
x. į- - į - T *

Patvirtinta tiesa.
Pabaiga sunkesnė.
Meilė be širdies.
Daugiau korespondencijų.
Jemaitinsi — nevalgysi.
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cija pilnai patvirtina tą tiesą, 
kad labai griežtai veikia “va
karinių demokratijų’’ blokas 
Jam vadovauja Jungtinės Val
stijos, o padeda Anglija.

Bet dar taip neseniai mūsų 
valstybės sekretorius ir jo ko
legos prisimygusiai tvirtino, 
jog tokio sutvėrimo, kaip blo
kas prieš Tarybų Sąjungą, ne
są ir nebūsią. Darbai gražia! 
supliekė žodžius.

★ ★ ★
Tas faktas pasauliui gero 

nežada. Kaip prieš karą aplin
kui hitlerinę Vokietiją susida
rė reakcinė ašis, taip šiandien 
aplinkui šį bloką vienijasi vi
so pasaulio reakcija. Ar tai 
nori, ar nenori prez. Truma
nas ir sekr. Byrnes, visiškai 
nesvarbu.

Kur, pavyzdžiui, šiandien 
Amerikoje ar kitam kuriam 
pasaulio kampe užgirsi tokį 
reakcinį fašistinį balsą, kuris 
šimtu procentų negiedotų už 
Byrnes politiką, ar tai “Ketu
rių Didžiųjų” ministrų susirin
kime, ar šioje taikos konferen
cijoje ?

★ ★ ★
šios tiesos negali nematyti 

p. Byrnes. Tačiau, kaip vis
kas rodo, jisai gairių keisti 
nežada. Jo vadovaujamas blo
kas istorijon gali įeiti kaip 
naujas hitlerinis blokas. Jame 
bet koks pažangus žodis bus 
užrėktas ir nustelbtas milži
niško tarptautinės reakcijos Į 
choro.

Keista, kad Franci jos vy- į 
riausybė neatsipalaidoja nuo i 
to choro.

★ ★ ★ Į
Mūsų finansinis vajus dėl 

Vilniaus Instituto baigėsi ge
rai ir gražiai. Bet darbas toli 
gražu dar nebaigtas. Už tuos 
75 tūkstančius dolerių reikia 
daiktus supirkti. O* tai daug 
sunkesnis darbas, negu buvo 
numatyta.

★ ★ ★
Prieš keletą metu būdavo į- 

vairios firmos sušilusios ieško 
pirkėjų, šiandien jos tau daro 
loską, jeigu parduoda! Tie
siog susikalbėti negalima.

Norisi pirkti prielankiausio
mis sąlygomis. Kainos nevie
nodos. Ieškome prieinamiau
sių kainų.

Užsakymus jau esame pa
davę už dvidešimt vieną tūks
tantį dolerių. Kai kurie daik
tai neužilgo bus pristatyti. 
Bet kaip man atrodo, tai su
pirkimas Institutui daiktij ga
li užsitęsti keletą mėnesių. 
Kai ko reikės pusę metų ar 
metus palaukti.

Bet dirbame, skubiname, ne
norime pinigus čionai laikyti, 
kai Lietuvai taip verkiant rei
kia tokio instituto.

Klerikalai irgi mylį Lietu
vą. Daug apie tai rašo ir kal
ba. Bet Lietuvai paramos nė 
už dolerį nesiunčia. Jie remia 
ir šeria tuos, kurie padėjo vo
kiečiams Lietuvą niokoti ir jos 
žmones žudyti!

Tokia meilė yra netikra, ap- 
gavinga.

Pastebėjau, kad Laisvėje 
korespondencijų kiekis yra 
šiek tiek sumažėjęs. Tai regu
liarus vasarinis apsireiškimas. 
Tačiau visi korespondentai y- 
ra maloniai prašomi padidinti 
savo darbo našumą. Rašykite 
dažniau, kad ir po mažiau.

Atostogaudamas vienoje vie
toje mačiau du kukuruzų lau
ku. Abiejuose laukuose žemė 
labai panaši. Klimatas irgi, 
suprantama, vienodas. Tačiau 
vienam lauke kukurūzai (kor- 
nai) nususę, sulysę, žolėmis 
apaugę, liūdna į juos žiūrėti. 
Tuo tarpu kitam lauke komai

Kongresui sunaikinus kainų 
kontrolę, darbininkai paskel
bė pirkikų streikus. Veikiant 
kartu su vartotoju tarybomis 
ir veteranų grupėmis, unijos 
prilaikė kainas nuo skridimo i 
padanges.

ANGLIJA RUOŠIA
TURKUS KARUI
London, rugp. 20. — Ži

nia iš Turkijos sako, kad 
turkai sumobilizavo pusę 
miliono savo armijos. Tur
kija statosi naujas aikštes 
kariniams lėktuvams. An
glai vadovauja tų aikščių 
statybai. Tai pasiruošimai 
prieš Sovietus.

Chiny Komunistai
Puola Tautininkus

170 Mylių Frontu
Nanking. — Chinų komu

nistų kariuomenė atakuoja 
Chiang Kai-sheko tautinin
kus 170 mylių fronte tarp 
Kaifengo ir Suchowo mies
tų. Amerikiniai lėktuvai 
gabena frontan tautinin
kam daugiau kareivių ir 
reikmenų. Komunistai už
ėmė pozicijas už 5 mylių 
nuo Kaifengo. Jie atėmė iš 
tautininkų H ungtung 
miestą, apgulė Tatungą ir 
tikisi netrukus jį užimti.

Tautininkai praneša, kad 
jie atgriebę nuo komunis
tų Tangshan miestą.

3,350 CHINIŠKŲ DOLERIŲ 
UŽ VIENA AMERIKINĮ

Shanghai.— Iki šiol ame
rikinis doleris buvo skaito- / 
mas 2,020 chiniškų dolerių. 
Dabar Chinijos valdžia nu
statė 3,350 chiniškų dolerių 
už vieną amerikinį. Dėl to 
reikmenys antra tiek pa
brango, perkant chiniškais 
doleriais.

beveik debesis siekia, įėjęs 
tarpe jų kaip miške jautiesi.

Kame dalykas? Aišku, vie
nas farmerys žemės nepenė
jo, todėl ir valgyti neturės ką. 
žemė, kaip ir žmogus, neval
gius negali valgydinti kitus.

Lietuvoje trąšų klausimas 
yra vienas vyriausių ir svar
biausių žemės ūkio klausimų. 
Tuo klausimu susirūpinę vals
tiečiai, susirūpinusi vyriausy
bė.

Jimgt Valstif^s ir
Anglija Kaltina

Jugoslaviją
Įtariama, kad Jugoslavai Numušę 
Žemyn Kitą Amerikos Lėktuvą
Washington.— Jungtinės 

Valstijos ir Anglija paskel
bė savo protestus prieš Ju
goslaviją. Amerikos ir An
glijos valdovai sako, kad 
jugoslavai Venezia Giulia 
provincijoj, Trieste miesto 
srityje, darą “provokaci
jas” prieš . amerikonus ir 
anglus ir kurstą bruzdėji
mą prieš juos. Be to, gir
di, jugoslavų pareigūnai 
grūmoja gyventojams (ita
lams), reikalaujantiems ne- 
pripažint tos srities Jugos
lavijai.

Vėlesnėje savo notoje Ju
goslavijai Amerika atmeta 
protestą, kad amerikonai 
liepos 12 d. nušovė du ju
goslavus, pasienio sargus. 
Jugoslavija sakė, jog ame
rikonai perėję per sieną ir 
užpuolę jugoslavus. Ameri-

Amerika ir Anglai 
Atmesią Sovietinį 

Planą Dardanellam
Paryžius. — Neoficialiai 

pranešama, jog Amerika 
atmes Sovietų siūlymą. O 
jie siūlo, kad Turkija ir So
vietai išvien saugotų ir gin
tų Dardanellų sąsiausį, van
dens kelią tarp Juodosios 
ir Viduržemio Jūrų. Ame
rikos valstybės sekretorius 
James Byrnes Paryžiuje 
jau parašęs atmetimo pa
reiškimą ir parodęs jį užsie
niniam Anglijos ministrui 
Bevinui. Anglija užgirs 
Amerikos pareiškimą, kaip 
užtikrinęs Bevinas.

Amerika pirš palikti pa
čiai vienai Turkijai Darda
nellų gynimą; bet jeigu 
Turkija jausis tam persilp- 
na, tai Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba turėsian
ti apsiimti tą jūrų “ranko
vę” apginti.

Albanijos seimas paskyrė 
savo premjerą gen. Envorą 
Hoxą delegatu i taikos kon
ferenciją Paryžiuje.

Amerikos Kariuomenė 
Grąsina Jugoslavijai

Trieste, rugpj. 20. — 10,- 
000 amerikonų kariuomenės 
paradavo Venezia Giulia 
provincijoj arti jugoslavų 
sienos. Jugoslavai per rube- 
žių matė amerikonų ma
nevrą ir suprato, jog tai 
amerikonų grūmojimas Ju
goslavijai.

CHINŲ KOMUNISTAI TELKIĄ 10 MILIŪNŲ ARMIJĄ
Nanking, Chinija. — Chi

nų komunistų centras Ye- 
nane įsakė sumobilizuot vi
sas jėgas komunistinėse 
srityse, kad sutriuškintų 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų ofensyvą. Chinų. komu
nistai valdo plotus su 130 
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tų radijas skelbė, jog jie 
gali sudaTyt 10 milionų vy
rų armiją. Dabar chinų 
komunistai turi 1,200,000 
reguliarės kariuomenės ir 
2,000,000 partizanų.

Komunistų atstovas Nan- 
kinge sakė, p askutinis

ka atsako, kad jankiai nu
šovė tuodu jugoslavus “tik 
besigindami.”

(Amerikos ambasadorius 
Jugoslavijoj smerkė ją už 
tai, kad jugoslavų lėktuvai 
rugp. 9 d. šūviais privertė 
nusileist amerikonų lėktu
vą, skridusį per Jugoslavi
ją. Jis teigė, kad tik blo
gas oras privertęs ameriki
nį lėktuvą netyčia užskristi 
virš Jugoslavijos. Jugosla
vija protestavo, kad Ame
rikos lėktuvai šimtais atve
jų lakstė per jugoslavų že
mę.)

Dabar kažin keno lėktu
vai ir priešlėktuvinės pa
trankos privertė nusileist 
žemyn kitą Amerikos lėk
tuvą netoli Jugoslavijos ru- 
bežiaus. Amerikonai įtaria 
jugoslavus.

Areštuotas Komunistą
Vadas už Mainierių

Streiką Riet. Afrikoj
Pretoria, Pietų Afrika.— 

Anglų - holandų policija su
ėmė Komunistų Partijos 
sekretorių Danielių J. Du
plessis. Jis areštuotas už 
tai, kad vadovavo negrų 
aukso mainierių streikui. 
Policija iškrėtė komunistų 
centrus įvairiuose miestuo
se: jieškojo dokumentų, ku
rie įrodytų komunistų ry
šius su streiku.

Komunistai tvirtina, kad 
policija neturėjo teisės dėl 
to areštuot jų sekretorių.

Trumanas Laužo Prez. Roo
sevelto Politiką, Sako El

liott Roosevelt

New York. — Velionio 
prezidento Roosevelto sū
nus Elliott Roosevelt rašo 
Look žurnale, kad Trumano 
valdžia laužo jo tėvo politi
ką dėl trijų didžiųjų talki
ninkų vienybės.

ŠVELNIAI PABAUSTA 
AŠIES PROPAGANDISTE

Roma. —- Rita Louisa 
Zucca, fašistų radijo pro
pagandiste prieš ameriko
nus, buvo nuteista 4 metus 
ir 5 mėnesius kalėti. Ji jau 
paleista, viso išbuvus 
jime tik 9 mėnesius.

kalė-

taiso 
iš- 

kuo- 
met laivas gabeno žydus iš 
Palestinos į Cyprus salą.

Haifa. — Anglai 
laivą, kuriame buvo 
sprogdintos bombos, _

Amalgameitų Unijos, CIO, 
mirusi prezidentą Sidney HilI- 
maną palydi ir išlydi tūkstan
čiai darbininkų. Hillmanas bu
vo vienu iš tų, kuris suprato 
svarbą darbininkams veikti 
nepriklausomai politikoje.

ANGLAI SAVINAS!
PALESTINĄ

London, rugp. 20. — An
glų valdžios atstovas pa
reiškė, jog Anglija reika
laus, kad Jungtinės. Tautos 
pripažintų Angliją kaip vie
nintelę Palestinos “globė
ją-”

Žydų vadai šaukė perves
ti tą kraštą į Jungtinių 
Tautų globą.

Amerikos Marinai
Smerkia Pagalbų 
Chiang Kai-shekui

Tientsin, Chinija.— Ame
rikos marininkai smerkia 
Washingtono valdžią, kad 
jinai duoda Chinijos tauti
ninkams tiek daug naujau
sių karinių įrengimų kovai 
prieš chinus komunistus. 
Kartu marininkai pripažįs
ta, kad be amerikinės pa
galbos tautininkai nepajėg
tų įveikt komunistus. Ame
rikonai sako, jog besaugant 
jiems tautini nkų kelius, 
traukinius ir kasyklas, tan
kėja jų susidūrimai su 
nų komunistais.

chi-

Ne-Vokietijoj Amerikonai 
vykdo Potsdamo Tarimo dėl

Atlyginimų Sovietam

Frankfurt.— Pagal Pots
damo konferencijos nutari
mą, amerikonai iš savo val
domos Vokietijos srities tu
rėjo greitai persiųsti Sovie
tam 24-rių stambių fabrikų 
įrengimus. Jie ' persiuntė 
tik dalį pusketvirto fabriko 
įrengimų ir sustabdė bet 
kokius karinius atlygini
mus Sovietam iš tos srities.

ORAS.—Bus šilta giedra.

kimas parodo, kad nėra vil
ties su juos susitaikyti. Jei
gu prez. Trumano pasiunti
nys, generolas Marshall iš
reikalautų taip perorgani- 
zuot Chinijos valdžią, kad 
joj dalyvautų atstovai visų 
didžiųjų partijų, tik tuo-

Franko Laukia 500 
Milionų Paskolos 

Iš Amerikos
Amerika, Sakoma, Stiprins Ispa

niją, Kaip Reakcijos Tvirtovę
Tvirtinama, kad Truma

nas - Byrnes nori nutildyt 
Jungtinėse Tautose balsus, 
reikalaujančius veikti prieš 
fašistų diktatūrą Ispanijoj; 
todėl ir perša taip “papla
tinti” Ispanijos valdžią.

