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Kapitalistinė 
grūmoja organizuotiems dar
bininkams. Jiems esą nevalia 
nė svajoti dabar apie reikala
vimą didesnių algų. Jie 
būti pasitenkinę ir tylėti.

Ypatingai tos spaudos 
nuolės nukreiptos prieš 
unijas.

Bet nereikia didelio galvo
čiaus matyti darbininkuose au
ganti nepasitenkinimą. CIO 
vadovybė jau persergėjo val
džią ir savininkus, kad algų 
pakėlimo reikalavimas darosi 
neatidėliotinu. Kainos kyla, o 
algos stovi ant vietos! Darbi
ninkų

• ti.
kantrybė turės išsisem

CIO vadovybė, nei sep-

AMERIKOS ULTIMATUMAS JUGOSLAVIJAI REIKALAUJA 
PER 48 VALANDAS PALEISTI AMERIKONUS LAKONUS
Mėsos Kaina Bus 
Nustatyta Tiktai 
Kitą Mėnesį

Amerika Duos Skundą Jungt. Tautų Saugu 
mo Tarybai prieš Jugoslaviją, jei Jugoslavai 

Nepatenkins Amerikinių Reikalavimų

Jugoslavija Atšau
kė Savo Atstovą iš 
Graikijos

Nei
tyni jo milionai narių, nei kiti 
organizuoti darbininkai į strei
kus nežiūri lengvai. Jie žino, 
ką reiškia mesti darbą, negau
ti algos, pikietuoti, grumtis su 
policija ir skebais.

Bet kai vyriausybė aiškiai 
padeda kainas pakelti, kai 
Įmonių savininkai arogantiš
kai atmeta kiekvieną darbi
ninkų reikalavimą, kas lieka 
organizuotiems darbininkams 
daryti ?

Nesistebėsime, jeigu trum
poje ateityje vėl visą kraštą 
užlies streikų banga.

Ir šlykštu ir pikta skaityti 
iš pietinių valstijų žinias apie 
bncininkų siautėjimą prieš ne
grus. Gėda vadintis civilizuo
tais žmonėmis!

Georgia valstija tikras 
laukinių kraštas. Keturis ne
grus gauja nulinčiavo, o kalti
ninkų nėra! ( '

Kur federalė valdžia? Kur 
Teisingumo Departmentas, kur 
Federal Bureau of Investiga
tion ?

Visi “sušilę ieško kaltinin
kų,“ bet “nesuranda.“

O mūsų valstybės sekreto
rius Bymes Paryžiuje moko 
svietą gerbti žmogaus teises!

“Charity begins at home.” 
Pradėkime su savo pietinėmis 
valstijomis.

Washington.—Kainos mė
sai krautuvėse bus nusta
tytos tiktai rugsėjo mėne
sio 9 d., kaip paskelbė Kai
nų administratorius Paul 
A. Porter. Jisai žadėjo 
siuntinėti antra tiek dau
giau tyrinėtojų, kad suval
dytų juodąją mėsos rinką. 
Tuo tarpu dar nežinoma, ar 
valdžia sugrąžins mėsos 
kainas, buvusias iki birželio 
30 dienos. Tą dieną išsi
baigė senosios Kainų admi
nistracijos įstatymas.

Nuo šio penktadienio bus 
pabranginti miltai 7 centais 
šimtui svarų. Taipgi bus 
pakeltos kainos anglįai ir 
tūliems kitiems 
dalykams.

vartojimo

ANGLAI STIPRINA
KARINE SARGYBĄ
PRIES ŽYDUS

a ta-

Brooklyne lankosi Jonas 
Mažeika iŠ Chicagos. Jis ren
ka garsinimus metiniam Vil
nies kalendoriui. Neabejoju, 
kad jis tuo reikalu aplankys 
ir kitas rytinių valstijų koloni
jas.

Lietuviams biznieriams pui
ki proga pasigarsinti. Jokio ki
to leidinio tiek daug neišsipla
tina, kiek Vilnies kalendo
riaus.

Jeruzalė. — Anglų ka
riuomenė tankiomis eilėmis 
apsupo žydų miestą Tel 
Aviv ir kitus pajūrio mies
tus, Palestinoj. Šarvuoti 
anglų automobiliai dieną 
naktį dunda Tel Aviv gat
vėmis. Anglai sustiprino 
savo sargybą ypač po to, 
kai slaptas žydų radijas 
įspėjo, kad anglai ruošiasi 
pradėti “kartuvių ir mir
ties terorą” prieš žydus. 
Radijas sakė, žydai nepa
siduos.

Ketina Sulaužyt Anglijos 
Blokadą prieš Žydus

Gražu skaityti koresponden
cijose, kaip Lietuvių Literatū
ros Draugijos kuopos rūpinasi 
įvairiausiais visuomenės reika
lais. Tai puiku ir gerai.

Bet labai retoje korespon- 
cijoje pastebimas kuopų susi
rūpinimas savo organizacijos 
reikalais. Naujų narių ieškoji
mo reikalas praleidžiamas 
šaltai. Knygų leidimo progra
mos parėmimas finansiškai vi
siškai pamirštamas. Dar vis, 
pavyzdžiui, turime šimtus na
rių, iš kurių šių metų duoklės 
neišrinktos.

Laikas, draugai, rimtai susi
rūpinti savo organizacijos 
stiprinimo reikalais.

Jeruzalė. — Slaptas 
dų radijas “Izraeliaus Bal
sas” skelbė, kad jie pavar
tos visas jėgas sulaužyti 
anglų blokadą. Kariniai 
anglų laivai, lėktuvai ir ka
riuomenė užblokavo 
sus” kelius prieš žydus 
eivius iš Europos.

zy-

“vi- 
at-

Jungt. Valslijy Karo 
Laivai Gibraltare

gau-
Dau-

Mūsų karo veteranai 
na tikrai “dirty deal.” 
giau kaip milionas jų vaikšti
nėja'be darbo, šimtai tūkstan
čių neturi kur gyventi, nėra 
namų.

šitaip mes atsimokam tiems, 
kurie taip gražiai aukojosi 
kovoje už demokratiją. Klau
simas, kaip dar ilgai milionai 
veteranų tylės ir kentės?

ORAS. — Bus giedra, 
šilta.

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Dean Acheson 
rugp. 21 d. pasiuntė Jugos
lavijai ultimatumą. Jis aš
triais žodžiais reikalauja, 
kad jugoslavai tuojau pa
leistų lakūnus ir keleivius 
dviejų Amerikos lėktuvų, 
kurie buvo numušti žemyn 
Jugoslavijoj ir areštuoti. 
Kartu Amerikos valdžia 
reikalauja leist savo atsto
vams pasikalbėti su tais 
lėktuvų vairuotojais ir ke
leiviais, “kurie dar gyvi.

Jungtinių Valstijų 
matumas sako:

“Jeigu Jugoslavijos 
džia per 48 valandas
šios notos gavimo neįvyk
dys šių reikalavimų, tai 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė spręs, kokius žings
nius daryti, .atsižvelgiant į 
tada gautus parodymus ię į 
pastangas, kurias Jugosla
vija darys, kad tą blogumą 
pataisytų.

“Tačiaus, jei tuo laiku 
nebus patenkinti šie reika
lavimai, tai Jungtinių Vals-

H

ulti-

val- 
nuo

Milžiniškas Amerikos lėk- 
tuvlaivis “Franklin D. Roo
sevelt” ir būrys šarvuot
laivių ir naikintuvų at
plaukė į Gibraltarą, van
dens sąsiaurį tarp Vidur
žemio Jūros ir Atlanto 
Vandenyno. Tie kariniai 
laivai aplankys
strategines vietas Vidurže
mio Jūroj. Pirmesnis pra
nešimas teigė, kad jie da
rys ir manevrus išvien su 
Anglijos karo laivais.

įvairias

London. — Anglija vėl 
ketina ištraukt savo armi
ją iš Indonezijos.

PrezidesW Trumanas at
plaukė į Bmnudą.

9 Kraštai Prašosi į Jungt. 
Tautas; Gal tik Trys 
Būsią Priimti

New York. — Devynios 
šalys įteikė prašymus pri
imt jas į Jungtinių Tautų 
organizaciją. Bet Jungt. 
Tautų komitetas dėlei nau
jų narių priėmimo užgyrė 
tik Afganistano, Islandijos 
ir Švedijos aplikacijas. So
vietų delegacija priešinasi 
priėmimui Siamo, Anglijos 
padaro Trans-Jordano ir 
fašistuojančių Airijos ir 
Portugalijos. Anglai - ame
rikonai argumentuoja prieš 
Albanijos priėmimą, o chi
nai prieš Išlaukinės Mongo
lijos Liaudies Respubliką.

Minneapolis. —Buvęs Dai
ly Worker io redaktorius 
Clarence A. Hathaway da
bar veikia kaip delegatas 
CIO Elektrininkų Unijos 
šiame mieste.

