gyvuoti tų ša
lių žmonėms, kurie patys

“THE TRUTH WILL ouch!”
* The above may not pass 

for good English, but it’s a 
slangy short-cut for the better 
known proverbs: 
hurts” 
out.”

But 
or the
all apply when there is a 
falling out of thieves.

—o—
Right now a section of the 

Lithuanian press is all agog 
about the falling out of two 
Lithuanian scoundrels in Swe
den, each of whom has ac
cused the other of working for 
the Nazis. If the principals in
volved in the Swedish mud 
slinging were just run-of-the- 
mill personalities we’d prefer 
to forget the incident, which, 
incidentally, is no little scan
dal. As it happens, the per
sonalities involved 
former “diplomats” 
Smetona regime, 
former compatriots 
what they have to
each other only proves an old 
contention that most of the so- 
called Lithuanian refugees are 
a shady lot.

— o—
Oddly the Swedish scandal 
aired by “Vienybe,” which 
otherwise friendly and sym- 

Lithuanian “dis-

is 
is 
pathetic to 
placed persons.” Thus the die-
hards who scurry to aid form
er Lithuanian Nazi collabor
ators will find it hard to dis
miss the latest expose as the 
work of those hostile to “dis
placed persons.” Such an ex
planation is no longer valid.

—o—
Whatever may be “Vieny- 

be’s” motives, on August 9 it 
printed the charges of Ignas 
Šeinius, one-time Smetona dip
lomat, and Vytautas Gylys, 
who to this day styles himself 
as a “representative” of Lith
uania. The former wrote that 
Gylys fled to Stockholm in 
1940. On his arrival in Swed
en, Gylys hastened to the 
German embassy where he

begged not to be “turned over 
to Moscow.” The Germans as
sured him. But Gylys was not 
satisfied with the assurances 
for his safety, and went into 
hiding. Later, Šeinius reveals, 
when the Germans were be
coming more powerful, Gylys 
became a frequent visitor at 
the German embassy in Stock
holm. Between visits to the 
embassy Gylys became ac
quainted with one Hulstrom, 
a member of a Swedish ‘nazi 
club. They became very close 
friends.

—o—
Following the closing of the 

Lithuanian Legation in Swed
en, Šeinius writes, Gylys pos
sessed the legation’s fund of 
30,000 kronor. What hap
pened to the 30,000 kronor, 
Šeinius does not say. He does 
go on to say, however, that 
Gylys “used” 10,000 
from the “relief fund 
fugees.”

—o—
Having washed one

the linen, “Vienybe” then in
troduces Gylys, who has no
thing good or flattering to say 
about Šeinius. Gylys tells us 
that Šeinius also had connec
tions with the German-nazis. 
Šeinius, Gylys tells us, even 
visited Emil Charlet, the emis
sary of Alfred Rosenberg in 
Stockholm, offering his serv
ices to the nazis. The emis
sary, we are told, promised a 
place for Šeinius.

—o—
This is the second time 

“Vienybe” has revealed the 
color of important “displaced 
persons.” Previously it had 
exposed Dr. Starkus, who had 
conducted criminal experi
ments at Stuthof.

The puzzling thing about 
“Vienybe” is that while it ex
poses blackguards, it is at the 
same time urging its readers 
to sign affidavits of support 
to bring such blackguards to 
the United States. To para
phrase Hamlet: “There is 
something rotten in ‘Vieny
be’.”

Pradėjo Veikti
Medienos Fabrikas

Naujoji Vilnia. — Įsijun
gęs į visasąjungines socia
listines lenktynes, medžio 
masės fabriko kolektyvas 
prieš terminą baigė gamy
binių cechų įrengimą ir 
pradėjo gaminti žaliavą 
respublikos popieriaus fab
rikams.

Iki metų pabaigos fabri
kas išleis 300,000 tonų me
džio masės.

“Gegužės Pirmosios” 
Fabrike

Klaipėda. “Gegužės Pir
mosios” saldainių fabriko, 
dirbančiųjų kolektyvas ak
tingai dalyvavo kuro pa
ruošime. Sukirsta ir paruo
šta išvežimui per 500 ktm. 
malkų ir 250 ktm statybi
nės medžiagos.

Šiuo metu fabrike baig
tas įrengti minkšto kara-

sukilo prieš fašistus ir 
mums padėjo. Kiekvienam 
yra aišku, kaip paikas kal
tinimas Graikijos' fašisti
nio premjero Tsaldarišo 
bulgarų liaudžiai už Bul- 
g a r i j o s fašistų valdžios 
1941 metų sutartį su Hit
leriu, kuomet pati Bulgari
jos liaudis nuvertė 
fašistus. Kiekvienam 
aišku, kad Dunojaus 
plaukiojimo reikalą
spręsti tik tos šalys, kurios 
yra prie Dunojaus.

..dnJ i’ • D. M. š.

melio cechas, kuris paleis
tas į darbą birželio 15 d.

Remontininkų brigada 
baigia atremontuoti fab
riko kūryklas. Taip pat 
sparčiai atstatomas šokola
do ir šokoladinių saldainių 
gaminimo cechas. Birželio 
mėn. pabaigoje numatoma 
pradėti gaminti šokoladi- • 
nius saldainius.

TRUMPAI Iš 
KLAIPĖDOS
★ Prieš pusmetį Klaipė

doje pradėjo eiti laikraštis 
“Raudonasis Švyturys” lie
tuvių kalba. Pradžioje laik
raštis ėjo du kartus per sa
vaitę. Nuo gegužės, 15 d. 
“Raudonasis Švyturys” iš
eina kasdien.
★ Nuo 1946—1947 mokslo 

metų pradžios Klaipėdoje 
pradeda veikti Mokytojų 
Institutas ir Mokytojų Se
minarija. Atvykę švietimo 
Ministerijos'atstovai jau 
perėmė iš Klaipėdos 
Vykd. Komiteto 
staigoms skirtus

m. 
mokslo į- 
rūmus.

smarkiu 
griuvėsių 

miesto
tempu vyksta ; 
tvarkymo darbai 
centre, prie Dangės upės. 
Daugelis išdegusių namų 
jau nugriauta, šimtai tūks
tančių plytų suštabeliuota 
ir vežama į naujas staty
bas. Šiomis dienomis į griu
vėsių rajoną pravesta gele
žinkelio linija, kuria visas 
gružas bus galima išvežti į 
užmiestį
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Užrašai iš Karo Meto
Lietuvoje

Vokietijos atėjusių vagonų 
ir tarp jų nemaža su para
šu “France” ir “Belgique.” 
Tai pagrobtieji Prancūzijo
je ir Belgijoje vagonai.

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

(Tąsa)

Užvakar Vilijampolėje 
žydas nušovė vokiečių ma
jorų. Paskelbta, kad už vie
na nušautų vokietį bus su
šaudyta 1,000 (tūkstantis) 
žydų. Prie VH-jo forto yra 
žydų kapinės, ir ten praė
jusių naktį buvo sušaudyta 
800 žydų — vyrų, moterų ir 
vaiku.

Konrado kavinėje šian
dien gavome po vienų su
muštinį — juoda duona su 
trupučiu sviesto ir sūrio — 
po 1 rublį. Kitų karta ga
vome po vienų nedidelę bul- 
kutę, taip pat po 1 rublį. 
Didelė naujiena karo metu.

Vokiečiai kareiviai, kaip 
mieste pasakojama, prekes 
gali pirkti tik su karo ko
mendanto leidimais, bet tai 
netiesa. Jie perka viską ir 
visur be jokių leidimų taip, 
kad mums nieko nebelieka 
nusipirkti.

Iš rašytojo Kazio Binkio 
žmonos girdėjau, kad mano 
brolienė su kažin kuriuo 
jaunu vyru ir su kita mote
rim automobiliu išvažiavu
si į Vilnių pirmomis karo 
dienomis. Nieko nežinau, 
kur ji ir kur jos vaikai.

Iš buto Trakų g. Nr. 1, kur 
pernai ir mes gyvenome, 
vokiečių policija suėmė ge
rus mūsų pažįstamus Kuge
lius, kurių sūnus Viva buvo 
Panevėžio gimnazijoje, fiz
kultūros mokytoju. Kuge- 
lienė sunkiai serga, jų iš
kėlė iš lovos ir išsivežė. Pa
ėmė juos šeštadieny.

Vakare prie laiptų iš Že
maičių gatvės sėdėjau ant 
suolelio. Priėjo dailininkas 
Galdikas.

— Geros žinios maestro, 
—sako jis man. — Geros 
žinios!

— Klausau.
— Tik kų iš Leningrado 

grįžo prof. Kolupaila. Grįžo 
per Daugpilį. Geležinkelio 
stoty, Daugpily, matėsi su 
Petru Cvirka, kalbėjo su 
juo. Petras kvietęs jį kar
tu važiuoti į Maskvų.

Tai pirma patikėtina ži
nia apie Cvirkų.

pa-
ne-

iš Finansų Komisar. 
talpų nežinomi žmonės 
šė Bibliotekai priklausantį 
turtų — kilimus ir baldus, 
kurie buvo sudėti mažojoje 
salėje. Vėliau šis plėšimas 
buvo sustabdytas.

Į Bibliotekų vežamos kny
gos ir baldai iš senamiesčio 
(buv. Čarno vardo bibliote
kos likučiai).

Praėjusių naktį iš Kauno 
į frontų išvažiavo daug vo
kiečių kareivių. Iš miesto 
aikščių ir sodų išvežti sunk
vežimiai ir tankai. Dauge
lyje vietų mūsų miesto ša
ligatviai įlaužti, cementinės 
plytos sutrupintos, tvoros 
išgriautos.

Vakar iš Varšuvos ir iš 
kitų vokiškų radijo stočių 
skelbė rusams įspėjimus ne
naikinti miestų bei ūkių į- 
rengimų ir ypatingai nuo 
sunaikinimo saugoti grū
dus. Kas naikins, bus griež
tai baudžiamas. Per radijų 
sako, kad vokiečiai, esą ne
reikalingi rusų grūdų ir ži
balo, jie viso yra daug ra
dę Jugoslavijoje, Graikijoje 
ir kitur.

1941. VII. 8 d. Antradienis.
Budėjau Bibliotekoj per 

visų naktį, nuo 21 iki 8 vai. 
Girdėjau šaudymus ir 
sprogdinimus kapinių apy
linkėje.

Jaučiuos fiziškai nusilpęs 
dėl maisto stokos ir dėl į- 
vairių dvasinių pergyveni
mų. Vakar vakare buvau 
nualpęs.

Pietų negavome restora
ne. Buvome užėję į resto
ranų teatro sodelyje. Sėdė
jome nuo 3 iki 5 vai. po pie
tų ir padavėjos nesulaukė
me. Vokiečiams kareiviams 
pirmenybė Tie jų, kurie ne
valgo kareivinėse, gauna 4 
markes (40 rublių) pie
tums, eina į mūsų valgyk
las ir, pfenigius sumokėda
mi, suvalgo mūsų maistų. 
Jie patys restorane eina 
prie virtuvių durų ir paima 
lėkštes su maistu, kurį pa
davėjos nšea valgyklos kli- 
jentams, laukiantiems prie 
stalelių. Prie mūsų stalo 
keli kareiviai ėmė po dvi 
antrojo davinio porcijas, o 
mums, žinoma, neliko.