Amerikos valdovai bijo, 
kad Anglija neišstumtų am
erikinį biznį iš Ispanijos. 
Tai antras sumetimas, ko
dėl Washingtonas linkęs 
duoti Frankui pusę biliono 
dolerių paskolos. Žymėti
na, jog Anglija per penkis 
pirmuosius šių metų mėne-

London. — Ispanijos dik
tatorius Franko tikisi gauti 
500 milionų dolerių pasko
los iš Jungtinių Valstijų, 
kaip pranešama iš Madri
do. Esą žinoma, jog Ame
rikos valdžia norėtų pastip
rint Ispaniją kaip tvirtovę 
prieš kairiųjų judėjimą Eu
ropoj. Fašistinis diktato
rius Franko, sakoma, už 
paskolą sutiktų pertvarkyt 
savo valdžią taip, kad joj 
dalyvautų ir kraštutiniai 
dešinieji respublikiečiai. 
Lemiama, jog į “pataisytą”
Franko režimą įeitų tokie, sius pardavė Ispanijai plie- 
kaip reakcinis respublikie- ninių ir elektrinių dirbinių 
tis Alejandro Lerroux. Šis'daugiau, kaip už 5 milionus 
respublikietis ' veikė prieš dolerių, o Anglija per tuos 
darbo unijas, kuomet 1934 i mėnesius parsigabeno iš Is- 
m. buvo išžudyta keli tūks-, panijos 203,000 tonų gele- 
tančiai streikavusių uniji- žies daugiau, negu pernai 
nių mainierių. j tuo pačiu laikotarpiu.

Tvaniškas Lietus 
Apstabdė Mirtinas 
Riaušes Indijoj

Kalkutta, Indija. — Per 
mirtinąsias keturių dienų 
riaušes Kalkuttoj tarp ma
hometonų - mussulmanų, iš 
vienos pusės, ir “pagonių” 
indusu, iš antros, buvo nu- 
šauta, užmušta ir papjauta 
daugiau kaip 3,000 vyrų, 
moterų ir vaikų.

Penktą dieną papliupo 
tvaniškas lietus su audra. 
Tatai apmalšino tarpsavi- 
nes skerdynes. Be to, pa
tys riaušininkai išalko.

Riaušės taip suparalyžia
vo maisto pristatymą, kad 
beveik visi miesto gyvento
jai badauja. (Kalkuttoj gy
vena virš dviejų milionų 
žmonių, o ne 1,250,000, kaip 
kad vakar pranešta.) Dar 
nesurinkta užmuštųjų lavo
nai.

JAPONIJA SIŲS ŠILKĄ Į 
AMERIKĄ

Tokio. — Pranešama, kad 
netrukus bus pasiųsta 5 mi- 
lionai jardų japoniško šilko 
į Jungtines Valstijas par
duoti.

10,000 Žydų Deportuo
jama į Cyprus Salą

Cyprus Sala. — Anglai 
sugabeno jau 2,000 žydų iš 
Palestinos į koncentracijos 
stovyklas Cyprus saloj. Sa
ko, kad jie “neteisėtai” at
vykę iš Europos į Palestiną. 
Anglai didina koncentraci
jos žardžius dar 8,000 žydų 
sugrūsti.

naminj chinų karą, pabrėžė 
tas komunistų vadas.

Jam buvo pastatyta klau-' tį
simas : “Ar chinų komunis- Į 
tai tikisi laimėti su Rusi
jos pagalba?” Komunistų 
vadas atsakė: “Tai tik gan-

Anglai - Amerikonai
Gręsią Taikai, kaip

Maskva. — Sovietų radi
jas sakė, jog Anglija ir Am
erika tramdo taikos atstei- 
gimą pasaulyje ir grūmoji
mais stengiasi priverst So
vietų Sąjungą prie įvairių 
nuolaidų, Amerika atsiun
tė būrį savo karo laivų į 
Viduržemio Jūrą pagąsdint 
Sovietus, kad nereikalautų 
sau teisių Dardanelluose. 
Atominių bombų sprogdini
mas ties Bikini, sala ir 
įvairios karinės amerikonų 
ekspedicijos į arkliškąją 
šiaurę yra kitu grąsinimai 
iš Amerikos "pusės, sakė 
Maskvos radijas.

Anglija siunčia vis dau
giau savo kariuomenės į 
Iraką, į Irano pasienį. Taip 
anglai grūmoja Irano ne
priklausomybei ir ruošiasi 
per Iraną grąsinti Sovietų 
Sąjungai.

UNRRA ŠELPIA APGULTA 
CHIANGO KARIUOMENĘ
Shanghai. — Tarptauti

nės pašalpų organizacijos 
UNRRA skyrius Chinijoje 
siunčia lėktuvais maistą į 
Tatung miestą, kuris ap
gultas komunistų. Tas mais
tas pirmiausiai teks Chiang 
Kai-sheko tautininkų ka
riuomenei.

ABLAVA PRIEŠ NEG
RUS MISS. VALSTIJOJ

Magee, Miss. — 300 poli
cininkų ir šiaip baltųjų už
klupo besislapstančius 17 
negrų, vyrų, moterų ir vai
kų. 10 negrų jau suimta. 
Jie buvo pabėgę, bijodami, 
kad baltieji jų nenulinčiuo- 

. Mat, kai kurie negrai 
pasipriešino, kuomet polici- 

' ninkai apsupo jų namus. 
Gindamiesi, negrai tada pa
šovė penkis policininkus. 
Už tai linčininkai būtų nu-
žudę tuos negrus
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Amerikos Marinai Nenori Karo Chinijoj
Mūsų šalies tūlų viršininkų pozicija Chinijoj kasdien 

susilaukia daugiau kritikos iš laisvę mylinčių demokra
tinių žmonių. Amerikos kišimąsi į Chinijos vidaus rei
kalus, rėmimą generolo Chiang Kai-sheko smerkia ne 
vien Chinijos demokratinė liaudis, bet mūsų šalies eilė 
kongresmanų, senatorių, politinių veikėjų ir pagaliau 
patys marinai, kurie laikomi Chinijoj.

New York Times gavo specialę korespondenciją nuo 
savo bendradarbio Mr. Benjamin Welles iš Tientsino 17 
d. rugpjūčio. Mr. Welles tris dienas važinėjo nuo vie
nos Amerikos marinų stovyklos į kitą stovyklą, atliko 
160 mylių kelionę, kalbėjosi su šimtais marinų ir jis 
surado, kad jie labai nepasitenkinę Jungtinių Valstijų 
vyriausybės politika ir nežino, kodėl jie yra laikomi Chi
nijoj ir kodėl jų gyvastis statoma pavojum

Mr. Welles rašo: “Nesutikau nei vieno marino, kuris 
norėtų ilgiau pasilikti Chinijoj... Marinai, kaipo masė, 
nenori kištis į Chinijos vidaus reikalus ir kiekvienas pa
reiškė savo nusivylimą Kuomintango (gen. Chiang Kai- 
sheko) valdžios politika... nors marinai yra dažnai ata
kuojami komunistų, kada jie saugo Kuomintago strate
gines pozicijas, bet asmeniniuose pasikalbėjimuose jie 
simpatizuoja komunistams...”

Mr. Welles rašo, jog tai nėra todėl, kad marinai būtų 
komunistai arba jie būtų Chinijos komunistų propagan
dos auka, bet todėl, kad jie mato, jog Kuomintango val
džia, kuriai jie pastatyti gelbėti, yra svetima Chinijos 
žmonėms. Taigi, jau vien tokis marinų atsinešimas pa
rodo, kad Mr. Trumanas kuogreičiausiai turėtų atkeis- 
ti savo politiką Chinijos reikaluose ir sulaikyti Amerikos 
pagalbą generolo Chiang Kai-sheko reakcijai.

Kaip"žinome, Jungtinės Valstijos, Sovietų Sąjunga ir 
Anglija, gruodyj, 1945 m., Maskvos Konferencijoje su
sitarė, kad dės pastangų, kad Chinijoj sudaryti visų par
ijų koalicinę vyriausybę, kuri pravestų demokratinius 
rinkimus. Tokios vyriausybės sudarymą suardė gen. 
Chiang Kai-sheko reakcinė politiką, vedanti naminį ka
rą prieš Chinijos demokratinę liaudį, Liaudies Armiją ir 
komunistų ir demokratų valdomas sritis.

Maskvos Konferencijoj buvo susitarta, kad Sovietai 
ištrauks iš Chinijos Raundonąją Armiją, o Jungtinės 
Valstijos savo ginkluotas jėgas. Sovietai savo armiją iš
traukė, bet Amerikos marinai, dalis orlaivyno ir laivy
no ir po šiai dienai remia Chinijoj reakciją.

Madame Sun Yat-sen, viena iš žymiausių ir įtakin
giausių Chinijos veikėjų, liepos mėnesį išleido pareiški
mą, kaltindama Jungtines Valstijas už rėmimą generolo 
Chiang Kai-sheko. Ji reikalavo sulaikyti jam bent kokią 
pagalbą ir ištraukti iš Chinijos mūsų ginkluotas jėgas. 
Tuo pačiu laiku apie 60 Chinijos visuomenininkų; ir 
mokslininkų tą pat pareiškė. Amerikoj visa eilė žy
mių žmonių reikalavo atšaukti mūsų ginkluotas jėgas 
iš Chinijos. Rugpjūčio pradžioj iš Chinijos grįžo eilė 
kongresmanų ir senatorių, kurie tą patį sakė. Senato
rius Butler pareiškė: “Mes neturime jokio reikalo lai
kyti armiją Chinijoj. Mes neesame karo padėtyje su 
C h i n i j a ir su jokia jos gyventojų frakci
ja. Aš noriu, kad kas nors man išaiškintų, kodėl 
ten yra mūsų ginkluotos jėgos?” 
Senatorius Ellender panašiai kalbėjo. Daugybė mūsų 
šalies darbo unijų, CIO konvencija ir konferencija žy
mių piliečių “Laimėkime Taiką” taip pat pasisakė už 
Amerikos ginkluotų jėgų atšaukimą iš Chinijos. Bet jos 
ten laikomos ir padeda tai valdžiai, prieš kurią Chinijos 
liaudis kovoja. Tai mato net ir mūsų marinai.

Generolas Chiang Kai-shekas manė, kad su Ameri
kos ginklų, amunicijos, specialistų, dalinai ginkluotų jė
gų pagalba jis lengvai galės sumušti Chinijos Liaudies 
Armiją, kuri Amerikoj vadinama “komunistų”. Bet jis 
apsiriko. Chinijos liaudis kontroliuoja didelius plotus, 
apie 90% Mandžurijos, ištisas provincijas Chinijos, kur 
gyvena iki 150,000,000 žmonių. Chinijos komunistų ir 
demokratų yra didelė įtaka ir tuose plotuose, kuriuos 
kontroliuoja nacionalistai. Chinijos komunistai per sep
tynerius metus vedė partizanų karą prieš Japonijos im
perialistus ir jie toj srityj yra specialistai. Reakcija, 
kuri manė, kad jai tik juokas bus syimušti komunistus, 
skaudžiai apsigauna. Dabartinis Chiang Kai-sheko už
puolimas ant komunistų ir Liaudies Armijos jam jau 
daug atsiėjo. Prie Jukao reakcija neteko vien užmuš
tais 3,000 kareivių. Nankingo srityj, pradžioj rugpjūčio,- 

. Liaudies Armija visai ištaškė generolo Chiang Kai-she
ko 99-tą armiją. Mūšy j prie Lunghai gelžkelio komunis- 
tinės’jėgos užmušė 8,000 reakcininkų. Liepos 31 d. Liau
dies Armijos vadai pranešė, kad generolas Chiang Kai- 
shekas per mėnesį laiko neteko 53,000 užmuštų.

Taip eina tas naminis karas, kurį generolas Chiang 
Kai-shekas pradėjo, padrąsintas Wall stryto. Dabar 
Chinijos Komuinstų Partija, Liaudies Armijos vadai ir 

• visos demokratinės organizacijos šaukia visus chinus, 
■ kad jie atmuštų generolo Chiang Kai-sheko ofensyvą, 
kurią jis veda prieš Chįnijos demokratiją. Gėda Ame
rikos demokratijai, kad Šioj kovoj mūsų šalies ginkluo
tos jėgos ir ginklai yra reakcijos pusėj.

Jcą taio it saha
TOSCANINI SUGRĮŽO

Grįžo iš Europos žymu
sis orkestrų vadas, Artū
ras Toscanini. Jis buvo 
Milane ir kituose Italijos 
miestuose ir sugrįžęs pa
reiškė spaudos korespon
dentams savo nuomonę a- 
pie meną pas mus ir Eu
ropoje.

Toscaninio nuo mone, 
Europos žmonės yra muzi- 
kalingesni, negu Amerikos; 
ten operą žmonės mėgsta 
taip, kaip pas mus filmas, 
judžius. Su pokariniu atsi
statymu, Europos žmonės 
kreipia didelio dėmesio į 
meną, į dailę, į atstatymą 
sugriautų operų ir teatrų.

Toscanini iš Italijos at
vyko Amerikon 1929 m. dėl 
to> kad jis neapkentė fašiz
mo ir ypačiai Mussolinio. 
Atvykęs tuomet Amerikon, 
orkestrų vadas pareiškė: 
Italijon negrįšiu, kol ten 
viešpataus fašizmas. Kada 
fašizmas buvo sutrėkštas, 
tuomet Toscanini nuvyko 
Italijon, apsidairė, vadova
vo Milano orkestrui ir po 
to visko grįžo New Yorkan, 
kur jis manąs nuolat gy
venti.

VYSKUPAS KAROSAS 
GYVAS

Klerikalų Draugas suži
nojęs, kad Vilkaviškio vys
kupas Karosas esąs gyvas, 
nepaisant to, kad tas pats 
Draugas ir jam tolygūs 
laikraščiai kadaise buvo pa
skelbę, būk bolševikai vys
kupą nužudę. Karosas turįs 
91 metus amžiaus ir jis te
begyvena Šunskuose, ka
dangi jo palocių Vilkaviš- 
kyj vokiečiai sugriovė.

Tas pats Draugas karo 
pradžioje buvo paskelbęs, 
būk bolševikai nužudę vys
kupą Staugaitį, bet vėliau 
paaaiškėjo, kad Staugaitis 
gyvas ir Draugas niekad 
to savo melo neatšaukė!

Komentuodama tai, Chi- 
cagos Vilnis primena:

“Melagių skelbti ‘nužudy
tieji’ vienas po kito ‘iš nu
mirusių keliasi’. Vieni jų 
atsiliepė esą gyvais Vokie
tijoje, kiti Lietuvoj. Tai 
skaudus smūgis melagiam.”