Sako, Amerikonai tik Netyčia 
Skraidę per Jugoslaviją, Todėl 

Neleistina Buvę Juos Šaudyt
tijų valdžia atsišauks į nai nušauta trys buvusieji 
Jungtinių Tautų Saugumo šiame lėktuve asmenys, ir 
tarybą, kad greitai susi- apgailestavo f _ 
rinktų ir padarytų atitin- j Amerikos valdžia tvirtina, 
karną žingsnį.”
Atmeta Jugoslavijos Paaiš

kinimą L
Amerikos valstybės sek

retoriaus pavaduotojas at
metė Jugoslavijos duotą 
paaiškinimą apie ameriki
nio lėktuvo nušovimą rug
pjūčio 19 d. Jugoslavų vy
riausybė sakė, jog atsitikti-

tą nelaimę.
I 1IXVO VCUUZ.m VV1XV111CX,

i kad karinis jugoslavų lėk
tuvas “tiksliai apšaudė ke
leivinį Jungtinių 
valdžios lėktuvą.” 
sako:

“Jūsų valdžia, 
kaip vieną tos ‘atsitiktinos 
nelaimės’ priežastį, kad nuo 
rugpjūčio 10 d. ‘amerikiniai 
lėktuvai 44 kartus skraidė

Valstijų 
Amerika

nurodo,

Athenai, Graikija. — Ju
goslavija atšaukė savo at
stovą iš Graikijos, daktarą 
Izidorą Cankarą. Tuom ju
goslavai protestuoja, kad 
Graikijos laikraščiai šmei
žė Jugoslaviją ir jos prem
jerą maršalą Tito. Jugosla
vų vyriausybė pastebėjo, 
kad (monarchiniai - fašis
tiniai) Graikijos z valdovai 
užgyrė savo spaudos šmeiž
tus ir niekinimus prieš Ju
goslaviją. Graikų valdinin
kai, tarp kitko, kartojo sa
vo laikraščių pasakojimus, 
būk Jugoslavijoj suorgani
zuotos piktadarių gaujos į- 
siveržia per sieną į Graiki- 

1 ją ir vykdo kriminalius sa-

virš Jugoslavijos žemės. 
Rekordai rodo, kad nuo 
rugpj. 10 d. buvo skirta tik
tai 32 skridimai tuo keliu. 
Tie skridimai buvo atlikti 
pagal patvarkymus vengt 
lakstymo virš jugoslavų že
mės, ir jeigu bet kuriuose 
atsitikimuose lėktuvas už
skrido virš Jugoslavijos že
mės, tai tik todėl, kad blo
gas buvo oras kitur, apart 
šio koridoriaus.”

Jugoslavija sakė, jog Am
erikos lėktuvas rugpj. 19 d. 
buvo kviečiamas saugiai 
nusileisti žemyn ant jugos
lavų žemės, bet jis neklau
sė ir tik tada buvo apšau
dytas. Jungt. Valstijų val-|vo ZVS1US- 
stybės departmentas atme- į __ . _ T¥_T _ „TuGT?■ mr
ta šį paaiškinimą ir užgin- KARINIU MEDŽIAGŲ 
šaukiamas nusileisti. I™ SPROGIMAS UŽMUŠĖ

W a s h ingtono valstybės į ę CIl^riDr 90 
departmentas smerkia ame- i 0, uUZLll/t Zv 
rikinių lėktuvų apšaudymą:  
kaip “skandališką veiksmą” , Azusa, Calif. — Bent
ir sako, kad tai yra “nusi-' žmones tapo užmušti ir 20 
kaitimas prieš tarptautinę sužeista, kai užsidegė ir 
teisę ir Jungt. I autų čarte-. susprogo rakietinių chemi-
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Kainy Kontrole Tokia 
Prasta, kad Mėsa Eis 
Brangyn, Sako Murray

Washington. — CIO uni
jų generalis pirmininkas 
Philip Murray reikalauja 
įvest tikrą 
Jis numato 
nimą, nors 
na atsteigt 
mėsai, 
kad 
mo 
das 
deli 
ma
šerti. Tad Murray klausia: 
Kaip jūs suvaldysite mėsos 
kainas, kuomet grūdų kai
nos paliekamos be jokios 
kontrolės?

kainų kontrolę, 
mėsos brangi- 
valdžia ir keti- 

kainų “lubas” 
Murray primena, 

valdinė Iškontroliavi- 
Komisija paliko palai- 
kainas grūdams, o di- 
kiekiai grūdų vartoja- 
mėsiniams gyvuliams

Naujos Kruvinos Riau 
sės Indijoje

New Delhi, Indija, rugp. 
22. — Kilo naujos kruvinos 
riaušės tarp mahometonų ir 
indusų trijose Indijos pro
vincijose. Kalkuttoje jau 
beveik pasibaigė tarpsavi- 
nės skerdynės, kuriose bu
vo nužudyta daugiau kaip 
3,000 žmonių iš abiejų pu
sių.

Chinijos Tautininkai 
Skelbia Laimėjimus 
Prieš Komunistus

tau-Nanking.— Chinijos 
tininkų valdžia skelbia, kad 
jie pradėję sėkmingą kontr- 
ofensyvą prieš chinų komu
nistus į vakarus nuo Su- 
■chow miesto; sako, jog tau
tininkai atgriebę nuo ko
munistų Lung-hai geležin
kelio dalis, vidurinėje Chi- 
nijoje. Tautininkai rapor
tuoja, kad jie 100 mylių 
frontu stumią atgal 200,- 
000 komunistų armijos. Ko
munistai žadėję nemobili- 

!zuot trijų milionų kariuo
menės, jei Chiang Kai-she- 
ko tautininkai sustabdys 
savo ofensyvą.

Angly Įtarimai prieš 
Sovietus Vokietijoj

London, rugp. 22. —Ang
lija įtaria Sovietus, kad jie 
savo valdomoj Vokietijos 
daly, girdi, vartoją vokie
čių fabrikus rakietiniams 
pabūklams gaminti. Anglai 
pasakoja, kad Sovietai nau
doją ir vokiečius moksli
ninkus atominiams tyri
mams daryti.

8

Čechoslovakija ir Jugosla
vija Nori Iškraustyt 
Vengrus Gyventojus

Paryžius. — Jugoslavijos 
atstovas taikos konferenci
joj reikalauja įrašyt į busi
mąją sutartį su Vengrija, 
kad turi būti perkraustyta 
apie pusė miliono vengrų iš 
Jugoslavijos į Vengriją. 
Čechoslovakijos delegatas 
siūlė, kad sutartin su Ven
grija būtų įdėtas posmas 
dėlei 200,000 vengrų per
siuntimo iš Čechoslovakijos 
į Vengriją. Šimtą tūkstan
čių jų Čechoslovakija 1 ati
duotų Vengrijai mainais už 
100,000 t e b e gyvenančių 
Vengrijoj čechoslovakų.

i kalu fabrikas. Tokius che- 
mikalus naudoja kariniai

i lėktuvai, kad greičiau nuo 
žemės pakiltų. Chemika- 

| lai, eksploduojančiai deg
dami, baisiu smarkumu 
švirkščia dujas laukan per 
vamzdį lėktuvo užpakalyje. 
Dujos spiria oran ir taip 
bloškia lėktuvą pirmyn- 
aukštyn.

ŠAUKIAMAS SKERDYK
LŲ STREIKAS

Chicago. — Pranešama, 
kad rugsėjo 12 d. sustrei
kuos 25,000 darbininkų 
prieš skerdyklas. Jie yra 
CIO unijistai.

JUNGTINĖS VALSTIJOS NESUTINKA, KAD SOVIETAI
IŠVIEN SU TURKIJA GINTŲ DARDANELLŲ SĄSIAURĮ

Washington. — Jungtim 
Valstijos atmetė Sovietų 
pasiūlymą, kad Dardanellų 
sąsiaurį kontroliuotų tik 
tie kraštai, kurių žemė ru- 
bežiuojasi su Juodąja Jūra, 
ir kad Turkija išvien su 
Sovietų Sąjunga saugotų ir 
gintų Dardanellus nuo už
puolikų. Šalys, kurių žemė 
prieina prie Juodosios Jū
ros, yra Turkija, Sovietų 
Sąjunga, Bulgarija ir Ru
munija.

Amerikos nota sako, pati 
Turkija pirmojoj vietoj tu
ri ginti Dardanellų sąsiau
rį, vandens rankovę tarp 
Juodosios ir Viduržemio 
Jūrų. O jei Dardanellai bū
tų užpulti arba jei gręstų 
jiems užpuolimas, tai būtų 
pavojus tarptautinei taikai, 
ir turėtų veikti Jungtinių 
Tautų Saugumo. Taryba, 
kaip pareiškė Amerika.

Jungtinės Valstijos su
tiktų pataisyti senąją Mon-

treaux sutartį dėl Darda
nellų kontroliavimo. Ta 
tarptautinė sutartis, pada
ryta 1936 metais, pavedė 
vienai Turkijai kontroliuoti 
ir ginti Dardanellus, bet už
draudė praleisti svetimų 
kraštų karinius laivus per 
tą sąsiaurį. Senoji sutartis 
buvo pasirašyta Anglijos, 
Francijos, Turkijos, Grai
kijos, Jugoslavijos, Rumu
nijos, Japonijos ir Bulgari
jos. Bet paskutinio karo

I

metu Turkija praleido ka
rinius vokiečių laivus į Juo
dąją Jūrą prieš Sovietus.

Jungt. Valstijos užgiria 
tik tą sovietinio pasiūlymo 
dalį, kuri sako, kad Darda
nellai turi visuomet būt lai
svi - atviri prekiniams ir 
kariniams laivams šalių, ku
rios rubežiuojasi su Juodą
ja Jūra, o kitų kraštų lai
vams reikėtų gauti specia
li leidimą plaukti per Dar
danellus.

Ne Tik Žydai, Bet ir Arabai 
Nepasitenkinę Anglais

Jeruzalė. — Anglija ge- 
rinasi arabams ir stengiasi 
naudot juos kaip įrankius 
prieš žydus Palestinoj. Bet 
ir arabai nepasitenkinę an
glų viešpatavimu. Kaip žy
dai, taip arabai reikalauja 
perduot Palestinos klausi
mą Jungt. Tautoms spręsti.