Parsinešiau namo du 
balėlius juodos duonos, 
bus vakarienei.

Tai

1941. VII. 9 d. Trečiadienis.
Skambino man iš Biblio

tekos į butų; ^ranešėj kad
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1941. VII. 10 d. 
Ketvirtadienis

Labai nudžiugau 
stebau: apie 10 vai. pas ma
ne užėjo brolienė. Išvargu
si, sumenkusi per šias dvi- 
tris savaites. Labai trumpai 
papasakojo man buvusi už 
Ukmergės, toliau važiuoti 
negalėjusi, nors ir labai no
rėjusi pasiekti Vilnių. Par
sivežusi Marytės sūnų And
rių, vienerių metų amžiaus 
vaikutį. Apie Marytę, apie 
Teresę ir jųdviejų vyrus ir 
apie sūnų Vytų nieko neži
nanti. Brolis vakar grįžęs 
iš Veliuonos daugiau savo 
daiktų išsivežti. Mieste jis 
rodytis nenorįs. O vakar 
mano žmona su savo moti
na buvo užėjusi į A. Fredų 
pasiteirauti apie brolienę, 
tik nieko naujo nesužinojo.

Bibliotekoje lankėsi p. B- 
nė iš Šiaudinės, inž. Zig
manto B-iaus našlė: Šiaudi
nė mano gimtinis miestelis, 
kur 1882-XL4 d. išvydau 
pasaulį, kur paskui, Taraš
kevičių dvarelyje mokiausi. 
Ten mano motinos sesuo 
Kazimiera • K a u n eckaitė 
mokė našlio Taraškevičiaus 
vaikus.^ Papasakojo man, 
kad 83 metų senutė Stefa
nija Ber-nė birželio 14 d. 
buvo išvežta į Rusi jų.

Išsirengiau eiti į A. Fre
dų pas brolį. Geležinkelio 
stotyje pietavome — gavo
me tik po stiklų juodos ka
vos be cukraus ir po gaba
lėlį juodos duonos su baltu 
sūriu. Sumokėjau 6 rub
lius. Fredoje radau brolį su 
broliene, Marytės sūnų An
drių ir jos vyro Petro patė
vį Račkaitį, atvažiavusį čia 
iš Klangių, prie Veliuonos/ 
kartu su mano broliu.

Pas brolį užėjo liaudies 
mokytoja Ž-tė, labai eks
centriška ir nervinga mote
rėlė. Papasakojo, kad brolio 
namas esųs saugojamas, 
brolis būsiųs suimtas, jei 
bus namie ir būsiųs suim
tas, kai tik išeis iš namjj. 
Tuo tarpu kaimynė p. K. 
su dukrele, apsilankiusi 
brolio namuose, pasakė, jog 
gavusi žinių, kad Teresė su 
sūneliu Tomu esanti Vil
niuje, gyva ir sveika. Tik 
apie jos vyrų nesu žinių.

Prie Nemuno ant geležin
kelio

ir nu-

1941. VII. 11-12 d.d.
Penktadienis ir šeštadienis

Instrukcijomis iš Švieti
mo ministerijos, Biblioteko
je darome atranka tų kny
gų, kurios vokiečių įveda
moje santvarkoje bus už
draustos skaityti. Katalo
gus turėsiu peržiūrinėti ir 
tikrinti aš pats.

Šiandien, šeštadienį, visi 
trys pėsti išėjome į Kačer
ginę, į savo nebaigtų staty
ti vasarnamį, apie 15 kilo
metrų nuo Kauno, kairiuo
ju Nemuno paupiu, pro 
Marvelės dvarų. Diena la
bai karš)#. Kačerginę pa- 
siekieme 4 vai. po pietų, su
plukę ir pavargę, nors pa
kely ir teko ilsėtis. Prie 
Marvelės dvaro, Nemuno 
pakrantėje dar guli apdau
žyti ir sugriauti rusų tan
kai. Pakelyje iš ūkininko 
gavau 2 litrus pieno už 5 
rublius.

Kačerginėje 1 pietavome 
vadinamajame Kurhauze: 
mėsiška sriuba su makaro
nais, žuvis ir gira. Už tris 
pietus sumokėjau 18 rublių.

Vokiečių nėra Kačerginė
je. Žmonės kalba, kad Za
pyškio girininkijos miškuo
se esama rusų ir žydų par
tizanų, besislapstančių nuo 
vokiečių.

Kurhauząn buvo atvesti 
6 rusai belaisviai papietau
ti. Jie dirba prie kelio tarp 
Kauno ir Zapyškio. Davė 
jiems juodos duonos, bulvių 
ir rūgusio pieno.

Eidami į Kačerginę, Mar- 
voje ir Kauno gatvėse ma
tėme daug žydų su geltonos 
spalvos Dovydo žvaigždė
mis ant krūtinės ir ant nu-, 
garos. Mieste išlipdyti Kau
no m. burmistro ir karo ko
mendanto skelbimai (įsaky
mu Nr. 15): žydams nuo 
VII - 12 d. įsakyta nešioti 
ant krūtinės, kairėje pusė
je Dovydo žvaigždę ir tokį 
pat ženklų ant nugaros; 
gatvėse rodytis leidžiama 
tik nuo 6 iki 20 vai., už
drausta samdyti namų dar
bui ne - žydų tautybės žmo
nes; iki VII. 16 d. įsakyta 
iš Kauno išsikraustyti į 
jiems pavestų Vilijampolės 
(Slabados) dalį ir leidžiama 
pasikeisti nuosavybėmis su 
vilijampoliečiais. Vilijam
polėje žydai būsią taip su
glausti, kad vienam asme
niui būsiu skirta tiktai 2 
metrai ploto.
1941. VII. 14 d. 
Pirmadienis.

Vakar pėsčias grįžau 
Kačerginės į Kaunu.

Kauno ligoninėse ir mo
kyklose, kurias vokiečiai 
paėmė savo žinion, daug 
sužeistų kareivių, atgabe
namų iš fronto. Į Kaunu su
žeistuosius veža traukiniais 
ir autobusais bei Raudono
jo Kryžiaus ambulansais; 
iš čia lengvesnius siunčia 
toliau, į Vokietijų, trauki
niais ir net laivais Nemu
nu.

Nors aš pirmas išjudinau 
Rašytojų Sųjungos turto 
gelbėjimo klausimų ir pats 
dariau pirmuosius žygius, 
vis tik mane iš to reikalo 
eliminavo. Iš Kiršos sužino
jau, kad jau esanti sudary
ta laikinoji draugijos val
dyba, kurią sudaro: Ber
nardas Brazdžionis, J. Gru
šas, Faustas Kirša, J. Žla- 
bys - Žengė ir Stepas Zo- 
barskas. Laikinoji valdy
ba, anot Kiršos, daranti žy
gius ir vedanti tiesioginius 
pasitarimus su vokiečiais. 
Sako, draugija atgausianti

rūpinsianti vokiečiams ki
tas pa taip .s. Man tas klau
simas atrodo beviltiškas — 
vokiečiai neužleis tokių na
mų su tokiais gerais įren
gimais ir baldais, kuriuos 
turėjome rašytojų posėdžių 
salėse ir butuose.

— Ar mane paliekate 
draugijoje? — paklausiau 
Kiršų, jausdamas, kad ka
žin dėlko manęs vengiama.

Kirša, pasikrapštęs savo 
pypkutę, dirstelėjęs į ma
ne, sako:

— Reiks palaukti trupu
tėlį. Juk faktinai nėra ir 
pačios draugijos...

Įspūdis toks, kad naujai 
valdybai aš nesu “persona 
grata.” Nesvarbu ir dėl to 
aš neketinu jaudintis.

iš

Brazilijos Lietuviai Remia Nuo 
Karo Nukentėjusius

1941.VII.15 d. Antradienis
Į Bibliotekų atėjo jaunas 

vokietis karininkas ir pa
reikalavo duoti gerų vokiš
kų knygų sužeistiems ka
reiviams, gulintiems Kauno 
ligoninėse. Pasakiau, kad 
atliekamų knygų neturime 
ir, be to, tokio reikalavimo 
žodžiu negalime patenkinti. 
Tegu ateina ryt, kai bus 
Bibliotekos Direktorius ir 
tegu atsineša savo vyresny
bės pasirašytų raštiškų rei
kalavimų, — tada gal su
darysime knygų rinkinėlį 
sužeistiesiems.

Manau, kad tokių reika
lavimų bus ir daugiau. Hu
maniškumo sumetimais 
reiktų sudaryti kelias to
kias “kilnojamas bibliote
kėles”, kuriomis būtų gali
ma aptarnauti ligonines. 
Šiuo klausimu teko susi
siekti su Valst. Leidyklos 
direktorium p. Kniukšta; 
jis pritarė sumanymui ir 
žadėjo įsakyti savo knygų 
krautuvėms sukomplektuo
ti tokias bibliotekėles ir 
perduoti jas mūsų Centr. 
Valst. Bibliotekos žinion.

Paskelbtas potvarkis, ku
riuo draudžiama klausyti 
užsienio radijo, taip iš 
priešo kraštų, taip ir iš ne
utraliųjų.

Vokiečiai pradėjo ver
buoti darbininkus, norin
čius vykti į Vokietijų dar
bams. Verbavimų žadama 
pravesti “savanoriškumo” 
principu.

Šį mėnesį maisto produk
tų normos, pagal maisto 
korteles, apkarpytos: cuk
raus vienam asmeniui sa
vaitei — 50 gr. (buvo nu
matyta 125 gr.); sviesto— 
50 gr. (buvo numatyta 100 
gr.) ir t.t. Krautuvėse pre
kių nesimato; tos krautu
vės, kur dar yra prekių, 
uždarytos.

Bibliotekos vardu krei
piausi į Tautinės Kultūros 
ir Auklėjimo Įstaigų, ku
rios viršininku yra Senkus, 
kad iš konfiskuotų radijo 
aparatų, kurie dabar lais
vai dalinami kareiviams, 
parūpintų nors vienų gerų 
imtuvų Bibliotekai. Senkus, 
žadėjo padaryti reikalingus 

\ žygius, jei patieksime jam 
mūsų motyvuotų tuo reika
lu pareiškimų lietuvių ir 
vokiečių kalbomis. Ir 

“ proga pakartojo, kad 
šytojų Dr-ja turi raštu 
jį reikalauti perleisti 
Rašytojų Namus ir Pane
rių dvarų. Stebisi, dėlko lig 
šiol nepadaryta jokių žy
gių.

Užklausiau lyg nežinoda
mas.

— Organizavomės dėl to, 
kad plačiau būtų buvę .ga
lima pravesti Sao Paulo lie
tuvių kolonijoje kampani
ja sušelpimui nukentėjusius 
nuo karo ir kad būtų bu
vę galima veikti ne kaip ru
sams, bet kaipo lietuviams.

—Atsiekėt to, ko tikėjo
tės?