Taip, klerikalams ir jų 
sėbrams yra skaudus smū
gis. Bet kadangi jie meluoti 
yra labai įpratę, tai ir jų 
akys tiesos dūmų nesibijo! 
Melagis šiandien pameluos, 
rytoj, kai melagystė iškils 
viešumon, patylės, kitą die
ną jis ir vėl savo darys!

LIETUVIŠKI IR 
LENKIŠKI FAŠISTAI

Praeitos savaitės angliš
kame Vilnies skyriuje telpa 
lenko — amerikiečio Thos. 
X. Dombrowskio straips
nis, pavadintas: “Polish, 
Lith Fascists Cooperate in 
Hitler Propaganda Peddl
ing.” Straipsny autorius 
parodo, kaip lenkų kongre
so pirm. Charles Rozmarek 
ir kongresmanas O’Konski 
palaiko glaudžius ryšius su 
lietuviškais Grigaičiais, Ši
mučiais, Vaidylomis ir ki
tais savo pragaištingame 
darbe: fašistinės propagan
dos skleidime tarp Ameri
kos lenkų ir lietuvių.

Šitie gaivalai, nurodo au
torius, prisidėjo prie įkūri
mo fašistinės, organizacijos, 
pavadintos: “Federation of 
Americans of Central and 
Eastern % European Des
cents.”

Be to, Mr. Dombrowskis 
pacituoja iš “Baltic Re
view” biuletino išspausdin
tus dokumentus, kuriuose 
buvo parodyta, kaip Ameri
kos lietuviai fašistai ir jų 
talkininkai išnaudoja vo-

kiečių okupacijos metu Lie
tuvoje nacių išleistą fašisti
nę medžiagą.

BE KARO NEGALĖSI...
“Kaip dabar galima spė

ti, Lietuva be kito karo ne
galės atgauti savo nepri
klausomybės ...” rašo sme- 
tonininku Dirva š. m. rugp. 
16 d.

S m e t o n i ninkai, aišku, 
Lietuvos nepriklausomybę 
supranta tokią, kokios jie 
nori: smetonišką. Jiems 
svarbu matyti Lietuvoje 
v i e špataujancius fašistus, 
budelius, kurie Lietuvą en
gė per 14 metų. Jiems svar
bu, kad Lietuvą valdytų 
dvarponiai, fabrikantai ir 
klerikalai su Smetonuku 
ar kitu panašiu tipu priešą-

Bet kad tai pasiekti, rei
kalingas trečias pasaulinis 
karas; tiksliau: reikia su
mušti Tarybų Sąjunga ir 
atiduoti visą pasaulį fašiz
mui !

Tokia galvosena šiandien 
yra apėmusi smetonininkus 
ir jų talkininkus.

Bet ar tokiai “filozofi- 
jai” gali pritarti padorus 
žmogus, taiką ir laisvę my
lįs žmogus? Žinoma, ne!

Nei vienas padorus žmo
gus nenorės, visųpirma, 
grąžinti Lietuvon smetoni
nę nepriklausomybę. Antra, 
nei vienas padorus žmogus 
nesutiks, kad pasaulis būtų 
įtrauktas į trečiojo karo 
gaisrą tik dėl to, kad Lietu
von būtų grąžinta smeto- 
nizmas!

Kiekvienam aišku: jei 
naujas pasaulinis karas 
prasidėtų, jame gali žūti iš
tisos tautos, ypačiai tokios, 
kaip Lietuva.

Tačiau lietuvių tautos ne
prieteliams tai nesvarbu. 
Jie nori karo, jie rėkia už 
karą, pamiršdami tai, kas 
atsitiko su jų dievaičiu 
Hitleriu, kuris taip karo 
norėjo!

Rooseveltas Nebūty 
Vartojęs Atom-Bombos, 
Sako Prof. Einsteinas

Alber-

London. — Prezidentas 
Rooseveltas būtu uždrau
dęs vartoti atominę bombą 
prieš Japonijos miestą Hi
roshima, jeigu jis būtų bu
vęs gyvas, sakė didysis 
mokslininkas prof.
tas Einsteinas korespon
dentui Londono laikraščio 
Sunday-Express.
dauguma mokslininkų buvo 
priešinga atominiam Japo
nijos miestų naikinimui, — 
tęsė Einsteinas.—Aš nužiū
riu, jog. atominė bomba bu
vo pavartota, idant paro
dyt, kad Amerika sumušus 
Japoniją pirma, negu Rusi
ja įstojo į karą prieš japo
nus.”

Didžioji

DAUGIAU MAISTO 
AUSTRAMS

Viena. — Nuo spalių 1 
d. Austrijos gyventojai 
gaus jau po 1,550 kalorijų 
miesto per dieną, tai bus vi
so apie pusę tiek, kiek rei
kia sveikatai palaikyti. Da
bar jie gauna tik 1,200 ka
lorijų.

NUSMERKĖ 8 JUGOSLA
VŲ TERORISTUS

Belgrad, Jugoslavija. — 
Aštuoni asmenys nusmerkti 
mirt kaip žudikai - tero
ristai. Aštuoni kiti nuteis
ti kalčt iki 20 metų. Jie bu
vo nariai šaikos, vadinamos 
“karaliaus Petro liaudiška 
gvardija.”

Po V-J Dienos (po perga
lės Japonijoj) tūkstančiai dar
bininkų visuose didžiuosiuose 
industriniuose centruose pasi
juto išmestais iš darbo. Pro
testo mitinguose jie reikalavo 
skubiau pereiti prie gamybos 
civiliniams ir paruošimo darbų 
visiems.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

C H ICAGO’S LITH UAN IAN
AUDITORIUM next Octo

ber will be the scene of the 
most ambitious and unusual 
project ever undertaken by 
Lithuanian Americans. When 
the cultural festival, spons
ored by the Lithuanian Art 
League, is held there, it will 
be the first time in the history 
of Lithuanian Americans that 
such an event has ever been 
tried.

—o—
The LMS festival, which 

promises to become a mile
stone in Lithuanian cultural 
circles, will bring together the 
widest variety of talent ever 
assembled at any one time at 
any one place.

Professional, as well as am
ateur, talent will figure pro
minently in the various activi
ties and exhibits scheduled for

the Aid League’s week-long 
festival.

—o—
The star-studded galaxy of 

talented expected at the fest
ival will include artists and 
students in many fields of cul
tural endeavor. The perform
ers and contributors of various 
art exhibits range from vocal
ist to dramatist, from painter 
to handicraftsmen, from car
toonist to writer. Opera stars 
will rub shdulders with am
ateur vocalists, soloists with 
choral singers. Lithuanian Am
erican dramatists from the 
east will be competing with 
thespians from the midwest 
and other sectors of the coun
try.

—o—
Art exhibits will vie with 

collections from the works of 
Lithuanian American cartoon
ists. Books by Lithuanian Am-

A. M. Gorkio Muzie
jaus Atidarymas 

Maskvoje
Birželio 18 d., po penkių i 

metų pertraukos, Maskvoje“ 
buvo atidarytas A. M. Gor-1 
kio muziejus. Čia yra su- : 
rinkta apie pusketvirto 
tūkstančio eksponatų, at
kuriančių paveikslą, nemir
tingojo didžiojo rašytojo, 
patrioto, karšto kovotojo 
už darbo žmonių reikalą.

Pirmoje salėje lankytojo 
dėmesį traukia skulptūrinis 
Muchinos darbo jauno Gor
kio portretas. Šios salės 
stendai skirti rašytojo vai
kystei ir jaunystei, jo pir-i 
miesiems žingsniams revo-i 
buciniame darbe. Greta i 
Gorkio klajojimų po Rusi-; 
ją žemėlapio išstatytas Tif-' 
liso laikraščio “Kaukaz”1 
egzempliorius, kuriame bu
vo išspausdintas pirmasis i 
Aleksiejaus Maksimovičiaus1 
apsakymėlis “Makar Čud- 
ra.”

Gorkis buvo aktyvus da- | 
lyvis kovos, kurią Lenino ir 
Stalino vadovybėje kovojo 
rusų proletariatas prieš 
caro autokratiją. Muzieju
je surinkta daug dokumen
tų, vaizduojančių rašytojo- 
revoliucionieriaus veikimą. 
Visame krašte suskambėjo 
jo rūstus balsas prieš su
šaudymus 1905 m. sausio 9 
d. Rašytojo suėmimas su
kėlė pasipiktinimų audrą 
visame pasaulyje. Stenduo
se pateikiamos visuomeni
nių organizacijų protesto 
rezoliucijos. Žymių pasauli
nės kultūros veikėjų laiš
kai, reikalaujant paleisti 
rašytoją.

Būdingas yra įrašas, pa
darytas pirmajame romano 
“Motina” leidime: “Aš ra
šiau jį metais, kai dar tę
sėsi pirmasis rusų proleta
riato mūšis prieš autokrati
ją, carą ir buržuaziją”. 
Greta knygos V. I. Lenino 
duotas šio puikaus kūrinio 
įvertinimas.

Po Didžiosios Spalio re
voliucijos laimėjimo, Gor
kis visas savo jėgas atiduo
da tarybinės valstybės kū
rimui ir sutvirtinimui. Dau
gelis dokumentų paskirta 
jo publicistiniam veikimui. 
Vienoje vitrinoje išstatytas 
“Pravdos” egzempliorius su 
Gorkio straipsniu “Apie 
naują žmogų”, kuriam A- 
leksiejus Maksimovičius ra
šė: “Mano džiaugsmas ir 
išdidumas — naujas rusų 
žmogus, naujos valstybės 
statytojas.” Čia pat išstaty

ta daugelis leidinių, kurie 
buvo leidžiami Aleksiejaus 
Maksimovičiaus iniciatyva 
ir jo redaguojami.

Didysis Tėvynės patrio
tas Gorkis aistringai pasi
sakydavo prieš fašizmo re
akciją, prieš liaudies inte
resų išdavikus. Parodoje 
eksponuotos brošiūros “Bū
sime sargyboje”, “Jei prie
šas nepasiduoda — jis su
naikinamas” ir kitos, atgai
vina atmintyje Aleksiejaus 
Maksimovičiaus kalbas, ku
riose jis numatė pavojų, 
kurį neša pasauliui fašisti
nė Vokietija .

Daugelis dokumentų, pa
veikslų, piešinių, laiškų pa
sakoja apie rašytojo drau
gystę su didžiaisiais tary
binės liaudies vadais Leni
nu ir Stalinu.

Vienoje vitrinoje išstaty
ta Gorkio pasaka “Mergina 
ir mirtis” su J. V. Stalino 
autografu: “Šis dalykėlis 
stipresnis, negu Gėtės 
“Faustas” (meilė nugali 
mirtį)”.

Apie dėmesį, kurį Alek
siejus Michailo vičius rodė 
Raudonajai Armijai, pasa
koja rašytojo susirašinėji
mas su kovotojais, jo 
straipsniai, kuriuose jis nu
matė pasaulinę istorinę Ta
rybų Sąjungos ginkluotų 
pajėgų reikšmę busimaja
me mūšyje prieš fašizmą.

Su susijaudinimu įeina 
lankytojas į paskutinę mu
ziejaus salę. Čia surinkti 
dokumentai pasakoja, kaip 
nemirtingieji Gorkio kūri
niai įkvėpdavo tarybinius 
karius triuškinti vokiškuo
sius fašistus. Vitrinose — 
šimtai kariuomenės laik
raščių, kuriuose išspausdin
ti karšti, neapykantos prie
šui ir meilės Tėvynei per
sunkti, Gorkio žodžiai.

Pirmąją dieną A. M. Gor
kio muziejų aplankė sosti
nės visuomenės atstovai, 
rašytojai, artistai, moksli
ninkai, Raudonosios Armi
jos karininkai ir generolai.

TASS.

AMERIKOS AMBASADO
RIUS KALTINA JUGOS

LAVIJOS LAKŪNUS
Belgrad.— Amerikos am

basadorius Jugoslavijai 
baltino jugoslavų lakūnus, 
kad jie “su pikta valia” ap
šaudę ir privertę nusileist 
transportinį amerikonų ka
riuomenės lėktuvą rugpj.

erican authors will be dis
played alongside the best 
books published in Lithuania. 
Handicraft work of Lithuan
ian women, some of it from 
post-war Lithuania, will be 
exhibited. This should give the 
reader a reasonable idea of 
how ambitious the Art 
League’s venture really is.

—o—
Personalities prominent in 

Lithuanian circles already 
have indicated their willing
ness to participate in the fest
ival and exhibits. Two Lith
uanian opera stars who have 
made great names for them
selves are scheduled to take 
part. One is Biruta Ramoška 
of New York and the other 
is Jean Smodin Brown, of 
Brockton, Mass.

—o—
Artistic exhibitions to be 

displayed ( during the festival 
will include paintings by 
prize-winning John Gresh of 
Bridgeport, Conn., Albin Kay- 
rukstis of Noank, Connecticut, 
Florence Krakaitis of Detroit, 
Irene Galinskas and Edith 
Butkus — Maynard, besides 
others.

—o—
But the festival will not be 

limited to outstanding indivi
duals. It will have its attrac
tions for partisans of group 
cultural activities as well. At 
least a dozen Lithuanian chor
uses from all over the country 
and even from Canada are 
expected to participate. Be
sides the singers, several dra
matic groups will also per
form. Interspersed between 
the solo and group perform
ances will be several seminars 
at which lectures on various 
aspects of art will be deliv
ered. This latter activity is 
expected to occupy only a 
small part of the program, 
however.

—o---
At this writing, choruses 

from Chicago, Detroit, Cleve
land, Hartford and Toronto, 
Canada have already accepted 
invitations to join in the fest- 

, ival activity.
—o— I

Patrons and students of 
; Lithuanian American cultural 
endeavor should find the LMS 
festival suitable to their in
dividual tastes. It will furnish 
for the first time an opportu
nity for the Lithuanian Am
erican public to measure the 
development of culture in 
their particular circle. Even 
the curiosity seeker will find 
the festival of interest. With 
the vast program scheduled 
for the LMS affair, there 
shouldn’t be a dull moment.

9 d. Tas lėktuvas, girdi, 
netyčia užskridęs virš Ju
goslavijos žemės. Jugosla
vų valdžia kartotinai pro
testavo, kad Amerikos lėk
tuvai šimtais atvejų skrai
dę per Jugoslaviją.