Sprogdino Kitą Anglu 
Laivą Palestinoje

Jeruzalė. — Eksplodavo 
sprogimai, padėti po anglų 
laivu Empire Rival, ir ap
ardė laivą. Teigiama, kad 
žydai, plaukdami po van
deniu, pakišo sprogimus. 
Tas laivas buvo atsiųstas į 
Haifos prieplauką gabenti 
“nelegalius” žydus ateivius 
į koncentracijos stovyklą 
Cyprus saloj.
Dar nebaigtas taisyt kitas 

laivas, į kurį žydai pirmiau 
įdėjo bombas.

Shanghai. — Chinai su
šaudė vieną savo kareivį už 
opiumo rūkymą.

Naujose riaušėse Indijoj 
žuvo bent 4 žmonės.
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Dėl “Incidentų” Jugoslavijoj
Nemalonūs prietykiai, įvykę su amerikiniais lėktu

vais Jugoslavijoje, verčia kiekvieną Amerikos pilietį šal
tai pagalvoti ir padaryti atitinkamas išvadas.

Du Amerikos lėktuvai, kursuoją tarp Vienos (Aus
trijoj) ir Udinės (Italijoj) buvo priversti nusileisti Ju
goslavijoj. Vienas buvo nukirstas, kitas—tik privers
tas nusileisti.

Kodėl paminėtieji lėktuvai skrido virš Jugoslavijos, 
kuomet jų normalus kelias yra toliau į šiaurius, keliai, 
nekliudąs Jugoslavijos žemės?

Amerikiečiai aiškinasi tuomi: buvęs miglotas oras, 
jie paklydę ir dėl to priversti buvo lėkti virš Jugoslavi- 

' jos.
Jugoslavijos autoritetai gi sako, kad oras buvęs gra

žus, nemiglotas ir kad šitie lėktuvai tyčia lėkę virš
• Jugoslavijos žemės.

Mes nežinome dalykų padėties ir tai čia mažiausiai 
svarbu. Mums svarbu štai kas: Kodėl Amerika nepra
šo iš Jugoslavijos vyriausybės leidimo, kad jos lėktuvai 
galėtų skraidyti viršuje Jugoslavijos žemės?

Antra: ar šitie du lėktuvų paklydimai buvo pirmi?
Washingtone patirta, kad Amerikos lėktuvai be lei

dimo jau lėkė virš Jugoslavijos net 172 sykiu! Ir vis be 
leidimo!

Jugoslavijos vyriausybė siuntė protestą po protes
to, aiškindama, kad tokis nepaisymas jos nepriklausomy- 

- bes yra netoleruotinas, žeminąs tą šalį, paneigiąs josios 
nepriklausomybę ir nepaliečiamybę.

Tačiau į tuos protestus Washington© vyriausybė ne
kreipė dėmesio, manydama, kad Jugoslavija — maža 
šalis, be to, ji dargi gyvena geruose santykiuose su Tary
bų Sąjunga, tai kam jos paisyti!

Kada Jugoslavijos vyriausybė pamatė, kad jos balso 
Washingtonas negirdi ir kad lėktuvų “paklydimai” vyks
ta be pertraukos, kad amerikiniai lėktuvai, be jokio lei
dimo, skraidžioja viršuj jos teritorijos, ji, Jugoslavijos 
vyriausybė, nusitarė imtis griežtesnių žygių!

Štai, kame glūdi šaknys tų “incidentų”!
Mūsų vyriausybė pasiuntė Jugoslavijai griežtą notą, 

smerkdama ir kritikuodama Belgradą. Bet ar tai daly
kus pataisys?

Norint dalykus pataisyti, mes privalome respek
tuoti Jugoslavijos suverenitetą, nepaliečiamybę taip, 
kaip kiti kraštai mus respektuoja.

Turime atsiminti, jog nei viena šalis nesutiks,, kad 
viršuje jos teritorijos skraidžiotų svetimi lėktuvai, jei 
jie nėra gavę leidimo. Ką mes pasakytume, jei viršuj 
mūsų žemės pradėtų skraidžioti kitų kraštų lėktuvai, ne
turėdami tam leidimo?

Ryšium su tuo incidentu, čia matosi kas kitas: Tū
li mūsų krašto vyriausybės pareigūnai, apjakinti atomi
nės bombos galybe, nekreipia dėmesio į kitų šąlių balsą. 
Jie dar tyčia siekiasi išprovokuoti tokius “incidentus”, 
kokius matome Jugoslavijoje. Na, o karo ištroškusi 
spauda, Hearsto ir jam tolygi, rėkia, kaip už liežuvio

• kariama, pildama aliejaus ant ugnies.
Imkime dalykus šaltai. Galvokime rimtai ir pa

matysime, kad “incidentai” Jugoslavijoje nėra vienų ju
goslavų atlikti.

Komisija Išteisino, Bet Visuomenė--Ne!
Specialė komisija, paskirta vienam žymiųjų Čecho- 

slovakijos aktorių, Vlasta Burian, ištirti, surado jį ne
kaltu bendradarbiavime su naciais, kai šie smaugė Če^ 
choslovakiją.

Tačiau cechai kitaip į tai žiūri: jie atsimena, kaip 
Burian’as broliavosi su naciais ir kaip pastarieji jį gra
žiai traktuodavo. Dėl to cechų visuomenė nusitarė ne
kelti kojos į tuos teatrus, kuriuose paminėtasis aktorius 
vaidins.

Kitais žodžiais: komisiją Burian’ą išteisino, o visuo
menė tebelaiko jį kaltu!
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
MOLOTOVAS 
OPTIMISTAS

Senatoriaus Pepperio (iš 
Floridos) žmona šiuo metu 
yra Paryžiuje. Na, ir ji, 
matyt, smarki moteriškė, 
nes ji susitiko su Molotovu 
ir turėjo su juo formalį pa
sikalbėjimą apie svarbiuo
sius reikalus.

Kai p-nia Pepperienė už
klausė Molotovą, kokios vy
riausios kliūtys stovi prieš 
Paryžiaus taikos konferen
ciją, tai jis jai atsakė:

“Nei jokios.” Molotovas 
pareiškė, jog būsią prieita 
bendrų susitarimų, pagrįs
tų bendrais pamatais.

Korespondentai, kurių 
Paryžiuje labai daug, ste
bisi, kaip p-nia Pepperienė 
galėjo iškirsti jiems tokį 
šposą: pasikalbėti su Tary
bų Sąjungos užsienio reika
lu ministru! 

v

SIFILIS — ŽMONIŲ 
PRIEŠAS

Peter Stone dažnai patei
kia Daily Workeryj nema
žai iš mokslo srities įdomių 
straipsnių. Praeito pirma
dienio numery j jis rašo a- 
pie sifilio ir gonorėjos pa
vojų mūsų kariuomenei. 
Mr. Stone žymi, kad iš 
kiekvieno tūkstančio Ame
rikos karių, esančių Euro
poje, sifiliu ir gonorėja su
sirgimų esti 287 per metus. 
Pacifike ir pačioje mūsų ša
lyj kareivių tomis ligomis 
susirgimas yra mažesnis.

1943 m. pačiose Jungtinė
se Valstijose buvo 3,000,- 
000 žmonių, sergančių sifi
liu ir gonorėja.

Straipsnio autorius žymi, 
kad mūsų spauda, mūsų 
sveikatos saugotojai s priva
lo juo daugiau kreipti dė
mesio į venerines ligas, jei 
norime išsilaikyti sveiki.

Praėjo tie laikai, kada 
žodis “sifilis” buvo vengia
ma viešai pavartoti. No
rint, kad mūsų visuomenė 
būtų sveika, privalom atvi
rai ir prie kiekvienos pro
gos su ta liga kovoti, moki
nant žmones, kaip nuo jos 
pasisaugoti ir kaip ją gydy
ti.
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Tarybų Sąjungoj. Nors jis 
turi virš 65 m. amžiaus, ta
čiau, reikia nepamiršti, 
kad gruzinų tautos žmonės 
ilgai gyvena, nurodo del 
Vayo. Stalinas šiuo metu 
deda visą savo energiją ša
lies atstatyme, panašiai, 
kaip jis dėjo visą energiją 
karo laimėjimui.

Del Vayo matė visos T. 
Sąjungos atletų paradą Ma
skvoj ir jis pažymi, jog pa
radavę jauni vyrai ir mer
ginos yra darbininkų klasės 
vaikai, panašiai, kaip gene
rolai ir maršalai, vadovavę 
kare kariuomenę, kilę iš 
dar binink. klasės, ’ panašiai,- 
kaip fabrikų direktoriai 
pareina iš darbininkų kla
sės.

Po 29-rių metų gyvavimo, 
sako del Vayo, tarybinė ša
lis nepametė savo pagrin
dinių charakteristikų, t. y., 
socialistiniu, revoliuciniu v / C

ypatybių.
Del Vayo suradęs, jog T. 

Sąjunga “yra tvirta — tai 
pagrindinė išvada, kurią aš 
padariau iš savo šito vizito 
Maskvoje.”

“GERIEJI” IR
“BLOGIEJI”

Dienraštis Vilnis rašo:
“Jei bolševikų tarpe atsi

randa koks tipas, kuris pasi-

J

kurie bu- 
pasitaise.
purvina,

daro renegatu, tą Naujienos 
meiliškai glamonėja ir tokio 
renegato skreplius ima už 
gryniausią pinigą.