— Šimtu procentų. Tuoj 
susiorganizavus, į Departa-

(Nuo mūsų bendradarbio)
Nelabai senai Sao Pauly- 

je buvo šaukiamas pažan
gių lietuvių susirinkimas, į 
kurį buvau pakviestas ir aš. 
Apie aštuntų valandų vaka
ro nusiskubinau, kad nepa
vėluoti. Įėjęs salėn pirmu
čiausia pažvelgiau į susi
rinkusius, ar nepamatysiu 
pažįstamų. Pažįstamų buvo 
pilna, bet kad sunaudoti 
laikų kol prasidės susirin
kimas, dinkterėjo mintin 
pasikalbėti su pažįstama 
Sao Paulo pažangiesiems 
lietuviams ir nenuilstančia 
veikėja drg. Magdelena V. 
Šumauskaite. Tai vieninte
lė, mano nuomone, kuri tin
kamai galės informuoti, 
kas dedasi susiorganizavu
siam Lietuvių Departamen
te prie Rusų Sub Komiteto 
rėmimui nukentėjusių nuo 
karo Tarybų Sąjungoje.

Priėjau prie moteriškės. 
Pasisveikinom kaip seni pa
žįstami ir daug nemarūdin- 
damas pradėjau klausti:

—Kartais, Jūs, Magde
lena, ar negalit man pasa
kyti, kada susiorganizavo 
Lietuvių Departamentas 
rėmimui nukentėjusių nuo 
karo Tarybų Sųjungoje ir 
šiaip ko nors daugiau apie 
jį?

Magdelenai nereikėjo 
daug galvoti, kad išpildyti 
mano prašymų. Veikia nuo 
pat pradžių tam Depart- 
mente ir žino viskų.

— Lietuvių Departamen
tas — Magdelena pradėjo— 
susiorganizavo 1945 m. va
sario 18 d. Bet nereikia ma
nyti, kad mes lietuviai tik 
nuo tada pradėjom rūpintis 
nukentėjusiais nuo karo vyriškus švarkus, 70 mote- 
Tarybų Sąjungoje. 1944 m. 
Rusų Sub Komiteto siuvyk
loje mes lietuviai jau dir
bom, rinkom aukas ir p. 
Prieš susitveriant Lietuvių 
Departamentui, dėka mūsų 
lietuviams siuvėjams, pro- 
sininkams..., pasiuvom 960 
štukų įvairių baltinių ligo
ninėms, suaukavom nema
žai mėgstu jakių, apsiavi- 
mo... Pinigais Rusų Sub. 
Komitetui įteikėm 47.886,- 
50 kruzeirų. O kiek prisi
dėjom prie Rusų Sub Komi
teto rengiamų parengimų ?!

— Jei su Rusų Sub Ko
mitetu buvot pradėję veik
ti, kodėl organizavotės į 
Lietuvių Departmenta?

šia, 
Ra
per 
jai

1941.VII.16 d. Trečiadienis.
Kartu su tuo pačiu kari

ninku,- kuris reikalavo kny
gų ligoninei, nuvažiavome į 
Valst. Leidyklos antikvarų 
(bu v. Pribačio knygynų) 
parinkti knygų bibliotekė
lei.

.(Bus daugiau!

. Sąjungoje
dėžę drabužių į Tarybų Są
jungą, nesant Lietuvių De
partamentui dar susiorga
nizavusiam. Antru siunti
niu rugpiūčio m. 1945 m. 
prie kurio prisidėjom ir 
mes, Lietuvių Departamen
tas, išsiuntėm 43 dėžes.

— Ir kokiu būdu ta viskų 
pasiunčiat?

—Kuomet daiktai jau 
gatavi išsiuntimui, supa
kuojami į dėžes, Brazilijos

i Raudonojo Kryžiaus at-
mentą įstojo 350 _ lietuvių sįovaį patikrina ir išsiun- 
pasižadedami mokėti kas į per Šiaurės Amerikų. 
mėnuo po penkis kruzeirus. Deja, gal Jums įdomu žino- 
duoklės Departamentui. Ru- sį, kodėl mes siuvom ir dar 
sų Sub Komiteto siuvyklon i vįs tebesiuvam?

— Be abejo.
Dalykas štai kame. B ra-

pradėjo susirinkti kone visi i 
lietuviai siuvėjai ir dirbti 
be paliovos vakarais nuo 8 zpijos Raudonasis Kryžius 
iki 12 vai. nakties.

Magdelena norėjo dar | 
kažką sakyti, bet pasiskubi
nau užklausti.

— Tai kiek ir ko iki šiol 
esat pasiuntę į Tarybų 
tuvą, jei taip smarkiai 
bot?

— Atskirai į "Tarybų 
tuvų iki šiol dar nepasiun- 
tėm nieko. Mes stengiamės 
sušelpti abelnai visus nu
kentėjusius nuo karo Tary
bų Sąjungoje, kurios nare 
yra ir mūsų Tėvynė Lietu
va.

— Atsiprašau. Netaip pa
klausiau.

Ir, buvom nukrypsta nuo 
pokalbio temos, bet apsidai
riau, kad susirinkimas dar 
neprasideda, pradėjau vėl 
klausti:

— Daug jau pasiuntėt?
— Mes lietuviai, atskirai, 

taipogi nesiunčiam, tik dir
bam atskirai. Pavyzdžiui', 
1945 metais pasiuvom 453

Lie- 
dir-

Lie-

riškų paltų, 17 vyriškų va
tinių paltų ir įvairių flane
linių, visokių vilnonių daly
kų moterims ir vaikams, vi
so 1815 štukų. Be to, 130 
porų vilnonių pančekų, 44 
poras pirštinių. Į šias skait
lines neįeina Lapos ir Vi
la Nastazijos lietuvių pada
ryti daiktai.

— Pucha vida! Nustebau, 
Man išrodė, kad labai daug.

— Tai kiek esat padarę 
kartu su Rusų Sub Komi
tetu?

— Kiek ir ko esam pada
rę kartu nepasakysiu, tik 
žinau, kad' pirmu siuntiniu 
30 d. gruodž. 1944 m. Rusų 
Sub Komitetas pasiuntė 21
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LJnited States Steel Corporation gavo per pigiai Ge
neva Steel Co. šapą, sako industrialistaš Henry J. Kai
ser ir daugelis kitų piliečių. Sakoma, kad vyriausybė 
pardavė firmai šapą gaunant tik po 20 centų ant do
lerio vertės turto. Paveiksle matome U. S. Steel firmos 
kasininką Max D. Howell įteikiant čekį sumoje $65,- 
013,200 brig, generolui John O’Brien, Geneva firmos

Merrill Russel tėmija turto perlaidą.viršininkui

nepraleidžia nesiūtų rūbų. 
O mes gavom iš gerų žmo
nių nemažai audeklo, be to 
ir patys turėjom nusipirkę 
iš seniau, susidarė nemažas 
kiekis rietimų, taip kad iki 
antro siuntinio išsiuntimo 
būtumėm visos visviena ne
sunaudoję. Kaip žinote, pa
sikvietėm vėl nenuilstan
čius lietuvius siuvėjus, pa
sitarę pasikvietėm siuvėjus 
žydus, rusus... Ir susitarėm 
kreiptis pas siuvyklų savi
ninkus, kad pavėlintų siu
vyklų darbininkams dirbti 
po vienų diena mūsų me
džiaga nukentėjusiems nuo 
karo Tarybų Sąjungoje. 
Savininkai sutiko. Tai bu
vo 13 d. lapkričio 1945 m. 
Tų diena tapo pasiūta 2,- 
500 štukų moteriškų paltų, 
vyriškų kostiumų ir vai
kams palitukų, kuriuos 
1946 m. sausio 13- d. supa-

Tarybų Sų jungų. Tačiau, 
medžiagos visviena dar li
ko, kurių vis dar tebesiu- 
vam.

.— Be rūbų siuvimo Lie
tuvių Departamentas pri
sideda kuom nors daugiau 
prie Rusų Sub Komiteto?

— Lietuvių Departmen- 
tas veikia kartu su Rusų 
Sub Komitetu, be abejo, vi
sokį Rusų Sub Komiteto 
parengimai iš mūsų pusės 
yra remiami visokiausiais 
būdais. Platiname knygų- • 
tęs, išleistas specialiai pini
gų rinkimui. 1945 m. 15 d. 
balandžio dirbom bazare ir 
k. Be rūbų siuvimo mes lie
tuviai praėjusiais metais į 
Rusų Sub-komitetų įnešėm ' 
viso 109,865,20 eruz. pini
gais ir už 14,240 eruzeirų 
daiktų.

— Puiku.'Pasakykit man, 
kartais ar Lietuvių Depart
mental netenka susidurti 
su kokiais nebūt keblu
mais?

Magdelena atsiduso ir 
liūdnai pradėjo, bet kalbant 
vėl atsigaudama.

— Drauge. Mums stinga 
spaudos. Jeigu mes lietu
viai turėtume savo kalba 
spaudų, kurioje galėtumėm 
viską aprašyti apie savo 
veiklų, kitoks ūpas žmonėm 
būtų. Pavyzdžiui, Šiaurės 
Amerikoje viskų laikraš
čiuos rašo: Kiek kas ko pa
daro, kų nuveikė, kų veikia 
ir p. Tašyk kitoks ir ūpas. 
Tai kebliausias dalykas, y- 
patingai, kai negalim mū
sų kolonijos žmonėms pra
nešti, kų nuveikėm, kų vei
kiam ir kų veiksim.

Tuo tarpu susirinkimo 
iniciatoriai pradėjo susirin
kusius kviesti, kad užimtų 
vietas ir pasikalbėjimas su 
Magdelena V. šumauskaite 
nutruko. Tačiau daug ko aš 
iš jos išgirdau, ko visai ne
sitikėjau užgirsti.

J. Perobfk
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(Tąsa)
—Kas naktį sargybą ėjo kaime, visi 

užrašyti?
—Užrašyti, kaip visuomet.
—Apklausinėk juos.
—Jau apklausinėjau, nieko nežino.
—Gera tvarka! Pasirodo, kad žmonės 

gali sau vaikščioti ten ir atgal, išeiti iš 
kaimo kada ir kaip nori, o mūsų postai 
“nieko nežino”! Išskers čia mus kurią 
dieną kaip avinus su mūsų postais! Kaip 
jie gali nieko nežinoti! Į orą nepakilo, 
turėjo išeiti iš kaimo, ką jie veikė, mie
gojo?

—Tokiame šaltyje negalima miegoti. 
O pusto baisiai, žinantis vietą žmogus 
gali prasmukti. Reikėtų visą kaimą ap
statyti.

—Aš tavęs neklausiau, ko reikėtų! 
Kuo apstatysi kaimą? Užteks tau žmo
nių? Argi nežinojai, kad į seniūną rei
kia atkreipti ypatingą dėmesį?

Feldfebelis tylėjo. Jis prisiminė, kad 
seniūnas prašėsi palydimas namo. Bi
jojo, aišku, nevaidindamas bijojo vienas 
vaikščioti naktį. Feldfebeliui dingtelėjo 
mintis, kad tokiu atveju naktį jis bijotų 
ir pabėgti, — bet nutylėjo, nenorėdamas 
dar labiau sukurstyti įsiutusi kapitoną. 
Jis jautėsi kaltas, — reikėjo tą Haplyką 
pristatyti namo, tada būtų buvę žinoma 
kas nors konkrečiau, — kada išėjo, kaip 
išėjo, juk prie trobos, kuri jam • buvo 
duota, stovėjo sargyba.