/
I ■ I
I



'W5W
'■* ,“"i *-';

r* ? \*U f v'*\ ’ r " ■ ■

5/■ i.-7*'

$
nijn. ’-T* Ž? ;«?• A*'Ll?/‘‘Ara •'•’y^':' i %. / 7 « •( *’i • .'■<•

i

Trečiadienis, Rugpj. 21, 1946 Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečias Puslapis

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka- 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Bazar as San Pauly j e, 
Brazilijoje

(Jame pasižymėjo Sao Paulo lietuviai)

MA
Šeimininkėms

pa- 
tai 
lie-

muštukėliai (šie daiktai 
miniaturiniam dydyj). Be 
to, 1 albumąs su Lietuvos 

I krašto vaizdeliais ir seno- 
i vės Lietuvos didvyrių at
vaizdais, 1 taca, 1 šėpelė

Kartą Sao Paulyje, Rusų 
Sub Komitete rėmimui nu
kentėjusių nuo karo Tary
bų Sąjungoje, kilo idėja 
padaryti bazarą pasipiniga
vimui, žinomoj Sao Paulo 
žmonėms Apirangos meno I ant laikrodžio, vienos rogu- 
galerijoje. Lietuvių Depar- ’ tės, 3 dėžutės pinigams sau- 
tamentas prie Rusų Sub goti ir viena dėžutė sudėti 
Komiteto buvo tik ką susi- auksiniams daiktams. Kas 
organizavęs. Kadangi buvo j svarbu, kad visi šie daik- 
numatyta bazare ir lietuvių tai - rankdarbiai su lietu- 
skyrius, kad pasirodyti tin-. viško meno žymėmis, 
karnai, tik ką susiorganiza
vusiam Lietuvių Departa
mentui reikėjo dirbterėti. 
Tačiau dėka Birutei Lat- 
vėnaitei, Terezai Francke- 
vičienei, Benediktai Petru
ševičienei, Viktorijai Mar- 
tusevičienei, Filomėn. Duls- 
kienei, Marijai Marmienei, 
Onai Vaitkevičiūtei - Kinie- 
nei, Lidijai Pumputienei, 
Paulinai Černiauskienei, 
Rozalijai Danilaitienei, Te
rezai Danilauskaitei, .Mag- 
delenai Vaitkevičiūtei, Onai

. Jerumbauskienei ir k. lietu
viai Rusų Sub Komiteto su
rengtam bazare pasirodė 
kone gražiau už visus.

Pirmučiausia buvo kreip
tasi į Sao Paulo lietuvius, 
kad kas ko turi lietuviško 
paaukotų lietuvių kampe
liui bazare. Ir dar kartą 
dėka virš minėtoms (Įrau- 

• gėms, vos per kelias savai
tes buvo surinkta 28 lini
niai lietuviško darbo rankš
luosčiai, 7 didelės išsiuvinė
tos staltiesės, 105 išsiuvinė
tos bei megstos staltiesiu- 
kės, 4 išsiuvinėti viršai pa
galviams, šeši išsiuvinėti 
rankšluoštukai virtuvei, 3 
išsiuvinėti rėmai virtuvei, 
2 išsiuvinėtos prijuostės, 1 
vilnonis šalikas, 1 pora pir
štinių, 1 išsiuvinėtas mai
šiukas, 2 lietuvišk. juostos, 
1 pora melsvų moteriškų 
batukų, 4 pagalviai, 2 už
dangalai ant lovos, 1 pinigi
nė baltos spalvos, 2 užval
kalai, 6 vaizdeliai su rė
mais, 1 rėmas medinis, 1 
širdis iš apakos, 1 komplek
tas kaimo įrankių audimui, 
—staklės, vytuška, kojelis,

PALIEK, PAGIRDYK

Tenka matyti žmones lie
jant pieveles ar žolynus visai 
nepagalvojus dėl ko tas daro
ma — pakrapijo ir paliko.

Toks liejimas daro daugiau 
blogo, negu gero. Lie j ame 
tikslu pagirdyti, ar ne. Pusės 
colio gelmėje veik jokia žo
lė šaknų neturi — ji išdžius to 
vdndens nepasiekus. Net ką 
tik pasėtai, dar nesuleidusiai 
šaknų žolei sveikiau žemę gi
liai įdrėkinus. Tada žolės šak
nys, jieškodamos gerti, leisis 
gilyn, žolė bus stipresnė ir ne 
taip greit nukentės nuo kait
rų ar speigų.

Kaip Užlaikyti Pieną
Saulės šviesa - spinduliai 

būtinai reikalingi ne tiktai 
žmonėms, visokiems gyvū
nams, bet ir augalams, net 
ir žolei. O visgi kai kam ji 
daro ir blogo. Vienas iš tų 
daiktų, kuriam saulės švie
sa nėra gerai, tai pienas. 
Jei pienas paliktas bonkoje 
pastovi prieš saulę nors va
landą laiko, tai praranda 
apie 40 nuošimčių vitamino 
B 1 (riboflavin). O jei 
stovi kelias valandas, 
mažai to gero vitamino 
ka piene.

Taigi, katriem pieninin
kas palieka pieną lauke, pa
tartina įsigyti baksą pienui 
įdėti. Paprašykit pieninin
ko, kad jis įdėtų jums į 
baksą ir uždengtų, nes tas 
daug laiko neužims, o labai 
daug gero padarys. O ir 
stuboj laikant, jei nepade- 
dat į šaldytuvą (pienui yra 
geriausia, jei tuojau padedi 
į šaldytuvą), tai padėkit 
nors tamsioj vietoj, kad vi
sai šviesa nesiektų. E. V.

Large-cut Apron
v

v,

5*

jz-jyC

Pagal formą 9407 mažo dy
džio žiurstelis iškerpamas iš 
vieno yardo audeklo, 35* co
lių pločio. Forma gaunama ke
turių mierų: mažos (S), vidu
tinės (M), didelės (L) ir la
bai didelės (Ex. L).

Užsakymą, pažymėjus nu 
merj ir dydį, sykiu su 20 cen 
tų, siųskite: Mary Sineus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y

9407 
SIZES 

S. M. L. 
Ex. L

Be šio visko, buvo gauta 
iš Rusų Sub Komiteto 2 iš
siuvinėti maišiukai, 71 stal- 
tiesiukė, 4 didelės staltiesės, 
2 vilnoniai puloveriai, 9 lė
lės, aprengtos lietuviškais 
tautiškais rūbais.

Kaip minėjau, lietuviams 
bazare buvo duotas kampe
lis; be sukrautų pardavimui 
virš minėtų daiktų, kampe
lyje stūksojo lietuviška ba
kūžė šiaudais dengta, dar
želis, darželyje suolas, o 
ant suolo sėdėjo dvi lėlės: 
mergaitė ir vaikinas, ap
rengti lietuviškais tautiš
kais drabužiais. Nebuvo 
žmogaus, kuris nesigrožėjo 
ta lietuviška sodyba, atėjęs 
į bazarą.

Lietuviai bazare turėjo 
savo dieną. Tą dieną baza
re buvo lietuviškas bufetas, 
pilnas lieutviškų valgių, K o 
susirinkusius į bufetą link
smino lietuviškas choras 
linksmomis lietuviškomis 
dainomis.

Įdomu, nesakant nieko 
apie Lietuvos išvaduotojo 
generol. Černiachovskio pa
veikslą, kuris buvo parduo
tas varžymosi būdu už 2,- 
400 eruzeirų, lietuviški 
daiktai bazare buvo įvertin
ti nepaprastai aukšta kai
na. Pavyzdžiui, lietuviški 
rankšluosčiai parduoti po 
350 eruz. po 250, po 200 ir 
po 100 eruzeirų vienas. Vie
na staltiesė su 6-mis stal- 
tiesiukėmis parduota už 
400 eruzeirų. Kita staltiesė 
už 600 eruzeirų. Vienas už
dangalas ant lovos už 1,- 
400 eruzeirų. Viršai pagal
viams po 200-50 eruzeirų. 
Albumas su Lietuvos vaiz
dais už 2,900 eruzeirų. Bu
fetas lietuvių dienoje davė 
gryno pelno 1,100 eruzeirų.

Už visus šiuos pinigus 
Lietuvių Departamentas 
nupirko audeklo rūbų siuvi
mui, kuriuos 
tebesiuva iki 
jusiems nuo 
Sąjungoje.
Magdelena V. Sumauskaite 
29-7-1946.
Sao Paulo - Brazil.

P. S. Ši žinutė parašyta 
pačios Magdelenos V. Šu- 
mauskaitės. Ji nieko čia ne
mini apie save, bet už ba
zare lietuvių skyriaus pasi
sekimą, rašo kitas mūsų 
bendradarbis iš Sao Paulo, 
galima tarti ir jai toks pat 
ačiū, kaip kad ji taria šiam 
straipsnelyj nekurioms sao- 
pauliškėms lietuvėms.

— Laisves Red.

NESKŪPĖK ŽIEDŲ

Kas mano, kad žolynas pra
žydo tik jam pasižiūrėti, apsi
gauna.

žolyno tikslas gyvenime yra 
pražydėti, kad galėtų užsiveis- 
ti, o tada jau skubina auginti
vaisių, pratęsti save sekamoms 
gentkartėms. Daugiau krau
ti žiedų nėra būtino reikalo, o 
kartais ir spėkų trūksta, vis
ką paima augantis vaisius. 
Neleidus žiedų paversti vai
siumi, augmuo skubina vėl ir 
vėl žydėti.

ELEANOR KRAMER, 
mčtoja Miss Pennsylvania ti
tulo. Jinai vyks į Atlantic Ci
ty dalyvauti visų valstijų gra
žuolių kompeticijose už Miss 
America titulą.

ATSIMINUS LYDIJA

lai-

lietuviai dar 
šiol nukentė- 
karo Tarybų

(“Taip, kaip po japonais”, rašo filipinietė Lydia laiš
ke savo draugei amerikietei Evelyn Field, buvusiai kor- 
poralu Amerikos karinėse jėgose Filipinuose. Filipinai 
dabar gyvena po mūsų vyriausybės jiems pastatyta 
neva savo valdžia.) ’

laiš-

kai
ra

Gavau nuo Lydi jos 
ką. Jame skaitau:

“Centralinio Luzon 
miečiai terorizuojami,” 
šo ji. “Daug vadų užmuš
ta. Partizanai išeina į kal
nus, kaip kad buvo po japo
nais, o kaimietės moterys 
eina kartu su jais.”

Ryškus atsiminimas Fili
pinų ir jų narsių moterų 
pripildė mano mintį.

Tai buvo karo laiku, 1945 
metų sausio mėnesį. Mūsų 
sunkvežimiai trankėsi dul
kėtais Filipinų keliais link 
WAC srities. Žmonės, jauni 
ir seni, apsisupę maišais ir 
likučiais drabužio, šaukė 
“Pergalė”. O jų vaikučiai 
nuogi išbėginėjo ant šiukš
lyno šaukdami “Victory, 
Joe, Victory.”

Japonai buvo nuogai api
plėšę kaimą. Tik kelios 
kiaulės, vištos ir vandeni
niai jaučiai (caraboas) be
buvo likę. Bet turtinga že
mė, žalumynai ir spalvingi 
žiedai atrodė atsikertan
čiais įsibriovėliams.

Turgavietėse šeimininkės 
perka, derisi už kainas ar
būzų, mangos, džiovintos, 
stiprų poką skleidžiančios 
žuvies ir ryžių. Kainos ne
svietiškai aukštos, tad dau
gelis išeina iš turgaus nie
ko nenusipirkusios. Aštrūs 
kvapai maisto ir minios 
svieto, pirkėjų ir pardavė
jų, kažkaip ilgesingai pri
mena stumiamųjų vežimu
kų turgus New Yorko East

Pittsburghietė Mrs. J. J. 
Roche pagimdė dvynukus 
berniukus. Juos turėjo tuo
jau nešti pas dentistą. Vai
kai' abu gimė su dviem 
frontin. dantukais, kurie 
prie jų dijetos visai nerei
kalingi.

Basos merginos „ ateina 
prie mūsų šėtrų. Jos mažai 
teturi kuo vilkėti, prašinė
ja apatninkų, suknelių ir 
gražylų - kosmetikų atmo- 
keščiui už išplovimą mums 
drabužių. Tai vienas toks 
junginys Rytų ir Vakarų. 
Kuklios ir nedrąsios, feo- 
dališkų tradicijų jos tebėra 
užtveriamos siauruose na
mų rėmuose.

Moterys yra giliai reli
gingos, sekmadienius pra
leidžia maldose. Vienos ei-

na į bažnyčią skuduruose, 
bet kitos apsirėdo puošnia 
suknele, kaip nors nuslėpta 
nuo japonų plėšikų. Ispanės 
gobiasi gražiais juodais ve- 
lionais - skaromis. Chinie- 
tės vilki aukštomis apykak
lėmis, siauromis, ' praviro
mis padalkomis suknelėmis. 
Filipinietės rėdosi ranko
mis siuvinėtais kostiumais 
su peteliškės sparnelių for
mos rankovėmis arba su 
suknelėmis jau sekančiomis 
Vogue ir Mademoiselle ma
das.

Vienok labai skirtingos 
yra filipinietės partizanės. 
Karo laiko Manilloj jos 
dėvėdavo karo lauko “fa
tigue” drabužiais, plieninė
mis kepurėmis, už diržo 
peilis. Jos liuosai vaikščiojo 
visur.

Iš ramutės, nuolankios 
mergelės, filipinietė parti
zanė pražydo į stiprų kovo
toją. Trys metai priešini
mosi okupantams judėjime 
beveik magiškai pakeitė jos 
išvaizdą .ir savęs laikyseną.

Tos merginos užvaldė šir
dis ne tik filipiniečių, bet 
taip pat ir daugelio GI’s, 
kaip Tonio, kurie jas paži
nojo ir greta jų kovojo.

Tonis atbuvo daug sun
kių ir purvinų mūšių 43-j e 
Pėstininkų Divizijoje. Po 
60 dienų liriijose, jis atvyko 
į Manillą pasijuokti, pasi
šokti ir pasikalbėti apie na
mus. Jisai manęs prašė jam 
duoti lūpoms ir veidui gra- 
žylų.

“Tai Marijai, partiza
nei”, raustelėjęs, nedrąsiai 
aiškinosi jis. “Jinai kariau
ja partizanuose jau trys 
metai. Jinai užmušinėjo 
japonus, slaugė ir aptarna
vo saviškius. Jinai aprišinė- 
jo ir mūsų žaizdas. Ir drą
si. Žinai, sunku tikėti, bet 
kartais, kada mes išsigan
dę padėties apstulbstame, 
pamatome ją šliaužiant pil
vu pirm mūsų. Tai mūsų 
sankeleivė mūšiuose ir se
suo mums visiems. Taip, ji

Francūziškas Dressingas

6 šauktai aliejaus
2 šaukštai lemono sulčių 
1 šaukštas medaus 
į/G šaukštuko salierių 

druskos
1 šaukštukas tarkuotų 

krienų
J/2 šaukštuko pipirų 

šaukštuko daržovių 
druskos.