“Jos išbučiavo Kravčenko,♦ 
Stilsoną ir kitus tos rūšies 
persivertelius .

Bet yra žmonių, 
vo netikę, o vėliau 
Tokius Naujienos 
niekina.

“Šiomis dienomis jos iš
dergė George Seldes, vieną 
iš žymiausių kritikų kapita
listinės spaudos. Kokia dvi
dešimts metų atgal George 
Seldes piktai rašydavo apie 
komunistus. Tuomet Naujie
noms jis buvo labai geras. 
Daugiau patyręs ir gerai 
sigalvojęs George Seldes 
keitė savo nusistatymą. 
Naujienos jį jau dergia.

“Tarybų Lietuvoje yra 
mažas skaičius tokių 
gentų, kurie seniau 
timi smetoniniam 
(Gricius, Vairas - 
kas, Valsiunienė ir
kitų). Naujienos jų neplūs- 
davo. Dažnai net džentelme
niškai tokius traktuodavo. 
Bet kaip greit, po sunkių iš
gyvenimų ir patyrimų, tas 
ar kitas inteligentas sutapo 
su tarybine santvarka, taip 
greit naujieniniai smalavi- 
riai jau pila ant jų galvos 
srutas ir lieja savo tulžį.

“Ši moralinio linčiavimo 
priemonė Naujienose ne iš
imtis, bet reguliarė taisyklė.”

ap-
pa- ■

Ir;

ne- 
inteli- 

buvo ar- 
režimui 

Račkaus- 
visa eile

Redakcijos Atsakymai

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Dėl Naujos Notos Lenkijai
Mūsų valstybės departmentas ir Anglijos valdžia 

(kuri visuomet Ameriką mėgdžioja, kaip beždžionė) pa
siuntė notą Lenkijos vyriausybei. Šiuo sykiu notoje ba
rama Lenkijos vyriausybė, kodėl ji neruošia greičiau 
parlamentarinių rinkimų.

Be to, notoje Varšava kritikuojama dėl praeitų re
ferendumo balsavimų Lenkijoje, kurie būk tai buvę “ne
reguliarūs” ir “nedemokratiški.”

Šios notos aiškiai parodo, kaip mes kišamės į kitų 
valstybių grynai vidujinius reikalus. Ką mes sakytume, 
jei mums kas nors prisiųstų notą, barančią mus, kodėl 
milionams negrų neleidžiama balsuoti pietinėse valsti
jose?! * „

Be to, jeigu mums jau taip demokratija rūpi, tai 
kodėl mes nieko nesakėme dėl rinkimų Graikijoje, kurie 
buvo niekas daugiau, kaip tragikomedija?!

DEL VAYO
TARYBŲ SĄJUNGOJ

Buvęs Ispanijos respubli
kos (1936 - 1940) užsienio 
reikalų ministras (socialis
tas) Alvarez del Vayo šiuo 
metu yra Tarybų Sąjungo
je. Iš ten jis rašo niūjorkiš- 
kiam savaitraščiui “The 
Nation” straipsnius. Visų- 
pirmiausiai del Vayo skel
bia, kad šiuo metu Tarybų 
Sąjunga labai trokšta tai
kos. Taika — vyriausias 
obalsis toje šalyje. Ir šis 
faktas sumuša visus anti
tarybinių rėksnių “argu
mentus”, skelbiančius, būk 
Tarybų Sąjunga norinti 
karo.

Antras dalykas: Tarybų 
Sąjungos liaudis, atstaty
dama karo sugriautą v šalį, 
žino, kad jos laukia dideli 
pasiaukojimai, sunkūs dar
bai, tačiau jie .supranta, 
kad jie turi ir ateitį, kuo
met kitos (buržuazinės) 
'tautos yra priverstos pasi
aukoti ir laukti nesibai
giančių vieno po kito kri
zių.

Tarybų Sąjunga turi už
tenkamai natūralinių • re
sursų, kurių daugelio dar 
nei nepajudino. Ten pat del 
Vayo primena:

/‘Esant čionai (Tar. Są
jungoj), žmogus jautiesi, 
kad Rusija ir Jungtinės 
Valstijos yra tikrai vienin
telės pasaulyje nepriklauso
mos šalys.”

Stalinas labai populiarus
■ ’ i

Stankui, Aleknienei ir ki- ■ 
tiems, pundelius siuntu- 
siems į Lietuvą. — Kaip 
atsimenate, Laisvėje ke
liais atvejais mes esame 
persergėję dėl individualių 
pundelių siuntimo Lietu
von. Nurodėme, kad už 
juos ten žmonės turės pa- 
simokėti aukštus muitus, 
kad bus keblumų, jeigu Lie
tuvą pasiekę pundeliai ten 
nesuras tų, kuriems jie ad
resuoti ir t.t. Todėl ragi
nome geriau Lietuvos žmo
nes šelpti per Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetą, 
kurio pasiųstos dovanos iš
dalinamos tiems, kuriems 
jos labiausia reikalingos. 
Sakėme, kad individualių 
dovanų siuntimas savo gi
minėms yra paties siuntėjo 
reikalas ir atsakomybė.

Deja, tūli draugai į tai 
nekreipė rimt.o dėmesio. 
Dabar kaikurie iš jūsų tu
rite nesusipratimų. Kaiku- 
rių siuntiniai sugrįžta —ar 
tai dėl nesuradimo žmonių, 
kuriems jie buvo siųsti, ar 
dėl tų žmonių nepajėgimo 
muitus apmokėti ir daiktus 
iš pašto išgauti. Siuntėjai, 
suprantama, nepasitenkinę, 
nesigaili “pabarimų” ir į- 
vairiausių “pątarimų.”

Vienas dalykas lai būna 
visiems aiškus: Mes neėmė- 
me ir neimame jokios atsa
komybės už pasiųstų bei 
siunčiamų Lietuvon punde
lių likimą. Neigi mes gali
me priversti Tarybų Sąjun
gos bei Lietuvos vyriausy
bę nuimti nuo pundelių, at
siųstų iš Amerikos, muitus. 
Tokia yra tų vyriausybių 
.politika ir mes jos pakeisti 
negalime. Neigi mes žino
me, ar toji politika bus ka
da nors pakeista. Jeigu bus 
pakeista, pranešime visų ži
niai.

Dar vienas dalykėlis. 
Kaikurie sugrįžę pundeliai 
randasi netvarkoje. Kas 
juos atidarė ir tūlus daik
tus išsiėmė, nežinia. Ta
čiau, be niekur nieko, pas 
tūlus yra tendencija apkal
tinti Lietuvos, žmones ir 
vyriausybę. Draugai nepa-

. " j V

galvoja, kad tų pundelių 
apardymas ir jų aptuštini- 
mas galėjo atsitikti kur 
nors kitur, visiškai nepasie
kus Lietuvos. Kas yra dir
bę Amerikoje bei kurioje 
kitoje šalyje prie laivų kro
vimo, puikiai žino, kiek čia 
pat būna siuntinių apiplė
šimų ir išvogimų. Tai blo
ga, prieš tai kovoja kiek
viena vyriausybė, kiekviena 
šalis. Nesakysime, kad Lie
tuvos pašte, einant per ran
kų rankas ir transportaci- 
jai tebesant nesusitvarkiu
siai pilnai, nepasitaiko va
gysčių bei pundelių apiplė
šimų. Pasitaiko, ir tai nie
kas neginčija. Bet kad 
prieš toki as žulikystes 
Lietuvos ir visos Tary
bų Sąjungos vyriausybės 
griežčiausiai kovoja, tai ne
gali būti jokios abejonės. 
Pasakysime: kovoja daug 
aštriau ir griežčiau, kiek 
mums žinoma, negu kitose 
šalyse.

only the satisfied purring of 
a contented sleeper. Then we 
listened again and heard a 
rapid pitter patter under the 
bed. Bah, our imagination and 
we rolled over to continue our 
tussle with the pillow. Then 
suddenly we felt something 
dart across our ankles.

—o—
We bolted out of bed and 

snapped on the light just in 
time to see a small grey ob
ject streak under a chest. 
The better half awoke then, 
startled, puzzled and a little 
frightened. “What’s the mat
ter?” she asked. “Mice,” we 
whispered.

—o—
To make a short story short

er, right then and there we 
decided that the mouse had 
violated a breach of etiquette 
by daring to come out of his 
hole, and would have to pay 
for his misbehavior.

—o—
But he was an elusive little 

cuss, this fugitive from a fel
ine’s platter. He persisted in 
being playful, ignoring our • 
dislike for playfulness at th<t 
time (It was two-thirty a. m. 
then). Fox the life of us, he 
seemed very unreasonable. 
Here we had baited the trap 
with good old American 
cheese, a generous portion at 
that, ignoring the price in
creases. He was just o lowly 
ingrate, refusing to even sniff 
at the tempting morsel. From 
the way he put Ips nose up 
every time he passed the trap, 
you’d think he was used to 
foraging in the high-class 
dumps on Pa^k Avenue.