—Su jumis kariauti! Idiotų banda — 
murmėjo pats sau kapitonas. Feldfebe
lis išsitempęs laukė slenksty.

—O tu čia ko? Eik ir rašyk, tegu ten 
apsidžiaugia, eik ir rašyk! Gerą man 
padėjėją parinko, nėr čia ko!...

Feldfebelis išėjo ir skubiai prirašė prie 
skundo naujas pastabas, kurioms me
džiagos davė jam iš pykties besiblaškan
čio Vernerio žodžiai. Kartkartėmis pri
dėdavo delną prie raudonų skruostų, svi
linančių kaip ugnis.

Verneris išdėstė popierius, bet supra
to, kad dirbti negali. Galva degė.

— Budėk prie telefono, aš eisiu pasi
vaikščioti.

—Leiskite pranešti, pone kapitone, 
baisus speigas...

—rBe tavęs žinau, juk atėjau čia,—su
urzgė kapitonas ir pakėlė apikaklę.

Vėjas aprimo, speigas padidėjo. Čirš
kėjo, girgždėjo po kojomis sniegas. Sau
lės nebuvo, o nuo sniego mušė akinanti, 
įkyri šviesa, lyg stiklas rėžiantis akis. 
Verneris atsistojo prie slenksčio ir su 
neapykanta pažvelgė į kaimą. Sniego 
pusnyse, lyg duknose, gulėjo tylus, ra
mus, lyg niekur nieko. Vos kyšojo iš 
sniego tvorų viršūnės, ant stogų gulėjo 
milžiniškomis kepurėmis sniegas, tiktai 
kur-ne-kur vėjas jį nupūtė,, apnuoginda
mas šiaudus. Niekur nebuvo matyti nė 
pėdsako gyvybės. Tiktai kareiviai su
kiojosi, tiktai kapų tyla viešpatavo kai
mo kelyje. Šuo nesulojo, — teisybė, ka
reiviai iššaudė visus šunis tuojau pir
mą dieną. Puldinėjo kareivius, jie bi
jojo įeiti į trobas. Matyti, šunes čia bu
vo tokie pat laukiniai, kaip žmonės.

Nuo šio, iš pirmo žvilgsnio miegan
čio, kaimo į kapitoną dvelktelėjo neri
mu nuslėgta grėsmė. Ne, jau geriau 
buvo fronte kovoti su priešu akis į akį. 
Tai vadinosi poilsis—sėdėti čia ir daryti 
užimtame kaime tvarką. Tvarką—mė- 

* nuo kaip iš čia buvo išvaryti bolševikai, 
o nieko faktiškai nepavyko padaryti. 
Visi planai, visi potvarkiai, viskas su
duždavo į nepalaužiamą, tylų, atkaklų 
pasipriešinimą. Ko tie buki žmonės no
rėjo, argi jie nesuprato, kad turės pa
galiau pasiduoti, nors ir nė vieno gyvo 
iš jų neliktų, — viskas čia eis paskirta, 
iš anksto apgalvota savo vaga? Ne, jie 
nenorėjo suprasti. Matyti, tikėjo, prie
šingai tikrovei, bolševikų pergalei.

Jis atvertė apikaklę ir klausė. Skrido 
lėktuvas. Zirzėjo kaip uodas, kaip mu
sė, garsas skrido grynu oru. Augo, stip
rėjo, kapitonas pridengė delnu akis nuo 
sniego spindėjimo ir bandė ką nors įžiū
rėti.

—Ten, pone kapitone, — išdrįso pra
bilti kareivis, stovintis sargyboje prie 
kaimo tarybos namo.

Atsigrįžo nurodyta kryptimi. Taip, 
skrido: uodas, muselė, — akyse augo.

— Mūsų? — paklausė kapitonas pu
siau klausdamas, pusiau patvirtindamas.

Sargybinis valandėlę klausėsi.
— Tur būt ne mūsų, pone kapitone.

Kitoks motoras.
Verneris pradėjo nerimauti. Jau mė

nuo, kaip nematyt apylinkėse priešo lėk
tuvų. Argi vėl pradėjo judėti?

Žiūrėjo atidžiai, net akys ašaromis 
pasruvo. Prieš namą išėjo keli karei
viai.

— Bolševikų, — pasakė kažkuris.
Kelyje jau nebebuvo tuščia. Staiga, 

lyg iš po žemių, išaugo žmonės. Stovėjo 
prie trobų moterys, pasipylė vaikai, visi 
pridengė dainų akis nuo spindėjimo.

— Mama, mūsų, — veriančiu, plonu 
balsu paskelbė visiems Saška...

Maliukienė pagavo jį už peties.
— Mūsų?
Bet dabar jau visi galėjo įsitikinti ne

abejodami. Lėktuvas skrido žemai. Ir 
nuo sniego skindančiame spindėjime visi 
pamatė tikrą ženklą, raudonas žvaigž
des ant sparnų.

Maliukienė atsiklaupė, bobos suklau
pė prie trobų, tarytum pagal duotą ženk
lą. Vaikai, užmiršdami apie viską, bėgo • 
į kelią. Stovėjo užvertę galvas, mosuo
dami rankomis.

— Mūsų! Mūsų! — džiaugsmingai cy
pė jie.

Susikaupusiais ir iškilmingais moterų 
veidais tekėjo ašaros. Virš kaimo skrido 
lėktuvas, broliškas sveikinimas, žinia iš 
rytų, savas lėktuvas, nešantis ant sparnų 
raudonas žvaigždes, laisvės ženklą. Pir
mas lėktuvas per visą mėnesį. Pirmas, 
kuris nekaukė niūriu mirties kauksmu, 
nutrūkstančiu, baisiu vokiško motoro 
urzgimu, pirmas, kuris nenešioja ant 
savo sparnų juodos raitytos svastikos 
gyvatės. Skrido kaip paukštis virš kai
mo. i •

Kapitonas išgirdo vaikų riksmą. 
Žvilgterėjo į kelią. Pamatė vaizdą, kokio 
nebuvo lemta jam pamatyti per visą bu
vimo laiką kaime. Visur buvo pilna žmo
nių. Sniege, prie trobų klūpojo moterys, 
ant kelio, kaip žvirblių būrelis, šokinėjo 
vaikai, seniai mosavo rankomis į viršų 
skrendančiam paukščiui. Kapitonas iš 
pykčio sudrebėjo.

— Išvaikyti tą bandą! — riktelėjo ka
reiviams.

Nesuprato. Ištraukė revolverį ir šovė 
į kelią, į vaikų būrelį. Sausai stuktelėjo 
šūvis, kaip aidas po jo pasigirdo kitas. 
Bet kapitonas nepataikė. Suvirpėjo susi
nervinusi ranka. Vaikai išlakstė, kaip 
žvirblių būrelis nuo staiga mesto ak
mens. Greitai prie jų prišoko moterys. 
Ir bematant, lyg vėjas nupūtė, viskas 
pranyko. Skubiai užsitrenkė duris, ir kol 
Verneris apsidairė, kaimas vėl buvo tuš
čias, lyg išmiręs, niekur nė gyvos dva
sios.

— Ką jūs, mulkiai, negirdėjote, ką sa
kiau? — apsiputojęs šaukė apstulbu- 
siems kareiviams, dar labiau pykdamas, 
nes visi matė, kaip šovė ir nepataikė, ne
pataikė iš tokio nedidelio atstumo. — 
Ramiai žiūrite į demonstraciją prieš 
mus! Kas atsitiko su zenitiniais, kur ze
nitiniai ? *'

Kaip tik tuo metu sugriaudė priešlėk
tuvinis pabūklas. Sviedinys sprogo tam
siu‘debesėliu toli už lėktuvo. Kitas buvo 
dar mažiau taiklus. Lėktuvas truputį 
pakilo ir išnyko tolumoje.

— Kaip tik laiku susiruošė! Druskos 
jam ant uodegos paberkit... Sumigote ar 
ką? — riktelėjo pribėgančiam puskari- 
ninkui.

— Leiskite pranešti, pone kapitone, 
manėme, kad mūsų... O paskui...

— Visos bobos kaime pažino kieno, 
tiktai jums pasirodė! Graži tvarka! Aš 
jus visus...

— Pirmas lėktuvas, pone kapitone,— 
bandė pasiteisinti.

— Tylėk! Niekas neklausia! Pirmas 
lėktuvas! Kai numes tau bombą į bateri
ją, bus tada tau pirmas lėktuvas! Dur
niai !

Apsisuko ir, siusdamas iš pykčio, nu
ėjo atgal į būstinę.

Viskas jame kunkuliavo. Prakeikta 
- diena, prakeiktos dienos.

— Kaip ten, seniūno nesurado?
Išsigandęs feldfebelis pašoko nuo sta

lo.
— Nebuvo įsakymo toliau ieškoti, po

ne kapitone...
Suprunkštė piktai ir atsisėdo. Na ži

noma, visi idiotai, niekas nieko nepagal
vos... O atsakomybė už viską teks jam, 
jau ten draugužiai štabe pasitarnaus...

(Daugiau bus)

Nekovoja Prieš Gemblerystę, 
Bet Garsina Ją

Apie menuo atgal buvo pra
šalinta iš pareigų visa eile po
licijos viršininkų už jų palai
kymą ryšių su gemblerystės 
įstaigomis. Paskirti nauji vir
šininkai pradėjo “naikinti” 
gemblerystės įstaigas. Tam 
darbui pakinkė policijos mo
ralybės skadrbną, didalpių re
porterius, fotografus ir kitus 
“gemblerystės priešus.” Pa
prastas miesto gyventojas tik
rai tikėjosi, kad dabar tai jau 
bus galas visoms gemblerystės 
įstaigoms ir “blaindpigams,” 
bet buvo skaudžiai apsirikta.

Policija, vietoj aštrios ko
vos su gemblerystės įstaigomis 
ir gembleriais, žaidžia su jais; 
reporteriai, vietoj aštrių 
straipsnių prieš gemblerystę, 
išgarsina ją; fotografai su 
gemblerystės. įstaigų bei pačių 
gemblerių paveikslais vien iš
aukština juos, kokie jie “ga
būs ir kovingi” savo pareigo
se. . •

Pavyzdžiui, liepos 26 d. du 
stambūs gemblerių šulai pa
naudojo ginklus prieš vieni ki
tus, ko rezultate, taip vadina
mas Montreąlo gemblerių ca
ras Harry Davis buvo nušau
tas. Apie tų gemblerių susikir
timą visi laikraščiai puslapius 
sensacijų prirašė. Jo laidotu
ves išgarsino, kad net 5,000 
žmonių dalyvavo. Daily Her
ald net pirmus du puslapius 
paaukojo laidotuvių paveiks
lams 
pius, 
linis 
tas.

talpinti. Skaitant didla- 
atrodo, kad koks pasau- 
herojus čia buvo laido- 
Mūsų didlapiai niekuo

met taip daug ir garbinančiai 
nerašė apie mirtį ir gyvenimą 
jokio visuomenininko ar moks
lininko, kiek prirašė apie gem- 
blerį Harry Davis.