Sudėjus viską Į bonką 
sukratyk. Gali vartoti ant 
šinių ir visokių daržovių.

gerai 
kiau-

Tėvų ir vaikų vienos vestuvės

Clyde Marsh, 59 metų, iš 
Louisburg, Mo., vedė Altą Ru
ssell, 35 metų, iš Buffalo, Mo. 
Jo sūnus ir jos duktė dalyva
vo jų palydovais. To visi tikė
josi. Bet kada, pasibaigus tė
vų ceremonijoms, prasidėjo 
vaikų santuokos ceremonijos, 
tėvai nepaprastai nustebo. 
Jaunieji nesisakę jiems, kad 
jie taipgi susitarę susi vesti. 
Jaunieji yra 35 ir 17 metų.

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

Artinasi svarbūs parengimai 
rugpjūčio 25 ir rugs. 8-tą.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiai 

yra pąsigavę pirmenybę būti 
vakacijų mėnesiais. Geras 
skaičius duonpelnių laukia šių 
dviejų vasaros mėnesių, ku
riais gaunamos vakacijos. 
Stengiasi pasiliuosuoti nuo 
kasdieniino darbo, pareigų.

Aišku, kiekvienas dirban
tis turi teisę nors trumpam 
poilsiui. Bet tankiai, daugu
mos mūsų, laukia specialiai 
vakacijom palikti asmeniniai 
reikalai. Namų darbai (nes 
darbo laiku negalim jų atlik
ti) gražiausia paima mūsų 
vakacijas. O jau esantiems da
limi pažangios visuomenės, 
organizacijų tais reikalais 
tenka rūpintis be pertraukos. 
Bet tas ir sudaro gyvenimą to
kiu įvairiu, gyvu, gražiai tik
slingu. Oi, koks nuobodus, 
bespalvis būtų gyvenimas, , 
gu nustotumėm rūpintis jį 
rinti, gražinti.
Rugpjūčio (Aug.) 25-ta 
įvyksta 2 svarbūs piknikai

Šiais abiem svarbiais paren
gimais daugiausia rūpinasi 
mūsų darbščiosios bitelės mo
terys. Gaila, kad šie du pikni
kai supuolė į vieną dieną. Bet 
prie gerų norų ir pastangų 
galime ir turim juos abu gra
žiai paremti, juose skaitlingai 
dalyvaudami.

Montelloj įvyks Naujos An
glijos Moterų Sąryšio metinis 
piknikas. Moterų Sąryšis yra 
žinomas savo dideliais dar
bais visuomenės gerovei. 
Draugės ir draugai gyvenanti 
arčiau Montello, dėkit pastan
gas dalyvauti piknike! Pasi- 
stengkit, kur galima, nuvežti 
piknikui dovanų - aukų bile 
formoje.

Tą pačią dieną. Maynard, 
Mass., kur 
piknikai.
bus 
lief 
ima 
nes

nariai P. Šimonis, A. Vasaris, 
M. Sukackienė.

Draugės bostonietės turės 
gana geru valgių. Todėl pa
tartina visiem atvykti anksti. 
Alkti nereikės, šiuo laikotar
piu susidaro daug klausimų, 
daug reikalų, kuriais daugu
ma nori pareikšti mintis. O vė
lokai suvažiavus laiko visuo
met stinga. Bus abelnai svei
kiau, jeigu visi suvažiuokime 
anksti, apie 12-tą. Turėsime 
progos pakvėpuoti vasaros o- 
ru, pasidžiaugti Tamašauskų 
gražiom gėlėm ir bus gana lai
ko pasikalbėjimui.

M. Sukackienė.

us
1

• a

jei- 
ge-

Čia buvo paskleis- 
Daily Workerio ir 
darbininkiškos li-

■

aštri, kaip vinis, kad kar
tais užsimiršti, jog jinai 
dar tik mergšė, 22 metų. Ji
nai turi vaikiną, filipinie
tį leitenantą ir nori jam at
rodyti gražia, bet ji neturi 
kuo pasigražinti. Ot, nu
džiugs ji, pamačiusi šiuos 
gražylus.”

Jo apibūdinimas Marijos 
gali labai artimai tikti ma
no draugei Lydi jai — Lydi- 
jai, nuo kurios dabar ga
vau laišką, iššaukusį šiuos 
atsiminimus. Lydija yra 
kapitonu Liaudies Prieš ja
poniško j e Armijoje (Huk- 
balahap). Jos veide šviečia 
gerumas; jos pasveikinimas 
stiprus ir šiltas. Ji visa at
spindi stiprumu dvasios, 
energija gyvenimui, savi
garba ir viltimi. Nors jinai 
mažytė, bet atrodo pilna, 
beveik apskritutė. Ji pri
mena daugelį merginų Ta
rybų Sąjungos, Jugoslavi
jos ar Franci jos partizani
niuose judėjimuose.

Ji yra simboliu visos ar
mijos Filipinų moterų, ku
rios sutraukė feodalines 
praeities tradicijas, kad ka
riauti už savo šalies laisvę. 
Ji turi tą specialę kvalifi
kaciją, kuria ji panaši žmo
nėms, kovojantiems prieš 
priespaudą visur kitur.

D. W.

įvyksta Laisvės 
yra rengiamas svar- 

piknikas per Russian Re- 
Tautybių Komitetą. Ten 
dalyvumą įvairios tauti- 

grūpės. Lietuvės moterys
turės stalą savo tautiniu val
gių. šiuo reikalu daugiausia 
rūpinasi draugės bostonietės.

Prašome visus gyvenančius 
arčiau Maynard o dalyvauti 
piknike. Prašom draugių, ku
rios gali, atvežti valgių stalui 
ka tik galit.

Bus draugiu ir draugų, ku
rie ir abu piknikus aplankys, 
apdovanos. Lauksim su daug 
mūsų prieteliu pasimatyti pik
nikuose 25 rugpjūčio.
8-tą rugsėjo (September)

Įvyks visų laukiamas drau
giškas išvažiavimas ir pasikal
bėjimas draugų Tamašauskų 
darže, West Roxbury, Mass.

Naujos Anglijos Moterų Są
ryšio Komitetas šaukia pra
plėstą pasitarimą su visom 
mūsų darbuotojom iš kolonijų. 
Komitetas susitarė su drau
gėm bostonietėm, kad pasi
kalbėjimas įvyktų bostoniečių- 
moterų rengiamame draugiš
kame išvažiavime, draugu 
Tamašausku darže. 91 Gard
ner St.. West Roxbury. Mass.

Menininku Mass, apskričio 
valdyba šaukia savo narius ir 
rėmėjus būti šiame išvažiavi
me. pasitarti meno reikalais.

Manau, būt gerai, kad ir 
Literatūros Draugijos apskri
tys suvadintų savo komiteto 
narius. Būtu nepaprastai svar
bu susirinkti apskričiu valdy
bom ir visiem darbuotojam 
nasikalbėti svarbiais mūsų ju
dėjimo reikalais. O jie mums 
visiems lygiai svarbūs.

Šiame išvažiavime turėtu 
dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Demokratinio Centro komiteto

So. Boston, Mass.
Tarptautinis piknikas, atsi

buvęs rugpjūčio 4-tą, Tautiš
kam Parke, Montello, buvo į- 
vairus ir turtingas įvairių tau
tų publika, 
ta nemažai 
kitos geros 
teratūros.

šalia visų kitų vertingų da
lykų, south bostonietės turėjo 
prirengusios lietuvių stalą. 
Stalui maistas buvo suaukotas, 
todėl ir pelno liko virš $40. 
Stalui aukavo: draugai P. 
Niukas ir J. Žekonis po $2. 
Po $1 : G. Lekas, M. Giriunas, 

• S. Baronas, montellietis. Dirbo 
ir maisto aukavo draugės P. 
žaukauskienė, M. Dombraus- 
kienė, H. Simanavičienė, D. 
Ruplenienė, K. Kazlauskienė, - 
U. Kavaliunienė, H. Tamašau
skienė.

Draugės nonvoodietės. kaip 
ir visuomet, gražiai prisidėjo 
prie stalo. Ona Klimas aukavo 
sūrį. S. Budrevičienė — ku
gelį. M. Trakimavičienė — 
babką ir pyragą. N. Grybie
nė — sandvičius. Grigunienė 
— kavą ir cukrų. M. Krasaus
kienė — agurkų.

Visiems aukotojams ir dar
buotojams pikniko komitetas 
taria širdingą ačių.
Iš LLD 2-ros Kuopos
Moterų Susirinkimo

Praeitame susirinkime, rug
pjūčio 8-tą, buvo skaitytas 
LLD Moterų Komiteto atsišau
kimas į moterų kliubus ir vi
sas draugijas. Prašo paleng
vinti Lietuvos vaikų auklėto
joms pareigas superkant vai
kučiams žaisliukų ir kitų jiem 
reikalingų dalykėlių, nes dau
gelis jų laike karo buvo skau
džiai sužaloti ir jiems reikalin
ga visokeriopa parama.

Kad atsakius į LLD Motorų 
Komiteto prašymą, nutarėm 
baigiantis vasaros sezonui su
rengti draugišką išvažiavimą 
ir visą pelną skirti minėtam 
tikslui. Išvažiavimas įvyks 
rugsėjo (Sept.) 8-tą, dd. Ta
mašauskų darže, West Rox
bury, Mass.

Baigiantis vasarai ir artė
jant rudenio sezonui, nutarėm 
vėl pradėti rengti subatvaka- 
rinius parengimus, kad palai
kius Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto patalpą, nes pa
galba Lietuvos žmonėms tebė
ra reikalinga, 
mo vokarienę 
rugsėjo 14 d.

Rezignavus
kienei iš organizatorės, nauja 
organizatore išsirinkom d. An
na Buividienę, dar jauną, en
ergingą draugę. Linkime nau
jai organizatorei ir su ja mū
sų kuopai gyvai veikti.

Mūs darbščioji draugė P. 
Žukauskienė rengiasi vakaci- 
joms rugs, 'mėnesį, abi su 
drauge V. Vaškiene išvažiuoja 
Floridon. Veliju draugėms tu
rėti puikiausias vakacijas.

Draugė*

I

I7
3

fI
1

J

d. Dombraus-

Pirmą atidary- 
nutarem turėti
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Lawrence, Mass.

(Tąsa)
Pagalvojo, jeigu bus nemalonumų, ga

li turėti nemalonumo ir dėl Pusios. Pri- 
skaitys tai prie per daug liberalaus el
gesio su gyventojais...

— Reikės ją pašalinti, — pagalvojo ne
noromis.

Nieko nesinorėjo dirbti. Jam, rikiuo
tės karininkui, užkrovė ūkines parei
gas, organizuoti tą prakeiktą kaimą. Ką 
čia buvo galima organizuoti? Stirtas po
pierių, popiergalių, popieriukų, iš kurių 
nieko neišėjo. Seniūnas su fedlfebeliu 
kapstėsi be perstojo po kolektyvinio ūkio 
knygas, bet iš to taip pat nieko neišėjo. 
Kariuomenė reikalavo duonos, mėsos, 
riebalų, tuo tarpu sukti bolševikai išva
rė bandas dar rudenį, o tų kelių karvių, 
kurios buvo trobose, kaip tik užteko sa
vam daliniui, o javai arba buvo išvešti, 
arba suslėpti taip, kad jokia jėga nega
lėjo jų išnešti.

— Kaip tie įkaitai?
Kareivis pasitempė.
— Sėdi, pone kapitone.
— Valgyti jiems davėte?
Kareivis išsigando.
— Ne, pone kapitone, — pasakė jis 

neužtikrintu balsu.
— Gerti?
— Taip pat ne, — dar tyliau bambte

lėjo šis.
— Gerai, labai gerai... Nei gabaliuko 

duonos, nei lašo vandens! Kaimas neno
ri duoti mums valgyti, neduosime ir mes 
jiems valgyti... Nori stipti, tegu stim
pa... Nedidelis nuostolis.

Ne, šiandieną jis negalėjo išbūti tro
boje. Vėl atsikėlė ir išėjo. Valandėlę 
galvojo, ar nevertėtų užeiti į namus, bet, 
prisiminus Pusią, jam pasidarė nuobo
du. Pasuko į poziciją, kur stovėjo pa
būklai. Artilerija buvo jo gyslelė, nors 
ir nebuvo specialistas. Nutarė išsiblašky
ti, truputį pramankštinęs pabūklų tar
nybą.

Jau po kelių minučių prie cerkvės buvo 
girdėti jo skardus balsas, šaukiantis ko
mandos, ir keiksmai, kurių nesišykštėjo 
kareiviams.

— Siunta, — pastebėjo kaž kuris ka
reivis būstinėje.

— Kaip gi jam nesiusti... Javų kaip 
nėr taip nėr, o čia dar seniūnas, pabė
go...

— Miklus...
Feldfebelis įtariamai pažvelgė į juos.
— Ką tu gal pavydi seniūnui?
— Ko, pone feldfebeli? — paklausė 

kareivis, nekaltai pažvelgdamas tiesiai į 
feldfebelio mėlynas akis.

— Toli nepabėgo į užnugarį, — pri
dūrė kitas.

— O jeigu pirmyn, — bolševikai jam 
kailį nulups. Ne, jam tai jau nėr ko pa
vydėti.

— Jeigu jo tiesiog valstiečiai kur nors 
kaime nenugalabijo.

Feldfebelis krūptelėjo.
— Ką tu šneki? Kaip galėjo valstie

čiai jį nugalabyti? Iki vėlyvos nakties 
čia sėdėjo ir iš viso negrįžo namo.

— Pakeliui, sakysiu...
. Kareivis šnairiai pažiūrėjo į jį, bet 
neatsiliepė. Juk feldfebelis atsiminė, 
kaip gi galėjo per vieną parą užmiršti, 
kad, nepaisant draudimo ir sargybų, 
kažkoks berniukas prasmuko prie dar
žinės, o pdskui, kas yra dar keisčiau, to 
berniuko lavonas dingo neišaiškintu bū
du, nors labai aišku, kad lavonai patys 
negali kilnotis iš vienos vietos į kitą.

— Ir iš viso, kas čia per kalbos? Žiū
rėkite savęs! — feldfebelis supyko.

Nutilo. Feldfebelis ne blogiau kaip ka
pitonas mokėjo daužyti snukį. Kad 
šiandieną pats greičiausia gavo, raudoni 
pirštų pėdsakai jo veide dar aiškiai bu
vo matyti, galėjo išlieti savo pyktį bet 
kuriuo momentu mažiausiai kaltam. ‘

— Kur Neumanas?
— Išėjo mėsos ieškoti.
Feldfebelis gūžtelėjo pečiais.
— Mėsos ieškoti... Argi jie nežino, kur 

yra karvių? •
— Karvių jau beveik nėra, pone feld

febeli, juk užvakar ponas kapitonas de
šimt pasiuntė į štabą. Vištų išėjo ieško
ti.