—o--
Even a mouse can make one 

fatal move, however. In this 
cast//'our sifinoying. pest prov
ed to be too playful. One time

“nUILD A BETTER mouse- 
Rtrap and the world beats 

a path to your door,” it has 
often been said. The guy who 
coined the statement knew 
whereof he spoke. Recently 
this writer was willing to 
trade his only earthly posses-' 
sion, one broken-down type
writer, for any sort of a 
mouse-trap, not to speak of a 
better one. It could have been 
a broken down one to make 
it a fair exchange for our di
lapidated machine. At the 
time of our dilemma we were 
in no mood for dickering.

i —0—
It all happened one Saturday 

night, just past midnight, to 
be exact. Not being the night 
before Christmas, but a sultry 
August night, there was a 
creature stirring and it was a 
mouse, or even mice. As our 
record stands, we are sure of 
one because he ended up on 
the sorry end of a spring-trap. 
But this is getting ahead of 
our story.

—o—
Hot nights are nuisances 

enough when one tries to get 
some shut-eye. The air that 
hovers over .your bed is so 
thick that no breeze can pen
etrate. It seems like a heavy 
lid, shutting out the expectant 
cooler breeze that never pass
es through your window. Stuf
finess is no invitation to sleep, 
and sleeplessness chases one’s 
better nature. One is grouchy 
enough without having to 
share his sack with a mouse. 
In the humidness of a sleep
less summer evening, a mouse 
is the straw that breaks 
sanctity of one’s sack.

—o—
It was a little 

witching hour when 
got an inkling of the 
of our 
ing about sleeplessly on our 
sea of feathers and cotton 
battin, we suddenly became 
aware of a third party. It was 
like a streak passing over the 
edge of our. pillow. At first 
we thought it was the better 
half swinging at us in her į The clock showed five when 
sleep. We listened and heard j we retired.

Jeruzalė. — Anglai pašo
vė ir suėmė vieną žydą, ku
ris buvo ištrūkęs iš koncen
tracijos stovyklos.

the

thepast 
we first 
presence t

i* uninvited guest. Toss-. when he was chewing the ex
bout sleeplesslv on our celsior out of the old rocker

wiiwt *«*«**.

Wilson W. Wyatt, J. V,, gyvenamu namų statybos 
prižiūrėtojas, parodo vieną raudonos, baltos ir mėly
nos spalvos kortą. Tos kortos p'arodo, kad tie namai 
statomi veteranų butams. Jos iškeliamos bėgiu penkių 
dienų po pradėjimo statybos.

a

FOR RENT

we stamped our foot. He fled 
and raced directly into the 
claws of the trap. His demise 
was even more tragic in that 
he did not even taste the 
cheese we had served for him.

alaus 
kurio 

Chapel

Juozas Bekampis vėl už- Juozas Bekampis, 
tikrino, kad alaus bus Phi- ir degtinės dealeris, 
ladelphijos piknikui. Bus įstaiga yra 
bačkomis ir bus keisais. Iš Ave., Merchantville, N. J., 
Brooklyno į Philadelphijos j mano pristatyti gėrimų ma- 
pikniką važiuos 3 busai po žiausia dėl 5,000 publikos. 
37 pasaž., tai 111 žmonių. Jisai sako: “man nerūpi 
Daugelis rengiasi automo-| alaus trūkumas. Aš galiu 
biliais važiuoti. Apie pora ( pristatyti kiek tik pareika- 
šimtukų iš Brooklyno tik- i lausite. Man tik rūpi, kad 
rai bus philadelphiečių pik- neatliktų daug neišgerto 
nike. . | alaus.”

Neabejojame, kad 5,000 
i publikos bus, drg. Bekam
piu! gal neteks daug alaus 
vežtis atgal.

Piknikas įvyks sekmadie
nį, rugsėjo - Sept. 1 dieną, 
bus Crescent Picnic 
Grounds, 56 Cornell Ave., 

i Gloucester Heights, N. J.
Atsiminkite, kad ant ry

tojaus po pikniko bus Labor 
Day šventė. Tai bus puiki 
proga atsilsėti.

O antras dalykas, tai ži- 
' nokite, kad Philadelphijos 
i piknikas bus nuo Brookly- 
i no iki Baltimorės lietuvių 
! sąskridis. Tai bus puikus 
j pasimatymas su daugeliu 
• seniai matytų. Bus graži 
' proga įsigyti naujų pažin- 
i v • ;cių.

Beje, pakeista piknikui 
^kalbėtojas. Vietoje Rojaus 
; Mizaros, kalbės ANTANAS 
BIMBA. Apart kitko, jis 
papasakos naujų dalykų iš 
Lietuvos. <

Laisvės Adm.
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Užrašai iš Karo Meto 
Lietuvoje

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

(Tąsa)

Prieš žydus represijos ei
na toliau. Paskelbta, kad 
Kauno (žinoma, ir .'kituose 
Lietuvos miestuose yra tas 
pat) žydai “įvairias prekes 
pagal korteles galės pirkti
tik jiems skirtose krautu
vėse. Kitur žydams pirkti 
draudžiama.”• • •• • •<

Mūsų dailininkai pradėjo 
atkusti po pirmųjų karo 
audros smūgių. Susidarė 
nauja laikinoji dailininkų 
sąjungos valdybą, kurion į- 
eina: A. Žmuidzinavičius, 
Petras Rimša ir Truikys. 
Kas žino, ar rašytojams pa
vyks ir vėl užmegsti orga
nizuotą gyvenimą, kuris su
žlugo, kai Rašytojų Sąjun
gos vadovybė pairo ir kai 
Rašytojų namus užvaldė 
vokiečiai?

Kaip greitai vokiečiai ke
tina baigti karą su Tarybų 
Sąjunga, matome iš šios 
dienos pranešimų spau(įpj, 
kur vokiečių sakoma, kad 
Tarybų Sąjunga jau nebe
kariaujanti “dėl laimėji
mo, o vien tik stengiasi 
gelbėti bolševikų partiją.” 
Dekretai, kurie skelbiami 
Maskvoje, anot vokiečių, 
“yra signalai SOS, leidžia
mi , iš skęstančio laivo”. 
“Let us wait and see” —pa
gyvensime, pamatysime.

Po pietų, gavęs karo ko
mendanto leidimą, laivu iš
važiavau į Kačerginę.

1941.VII.20 d. Sekmadienis.
Išvažiuoti iš Kačerginės i 

Kauną negalėjau be leidi
mo, kurį turėjau gauti iš 
vietos seniūno. Leidime pa
žymėta, kad grįžtu į Kau
ną, į savo tarnybos vietą.
- Pasilsėjau ir gerai paval
giau pirmą kartą nuo karo 
pradžios, t. y. nuo birželio 
22 dienos.

Kaune mačiausi su inž. 
B. Garšva. Jis tokios pat 
nuomonės, kaip ir aš —vo
kiečiai šio karo nelaimės, 
rytuose jie sužlugdys ge
riausias savo armijas ir dėl 
tos priežasties pralaimės ir 
vakaruose.

Brolienė sakė, kad jos sū
nus grįžęs iš Vilniaus; nie
ko negalėjęs padaryti savo 
sesers reikalu. Jis žinąs, 
kad Teresė tikrai esanti 
Vilniuje, rodos, Lukiškių 
kalėjime. Kalbėjęs dėl jos 
su prokuroru Novickiu, tik 
Novickis apie Teresę nieko 
nežinąs ir jokių informaci
jų apie ją negalįs duoti; jis 
net nepasisiūlė pasiinfor- 
muoti. Jam tai būtų leng
viau prieinama, ne kaip pa
prastam eiliniam piliečiui. 
Teisinga yra sena lietuviii 
patarlė, kad “sotus alkano 
nesupranta.”

Vilniuje, kaip pasakoja
ma, pasklidę gandai, kad 
Liudą Girą vokiečiai kažin 
kur už Vilniaus pasiviję, 
sulaikę ir atsigabe
nę į Vilniaus ka
lėjimą, Vilniuje jis buvęs 
tardomas; buvęs klausinė
jamas, kur pasislėpęs Tere
sės vyras. L. Gira pasakęs 
tardytojams - gestapinin
kams, kad nežinąs; pataręs 
jiems atsiklausti Teresės ir 
davęs gestapininkams jos 
adresą. Po to ji, — kaip pa
sakojama . vilniečių — ir 
buvusi suimta.

Aš nenorėčiau tikėti, kad 
L. Gira būtų pasilikęs Vil
niuje. Man atrodo* kad ir 

jis, Teresės vyras, ir kiti jų 
kolegos ir draugai dabar 
yra Maskvoje. Ir čia —lai
kas parodys.

Brolienė nusiskundžia ir 
kitais nemaloniais dalykais, 
kurie kelia susirūpinimo. 
Jos vyras, išvykęs iš Kau
no vienai - kitai dienai, ne
grįžtas. Jau vienuolika die
nų, jo nėra ir jokių žinių 
nesulaukiama; Pinigų ji ne
turinti pragyvenimui ir ke
lionei į Vilnių. Į Vilnių sa
vo dukters Teresės reikalu 
pati viena nedrįstanti va
žiuot. Visiškai suprantu jos 
nuotaikas ir savijautą. Pa
žadėjau kartu važiuoti. Ji 
tokia kukli, — nereikalavo 
iš manęs, kad važiuočiau 
kartu, net neprašė, nors 
turi visišką teisę reikalau
ti, turint galvoje visa tai, 
ką aš esu asmeniškai iš jos 
patyręs.

Ėjau į komendantūrą ke
lionei leidimo. Teko tris va
landas stovėti komendantū
ros kieme, karštame ore, 
kol davė leidimą išvykti. 
Lietuvių komendantas leido 
išvykti iš Kauno, o vokiečių 
karo komendantas iki tre
čiadienio neduoda leidimų 
vykt į Vilnių! Daryk, ką no
ri. Iš Kauno išvykti galės 
ir brolienė. Turėjome sutik
ti. Sutarėme važiuot trečia
dienį. Važiuos ir mano žmo
na.