Daug Planų, Bet Maža 
Veiksmų

Pastaromis dienomis miesto 
planavimo įstaigos paskelbė, 
kad bus daromi žygiai įsteigi
mo automobiliams sustoti vie
tų. Girdi, ten, kur nebus gali
ma gauti tuščių lotų, tai bus 
daroma po parkais automo
biliams sustojimo vietos.

CLEVELAND, OHIO
DR. I. E. LEVY

OPTOMETRIST
Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:

7917 ST. CLAIR AVE..
(Arti Yale Theatre)

CLEVELAND 3, OHIO.
Telefonas: Express 1244.

Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius. 

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4498

. . . •>. ■ v

Draugiškai Atsiliepė j Į
Ligonio Prašymą I

Jau virš mėnuo skaudi vidu
rių liga paguldžius laiko No
tre Dame ligoninėj Joną Spai- 
čį. Ligonis buvo ruošiamas 
operacijai, bet sveikatai dar 
pasilpnėjus ir be operacijos 
negalint pasveikti, ligoninė 
jam pareiškė, kad jis turi gau
ti kraujo. Kadangi ligoniui 
kraujo transfuzija duodama 
tik tada, jei jis gauna kraujo 
aukotojų, tai jis ir kreipėsi į 
savo pažįstamus. Į jo atsikrei- 
pimą atsiliepė penki draugai: 
F. Spaičys, J. Sartanavičius,
J. Braknys, Pr. šuplevičius ir
K. Kilikevičius.

Dabar ligonis jau pergyve
nęs sunkią vidurių operaciją 
ir gyvena su vilčia, kad pa
sveiks ir grįš į sveikųjų tarpą, 
didžiai dėkodamas už draugiš
ką atsiliepimą kraujo aukoto
jams.

Daugiau Vestuvių ir 
Sužieduotuvių

Pvugpj. 31 įvyks J. Morkio 
vestuvės sir Aldona Smitaite. 
Jonas Morkis yra d r. P. Mor
kio brolis.' Seniau gyveno To
ronte ir nekurį laiką redagavo 
Liaudies Balso anglišką sky
rių. Aldona Smitaite irgi jau
na ir maloni lietuvaitė. Mon- 
trealiečiai linki laimingų ves
tuvių.

Liepos 27 dieną susižiedavo 
plačiai žinomas Montreąlo 
lietuvių organizacijų veikėjas 
M. Paragis su čia gimusia lie
tuvaite A. Mitchell. Draugas 
M. Paragis yra daug dirbęs 
progresyvių organizacijų bu- 
davojime ir kaipo toks yra įsi
gijęs daug draugų, kurie lin
ki jam laimingai atsiekti šei
myninio gyvenimo. Rep.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-8770

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.

Kur ir Kiek Streikuoja Kanadoje
Kanadoj streiko lauke yra 

virš 50,000 darbininkų. Kai 
kurie streikuoja labai ilgai. 
Štai vietos ir streikierių skai
čiai :

Valleyfield e, Kvebeko pro
vincijoj, streikuoja 3,500 tek- 
stiliečių. Jie pradėjo streiką 
birželio 1 dieną. Streikas lai
kosi gerai. Kol kas neatrodo, 
kad streikas eina prie pabai
gos. 4 Fabrikantai laikosi kie
tai.

Toronte streikuoja 600 Mo
narch Knitting Mills darbi
ninkų jau aštunta savaitė.

New Toronte, Toronto prie
miestyje, streikuoja 1,400 A- 
naconda — American Brass 
kompanijos darbininkų nuo 
gegužės 18 dienos. Paskirtas 
tarpininkas, kuris bando su
taikyti kompaniją ir darbinin
kus.

British Kolumbijoj strei
kuoja 2,500 kietų uoliy mai- 
nierių nuo liepos 3 dienos. Jie 
reikalauja pakelti algas po 
29 centus į valandą.

Ontaiijos provincijoj strei
kuoja 11,000 gumos darbinin
kų nuo birželio 24 dienos. Jie 
reikalauja pakelti algas po 
20 centų į valandą.

Southam laikraščių Otta- 
woj, Hamiltone ir Edmontone 
s p a u st u v i n i n k a i str e i k u o j a
nuo gegužės 30 dienos. Win-

reikalaudami pakelti algas po 
$2.00 į dieną.

Hamiltone streikuoja 4,000 
Westinghouse kompanijos el
ektros darbininkų nuo liepos 
3 dienos. Jie reikalauja pa
kelti algas po 25 centus į va
landą.

Leaside, Toronto priemies
tyje, streikuoja 1,900 Cana
da Wire and Cable kompani
jos darbininkų nuo liepos 8 
dienos. Jie reikalauja pakelti 
algas po 25 centus į valan
dą.

Wellande, Ontarijoj, strei
kuoja 1,300 Electro-Metallur
gical kompanijos darbininkų 
nuo liepos 9 dienos.

Nuo liepos 10 dienos strei
kuoja 14,000 plieno darbinin
kų Hamiltone, Sault Ste. Ma
rie ir Sydney, reikalaudami 
pakelti algas po 19 ir pusę 
cento į valandą. Plieno įmo
nės yra perimtos į valdžios 
kontrolę.

Montreale streikuoja 800 
Canada Tube and Steel Pro
ducts kompanijos darbininkų 
nuo liepos 25 dienos.

Visų šių streikų galas pri
klauso labai daug nuo plieno 
darbininkų streiko pabaigos. 
Kada plieno darbininkai už
baigs savo streiką, matysis 
kiek kitų įmonių darbininkai 
gali tikėtis gauti.

L. B.
nipege nekuriu laikraščių
spaustuvininkai streikuoja 

nuo lapkričio 8 dienos.
Windsore streikuoja 4,000 

Chrystelio kompanijos darbi-
ninku nuo birželio 18 dienos. 
Jie reikalauja pakelti algas 
po 2.00 į dieną. Taipgi te
nai streikuoja CIL ir Truscion 
Steel kompanijos 650 darbi
ninkų nuo birželio 27 dienos,

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

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

Newark 4, N. J. ■
HUmboldt 2-7964

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 QRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □□

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

: CHARLES J. ROMAN :
• (RAMANAUSKAS) T

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Laidotuvių ;
Direktorius Z

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną * 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- J 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St !
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 411® *
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Antrasis LTSR Inteligentų Suvažiavimas
Į šventiškai išpuoštą fil

harmonijos salę, gegužės 
mėn. 28 d. iš visų Tarybų 
Lietuvos vietų, nuo Aukš
taitijos ežerų ir Suvalkijos 
lygumų, nuo smėlėtųjų Bal
tijos pakrančių susirinko 
žymiausieji respublikos mo
kytojai, nusispelnę liaudies 
meninikai, akademikai, gy
dytojai, kompozitoriai, ra
šytojai, profesoriai, inžinie
riai ir visuomeniniai veikė
jai aptarti svarbių gyvena
mojo momento klausimų. 
Svečių tarpe atsilankė Rau
donosios Armijos — Tary
bų Lietuvos išlaisvintojos, 
karini nkai, stachanovie- 
čiai ir sostinės įžymieji 
žmonės.

Lydimas ilgų, nenutrūks
tamų ovacijų, suvažiavimą 
atidaro LTSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas drg. J. Palec
kis. Jis kalba apie laimė- 
j i m u s k u 1 tūrinio darbo 
srityje, kuriuos Tarybų 
Lietuva pasiekė per du ne
pilnus metus.

— Mes esame liudininkai, 
— sako drg. Paleckis, — di
delio Lietuvos kultūros pa
kilimo proceso. Antrasis 
Tarybų Lietuvos inteligen
tų suvažiavimas susirinkt 
apsvarstyti uždavinius, su
rištus su ketvirtojo penk
mečio įvykdymu. Jo tikslas 
įstatyti mus į ryškias dar
bo gaires, vykdant didingą 
stalininę darbo programą.

Ilgos ir nenutrūkstamos 
ovacijos lydi paskutiniuo
sius drg. Paleckio žodžius.

Salėje nuskamba TSRS ir 
Tarybų Lietuvos himnai.

LTSR Mokslų Akademi
jos prezidento pasiūlymu, į 
prezidiumą suvažiavimas 
išrenka d. Paleckį, Gedvilą, 

PHILADELPHIA, PA.
Visų Laukiamas Didysis

PIKNIKAS
PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVĖS
Rengia Phila. ir apylinkes pažangiosios lietuvių organizacijos

Įvyks Sekmadienį
(Prieš LABOR DAY Šventu

RUGSĖJO 1 SEPTEMBER
Labai patogioje vietoje

CRESCENT PICNIC GROUNDS
PUIKI SALE ŠOKIAMS

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

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

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

TURĖSIME ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kalbės ROJUS MIZARA, Laisvės Redaktorius

NEPRALEISKITE PUIKIOS PROGOS, ATSILANKYKIT, PASILINKSMINKI!' IR 
PAREMKITE SAVO DIENRAŠTĮ

KELRODIS: Automobiliais važiuodami iš Philadelphijos ar per Philadelphia nuo Delaware Bridge, 
laikykitės Crescent Blvd. (Route 130), lygiai 5 mylios nuo tilto iki pat vietos. Važiuokite iki Nichol
son Rd., kur ant vieno kampo yra Billy’s Musicall Bar, ant kito kampo Atlantic Gas stotis ir čia pa
sukit po dešiniai ir už vieno bloko rasite pikniko vietą.

Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferry paimkite No. 52 Bus Century-Transit Co. ir ju
mis dav’eš iki pikniko. Bušai išeina iš ryto: 9:45, 10:10, 10:25, 10:50, o nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. 
dieną eis kas 15 minučių. Parvažiuoti vakare, tarp 7 ir 8 v. eis kas 10 minučių.

Sniečkų, Ščerbakovą, ’ Ma
tulį, K. Petrauską, B. 
Sruogą, K. Preikšą ir kit.

Pągal dienotvarkę prane
šimą “Penkmečio planas ir 
Lietuvos inteligentijos už
daviniai” padarė LTSR Mi
nistrų Tarybos pirmininkas 
drg. Gedvilas. -

Su dideliu dėmesiu ir su
sikaupimu delegatai išklau
sė drg. Gedvilo pranešimo 
apie didžiąsias mūsų krašto 
pramonės ir liaudies ūkio 
atstatymo, mokslo ir kultū
ros perspektyvas, apie svar
biuosius ir atsakinguosius- 
šiuometinius inteligentijos 
uždavinius.

Diskusijose dėl d. Ged
vilo pranešimo dalyvavo ei
lė delegatų. Jie iškėlė dau
gybę problemų ir sumany
mų, kaip geriau įvykdyti 
didįjį mūsų liaudies uždavi
nį — penkmečio planą. 
Kiekvienas pasisakymas 
dvelkė nepaprastu entuzi
azmu, didžiuliu noru ir pa
siryžimu skirti visas jėgas 
kuo greitesniam Tarybų 
Lietuvos atkūrimui.