Gūžtelėjo pečiais ir įsigilino į savo 
popierius, laukdamas, ar dar paskam-- 
bins iš štabo. Širdyje jautė piktą džiaug

smą. Snukį daužyti — nesunku, bet ja
vus, kurių reikalavo štabas, sunkiau gau
ti. Ir sunkiau išaiškinti, kur yra parti
zanai. Jis žinojo, kad kapitono lau
kia dideli nemalonumai, ir, nors dirbda
mas kartu su juo, puikiai suprato, kad 
čia niekas neįstengtų nieko padaryti, 
tačiau džiaugėsi, kad Verneris gali ši
tam aklame kaime sprandą nusisukti. 
Per daug nosį rietė, per mažai galvojo 
apie tarnybą, o per daug apie tą savo 
panašią į žiurkę meilužę, dabar teks jam 
už viską užsimokėti....

Neparodoma pyktis, kuri slypėjo feld
febelio širdyje, prasidėjo nuo tos dienos 
miestelyje, kai kartu su kapitonu įsi
veržė į butą, iš kurio lango buvo šaudo
ma, kai raudonieji jau traukėsi. Bute 
nieko nesurado, bet feldfebelis rado 
spintoje gražius' pilkus kailinukus. Kai 
tik sekančią dieną buvo galima siųsti 
siuntinius, — Mizzi taip prašė kailinu
kų. Bet kapitonas jam atėmė iš rankų 
dėl tos savo beždžionės. O dabar sėdi 
kaime, ir iš kur čia paimsi kailinukus? 
Nieko nėra, išskyrus dvokiančias skran
das. Mizzi šąla su blogu palteliu, o kapi
tono meilužė valkiojasi su kailiniais, lyg 
jai priklausytų. Kiek kartų t feldfebelis 
atsimindavo pilkus kailinukus, pagau
davo jį vis pyktis, ir atidžiai galvojo, ką 
čia dar būtų galima pranešti apie kapi
toną į štabą. Nemėgo ten Vernerio, tai 
buvo žinoma, kaip tik už tai, kad riečia 
nosį, kad jis įsivaizdina, jog jis yra ge
resnis už visus. O juk nebuvo geresnis, 
ne, — feldfebelis Gause niekad neužmir
šo to, ir jam t Ji buvo kartojama šimtą 
kartų, kad pats fiureris buvo kadaise 
feldfebeliu. Kai kas iš fiurerio garbės 
spindulių teko ir feldfebeliui Gause, — 
ir todėl jis negalėjo dovanoti kapitonui 
už išplėštus kailinukus ir negalėjo dova
noti už antausį, tarp kita ko nebe pir
ma.

Nuo aikštės prie cerkvės net čia ats
klisdavo kapitono šauksmas, ir Gause 
piktai šypsojosi: šauk, šauk, nieko tau 
nepadės....

Kaime triukšmavo kareiviai. Visi vaik
ščiojo po trobas, — jeigu jiems kas pri
kištų bailumą, neapsakomai pasipiktin
tų. O juk ir šviesią dieną jautėsi kaip 
nesavi tame prakeiktame kaime ir buvo 
linkę geriau vaikščioti grupėmis.

Grochačienė atidarė jiems duris, niū
riai bet drąsiai žiūrėdama į veidus. 
Mergaitės pasislėpė trobos kampe.

— Ko?
— Vištų, vištų duok!
— Nėra vištų, suėdėte jau viską.
Nesuprasdami žodžių, suprato pras

mę, bet. nepatikėjo. * Išsiskirstė po kie
mą, pasižiūrėjo į vištidę, į tuščią tvartą 
ir knaisė šiaudus tuščioje daržinėje, lyg 
vištos ten galėtų tupėti. Ji gūžčiojo pe
čiais, žiūrėdama į bergždžias pastangas.

— Nieko nėra, — pasakė tas, kuris 
kapstėsi šiauduose.

Nuėjo toliau. Nuo trobos prie trobos.
— Vištų, vištų duok!
Vienintelė kuoduotoji, išlikusi nuo 

’ ankstyvesnių rekvizicijų, kurią Basiu- 
kienė slapstė papečky, savo nelaimei ne- 
laiku sukudakavo. Triumfuodami išvil
ko ją. Ištrūko jiems iš rankų, sąmyšyje 
šoko į langą, daužydama sparnais stiklą. 
Po trobą pasipylė plunksnos.

— Užeik, užeik iš tos pusės!
Višta perveriamai kudakodama šoko į 

priemenę, išlindo pro durų apačioje iš
plautą skylę ir išlėkė į kiemą. Šoko 
paskui ją. Lėkė išskleistais sparnais, 
dulkindama sniegą. Vienas kareivis iš
sitraukė revolverį ir šovė. Paukštis liko 
ant sniego, sudraskytas į gabalus. Ka
reivis sučiupo negyvą vištą už kojų ir 
triumfuodamas ją pakratė ore?

Ėjo iš trobos į trobą. — Vištų, duok 
vištų! — reikalavo įsakmiais balsais. 
Jau iš tolo juos pamatydavo. Kas ga
lėjo suspėti, skubiai slėpė viską, ką tik 
pajėgė. Vištas į užpečkį, į* lovą, po pata
lais, ant aukšto. Ieškojo, uostė, kaip al
kani šunes. Bet grobis buvo minima
lus.-Pagaliau nusprendė, nors ir nebuvo 
įsakymo, išsivaryti iš tvarto vieną iš ne
daugelio karvių, kurios užsiliko kaime. 
Lokutienė laužė rankas ir liejo ašaras. 
Atstūmė ją alkūnėmis, kad net susvyra
vo.

— Marge, Marge!
(Daugiau bus)

Pasimirė W. Vaitkūnas, dar 
jaunas žmogus, tiktai 37 metų 
amžiaus. Sakoma, jam buvo 
pradėję skaudėti gerklę ir 
pašauktas gydytojas pataręs 
ant kaklo dėti, šiltą kompresą. 
Tai būta klaidos. Paskui tei
rautasi pas kitą gydytoją pa
tarimo ir tas pataręs dėti šal
tą kompresą, bet, girdi, jau 
buvę per vėlu. Ir taip jaunas 
žmogus numirė.

William Vaitkūnas buvo 
gabus žmogus. Užbaigęs pra
dinę ir vidurinę mokyklą, pra
dėjo lankyti automobilių me
chanizmo mokyklą. Taipgi 
buvo ir sporto mylėtojas. Bu
vo vedęs su Ona Balčiūnaite. 
Pradėjo gyvenimą daryti užsi
dėjęs gazolino stotį. Po dvie
jų metų tapo nariu Lawrence 
Gasoline Dealers’ Association. 
Paliko dideliam nuliūdime sa
vo žmoną Oną Vaitkūnienę, 
taipgi tėvelius ir sesutę ir 
daugiau giminių.

M. Vaitkūnienė yra sena 
dienraščio Laisvės skaitytoja, 
todėl ir savo sūnelį Williams 
buvo išauginus laisvai. Jis ir 
tapo palaidotas laisvai ant 
Bellevue kapinių. Laidotuvė
se dalyvavo labai daug žmo
nių, buvo apie 70 automobilių. 
Jonas Karsonas, iš Lowell, 
Mass., pasakė trumpą atsisvei
kinimo prakalbėlę.

Reiškiu giliausią užuojautą 
draugams Vaitkūnams, nete
kus savo sūnaus, taipgi Onai 
Vaitkūnienei, netekus savo

mylimo vyro.
Draugai Vaitkūnai širdingai 

dėkoja visiems, kurie dalyva
vo laidotuvėse, taipgi L. U. 
Kliubui už suteikimą svetai
nės.

Ar žinote, kas bus rugsėjo 
15 dieną ir ką tą dieną ma
note daryti? štai patarimas. 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto vietinis skyrius ren
gia didelį bankietą., Tai bus 
pirmas toks didelis bankietas 
šiemet. Bankietas įvyks tyram 
ore, Maple Park.

Atsilankydami į šį bankie
tą, paremsite savo brolius ir 
seseris Lietuvoje. Todėl kvie
čiame bankiete dalyvauti vi
sus Lawrence ir apylinkių lie
tuvius.

Mūsų darbščios gaspadinės 
ir lygiai darbštūs gaspadoriai 
ruošiasi duoti tokį bankietą, 
kokio i dar nesate matę.

S. Penkauskas.

New Britain, Conn.
PAC Veikia

Patsai gyvenimas geriausia 
mokykla, nes ne viską darbi
ninkai, organizuoti prie ben- 
čiau, mašinos arba pikieto li
nijos, gali laimėti, prisieina 
vesti kovą visais frontais.

CIO unijos per Politišką 
Veiklos ' Komitetą (PAC) 
smarkiai darbuojasi, kad De
mokratų Partijos pramerėse- 
nominacijose’ 27 d. rugp. 
(Aug.) būtų išnominuotas 
veiklus unijos narys - organi
zatorius Nicholas J. Tommas- 
setti iš New Britain į valstijos 
senato kandidatus ir, kad rin
kimam prisiartinus, jį būtų 
galima išrinkti ir pasiųs

ti į valstijos senatą, dėl pra- 
vedimo tinkamų įstatymų dar
bo liaudžiai.

Tommasse^ti plačiai apielin- 
kei yra gerai žinomas, kaipo 
CIO unijų organizatorius ir 
veikėjas, bet tuo pačiu tarpu 
išbuvęs aštuonis metus valsti
jos legislatures nariu. Per jo 
pasidarbavimą ne vienas įsta
tymas praėjo, gero nešantis 
darbo žmonėm. Todėl mes ir 
lietuviai turėtume atiduoti sa
vo balsą už Tommassetti.

Rep.

. Siautė smarkus viesulas 
pietinėj Japonijoj.

Tokio. — Japonų “libe
ralų” partija išrinko savo 
vadu reakcininką premjerą 
Shigeru Yoshidą.

SCRANTON, PA.
ANGLAI PRIGLAUDŽIA
FAŠISTO GENEROLO

ANDERSO LENKUS

London. — Anglai gabe
na fašistinio lenkų genero
lo VI. Anderso kariuomenę 
iš Italijos į Angliją. Vieni 
tų lenkų bus apgyvendinti 
Anglijoj, o kiti anglų val
domuose kraštuose.

Albany, N. Y. — Oro ne
laimėse gale savaites žuvo 
3 žmonės.

' 1

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St. Hicksville, L. L, N. Y.
---------- -----------------------------1 ;

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 

skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

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, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENŠ OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė. 
16-oz $5.00. 

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Rengia Liet. Literatūros Draugijos 12-tas Apskr., susidarantis ne tik 
iš Lackawanna ir Wyoming, bet ir Binghamton, N. Y., apylinkių.

Įvyks Sekmadienį
Rugp. 25 August
ROCKY GLEN PARKE

šis parkas randasi tarpe Wilkes-Barre ir Scrantono 
ir lengvai privažiuojamas ne tik automobiliais, bet 

ir Laurel Line traukiniu.•
Per tūlą laiką buvo neįmanoma, dėl tam tikrų aplin

kybių, turėti tokį parengimą, bet šiemet, pasidarbavus 
apskr. valdybai, tapo parandavotas parkas ir komisija 
deda visas pastangas, kad atsilankiusieji būtų patenkinti.

i Kadangi DALIS PELNO BUS SKIRIAMA DIENRAŠČIO 
LAISVĖS NAUDAI, tad kviečiame visus Laisvės skaity
tojus dalyvaut ir savo draugus-pažįstamus kartu pakviesti.

KOMISIJA.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RONKONKOMA
8634

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 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

<♦>

<♦>

<♦)

<p

<♦>

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.

<!>

<f>

<♦)

I>

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.
TeL Virginia 7-4499

-——............      J

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.

<♦>

<!>

<♦>

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS. 
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

<♦>

<!>

<♦)

>

Ė CHARLES J. ROMAN į
• (RAMANAUSKAS) e

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 Kompani j a
- Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Laidotuvių ;
Direktorius •

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

1113 Mt Vemon Si Z 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 A
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Rašo KAROLIS VAIRAS
(Tąsa)

Karininkas, vyresniojo 
leitenanto laipsnio, vakar 
su manim kalbėjo angliškai, 
su labai ryškiu vokišku ak
centu.

— Norėčiau neužmiršti' 
anglų kalbos, — pasakė ka
rininkas. — Tamsta, tur 
būti, turi progų dažnai kal
bėti, kad taip gerai kalbi.

— Yra labai gera prie
monė 
mokti, ■ ________

svetimai kalbai iš- paraudo.
— sakau aš. Į —Patarimas man netin-

— įdomu. Gal pasakysi- ka dėl trijų priežasčių, — 
te.

— Tamstai rūpi neužmir
šti anglų kalbos. Patari-; 
mas: įsimylėti anglę mergi-| lų moterų; 
ną... — tik pasakęs tai, pa- vokiečiai, 
jutau, jog ne vietoje buvo' 
šis plokščias patarimas.

Pasižiūrėjau į karininką. 
Mudu stovėjome prie anti
kvaro durų. Susitarus su 
Valst. Leidykla dėl l<iygų 
atrankos, susitarėme ir dėl 
laiko, kada susitiksime prie 
krautuvės durų, tačiau Lei
dyklos atstovas, kurio ži- 
niojeT)uvo raktai, buvo ma
žiau punktualus, negu mes. 
Karininkas nusišypsojo ir, 
kaip man atrodė, truputį 

pasakė.
— Ir jos yra?
— Tokios: čia nėra ang- 

antra — mes, 
kariaujame su 

anglais ir būtų nepatogu 
įsimylėti anglę; o trečia 

VĖL ŽEMYN!
Elektros Kainų Numušimas

sutaupo musų vartotojams

priežastis yra svarbiausia 
— aš esu katalikų kunigas, 
pulko kapelionas, laikinai 
prikomandiruotas prie ligo
ninės.

Paskui tą kapelioną pali
kau Valst. Leidyklos anti
kvare, jos tarnautojo Pryš- 
manto žinioje.

Mačiausi su broliene. Ji 
susirūpinusi dėl to, kad 
gimnazijoje, kur jos vyras 
buvo tarybinės valdžios pa
skirtas direktorium, pasakė 
jai, jog jis nebelaikomas 
tarnyboje nuo šių metų bir
želio 22 dienos, tai yra nuo 
to momento, kai prasidėjo 
vokiečių karas su Tarybų 
Sąjunga. Gimnazijos vado
vybės jis laikomas “dingu
siu be žinios”, nes nepasiro
dęs gimnazijoje. Dėl tos 
priežasties ir jo algos neiš
moka jo žmonai, o jai rei
kia gyventi pačiai ir mažy
čiam prie jos esančiam anū
kui Andriui.