Gatvėje Kaune sutikau 
poetą K. B-ą. Jis sako, kad 
Teresės sūnelis Tomas esąs 
pas B-us, kurie apsigyvenę 
Jerozolimkoje, apie 7 km. 
už Vilniaus. Neišmanau, 
kaip galėsime pasiekti Je- 
rozolimką, neturėdami su
sisiekimo priemonių. O pės
čias trijų metų vaikutis ne
galės keliauti. Vilniuj, kaip 
sako, gyvenimas šiek tiek 
jau apsitvarkęs. Padoriau 
negu Kaune. Kaunas visa
da atsilieka nuo kitų Lietu
vos miestų.

Vokiečiai Kaune ir ki
tuose Lietuvos miestuose 
jau perėmė į savo rankas 
visą komunalinio ūkio va
dovybę. Jiems pereina ir 
visi buvę valstybiniai ir 
stambieji ūkiai. Prasideda 
Lietuvos kolonizavimas, ū- 
kiai pavedami iš Vokietijos 
atvykusiepis vokiečiams. 
Kaune galima matyti her- 
rus ir freilinas, važinėjan
čius iš Vokietijos atgaben
tuose geltonuose fajetonuo
se, su lietuviais purmonais 
ant kazilų.

Kaune pradėjo gautyti 
visus neturinčius užsiėmi
mo žmones. Jie bus gabena
mi darbams į Vokietiją. Ži
noma, uždarius vietos pra
monės ir prekybos įmones, 
neišvengiamai turi padidė
ti bedarbių skaičius ir bus 
daugiau kandidatų išveži
mui į Vokietiją karo ir ū- 
kio darbams. Bus eksodus 
ne į rytus, bet į vakarus.

Vokiečiai skelbia, kad “iš 
vakarų ateis gabūs ir darb
štūs vokiečiai - kolonistai, 
kurie pamokys mūsų žmo
nes, kaip reikia dirbti ir gy
venti.” Kuria kryptimi eis 
tas pamokymas, parodys 
laikas. Mes tik žinome, kad 
kuriamoje naujoje Europo
je, kaip sako vokiečių pro
paganda, vadovausianti Vo
kietija. Mums nuolatos 
kartojama, kad mes turime 
būti dėkingi vokiečių tautai 
ir jos Wehrmachtui. Jei bū
sime dėkingi, jei viską ati
duosime vokiečiams* tai ir 

mums jie iš savo malonės 
suteiksią vietą “naujoj Eu
ropoj”, pagal fašistinį ir 
rasistinį vokiečių planą. ”

Kokia gi galės būti tr 
vokiečių peršamoji Europa 
nebūtų sunku įsivaizduoti. 
Neseniai skaičiau įdomią 
grafo Ferdinando Czernino 
knygą “Europe, Going, Go
ing, Gone!” Jis labai pui
kiai atvaizduoja Vokietijos 
gyventojų laisvę, o juk to
kią laisvę tenorės duoti 
Hitleris ir visoms tautoms, 
kurios įeitų į jo vadovauja
mą “naująją Europą.” 
Czernin sako, kad vokiečių 
tauta esanti taip laisva, 
kad vokietis “negali sakyti 
kas jam patinka, negali ra
šyti kas jam patinka, nega
li daryti kas jam patinka.”

Czernin šiaip pajuokia 
vokiškąją laisvę:

“Vokietis yra taip lais-1 
vas, kad, jei jis yra verslo 
žmogus, jis negali daryti 
nieko, neatsiklausęs savo 
fiurerio sutikimo;

“taip laisvas, kad jis 
siaubingai bijosi net ir savo 
artimiausiųjų šeimos na
rių, savo geriausiųjų drau
gų;

“taip laisvas, kad, jei jis 
yra ūkininkas, tai privalo 
auginti savo ūkyje, kas jam 
įsakyta, ir privalo auginti 
taip, kaip jam įsakyta;

“taip laisvas, kad kiek
vienas vokietis gali būti 
suimtas ir be teismo kali
namas ligi gyvos savo gal
vos;

“taip laisvas, kad joks 
vokietis negali susituokti, 
negavęs leidimo iš nacių 
vadovybės;

“taip laisvas, kad, jei ne
gali įrodyti, jog yra visiš
kai geras nacis, ar bent pa
tikimas politiniu atžvilgiu, 
negaus jokio darbo;

“taip laisvas, jog gali 
balsuoti taip, kaip jam įsa
kyta;

“taip laisvas, jog jis 
kiekviename žingsnyje yra 
šnipų sekiojamas per visą 
savo amžių ir nuolatos gy
vena baimėje, kad gali būti 
įtartas ir sulaikytas”...

Jei tokią naująją Europą 
iš Hitlerio malonės turės 
gauti demokratiniai nusi
statę europiečiai, tai jau 
geriau dabar numirti, negu 
susilaukti tokios laisvės ir 
tokio gyvenimo. 

• • •
1941. VII.21 d. Pirmadienis.

Ėjome į vokiečių karo ko
mendantūrą leidimo vykti 
rytoj į Vilnių. Pakely užsu
kome, visai atsitiktinai, į 
Raud. Kryžiaus (Kęstučio 
g. Nr. 12) kiemą, kur sto
vėjo raudonas autobusas. 
Sužinojome, kad autobusas 
vyksta į Vilnių. Įsiprašėme 
kartu važiuoti. Padarė iš
imtį, nors ir nelabai norė
jo bepriimti naujų keleivių, 
kurie nebuvo iš anksto už
sisakę sau vietų. Telefonu 
iššaukiau žmoną, ir tuojau, 
9:30 vai., i išvažiavome per 
Jonavą ir Ukmergę. Auto
buse buvo apie 30 žmonių, 
tarpe jų ir keletas pažįs
tamų: Jonas Vileišis, dr. J. 
Navakas, rašytojas B-a ir 
kt.

Pirmą kartą nuo karo 
pradžios išvykome iš Kau
no. Visur pakely matyt’* 
karo pėdsakai: išversti tan
kai ir sunkvežimiai, apdau 
žytos ir sulankstytos pat
rankos. Jonavos miestas vi
sas sudegintas.

Ukmergėje sustojome il
gesniam laikui, poilsiui ir 
užkandžiui. Suspėjome nu
eiti į turgų. Tikrojo tur
gaus nėraa, laisvoji preky-' 
ba vokiečių jau panaikinta. 
Gavome vis dėlto šio to nu
sipirkti slapta. Pirkome du 
kilogramus sviesto po 9 rb.

(Bus daugiau).

Paryžiaus pašto darbininkai sugrįžta prie sėdėjimo 
streiko, taip sėkmingai išbandyto Jungtinėse Valstijo
se laike auto darbininkų organizavimosi Į uniją. Pary
žiečiai irgi tikisi sėdėti iki išpildys jų reikalavimus.

40 metų nuo garsaus pran
cūzų fiziko P. Curie mir
ties.

P. Curie gimė Paryžiuje 
1859 m. gegužės 15 d. Iš 
pat mažens labai mėgo 
gamtą ir darė įvairius eks
perimentus.

Nuo 1883 m. Paryžiaus 
farmacijos mokykloje dėstė 
fiziką ir chemiją. Moksli
nius darbus pradėjo dirbti 
1880 m. Šioj srityj pasižy
mėjo, kaip nepaprastai ge
ras eksperimentatorius. Be 
to, buvo labai nuoširdus, 
kuklus ir atviras žmogus. 
Šitos, jo gerosios savybės 
traukte traukė prie jo įvai
rius bendradarbius, ir jis 
visiems kiek išgalėdamas 
padėdavo. Todėl beveik 
visi jo darbai yra atlikti 
bendradarbiaujant su ki-

Pastoti Jiems Kelią
Urugvajaus lietuviškieji 

fašistukai vėl išėjo viešu
mon: birželio 16 d. surengė 
Lietuvos smetoninės sant
varkos netekimo apverki- 
mą. Apverkė 6 metų su
kaktį nuo praradimo šiltų 
vietelių, nuo mūsų tautos 
darbininkų ir valstiečių iš
naudojimo pabaigos. Taip, 
lygiai prieš šešis metus, 
birželio 15 d., Lietuvos liau
dies budeliai, parazitai ir 
Mussolinio bei Hitlerio pa
mėgdžiotojai, dūmė pas ar
timiausi savo “fiurerį,” į 
Berlyną. Nuo tada Lietu
vos liaudis pradėjo gyventi 
nauju gyvenimu: socialisti
niu gyvenimu, paremtu be- 
klasine visuomenės san
tvarka, kurioje pradėjo 
vykdyti principus “kas ne
dirba, tas nevalgo” ir “iš 
kiekvieno pagal jo gabu
mus, kiekvienam — pagal 
jo darbą.”

Mūsų kolonijos pronaci- 
nių gaivalų suruoštas ak
tas Atenco de Montevideo, 
pasižymėjo d i d ž iausiomis 
suktybėmis ir nešvankia de
magogija. Tai tikras lie
tuvių vardo teršimas šioje 
respublikoje, kurioje nie
kad mūsų tautos priešai ne
įstengė susukti nors vidu
tiniško lizdo, nes čia didžio
ji išeivių dalis yra antifa
šistiniai nusistačiusi. Šį 
kartą smetonininkų pustu
zinis surado naują manev
rą: į talką pasikvietė lenkų 
“panstvos” agentus, tuos 
pačius i n d i v i d us, kurie 
prieš šį užsibaigusį karą vi
sa gerkle šaukė už “didelę 
Lenkiją,” už buvusią lenkų 
žemvaldžių ir reakcionierių 
santvarką, kurios gaujos 
buvo bemėginą žygiuoti į 
Kauną;..