Tauragės apskrities dele
gacijos vardu, mokytojas 
drg. Šimkus pareiškė:

— Tauragės inteligentija, 
artimai bendraudama su 
plačiosiomis darbo žmonių 
masėmis, vis sėkmingiau 
vykdo visuomeninius ir po
litinius uždavinius. Per 
trumpą laiką įkurta ir vei
kia 6 gimnazijos, iš kurių 
dvi suaugusiems. Inteligen
tija suorganizavo ir sukūrė 
teatrą.

— Kiekveinas mūsų mo
kytojas ir agronomas, — 
sako drg. Šimkus, — inži
nierius ir gydytojas yra 
pasiryžę įnešti kuo didžiau
sią savo darbo dalį pilnam

IlfAWAW 

stalininio penkmečio plano 
įvykdymui.

Geologijos ir geografijos 
instituto direktorius, tikra
sis LTSR Mokslų Akademi
jos narys drg. Bieliukas sa
vo kalboje nurodė, kaip 
Tarybų Lietuvos mokslinin
kai pasitinka penkmečio 
plano statomus uždavinius.

— Šiuo metu, — tęsė to
liau akademikas, — vykdo
mi platūs Lietuvos žemės 
turtų ir žaliavų resursų ty
rinėjimai. Sprendžiami ga- 
myb. racionalizacijos klau
simai ir išteklių panaudoji
mas krašto statybai ir pra
monei. Pradedamas ežerų 
tyrinėjimas. Plačiu mastu 
bus tyrinėjamos upės, ant 
kurių per šį penkmetį bus 
pastatytos hidroelektrinės. 
Baigiama pasirengti karto
grafiškai atvaizduoti Lietu
vą. Mokykloms reikalingi 
fiziniai ir ekonominiai že
mėlapiai dar 
bus išleisti Maskvoje ir Le
ningrade.

— Ir kaip mums uoliai 
nedirbti, — baigė drg. Bie
liukas, — jei partija ir vy
riausybė prieš mus pastatė 
tokį didelį ir kilnų uždavinį 
— atstatyti laimingą žydin
čią Tarybų Lietuvą. Ir mes 
duotąjį uždavinį pilnai į- 
vykdysime.

Suvažiavimo delegatas 
Žemdirbystės Ministerijos 
darbuotojas drg. Mensonas 
kalba apie didelį inteligen
tijos vaidmenį, kuri pa
šaukta kelti respublikos že
mės ūkio lygį. Šioje srityje 
turi būti pravestas ne tik 
didelis organizacinis, bet ir 
aiškinamasis darbas. Lie
tuvoje dar yra vietų, kur 
valstiečiai galvoja, jog sė
ti rankomis daug geriau,

IWUAWI mUAMMM

negu mašinomis, kur ven
gia būtinų žemės ūkiui ag
rotechnikos mokslo naujo
vių.

— Kėdainių apskrityje 
veikia Žemės Ūkio Akade
mija, —sako drg. Menso
nas. — O ar jaučia tai ap
skrities valstiečiai? Ar 
gauna jie kokią nors prak
tišką pagalbą iš mokslo 
darbuotojų? Toji pagalba 
dar ligšiol vis silpna. Dot
nuvos akademija dar neuž
mezgė glaudžių ryšių su 
MTS ir tarybinių ūkių dar
buotojais, su darbo valstie
čiais, mažai daro įtakos jų 
praktiškai veiklai.

— Paskutiniaisiais me
tais,— tęsia drg. Mensonas, 
— Tarybų Sąjungos moks
lininkai atsiekė reikšmingų 
laimėjimų žemės ūkio mok-
slo išvystyme.. Bet, deja, ne 
vien valstiečiai, o taip pat 
ir mūsų inteligentija dar 

šiais metais , mažai žino apie šiuos lai
mėjimus. Mūsų mokslinin
kai, žemės ūkio specialistai 
mažai populiarizuoja tary
binės agronomijos laimėji
mus. Reikia greičiau atitai
syti šiuos trūkumus.

— Inteligentų - bedarbių 
pavojaus buvusiojo buržu
azinėje Lietuvoje, dabar ne
bėra, — kalbėjo drg. Slavė
nas, — kiekvienas mokslo 
žmogus pas mus garbingas 
tarybinės visuomenės na
rys ir turi visas sąlygas sa
vo kvalifikacijoms kelti. In
teligentai, be to, turi nuo
latos plėsti savo akiratį pa
čiu pažangiausiu pasaulyje 
marksizmo- leninizmo mok
slu.

Lietuvos TSR švietimo 
ministras prof. Žiugžda 
kalbėjo apie privalomojo 
mokymo įvedimą progim
nazijose. Jis siūlė visiems 
pedagogams atkreipti dide
lį dėmesį į mokinių politinį 
lavinimą, padedant jiems 
ugdyti socialistinę pasaulė
žiūrą.

Drg. Danilevičienė kvietė 
visas Tarybų Lietuvos mo
teris aktyviai įsijungti į 
darbą, ir drauge su vyrais 
kovoti dėl penkmetiniame 
plane statomų uždavinių į- 
vykdymo. Ji sakė:

— Dar nemaža moterų y- 
ra neįsisąmoninusių didžiu
lių tarybų valdžios joms su
teiktų teisių. Mūsų pareiga, 
— išjudinti kuo platesnes 
moterų mases ir petys į pe
tį su vyrais* dirbti mūsų re
spublikos geresnei ateičiai.

Suvažiavime kalbėjo prof. 
Pakarklis, teatro režisie
rius B. Dauguvietis, prof. 
Kupčinskas, Balys Sruoga, 
prof. Kairiūkštis ir kt.

Gaudžiant salėje vis ne
si b a igiančioms ovacijoms, 
suvažiavimo dalyviai pa
siuntė laišką Stalinui ir 
sveikinimą Tarybų Lietu
vos vyriausybei.

Antrasis inteligentijos, 
suvažiavimas visais balsais 
priėmė kreipimąsi į visus 
Tarybų Lietuvos inteligen
tus, kviesdamas juos vie
ningai įsijungti į .didingą 
darbą, vykdant ketvirtąjį 
stalininio penkmečio planą.

V. L.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančio Komiteto ir Laisves 
pikniko darbininkų susirinkimas 
įvyks rugp. 21 d., 7 v. v. Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Pikniko 
komisijd ir Veik. Kom. valdybų pra
šome nepamiršti pribūt susirinkime. 
Tai bus paskutinis prieš Laisvės 
naudai rengiamą pikniką. Apsvars
tysime kaip patogiau bus dirbti pik
nike, kuris įvyks rugsėjo 1 d., prieš 
Labor Day, Crescent Picnic Grounds, 
56 Cornell Avė., Gloucester Hts., 
n., j. — J,p4.puodis,:sekr..d92-i93)

Gavome Daugiau Literatūros 
Centraliniam Archyvui

Pora mėnesių atgal pa
skelbėme draugų vardus, 
kurių literatūrą aplaikėme 
į Lietuvių Literatūros Cen- 
tralinį Archyvą. Dabar no
rime visuomenei pranešti, 
kad vėl gavome labai didelį 
rinkinį tinkamos literatū
ros archyvui nuo šių priete- 
lių:

S. Jasilionis, Bingham
ton, N. Y.;

J. Klastauskas, Chicago, 
Ilk;

K. Navaras, Shenandoah, 
Pa.;

J. Slitskis, Rochester, N.

S. Zajankauskas, New 
York, N. Y.

Didelis ačiū, prieteliai! 
Gražus pavyzdis kitiems, 
kad geriems norams sąlygos 
negali kelią pastoti, t. y., 
vasaros karštas oras ar kiti 
neparankumai nesulaikė tų 
draugų nuo pasidarbavimo. 
Jie nievien, kad surado lai
ko sutaisymui siuntinių, ir 
pasiuntimui jų, bet atidavė 
ją nemokamai, neimdami 
net ir pasiuntimo lėšų. Toks 
šiltas prijautimas šiam kul
tūriniam darbui turėtų būti 
kitiems paakstinimas pri
sidėti su literatūra dabar.

Kaip jau yra žinoma, at
einančiais metais sukanka 
400 metų nuo pirmosios lie
tuviškosios spausdintos kny
gos pasirodymo. Tai būtų 
labai gerai, kad atžymėji- 
mui tos sukakties, surink
tume visą lietuvių kalba iš
leistą literatūrą šioje šaly
je. Ką sakote, literatūros 
mylėtojai ir norinti mums 
padėti šitą darbą sėkmin
gai atlikti? Suburkime jė
gas, susiorganizuokime į 
grupes patys ir kitus para
ginkime prisidėti prie pra
vedamo šio .pasiūlymo sėk
mingai.

Kodėl šį siūlymą darau? 
Todėl, kad ateinančiais me
tais Lietuva švęs 400 metų 
spausdintos knygos sukaktį. 
Jie ten atžymės svarbą 
spausdinto žodžio, , tad ar 
nebūtų gražu, kad mes, 
brangindami sukaktį, pa
siųstume visą rinkinį Ame
rikoje išleistos lietuviškos 
knygos? Mes padarytume 
didelį kultūrinį darbą, ku
ris pasiliktų įamžintas vi
siems laikams.

Įsitraukime į šį darbą vi
si. Neužtenka kelių ar ke
liolikos gerų, atsidėjusiai 
dirbančių asmenų, nes dar
bas yra platus ir reikalin
gas daug jėgų. Reikia pla
čiai organizuoto darbo! To
dėl, mes prašome, kad drau
gai apžiūrėtų savus knygy
nėlius, ką jie turi ir pasi
stengtų sužinoti kitus, tu
rinčius knygų, kad jie irgi 
apžiūrėtų savo knygynėlius, 
surašytų visos literatūros 
vardus ir sąrašą prisiųstų į 
Centralinį Archyvą. O mes, 
apžiūrėję sąrašą, matysi
me iš jo, kurių spausdinių 
dar mes neturime, ir pa
prašysime prisiųsti. Ar pa
darysite, gerbiamieji tą?

Jau esame spaudoje at
žymėję kokią literatūrą 
mes norime surinkti į Lie
tuvių Literatūros Centrali
nį Archyvą, čia vėl karto
jame, kad mes norime seka
mų spausdinių:

1. Visus išėjusius ir išei
nančius lietuvių kalba spau- 
sdinius šioje šalyje, neišski
riant ir smulkiausi:

a) Visų sričių knygas, 
apart Lietuvių Literatūros 
Draugijos išleistų. LLD 
knygų nesiųskite šiuo tar
pu, mes jų gauname iš LLD 
Centro;

(b) Brošiūras,
(c) Kalendorius,'
(d) Žurnalus,
(e) Laikraščius, išėju

sius prieš 30 ar daugiau 
metų Amerikoje;

2. Visas anglų kalba išė
jusias knygas ir kitus išei
nančius spausdinius, kurie 

liečia Lietuvą ir lietuvių 
raštus;

3. Literatūrinio ir doku
mentinio pobūdžio rankraš
čius ir mūsų kultūros dar
buotojų visų krypčių laiš
kus, bei jų archyvus, ir tt.;

4. Fotografinę medžiagą, 
vaizduojančią lietuvių 
Amerikoje gyvenimą ir vei
kimą su aprašymais ir pa
vardžių pažymėjimais;

5. Įstatai - konstitucijos, 
steigiamieji aktai, doku
mentinės vertės raštai, po
sėdžių, pasitarimų protoko
lų knygos, narių sąrašai- 
blankos;

6. Suvažiavimų aprašy
mai, rezoliucijos, proklama
cijos, įvairūs spaudiniai, 
vajų atsišaukimai;

7. Organizacijų -antspau- 
dos, emblemos, ženklai, 
draugijų vėliavos;

8. Mokyklų, teatrų, kon
certų iškilmių programai, 
kvietimai, skelbimai, bilie
tai ;

9. Laikraščių, leidyklų, 
spaustuvių, knygynų, bib
liotekų archyvai, jų susira
šinėjimai, užrašai, tiražas, 
žymesnių autorių rankraš
čiai, nespausdintoji medžia
ga, turinti visuomeninės 
reikšmės ir tt.