Ji taip smarkiai priblok
šta tikrosios savo šeimoje 

nelaimės, kad ir šis menkas 
įvykis, rodos, ją be saiko 
jaudina. Įvairūs vienas ki
tam prieštaraujanti gandai. 
Tai jos vaikai esą žuvę kaž 
kur apie Daugpilį, ar prie 
Minsko; tai kiti esą matę, 
kaip juos gestapininkai at
sivežę į Kauno kalėjimą. 
Yra žmonių, kurie net savo 
akimis matę juos varomus 
į Lukiškių kalėjimo vartus 
Vilniuje.

Vyresnioji duktė Teresė 
buvo pasilikusi Vilniuje. Ji 
ten su vyru gyveno, ji ten 
ir karui prasidėjus buvo. 
Pasiliko Vilniuje. Pas ją 
buvo atvežtas ir jos trijų 
metų sūnelis Tomas. Jos 
vyras antrą karo dieną, pa
likę žmoną su kūdikiu kai
me, prie Vilniaus, kur jie 
vasarojo, išvažiavo į Vil
nių, žadėdamas tą pat die
ną grįžti. Ji jo nebesulaukė. 
Niekas jokių žinių apie jį 
neturi.

Jei žinių nėra, tai gal jos 
ir nėra blogos, nes “blogos 
žinios greitai bėga”, kaip 

sako patarlė. Raminau ją, 
tikrinau, kad karo metu 
žmonės pasimeta, tai tiesa, 
bet paskui kažin kaip atsi
randa. Nereikia perdaug 
sielotis. Belieka laukti. Ir 
Teresė atsilieps. Bet moti
nos širdies tie šalti žodžiai, 
diktuojami proto, nerami
na ir jos rūpesčių nenutil
do.

Dėlko negaunu žinių 
iš Teresės? Dabar tik 
jos tėvai, jai ir beliko- 

veikiausiai

nors 
mes, 
me, kai vyras 
bus dingęs. Dėlko ji nieko 
nepraneša, neparašo? Juk 
greitai mėnuo.

— Ir parašyti ne taip 
lengva. Persiųsti žinią dar 
sunkiau. Reikia laukti, — 
raminu.

(Bus daugiau)

Nacionalės Advokatų Gil
dijos suvažiavimas, įvykęs 
Clevelande liepos 4 iki 7- 
tos, nutarė teikti Amerikos 
Moterų Kongresui legalės 
paramos tos organizacijos 
veikloje už pilną demokra
tiją moterims.

Kaltina Amerikonus 
Už Tarimą Laužymą 
Kas Liečia Chiniją

Nanking. — Chinų komu
nistų spauda kaltina Jung
tines Valstijas už bendra
darbiavimą su Chinijos 
tautininkų armija prieš ko
munistus: sako, “mes apsi
rikome, manydami, kad 
Amerika teisingai vykdys 
Maskvos konferencijos nu
tarimus,” už kuriuos balsa
vo Jungtinių Valstijų atsto
vas.

Chinų komunistų vadas 
Fan Chang - kiang užginči
jo gandus, kad komunistai 
boikotuosią prez. Trumano 
pasiuntinį, generolą Mar- 
shallą. Kartu jis kaltino 
Marshallą už pasvirimą į 
tautininkų pusę.

Easton, Pa

žado.
lengvai

padary-

Serga Laisviečiai
Rugp. 14 d. Vincui Kaului 

padaryta sunki skilvio opera
cija; guli draugas be

Vladas Danielius, 
serga skilvio liga.

Juozui Meškauskui 
ta net trys operacijos, sveika
ta grįžta jam atgal.

Ignacui Toločkai, prieš 5 
savaites dirbtuvėj trokas ap
lamdė koją — šlaunį, tiktai 
stebuklingai išliko visai nesu
triuškintas, dabar gerėja.

Visi jie guli miesto ligoninė
je. Kai aplankiau juos, jie la
bai džiaugėsi, daug šneka ir 
dėkoja.

Juozas Klova daug metų 
labai kritiškai serga, guli na
mie.

Antanas Cvirka, kiek pasi
taisė — serga namie.

Visi jie pusėtinai seno am
žiaus, bet mirtis niekam ne
maloni.

Aplankykite savo draugus 
ligonius; jiems bus lengviau 
skausmus kentėt.

V. J. Stankus.

So. Boston, Mass

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI 
PATYRĘ 

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

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

Frank C. Snedaker
FLEETWOOD, PA.

Tel. Fleet wood 3011
(194)

STALIORIAI
DAILYDES

PATYRĘ 
Prie Įrengimų Mėsinėms ir Krautuvių 

Rakandų.
LABAI GERA ALGA 

VALANDŲ SAVAITĖ. IR VIRŠLAIKIAI 
UŽ LAIKĄ IR PUSĘ.

40

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

Theobald Industries
Kearny, New Jersey 

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

______________________________________ (194) 

GEŠINIŲ PEČIŲ SUSTATYTO.IAI 
Kreipkitės 

HENRY WATERMAN & BRO. CORP- 
1852 FLUSHING AV., BROOKLYN 6, N. Y. 
_______________________________________ (196) 

STALIORIAI 
l-mos Klasės

• Nuolatinis Darbas
{ Kreipkitės

HAMMELL & SONS 
12 BERTON PLACE 

BELLEVILLE, N. J. BELLEVILLE 2-3558 
(196)

REIKALINGI 1 PEČKURYS IR 1 PORTE
RIS su patyrimu prie turkiškos pirties. 
TURKISH BATHS. 29 MORRELL STREET, 
BROOKLYN, N. Y. 

(196)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

DARBININKE namų ruoštu. Pilnai patyru
si. 10 iki 4 kasdien, 5 dienos. Alga $23. 
Pageidaujama Brooklyn© rezidente. Šaukite 
vakarais. WINDSOR 8-4196.

FINIfiERKOS
Moteriškų Robes. Gera Alga.

BELLANCA ROBE CORPORATION
150 Blceckcr St., New York City 

ALgonquin 4-5471
(196)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI - MOTERYS 
Abelnas Fabriko Darbas 
PATYRIMO NEREIKIA 

DIENINIAI IR 
NAKTINIAI ŠIFTAI 

VIRŠLAIKIAI 
Progos Pakilimams

iataa

$5,430,800 per metus

Jau antrą kartą per dešimt mėnesių, ir akivaizdoja daugumos kitų dalykų 
* pabrangimo, Consolidated Edison praneša apie naują stambų elektros kai

nų nupiginimą.

Elektros lėšos šioj srity j nuolat ėjo žemyn—pagal šios kompanijos 
tikslą duoti New Yorkiečiams puikiausią aptarnavimą už pigiausias gali
mas lėšas. Šiandieną elektros kaina stovi žemiausiame laipsnyje šio miesto 
istorijoje.

Šis nupiginimas, pridėjus pirmesnį $6,300,000 numušimą, paskelbtą 
pernai Gruodyje, yra daromas tokiu laiku, kai nauji elektriniai prietaisai 
pasirodo Kooperuojančiųjų Verslininkų krautuvėse—kad padėt New Yor
kiečiams elektriniai pasidžiaugti didesniais patogumais ir parankumais sa
vo namuose, raštinėse, krautuvėse ir pramonėse.

GALIOJA NUO RUGPJŪČIO 15, 1946
Naujai numušta elektros kaina galioja butams, religiniams ir šiaip 
vartotojams bendrai nuo Rugpjūčio 15, 1946. Nuo bilų su skaitik
lių parodymais tą dieną ir po jos bus pilnai atskaitytas šis kainų 
numušimas.

Lietuvių Literatūros , Drau
gijos 2 kuopos susirinkimas į- 
vyks rugpjūčio 22 d., ketvir
tadienį, 7:30 vai. vakare. Su
sirinkimo vieta 318 W. Broad
way. Prašome visus kuopos 
narius dalyvauti. Susirinkimas 
bus labai svarbus, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. 
Turime pasidaryti gerus pla
nus dėl ateinančios žiemos 
veikimo. Visi eidami į susirin
kimą apie tai pagalvokite. Vi
si turime turėti mintyje, kad 
ateinančią žiemą mes turėsi
me didesnes išlaidas dėl palai
kymo kambario. Tuomi turime 
susirūpinti.

Mes turime dėti pastangas, 
kad daugiau spėkų įtraukti į 
darbą. Taipgi turime stengtis 
padidinti savo organizacijos 
eilės, • gaudami naujų narių į 
kuopą.

Rašt. A. Dambrauskas

Atsimename, kai gruodžio 
30 d. 1944 m. lietuvį Bronių 
Petruševičių, degtinės krautu
vininką, plėšikas nušovė, jau 
pinigus pasiėmęs iš registerio, 
o Matulevičius spėjo pabėgti 
greičiau, negu kulka pataikė. 
Plėšikas, tūlas Skoprp, gerokai 
vėliau buvo susektas Nevados 
valstijoje ir pargabentas.į Bo
stoną ir nuteistas mirti elekt
ros kėdėj. Dabar ir liko išpil
dyta jam bausmė rugp. 16 d. 
12:31 vai.

Tai buvo 63-čias žmogus 
“nuelektrikiutytas” Mass, val
stijoj nuo 1901 m. įsteigimo 
elektrinės kėdės. Nuo birželio 
1943 metų kėdė nebuvo nau
dota žudymui prasikaltėlių. 
Bet ta kėdė yra nužudžius ir 
nekaltų žmonių. Sacco ir Van
zetti joje irgi mirė.

D, J.

MM

KREIPKITĖS 8 A.M. IKI 5:30 P.M
KASDIENĄ IŠSKIRIANT

ŠEŠTADIENĮ
Interstate

Container Corp.
COOPER A VE. & 80TII ST. 

GLENDALE, L. I.
(196)

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

HUDSON SPORTSWEAR CO., 
454G BERGENLINE AVE.

UNION CITY, N. J.
(196)

VYRAI 
MOULDERIS 

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 
PATYRĘ 

Geležies Fabrikui 
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
KREIPKITĖS

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

EAST ORANGE, N. J.
 (195)

OPERATORIAI
Prie Singer Sewing Mašinos 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

JARCO MANUFACTURING CO.
134 NOLL ST., BROOKLYN,
Canarsic Line. Morgan Ave. Sta.

(196)

Mr. ir Mrs. Raymond Mac- 
Atec, Philadelphijoj, per 14 
mėnesių prisigyveno 5 kūdi
kius. Pirmagimiais vbuvo su
laukę trijukių, o šiomis dieno
mis susilaukė dvynukų.

PRANEŠIMAS
SOUTH BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

.rugp: 22 d., 8 v. v., 318 W. Broad
way. Draugai, malonėkite visi būti 
šiame susirinkime, nes tai bus galu
tinas prisirengimas prie mūsų bend
rojo su LDS 62 kp. antro metinio 
pikniko, kuris įvyks rugsėjo 15 d., 
Montello, Mass. Jau laikas ir kitus 
rudeninius • planus apsvarstyti, pa
kalbėti iš anksto. — Kom. Narys,
D.. J. (194-195)
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Trečiadienis, Rugpj. 21, 1946šeštas Puslapis

NewYoito^M^?iiuoi Majoras Žadėjo Šalinti 
Policijos Brutališknmą

Iš Motery Apšvietos 
Kliubo Susirinkimo

Susirinkimas įvyko rugpjūčio 
15 d., Laisvės svetainėj. Narių 
dalyvavo vidutiniai. Vakaro 
tvarkos vedėja išrinkta kliubo 
organizatorė M. Wilsoniene. Iš 
jos pranešimų pasirodė, kad lie
pos mėnesį kliubo reguliaris su
sirinkimas nevykdyta. Kadangi 
tą dieną oras pasitaikė labai 
šiltas, tad susirinkusios narės 
turėjo šiaip sau pasikalbėjimą 
ir pobūvį.

Valdybos 
S. Petkienė 
sos streiką,
kino, kad jos dalyvavo šaukia- 
muos susirinkimuos ir pikietuos 
prie bučernių. Taipgi d. Sasna 
kalbėjo, aiškino, nes ir ji ten

Kliubo vardu valdy- 
aukš-

narės Wilsoniene ir 
raportavo apie mė- 
Gana plačiai paaiš-

Philadelphiečiy Piknikas 
Laisvės Naudai

Kadangi busų vis dar sun
ku gauti, tai iš Brooklyno va
žiavimui į philadelphiečių pi
kniką, naudai dienraščio Lais
vės, turime tik tris busus. Jau 
antrą busą baigiame pripildy
ti. Tai, kurie norite važiuoti, 
pasiskubinkite įsigyti buso bi-

lietą. Kaina $3 į abi pusi.
Piknikas įvyks 1 d. rugsėjo 

(September). Ant rytojaus 
bus Labor Day šventė.

Dėl platesnių informacijų 
skaitykite pikniko skelbimą.

Laisvės Adm.

IŠ PIKNIKO
Bruožai iš Lietuvai
Teikimo Komiteto

Skyriaus Pikniko, 
rugpjūčio 11 dieną

Nors pikniką rengė brook- 
lyniečiai, bet man atrodė, kad 
didžiumą publikos sudarė new- 
jersiečiai. Galima sakyti, kad 
visais atžvilgiais piknikas buvo 
didelis ir pasekmingas.

Oras buvo gražus ir labai tin
kamas piknikui. Tenka manyti, 
kad dalyviai visu kuom buvo 
patenkinti.

Programa buvo trumpa, bet 
turtinga. Pirmiausiai Aido Cho
ras iš Brooklyno, po vadovyste 
jauno mokytojaus G. Kazakevi
čiaus, sudainavo keliatą gra
žių dainelių. Tas publikai labai 
patiko ir gausus publikos ran
kų plojimas iššaukė net antru 

-- sykiu juos dainuoti.
o yra prieš didžiulius trustusd Draugas R. Mizara, vienas 
katrie nesvietiškai kelia kai- mūSų geriausių kalbėtojų, pa
nas ant mėsos. Lai ir jie prisi- Sakė trumpą, bet labai svarbiais 
deda prie greitesnio laimėjimo §įų dienų klausimais prakalbą 
neimdami mėsos iš “verauzių.” 
Lai uždaro savo šapą keliom ar 
keliolikai dienų tuo laiku, kada 
susiedijoje skelbiama streikas. 
Tik taip darant visiem kartu 
greitai bus laimėta. Taipgi jūs 
galit pikietuoti pas bučernes, 
aiškinant pirkėjam, kad ne-

dalyvavo.
ba įteikė $5 kovai prieš 
tas kainas.

Jos sakė, kad mėsos streikas 
jau gana plačiai plečiasi, po vi
są miestą. Kitatautės moterys| 
gana energingai veikia prieš 
per brangias mėsos kainas. 
Taigi, jos prašė visų moterų 
mėsos pirkėjų, kad prisidėtų 
prie streiko.