Negana to, mūsų tautos 
išgamos iškepė “organiza
cijų federaciją” (!!), ku
rią sudaro: keliolikos jau
nuolių choras, kun. Griga
liūnas ir keletas davatkų, 
Graužinio atsiųstas “veikė
jas” čiučelis, ir vice versa. 
O “federacijos” galva pa
siskyrė didysis aferistas ir 
"žemos moralės šarlatanas, 
Šacikauskas, kurio pastan
gomis ir bandyta sukelti 
antitarybinio triukšmo, šio 
mėn. 16 d. Greta provoka
cijų prieš Tarybų Lietuvą, 
ši nacifašistu klika savo 
spausdintoje propagandoje 
g r ą s i n a n čiais terminais 
gąsdino pažangiuosius lie
tuvius.

Tai nenuostabus dalykas. 
Mūsų tautos išgamos, pa
sinaudodami viso pasaulio 
reakcionierių rengiama dir
va uždegti tretįjį karą prieš 
Tarybų Sąjungą, taipgi 
pradėjo savo provokacinę 

akciją. Jiems pasisekė ap
gauti ir įvilioti į savo pink
les kelis Urugvajaus demo
kratus.

Tačiau, Šacikauskui tai 
buvo įmanoma atlikti, dėka 
pažangiųjų lietuvių neaky
lumui bei nebudrumui. Ir 
tatai verčia mus rimčiau 
stovėti sargyboje ir apgin
ti gerą lietuvių vardą šio
je svetingoje respublikoje. 
Negalima dasileisti, kad 
pust uzinis nacifašistiniai 
nusistačiusių gaivalų klai
dintų Urugvajaus visuome
nę, būk mūsų išeivija prie
šinga liaudies pažangio
sioms aspiracijoms ir prie
šinga tarybų santvarkai 
mūsų tėvynėje.

Reikia imtis aktyvesnio 
dalykų nušvietimo darbo! 
Reikia parodyti Urugva
jaus liaudžiai, kas per 
paukštis yra tas “daktaras” 
ir jo šalininkai! Kartu su 
tuo, suglauskime eiles apie 
“Urugvajaus Lietuvių; Cen
trą,” vienintelę pažangiųjų 
jų lietuvių organizaciją!

Minėtas Centras jau iš
nešė savo protestą Monte- 
vidėjaus spaudoje ir per ra
diją. To neužtenka. Kova 
prieš fašistus neturi at
vangos ! Geriausias kovos 
būdas — yra organizacijos 
didinimas, tvirtinimas tik
rųjų lietuvių patriotų vie
nybės !

Vieningai pastosime mū
sų priešų veiklai.- Vienin
gai apginsime demokratijos 
tikslus, Tarybų Lietuvos ir 
mūsų organizacijos vardą!

(Urugvajiečių Darbas)

Washington. — Dar kele
tas dienų praeis, iki bus at- 
steigta kainų kontrole , mė
sai.

Indianos gubernatorius Ralph Gates iššaukė šimtus 
valstijos truperiu prieš pikietus. Tai tokią “demokrati
ją” gavo CIO United Electrical, Radio and Machine 
Workers nariai, išėję į streiką prieš Rex Manufacturing 
Co.

Petras Curie (Kiuri)
Balandžio 19 d. sukako dowskos

tais.
Svarbiausi jo darbai yra 

radijo aktingumo srityje. 
Jau 1896 m. Henri Bec- 
querelis, pagarsėjęs savais 
fluorescencijos tyrinėjimais 
ir susipažinęs su tuo faktu, 
kad X spinduliai, lygiai 
kaip ir katodo spinduliai, 
veikia fotografinę plokšte
lę, kelia įvairių medžiagų 
fluorescenciją (švitėjimą), 
manydamas, kad tai yra 
apgręžiami procesai, ėmė 
ieškoti nematomų spindu
liu.

Jis apklojo Urano stiklą 
fotografine plokštele ir 
konstatavo panašų efektą, 
ant fotografinės plokštelės, 
kaip nuo X spindulių. Pa
našius tyrimus atliko ir su 
kitomis medžiagomis, pav., 
torio oksidu ir konstatavo 
tokį pat efektą. Tokiu bū
du Becquereliseįrodė, kad iš 
kai kurių medžiagų savai
me išeina nematomi spindu
liai, panašūs į X spindulius, 
ir tokią medžiagų savybę 
pavadino radioaktingumu. 
Toliau šią medžiagų savy
bę imasi tirti P. Curie su M. 
Skladowska ir bendradar
biaujant H. Becquereliui. 
Jie atkreipė dėmesį į tai, 
kad tam tikra urano rūda, 
v a d i n a m oji pechtblende 
(Ur. 308) pasižymi daug 
smarkesniu radijo aktingu- 
mu, negu pats uranas. Ga
vę apie toną minėtos rūdos, 
atliko su ja visą eilę, labai 
komplikuotų chemiškų re
akcijų, sekdami įvairių tos 
rūdos produktų radioaktin- 
gumą. Jiems pasisekė įro
dyti, kad šioje rūdoje yra 
daug kartų aktingesnės 
medžiagos už uraną ir po 2 
metų intensyvaus darbo iš 
šios rūdos išskyrė naują 
elementą, kuris pasižymėjo 
daug didesnėmis radioak- 
tingumo savybėmis, negu 
pats uranas. Šitą elemen
tą norint pagerbti M. Skla-

lenkiškąją kilmę, 
pavadino Polonium. Kiek 
vėliau surado ir radijų. Rei
kia pasakyti, kad iš tonos 
rūdos per 2 metus jiems 
pasisekė gauti apie porą 
miligramų radijo. Kaip sa
vo atsiminimuose M. Curie 
rašo, šis darbas buvo dirba
mas su tokia meile ir atsi
dėjimu, kad jie daugiau nie
ko nematė, kas darėsi ap
linkui, užmiršdavo valgį ir 
kita, ir ištisą dieną išbūda
vo laboratorijoje.

Naujų elementų atradi
mas sukėlė didžiausį susi
domėjimą visame mokslo 
pasaulyje.

1903 m. H. Becquerel, P. 
ir M. Curie visi drauge ga
vo Nobelio premiją.

1905 m. P. Curie buvo iš
rinktas Sorbonos u-to pro-
f e s o r i u m i ir Paryžiaus 
Mokslo Akademijos nariu. 
Kaip jau minėta, P. Curie 
buvo nepaprastai kuklus ir 
mokslui atsidavęs t žmogus. 
Kada jį norėjo paskirti į 
garbės legijoną, jis tam 
prieštaravo ir motyvavo 
tuo, kad jis ne vienas dir
ba. Įdomu pabrėžti tai, 
kad to paties garbės titulo 
1910 m. atsisakė ir jo žmo
na M. Curie, motyvuodama 
tuo, kad nuo tokio titulo jos 
vyras atsisakė. Kada jam 
buvo siūloma radijo gavimo 
būdą užpatentuoti, jis pa
klausė žmoną: “Argi mes 
tai padarysime”? M. Curie 
atsakė: “žinoma, ne.” Atsi
sakydamas šito pasiūlymo 
jis norėjo, kad mokslo ati
dengtos paslaptys būtų vi
siems prieinamos be jokių 
suvaržymų. Kad šį jo pa
sielgimą teisingiau įverti
nus, — pora žodžių apie jo 
materialinę būklę. P. ir M. 
Curie gyveno labai netur
tingai ir kukliai. M. Skla
dowska, vestuviniams pa
puošalams pirkti gavusi pi
nigų iš Varšavos, tų papuo
šalų nepirko, bet nusipirko 
dvivietį dviratį, su kuriuo 
jaunavedžiai 1895 m., atliko 
savo povestuvinį pasivaži
nėjimą po Prancūziją. Iš 
gaunamos algos pragyventi 
negalėjo, todėl M. Curie 
pradėjo mokytojauti “Ecole 
Normale.” Mokslinius ty
rimus galėjo daryti tiktai 
protarpiais, kada nereikėjo 
pamokų dėstyti.

Tai toks buvo P. Curie, 
kuris, susimąstęs, 1906-IV- 
10 ėjo Paryžiaus gatve ir 
buvo sunkvežimio mirtinai 
suvažinėtas. Jo vardui 
įamžintį jo surastas dėsnis 
žemų temperatūrų srityje 
pavadintas Curie dėsniu; 
temperatūra, prie kurios 
ferromagnetiniai kūnai nu
stoja savo savybių, pava
dinta Curie tašku; radioak-

■ tingumui matuoti jo nusta
tyti vienetai pavadinti Cu
rie vienetais milieurie, mi- 
kroeurie. Viena Paryžiaus 
gatvė pavadinta Curie var
du. Jo atrastųjų elementų 
svarba mokslui yra nepa
prastai didelė. Toliau jo 
darbus tęsė žmona M. Cu
rie, duktė Irena Curie Joliot 
ir kiti mokslininkai. Jų 
darbais remiantis buvo nu
statyti pagrindiniai mate
rijos struktūros bruožai. 
Po 50 metų intensingo dar
bo mokslininkai priėjo prie 
atominės energijos fenome
no, kuris teisingai ir tiks
liai panaudotas gali atnešti 
žmonijai gražų ir laimingą 
gyvenimą. Taigi, laimingi 
žmonijos laikai —: ne pra
eityje, kaip sako biblija, 
bet — ateityje, kaip tvirti
na mokslas.