Kaip matot, mūsų darbas 
yra didelis ir reikalauja iš
laidų jo vedimui, knygoms 
patalpos užlaikymui ir tt.* 
Labai būtų vietojo, kad or
ganizacijos ir atskiri asme- 
nys-draugai pagalvotumėte 
ir finansiniai prisidėtumė- 
te. Kas aukausite nemažiau 
$1, vardus įrašysime į tam 
tikrą knygą, kuri kariu su 
archyvu eis į Lietuvą. Mo
ney orderius ar čekius išra
šykite iždininko vardu: V. 
Rudaitis ir pasiųskite sek
retoriui: Jonas E. Gužas, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn 
6, N. Y.

J onas Guzas, sek r. .

Pranešimas Naujo
sios Anglijos Mo
terų Sąryšio
Gerbiamos drauges!

Nei justi nepajutome, kaip 
Moterų Sąryšio didysis pikni
kas jau ir čia. Pereitam suva
žiavime daug svarstėme, daug 
kalbėjome, kur rengti pikni
ką, kad būtų pasekmingesnis; 
na, ir nutarta rengti Montel- 
loje.

Komitetas parinko dieną — 
rugpjūčio (August) 25 d., be
veik pačiame . gražiausiame 
metų laikotarpyje. O pasek
mės pikniko priklausys nuo 
mūsų, draugės ir draugai, 
kaip skaitlingai dalyvausime.

Moterų Sąryšio piknikai vi
suomet būdavo skaitlingi. Mes 
tikimės, kad ir šiemet, rug
pjūčio 25, suvažiuos draugai 
ir draugės iš visų kolonijų ir 
linksmai laiką praleis puikia
me pušyne, prie žalios pievu
tės ir tuom pačiu sykiu pagel
bės Moterų Sąryšiui, nes Mo
terų Sąryšis visuomet stovėjo 
ir stovi priešakyje ir veikia 
sykiu su kitom darbininkiškom 
organizacijom už šviesesnį ry
tojų.

Tat mūsų užduotis dalyvau
ti piknike ir nors dalele pri
sidėti prie Moterų Sąryšio 
veiklos.

O jei kam aplinkybės nepa
velys aplankyti pįkniko, tai 
nors auka prisidėkite prie 
mūsų.

Kviečia
Moterų Sąryšio Komitetas.
P. S.: Aukas galite siųsti: 

K. Valangevičienė, 
196 Howard St., 
Montello, Mass.

Varšava. — Lenkų žeme- 
je dar tebėra milionas vo
kiečių. Lenkijos valdžia ke
tina iškraustyt juos iki šių 
metų pabaigos.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
PATYRĘ

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

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

Frank C. Snedaker
& Co. Ine.

FLEETWOOD, PA.
Tel. Fleetwood 3011

(194)

STALIORIAI
DAILYDES

PATYRĘ
Prie Įrenginių Mėsinėms -ir Krautuvių 

Rakandų.
LABAI GERA ALGA

40 VALANDŲ SAVAITĖ, IR VIRŠLAIKIAI 
UŽ LAIKA IR I’USi;.

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

Theobald Industries
Kearny, New Jersey

Ft. of Sanford St. Junt off Harrison Ave. 
TEL. KEARNY 2-6281.

(194)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI ■ MOTERYS 
Abelnas Fabriko Darbas 

PATYRIMO NEREIKIA 
DIENINIAI IR 

NAKTINIAI ši FT Al
VIRŠLAIKIAI

Progos Pakilimams 
KREIPKITĖS 8 A.M. IKI 5:30 P.M 

KASDIENA IŠSKIRIANT
ŠEŠTADIENI

Interstate ♦
Container Corp.

COOPER AVE. & 80TII ST. 
GLENDALE, L. I.

(196)

OPERATORIAI. Nuolatinis Darbas. Gera 
Alga. Daug viršlaikių. Kreipkitės tuojau 

HUDSON SPORTSWEAR CO., 
4546 BERGEN LINE AVE. 

UNION CITY, N. J.
.(196)

VYRAI 
MOŪLDERIS

Prie Iron Mašinos Mouldcris. 
Patyręs Užbaigimui.

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA 
KREIPKITĖS

A. P. SMITH MFG.CO.
545 NORTH ARLINGTON AVE., 

EAST ORANGE, N. J.
(195)

COREMAKERS 
PATYRŲ 

Geležies Fabrikui 
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
KREIPKITĖS

A. P. SMITH MFG. CO.
545 NORTH ARLINGTON AVE., 

EAST ORANGE, N. .1.
(195)

PREZ. TRUMANAS

Atakos ant darbininkų pa

siekė čiukuro, kai prez. Tru- 

manas sulaužė gelžkeliečių 

streiką ir paragino Kongresą 

išleisti aršiausĮ priešdarbinin- 

kišką Įstatą Amerikos istori
joje.

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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šeštas Puslapis

NoHYorkti^^/žMaZiiiiov
Svečiai iš Mūšy Šalies 
Sostinės

17-tą mus atlan- 
Bagdonas, prieš 
dirbęs Laisvės 
linotypu raidžių 

su dviem

Rugpjūčio 
k ė Osvaldas 
tūlą laiką 
spaustuvėje
rinkėju. Osvaldas 
Genovaitėmis — žmona ir ma
ža dukryte — buvo parvykęs 
apsilankyti - pasisvečiuoti 
jo motiną, žinomąją meno 
tyje darbuotoja, taipgi 
Genovaitės tėvus.

pas
sri-
pas

Osvaldas jau kuris laikas 
dirba mūsų šalies sostinėje 
Washingtone. Ilgą laiką jis 
ten gyveno pats vienas, vis 
jieškinėdamas kambarių, kad 
galėtų ir šeimą pasiimti su sa
vimi, o gale savaitės sugrįžta 
pabuvoti pas šeimą, pasima
tyti su draugais lietuvių pra
mogose. Apie pusmetis tokio 
gyvenimo jokių pakaitų — 
buto — nedavė. Išvyko, paga- 

. liau, jie pabandyti gyventi 
sykiu viename kambaryje, ti
kėdamiesi, kad jos ten buvi
mas gal prigelbės susirasti bu
tą. Bet ir abiejų pastangos ne 
laimingesnės. .Sako, butas ras
ti retai pasitaiko, jie baisiai 
brangūs, o kada sužino, 
turi ir kūdikį, buto visai 
beduoda. .

Nepasitenkinę tokiu be
to gyvenimu, sako Osvaldas, 
gal grįš į Brooklyną, nors Wa
shingtone jis turi labai gerą 
ir gerai apmokamą darbą. — 
Kas iš to, kad daug uždirbi, 
jeigu vistiek viską turi vėl 
išmokėti. Desėtkais dolerių 
tenka mokėti už vieną kamba
rį mėnesiui, 
barių butą 
tais.

Brooklyne 
tų, bet jie
tuomi, kad nuo seniau turėjo 
butą, kurį tebepalaiko jo mo
tina, iki jie gaus kitą butą ar 
sugrįš.

jog
ne-

bu-

o už kelių kam- 
jau mokasi šim-

taipgi stoka bu- 
čia laimingesni

Susivedė

tL Piliečiams Priminimas

Šiandien, 20-ta, Turime 
Didžią Pareigą

Nominacijų (primaries) die
ną visi piliečiai turi pareigą 
išeiti balsuoti nominacijose 
kandidatų į valstijos ir šalies 
įstatymd a vystės.

Ypatingai svarbu išeiti bal
suoti tuose distriktuose, kur 
yra lenktynės tarp darbininkų 
ir progresyvių kandidatų su 
trustu ir reakcininku kandida
tais.

Svarbiausios Lenktynės

New Yorko mieste 
blausiomis lenktynėmis 
dvejos Brooklyne, 
Queens, penkios New 
ir dvejos Bronxe.

Nuo pažangiųjų ir 
darbo žmonių išėjimo
ti ir ypatingai nuo išėjimo pa
sidarbuoti balsavimų dieną, 
20-tą, daug priklausys tų kan
didatų laimėjimas. Kada tik
tai masės pasilieka namie, re
akcininkai laimi. Taip pat 
darbininkų kandidatams daug 
pagelbsti informavimas visuo
menės apie
priminimas apie juos ir saugo
jimas balsavimo stočių ir bal
su, v

Tad visiems darbininkų ir 
progresyvių kandidatams rei
kia darbuotojų, kurie padalin
tų einantiems balsuoti korte
les balsavimo stočių išlaukyje. 
Dar labiau reikia piliečių, ku
rie galėtų būti sargyboje bal
savimo ir balsų rinkimų dis
triktuose.

Brooklyne:
Ada B. Jackson, 328 Hal

sey St. Telefonas G L. 2-8304. 
Ji kandidatuoja republikonų 
tikietu 17-me Assembly Dis
trikte.

Samuel Kaplan, 695 Stone 
Ave. ir 349 New Lots Ave. 
Tel. 1)1. 28506. Jis kam 
tuoja demokratų tikietu 
me A. 1).

24-

svar- 
yra 

vienos

abelnai 
b alsu o-

Queens:
George Rooney, 160-04 

maica Avė. Tel. JA. 3-5604. 
Kitos stotys yra 2011 Mott 
Ave., Far Rockaway; 226-05 
Merrick Road, Laurelton; 92- 
14 95th Ave., Woodhaven.

Bronx
Leo Isacson, 3220 Bain

bridge Ave. 13-me A. D.
Chester Addison, 1175 Bos

ton Road.

Ja-

New York
Vito Marcantonio, 1484

First Ave. (prie 77th St.), 18- 
me kongresiniame dist., repu- 

jų kandidatūras, į blikonų ir demokratų tikie-

Darbininkų užginti kandi
datai ir jiems pagelbėti kam
panijos centrai yra:

tais.
Joseph C. Baldwin, 28 

Greenwich Ave. (prie 8 St.), 
17-me kongr. distrikte, repu
blikonų tikietu.

Adam Clayton Powell, 132 
W. 138th St., 22-me kongresi
niame distrikte.

Eugene Connolly, 
Broadway (prie 184th 
21-me kongr. distrikte.

Charles A. Collins, 1967 7th 
Ave. (prie 118th St.), 21-me 
senatoriniame distrikte. Už jį 
balsuojantieji turės jo vardą 
įrašyti į demokratų balotą.