Streikas Prieš Kainas. Ne 
Prieš BuČ ertus.

Nežiūrint, kur jūs gyvenat, 
jūs perkat mėsą. Nuėję pas mė
sos pardavėją paaiškinkit jam, 
kad tas streikas nėra prieš jį,

Pagalbos
Brooklyno

j ir už tai klausytojai gausiai 
rankų plojimu išreiškė jam pa
dėką.

Sietyno Choras iš Newarko, 
N. J., po vadovyste labai gerai 
ir brooklyniečiams žinomo V. 
Žuko, sudainavo gražiai keliatą 
dainelių ir už tai klausytojai

Vertelienė 
Jinai iš val- 

pasamdė 
dirbo dėl

Komunistams Sekasi
Rinkti Parašus

Nežiūrint reakcininkų atakų 
ant komunistų spaudoje, per 
radiją ir šiaip kalbose, o vie
tomis ir sukurstytų gaujų, 
trukdymo, komunistams seka
si parašus gauti. Komunistai 
visin’ sutinkami susidomėju
sia'!, o daug kur ir laukiančiai, 
sako kampanijos vedėjai.

Už dviejų savaičių po pra
dėjimo parašus rinkti, 15-tą 
rugpjūčio, kiekviename iš 62 
apskričių, apart keturių, jau 
turėta po daugiau parašų, ne
gu įstatymiškai reikalaujama. 
Įstatai reikalauja po 50 para
šų iš apskrities. Komunistai 
yra nusistatę gauti mažiausia 
po 200.

Parašų rinkimą tikisi baig
ti pirm rugsėjo 1-mos.

Pirmoji koncentracija pra
dėta nuo sunkiausių apskričių 
“up-state.” Ten iš karto dar
ban leidosi už vis geriausios 
spėkos, daugiausia jauni vete
ranai. Iki šiol tame jau darba
vosi 160 parašų rinkikų.

Ir Mieste Rinks Parašus

Su rugpjūčio 21-ma prade
dama darbas miesto ribose. 
Čia taipgi įstatymiškai reika
laujama tik po 50 parašų iš 
apskrities — iš viso daug-mi- 
liorrtnio miesto 250. žinoma, 
tokia skaitlinė iš miesto atro
dytų ubagiška. Tad čia taip
gi bus renkama po daugiau, 
kad ir nereikalaujama, 
giau, atrodys gražiau, 
tančius parašų galėtų 
patys komunistai. Bet,
visuomet, jie parašų kreipsis 
į visų partijų ir nepartinius pi
liečius, kurie nori komunistus 
matyti ant baloto. L. K. N.

Joan Leslie ir Dennis Mor
gan scenoje iš Warneriu ro
mantiškos komedijos “Two 
Guys from Milwaukee.”

Svečiai

negro . linčą. Tas, sakė majoras, “yraPakviestas kalbėti
veterano Isaac Woodard para-1 būtina šaliai, jeigu norime pa- 
mai mitinge, Lewisohn 
diume, praeitą sekmadienį, i 
majoras O’Dwyer atsiuntė ra- j 
syta kalbą, kurią skaitė Paul , 
Ross.

Dau- 
Tūks- 
duoti 
kaip

pirktų iki bus nupigintos kai- gausiai plodami padėkojo, 
nos. Jūs galit pakalbėti apie 
tai su savo kaimynais, kur gyve
nat ir kur dirbat. Tiktai pamis- 
lykit, jei mes žėdna tą padary
tum, tai būtų labai geros pasek-1 
mės. Jei mes nepriversim nupi-
gint kainų, tai tuojau visai ne- į Laisvės pikniką, kuris įvyks 
galėsim mėsos valgyt. | rugsėjo 1 d. Narės, didžiuma,
Skaitytas laiškas nuo Dariaus-! sakėsi už važiavimą busais, ku- 

Girėno paminklo statymui ko
miteto ir priimtas. Buvo atsiųs
ta ir tikietų pikniko, rengiamo 
rugpj. 31 d. Tikietus narės nu
sipirko.

Valdyba pranešė, kad mūsų

iš Bay-

zignavo iš to's vietos. Kita iš
rinkta d. Vitartienė.

Važiuosim i Laisvės Pikniką.
Važiuosim į Philadelphia, Pa.,

rie išeis nuo Laisvės svetainės 
anksti sekmadienio rytą. Taigi, 
katros dar neužsisakėt buso, 
tai tuojau tą padarykit, nes 
laukiant visai paskutinės dienos 
neteks vietos. O ir reikalinga 

kliubas prisidėjo prie rengimo1 anksčiau žinoti, kiek važiuoja,
išleistuvių vakarėlio draugų kad žinotum, kelis busus sam-
Zablackų ir Pakalniškių, kurie elyti.
išvažiuoja į Floridą gyventi.
Narės tam pritarė ir kelios pa- gą daugiau narių atsilankytų ir 
sižadėjo pagaminti valgių. | valdybos narės kad būtų visos.

Buvo kalbama apie Meno Są- Bandykit, draugės, pribūti lai- 
kuris'ku, kad būtų galima laiku pra

dėti susirinkimai, nes atsibosta 
tom, katros anksčiau ateina, 
belaukiant vėlybųjų. Ir tada 
mitingai užsitęsia gana vėlai, 
tad iš toliau narės nenori nei 
važiuoti.

Kliubo korespondentė
Vitartienė.

jungos suvažiavimą, 
įvyks spalių mėnesį, Chicagoje, 
kad būtų reikalas prisidėti su 
rankų dirbiniais. Visos pasiža
dėjo pasirūpinti tuomi.

Mūsų kliubo buvus gabi ko
respondentė d. Senkevičienė re-

WARNER BROS.’ PUIKI 
TECHNI-SPALVfi EXTRAVAGANZA 

Turinys iš Cole Porter’io karjeros 
CARY GRANT • ALEXIS SMITH 

“NIGHT And DAY” 
su Monty Woolley * Ginny Simms 
* Jane Wyman ❖ Mary Martin * 
Eve Arden >!< ir pulkas žvaigždžių 

Dar ir Cole Porter’io sensacingos dainos! 
Dienų ir NaktJ jūs kalbėsite apie tai 1 

Atvėdintas Orą • Nuolat rodoma

HOLLYWOOD

Būtų gerai, kad kitą mitin-

Lillian Longwell, 70 m. am
žiaus, dirbusi tarnaite Plea- 
santvillėj, N. Y., tapo užmuš
ta gelžkelio inžino netoli nuo 
namų. Įdomu, kada ji būtų 
ilsėjusis, jeigu 70 metų būda
ma tebetarnavo.
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CENTRAL BROOKLYN
Į Phiiadelphijos rengiamą Laisvės naudai 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 j
Iš Williamsburg busai išeis nuo Laisvės salės, |B 

427 Lorimer St., 9:30 vai. ryto. Kelionė $3.00 į M 
abi pusi. g|

Prašome tuojau įsigyti bilietus, nes laiko jau B 
nedaug, o vėliau nebus galima gauti vietų busuose. jg
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Kiti Įvairumai c
Į pikniką buvo atvežti burkš- 

tininiai dėžė, karieliai ir bran- 
zalietas, kuriuos draugas A. 
Bimba parvežė iš iLetuvos. Tie 
čionai sėkmingai išleista. Burk- 
štininė dėžė teko Sietyno Choro 
narei Mrs. Anna Kūniškas. Ka
lnelius ir branzalietą gavo R. 
Samaikis.

Daugiausia knygučių piknike 
(5 knygutes) pardavė draugė 
S. Vinikaitienė. Jai pagelbėjo 
d. P. Janiūnas iš Bayonne, N.J.

Tos knygutės buvo pardavi
nėtos ir iš anksto. Laisvės pik
nike, 4 liepos, V. Venckūnaitė 
ir N. Nagulevičiūtė pardavė 4 
knygutes. K. Rušinskienė, S. 
Petkienė ir A. Zablackienė par
davė 4 knygutes; A. Mureika 
— dvi ir pusę knygučių, S. 
Thomsonienė — 1 ir pusę kny
gučių, Jonas Gužas 2 — knygu
tes. Kiti gi draugai pardavė tik 
po kelis bilietus.

Dirbo Piknikui Surengti 
ir Piknike.

Surengimui to pikniko daug 
pasidarbavo draugė 
iš Linden, N. J.
džios gavo leidimą, 
muzikantus ir daug 
gavimo maisto.

Draugas Janiūnas 
onne, N. J., labai daug pasidar
bavo dėl gavimo ir pristatymo 
į pikniką alaus.

Taipgi negalima pamiršti ne
paminėjus mūsų gerų rėmėjų 
draugų iš Bayonne, N. J., tai 
yra Stanelio ir Panelio už daug 
gero pasidarbavimo dėl to 
pikniko.

Nagi, turime suteikti daug 
garbės mūsų geriausioms gas- 
padinėms, draugėms Yakštienei 
ir Augutienei. Jos ne tik kad 
supirko ir išvirė iš anksto mai
stą, bet dar ištisą dieną dirbo 
sušilusios — pjaustė mėsą, da
rinėjo sandvičius.

Draugas G. Waresonas daug 
pasidarbavo su savo automobi
liu. Jis ne tik kad surinko 
Brooklyne maistą ir nuvežė į 
pikniką, bet piknike pritrūkus 
maisto d. Waresonas su d. Ver- 
teliene per kelis sykius važia
vo į Lindeną jieškoti, pirkti 
maisto, kas buvo nelengva sek
madienį gauti.

Man atrodė, kad sunkiausiai 
dirbo tai draugai bartenderiai: 
Babarskas, Kairys, Kuraitis, 
Varaška, Sungaila, Taras. Jie 
iššinkavo 9 bačkas alaus, ke
liolika dėžių sodos ir kitko ge
riamo. Visi jie, matyt, dirbo 
energiškai, sušilę, visą dieną, 
nežiūrint to, kad sekmadienis 
buvo jų poilsio diena.

Bilietėlių prie baro ir įžangos 
prie vartų pardavinėtojai, drau
gai Mureika, Reinhardt ir Griš- 
kus energingai darbavosi, kad 
ko daugiausiai padaryti pelno. 
Piknikb rengėjai — L. P. T. K. 
ir ALDLD 2 apskritis, visi dar
bininkai ir visi dalyviai, kurie 
atvyko į tą pikniką; kad parė
mus Lietuvos žmones, chorai ir 
kalbėtojas R. Mizara — visos 

| tos mūsų spėkos susidėjo į ben
driją sudaryti tą didžiulį pik
niką. Ir tikimės, kad bus gra
žaus iš to vaisiaus Lietuvos 
žmonėms.

Taigi, L. P. T. K. Brooklyno 
skyrius tariame širdingai ačiū 
visiems pikniko rengėjams, dar
bininkams ir dalyviams už pri
sidėjimą kuomi kas galėjote.

J. W. Thomsonas, pirm. LPTK 
Brooklyno Skyriaus.

Robert Royal Canavello, 57 
m., Brooklyno advokatas, pri
gėręs praeitą sekmadienį prie 
Fire Island, L. T.

šeštadienį Brooklyne lankė
si dienraščio Laisvės vajinin- 
kai Antanas Stripeika iš Eli
zabeth ir Jurgis ir Elena Ku
dirkai iš Hillside, N. J. Jie at
vežė pilną automobilių drabu
žių Lietuvos žmonėms, taipgi 
ir pinigų Vilniaus Institutui.

Kadangi praeitą savaitę d. 
Stripeika atostogavo, tai ir 
sumanė pakviesti dd. Kudir
kas kartu su juom atvykti į 
Brooklyną šeštadienį, pristatyt 
drabužius į Lietuvių Centrą ir 
ta pačia proga aplankyti Ku
dirkienės seserį, L. Kavaliaus
kaitę, kuriai ir pridavė aukas 
nuo:

Dr. Michael Holtzman, Eli
zabeth, N. J., $25. '

A 1 e k s andro Labanausko, 
Elizabeth, N. J., $10.

Nuo Dr. Holtzmano pinigus 
iškolektavo J. Wizbor, iš Eli
zabeth, N. J.

širdingai ačiū šiem drau
gam už jų aukas ir taipgi virš- 
minėtiem svečiams už jų pri
statymą drabužių į Centrą.

Rep.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

PARDAVIMAI
Parsiduoda gerai įrengtos 

pirtys, Russian-Turkish Baths. 
Geros įplaukos. Puiki proga 
pasidaryti pinigų. Parsiduoda 
su budinku. Kaina $75,000.00. 
Kreipkitės laišku, rašykite an
gliškai. R. T., 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Parsiduoda farma, 135 akrai geros 
žemes, šeši budinkai, 25 melžiamos 
karves, 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 ūk j. Kreipkitės:

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

mio- 
Par- 
vie- 

vesti

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

upių ir pavienių. 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
{vairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ava.
prie Chauncey St., Broadway Una

Tel. GLenmore 5-6191

tuvių, kitokių

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN •, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

. j 9—12 ryteValandos: j j_8 vikare

Penktadieniais Uždaryta

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

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.: 1 — 8 P.

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOnth 8-5569

Sta- . siekti demokratizmo idealą.”

Majoras sakė, kad ir New 
„ . | Yorko mieste policijos bruta-

I liškumui nėra vietos. Virši- 
įninkąs Wallander esąs 

WĄ,odardui, grįžtančiam is struktuotas prižiūrėti, kad 
karinės tarnybos per South 
Carolina, policija išmušė akis.

Savo prakalboje 31,000 pu
blikos, majoras sakė, jog 
Woodard byla yra “simboliu 
žmogaus nežmoniškumo žmo- ■ 
gui.” Jis sakė, kad “mūsų de
mokratijoj mes negalime il
giau toleruoti brutališkumo, 
nežiūrint, kur jis įvyksta.”

Majoras pabrėžė, kad mes 
turime “prašalinti varžymus 
balsavimo,” reikalauti įstatų- 
prieš diskriminaciją, pravesti 
esamuosius federalius įstatus 
ir įvesti federal) įstatą prieš

j vyktų brutal iškurnu.

Sulaikė Ligoninėje 
Šimtus Veteranu

in-
ne-

ant 
kiti

Vienam kariškiui mirus 
laivo New Bern Victory, 
keliavusieji tuo laivu kariškiai 
sulaikyti Camp Kilmer ligoni
nėje iki išsiaiškins mirusiojo 
liga. Menama, kad galėjusi 
būti difterija, užkrečiama li
ga.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vvnai ir Alus
R II E I N G O L D 

BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų 

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

LZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 jewel* . . . $247^

PATRICIA
17 iewil* . . . $2475

CAMBRIDGE
15 jewel* . . . $2975

BEATRICE
17 .. . . $2975 (J

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