4324 
St.),

Prašo Automobilistu 
Talkos

Nepartinis Komitetas, kuris 
darbuojasi gauti nominaciją 
republikonų tikietu pažangiai 
republikonei Ada B. Jackson, 
atsišaukė į automobilistus 
duoti talkos šį antradienį, 20- 
tą, nominacijų (primaries) 
dieną.

Automobilistai ir visi norin
tieji teikti talkos prašomi 
kreiptis į komiteto būstinę, 
328 Halsey St., nuo 1 :30 ir 
iki 10 vai., kada užsidaro bal
savimų stotys.

Rugpjūčio 20-ta New Yor
ko visame mieste ir valstijoje 
yra diena nominacijų kandi
datų į kongresmanus, valstijos 
senatorius ir assemblymanus.

Balsavimų valandos mieste 
yra nuo 3 po piet iki 10 va
karo.

Balsuoti gali tiktai tie pilie
čiai, kurie yra užsiregistravę 
balsuoti pirm praeito rudens 
rinkimų, taipgi veteranai, ku
rio sugrįžo po rinkimų, bet už
siregistravo specialiai 
skirtu laikotarpiu iki

Nominuoti tegali 
partijos kandidatus, 
balsuotojais jie yra 
(enrolled).

Piliečiai prašomi
darbininkų ir progresyvių kan-1 
didatus.

Unijų ir progresyvių užgin
tų New Yorko miesto kandi
datų sąrašas randasi šiame 
puslapyje kitoje vietoje.

tam 
20-tos. 
tik tos 
kurios 

užsirašę

paremti i

Antradienis, Rugpj. 20, 1946

Scena iš komiškos, Tarybų Sąjungoje gamintos fil- 
mos “Marriage,” šaipiai atvaizduojančios caristinės ga
dynės vedybas už pinigus.

s v h
s I 'k' a

šeštadienį į New Yorko por
tą pribuvo 1 laivas su 513 ka
riškiu ir 266 karo nuotakomis. c

Pradės Brooklyno 
Highway Darbus

Sutiko Baigti Spaudos 
Bevielio Streiką

Dar Čiaudėsime
Miesto vyriausybiniai de

partmental New Yorke nuva
lę ar chemikalais apipurkštę 
994 akrus miesto ribose esan
čios žemės, ant kurios gausiai 
augo čiaudulio žole (rag
weed). Tačiau perdaug ko iš 
to negalima tikėtis, kadangi

1 tūkstančiai mieste ir prie- 
miesčiuose esamų lotų dar teb
ėra neapvalyti. Tad, įspėja 
sveikatos komisionierius Israel 
Weinstein, šiemet dar pačiau- 
dėsime. —

UN persikrausto iš Hunter 
Kolegijos patalpų į buvusius 
Sperry fabrikus.

Pelei
Šį antradienį įvyks Brookly

ną su Queens jungiančiojo 
ekspresinio kelio pravedimo 
darbams pradėti ceremonijos 
prie, Amity ir Hicks Sts. Cere
monijose, kaip praneša Brook
lyn o prezidentas John Cash- 
more, kalbės ir majoras O’- 
Dwver. Jo kalbos tikimasi 
12:30 per pietus.

Tai daliai kelio planai 
buvo paruošti seniau, bet 
buvo vykdomi dėl kariniu
lygų. Kol kas, dirbs ant1 Hicks 
tarp President ir Congress 
Streets.

j HU 
ne
są-

Vieno Brolio Vestuvės, 
Kito Šermenys

American Com- 
Association ir 

Wireless firmos sutikta 
spaudai nevietiniu tele- 
žinių perdavimo darbi- 
streiką, užsitęsusį 13

KAPISKAS
BAR & GRILL

Tarp CIO 
munications 
Press 
baigti 
grafu 
ninku
dienų, jeigu a r b i t r a c i j o s 
sprendimas bus patenkinantis.

Sutikta visas problemas 
perduoti arbitracijai. Arbitra- 
toriu priimtas Arthur S. Mey
er, New Yorko valstijinės Tai
kymo Tarybos pirmininkas.

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

BEER & ALES

ii
32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

PARDAVIMAI Peter Kapiskas
Tel. EVergrecn 4-8174

Parsiduoda farma, 135 akrai geros 
žemės, šeši budinkai, 25 melžiamos 
karvės, 2 arkliai, naujas traktorius 
ir visos kitos farmai reikalingos ma
šinos. 8 mailės nuo Amsterdam 
sto. Kaina $12,000 su viskuom. 
davimo priežastis — savininkė 
na moteriškė negali tinkamai 
taip stambų ūkį. Kreipkitės:

Mrs. Gogis, R. D. 1, Amsterdam, 
N. Y. Iš Brooklyno apylinkės, dėl 
platesnių informacijų kreipkitės pas 
Tom Kanaporis, 107-40 88th St., 
Ozono Park, N. Y. (193-198)

JONAS LAZAUSKASmie- 
Par- 
vie- 

vesti <Kai Dominick Corriere, 25 
metų, ruošėsi į bažnyčią san
tuokos ceremonijoms, prie jo 
apartmento durų, 1659 Wa
shington Ave., Bronx, atėjo 
policija pranešti, kad jo brolis 
Joseph, 18 metų, nušautas po
licijos jo bandyme apiplėšti 
prie 39th St. ir 3rd Avė.

Iš karto brolis nežinojo, ką 
darysiąs, paskui nusprendė 
baigti vedybas. Taipgi norė
jęs kaip nors nuslėpti nuo tė
vų nemalonią žinią, bet pa
sisukus motina pastebėjo ūpą 
nebe tą. Jai turėjo pasakyti. 
Motina su jaunesniu sūnumi 
nuėjo atlikti pripažinimo mi
rusiojo formalumus, o paskui 
sugrįžo priiminėti svečius — 
priiminėti sveikinimus ir kar
tu užuojautą.

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

Šį antradienį įvyksiančios New Yorko valstijoje ir 
daugelyje kitų valstijų nominacijos daug nusvers, ko
kias spalvas įgys šios valstijos po rinkimų. Kad laimėti 
Senato kontrolę, republikonai turi išlaikyti savo kon
trolėje jau turimąsias (baltai pažymėtas) valstijas ir 
išveržti 9 iki 23 vietų iš demokratu. Juodai pažymėto
sios skaitomos užtikrintai demokratu, tad tikimasi, kad 
republikonai koncentruosis ant tų dryžiuotųjų valstijų. 
Kiekviena valstija — maža ar didelė — renka po du 
senatorius, o kongresmanus renka maždaug sulyg skai
čiaus gyventojų.

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTIF otografas

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Rugpjūčio 11-tą susivedė 
Vytautas Yench su Mary Ple- 
vokas. Santuoka įvyko Šv. 
Marijos bažnyčioje Maujer ir 
Leonard Sts., Brooklyne. Po 
ceremonijų, jaunavedžiai, jų 
palydovai ir abiejų šeimų gi
minės ir draugai linksmai pra
leido popietį pokilyje, kur’ 
suruošė jaunojo tėvai, Mr. ir 
Mrs. Antanas Yench (Jan
čiauskai, savininkas Prienų 
Barbernės, esančios ant Roeb
ling prie Grand St.)

Marytė yra dukrelė Laisvės 
gerų kaimynų Antano ir Ma
ry Plevokų, 47 Stagg St. Jan
čiauskai gyvena toliau, tačiau 
Laisvei taip pat yra draugiški 
ir artimi. Tad ir abu jaunieji. 
Vytautas ir Marytė, būna tan
kūs svečiai mūsų pramogose.

Linkime jauniesiems laimės 
šeimoje! R.

PARDAVIMAI

MM

to
ko-

už 6 menesių po iš- 
veteranui akių. Prisi- 
kaip sake tos bylos 
— National Associa- 
Advancement of Col-

flWAWAWmmftWflWIIAWAllWlllffl

Parsiduoda 2 lotai Linden, N. J.,! 
geroj apylinkėj. Kaina prieinama. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreiptis pas Otto Bittner, 334 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y. (ant viršu
tinių lubų). (188-193)

k
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Tik dėl to, kad pas juos at
sirado vaikų, dar dvynukai, 
Art ir Ethel Bolin pradėta 
persekioti- namo savininkų po 
išgyvenimo ten be vaikų per 
penkis ir pusę metų. Bolinai 
gyvena 58-54 43rd Avė., 
Woodside.

Veterano Paramai Mitingo 
Publika Netilpo Stadiume
Praeito sekmadienio vaka

rą įvykęs koncertas - mitin
gas paramai Isaac Woodward, 
apakinto negro veterano, su
traukė virš 30,000 publikos į 
Lewisohn Stadiumą, New Yor
ke. Apie penki tūkstančiai ne
tilpusios į stadiumą publikos 
susirinkd prie stadiumo.

Mitingui, be kitko, buvo

pranešta, kad išmušusis 
Woodwardui akis policistas 
jau žinomas. Juomi prisipaži
no Batesburg, South Carolina, 
policijos viršininkas L. L. 
Shaw. Prisipažino praeitą šeš
tadienį, 
mušimo 
pažino, 
vedėjai 
tion for
ored People — ne iš noro pa
sitarnauti teisėtumui, bet kad 
minėta organizacija paskelbė 
suradusi liūdininkus, kurie 
matė tą užpuolimą ant vetera
no.

Williamsburgo- Settlement 
House, 17 Montrose Ave., pra
vestuose mažametės gražuolės 
rinkimuose kontestą laimėjo 
Helen Mintz ir Laura Butcher, 
gyvenančios 114 ir 184 Stagg 
Walk. Biski perarti vienai nuo 
kitos dviem konkurentėm gy
venti. Bet gal ir nepavojinga, 
kadangi abi dar tik 9 metų 
amžiaus.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-
ir

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kkmp*i Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Kyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ZZA RESTAURANT
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 EVeirreea 4-96 12

vWrtkS

BULOVĄ!

CENTRAL BROOKLYN
Į Philadelphijos rengiamą Laisvės baudai pik

niką busas išeis nuo NAPALIONO L E I T O S 
ĮSTAIGOS, 56 HUDSON AVE„ lygiai 9-tą vai. 
ryto. Kelionė $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. Kelionė $3.00 į 
abi pusi.

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

New Yorko valstijos komu
nistų vadai praeitą ketvirta
dienį atsišaukė į komunistus, 
unijistus ir visus progresyvius 
veikliai remti unijų užgintus 
kandidatus.

šios nominacijos, sako ko
munistai, nustatys, ar mes tu
rėsime įstatymų leidėjus, ku
rie duos pirmenybę fašistinei 
reakcijai Amerikoje, ar 
kius, kurie prieš fašizmą 
vos.

Egzaminuojant Akis, 
: Rašome Receptus 
Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8808
221 South 4th Street

9—12 ryte į
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Didelis
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
ė

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

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

Tel. SOutb 8-5569

15 |ewelt . . . $2475

CAMBRIDGE
. 15 jewels . . . $2975

PATRICIA
17 |ewelt . . . $2475

S&a

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

BEATRICE 1 
17 Į***!* . $2975

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