J. Šinkūnas.
(Iš T. Liet.}
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Pianisto J. Kamavi 

čiaus Rečitalis
(Tąsa)

Juk tuomet Olga j a i spiovė į 
. veidą, — o vienintelis dalykas, kurį su

žinojo, tai buvo piktai išrėkti žodžiai 
apie Vašią, gulintį dauboje. Taip, Olgai 
tai buvo reikalinga, kad ją užgautų, pa
žemintų, — kad gyvena troboje tos mo
ters, kurios sūnus žuvo mūšyje. Ką tai 
turėjo bendra su ja, su Pusią? Bet Ol
gai atrodė, kad tai turi kažkokią reikš
mę. Iškoliojo, iškoliojo ir nuėjo. Ir tiek. 
Kaip čia dabar eiti, kaip gi su ja kalbė
ti?

Pakelės medžių šakelės buvo sidabri
nės, sniegas saulėje maigėsi, blizgėjo 
kaip stiklas, skausmingai durdamas sa
vo spindėjimu akis. Pusią atsiduso ir 
pagalvojo apie Seriožą. Ne, Serioža nie
kad nebarė, niekad nepyko — daugiau
sia atsidusdavo ir susimąstydavo. Bet 
nebuvo ko galvoti apie Seriožą — dabar 
buvo Kurtas.

Ją apėmė pyktis. Kaip jis drįso, kaip 
galėjo? O juk aišku, kad drįso ir galėjo, 
ir ji nieko nepajėgė padaryti. Ji buvo 
su juo tokia pati, kaip su Serioža —ma
tyti, ne jos kaltė, tai juodu buvo kitokie, 
skirtingi.

Troba, kurioje gyveno Olga, buvo čia 
pat, už poros žingsnių, kas daryti? Pa
sibelsti, įeiti? Ne, tai buvo neįmanoma. 
Pastovėjo valandėlę ant sniego, bet spei
gas skaudžiai gnaibė kojų pirštus, nors 
ir apavas buvo šiltas. Apsisuko. Tegu 
Kurtas daro ką nori, tegu pagaliau ba
rasi ir pyksta, nėra prasmės dar kartą 
išgirsti paniekinamus, piktus Olgos žo
džius. Kad būtų tuo galima ką nors pa
siekti, — bet ne, nieko neduos tas pasi
kalbėjimas... /

Nuėjo porą žingsnių ir susvyravo. Vėl 
■' stabtelėjo. Ką daryti, ką iš tikrųjų da

ryti? Ją paėmė pyktis, kad neužmušė 
Olgos, kaip užmušė Oleną. Nebūtų tų 
visų rūpesčių ir barnių.

Pasidairė į namą, kuriame gyveno se-' 
šuo. Jos širdis nemaloniai virpėjo, — 
kažkas išėjo iš namų. Kaip pagauta nu
sikaltimo vietoje, pasisuko. Žvilgterėjo 
iš šono, šnairiai. Ne, tai nebuvo Olga,’ • 
tiktai jos šeimininkė. Stovėjo ties duri
mis ir žiūrėjo į kažką tolumoje, prisi
dengdama delnu akis nuo saulės. Šūk
telėjo į trobą, ir tuojau ten susirinko 
maža žmonių grupelė. Visi dengdavosi 
delnais nuo akinančios saulės ir sniego 
šviesos ir žiūrėjo viena kryptimi.

Išėjo ir Kriaučiukienė, pastebėjusi pro 
pravertas priemenės duris kaime suju
dimą. Pasižiūrėjo, ten kur žiūrėjo anie, 
ir valandėlei širdis jai apmirė, o paskui 
ėmė staigiai blaškytis, daužytis lyg pa
vojų šaukdama. Keliu vedančiu į kaimą, 
artinosi žmonių grupė. Ėjo susigrūdu
sią minia, žibėjo saulėje durtuvai. Slinko 
lėtai, lėtai.

— Vokiečiai eina? — sušneko žmonės 
prie trobų.

— Dar jų per ’ mažai buvo, naujų 
mums dar reikia...

— Ką galvoja, kad suras pas mus ką 
ėsti?

— Tai ne vokiečiai, — sušnibždėjo 
staiga Baniukienė įtemptai, veriamai. — 
Žmoneliai mano, įsižiūrėkite gi, tai ne 
vokiečiai!

— Iš proto išsikraustėt, kas gi gali ' 
būti? .
> Sušnarėjo, susiūbavo prie trobų.

— Mūsiškiai, dieve šventas, mūsiškiai 
eina...

— Įsižiūrėkite gerai, bobos, kaip gi 
mūsiškiai gali taip eiti?

Šviesią dieną, ramiai keliu?
— Mama, gi žvaigždės prie kepurių, 

gi žvaigždės! — cypdamas suriko Baniu- 
kienės Griša.

—■ Ką tu plepi?KMatai, gerai matai?
Akinanti šviesa klaidino ir trukdė. Iki 

skausmo įtempdavo akis.
— Mūsiškiai? Vokiečiai?
— Kur ten mūsiškiai... Pasirodė Gri- 

šai... Pasižiūrėkite, vokiečiai ramiai prie 
būstinės stovi, nė nesiruošia šaudyti...

— O Griša teisybę sako, — pareiškė 
Aleksandras, — gi mūsų kepurės...

— Tiktai džiaugtis nėra ko, įsižiūrėki
te, dabar matyti...

Moterys nutilo. Taip iš tikrųjų dabar, 
kai priartėjo keliu buvo matyti. Raudon
armiečių būrys ėjo keliu. Nėjo —vilkosi 
sniegu. O šalia jų ėjo ginkluoti vokie
čių sargybiniai.

— Mūsų belaisvius veda/— perskrido 
skausmingas šnibždesys.

— Mūsiškius veda...
Vis daugiau žmonių būrėsi prie kelio. 

Išsigandusiomis, plačiai pravertomis aki
mis žiūrėjo į besiartinančią grupę . ,

Ir jau buvo matyti aškiai. Žmonės ėjo 
sunkiai, su vargu. Kažką storžieviškai 
šūkavo juos lydintieji kareiviai.

— Viešpatie šventas, ir sužeistuosius 
veda...

— Veltinius nuo jų nuplėšė, bąsi eina...
— Visas kruvinas, pasižiūrėki Sonia....
Praeinantis vokietis rūsčiai šūktelėjo 

kažką susibūrusiems prie trobų žmo
nėms, bet jie neatkreipė dėmesio. Sto
vėjo vietoje žiūrėdami į besiartinančiuo
sius.

— Viešpatie šventas...
Dabar anie jau ėjo į kaimą. Iš arti 

buvo galima pasižiūrėti į išvargintus, 
mirtinai išblyškusius, pamėlynavusius 
vedamųjų veidus. Antroje gretoje be
laisvis purvinais skudurais aprišta, su
kruvinta galva vos vilkosi, svyruodamas 
kaip girtas.

— Ei, tu! — ragino jį sargybinis, ir 
pasitempdavo, tiesėsi, ir bandė eiti, kaip 
kiti. Kažkuris draugas atsargiai jį pri
laikė, kai tas stipriau susvyravo. Ir be
matant anam į ranką kirto buože, stai
giu ir trumpu smūgiu. Bejėgė ranka pa
kibo prie kūno, kaip nulaužta šaka.

— Dieve šventas...
Sunkiai vilko- įskaudusias, basas kojas, 

palikdami ant sniego kruvinus pėdsakus. 
Klupdavo, sunkiai kėlėsi, pasiremdami 
rankomis. Dažnai krito smūgiai.

Pusią stovėjo, žiūrėdama kaip ir kiti. 
Pamatė iš arti išbalusius, baisius veidus, 
kuriuose karštligiškai degė akys. Rudą, 
sukrešėjusį kraują ant tvarsčių, padary
tų iš kažkokių skudurų. Basas kojas, 
sutinusias, pajuodusias nuo nušalimų. 
Įdubusius skruostus, išdžiūvusias, su
skirdusias nuo šalčio lūpas. Įprasta, be
prasmė šypsena, sustingo jos lūpose.

— Nesijuok! — išgirdo šalia savęs ir 
net atšoko.

Tai buvo Olga. Sukąstomis lūpomis, 
sugniaužtomis kumštimis, rauktais an
takiais žiūrėjo į vedamuosius. Ir tuo
met staiga, per žmonių pečius, pro rau
doną rūką, kuris jai dengė akis, pamatė 
siaurą, blyškų sesers veidą ir žibantį 
auskarą virš kailio apikaklės, ir šypse
ną, priklijuotą prie blyškių lūpų.

— Nesijuok!
Pusią atšoko. Čia pat matė dideles, 

pykčio išlpėstas Olgos akis ir jos išrau
dusius nuo šalčio veidus ir pykčiu alsuo
jančias lūpas.

— Aš nesijuokiu, — pasakė automa
tiškai, ir jos akys nesąmoningai nuklydo 
paskui anuos, einančius pro šalį keliu 
žmonių vaiduoklius, raginamus buožių 
smūgiais, durtuvų dūriais.

— Juokiesi, — pasakė Olga ir visa jė
ga smogė į tą blyškų veidą, į tą bepras
mišką prie to veido priklijuotą šypseną, 
karininko meilužės veidą.

Pusią sucypė kaip šunytis, susirietė 
ir, staiga pravirkusį, bėgte pasileido na
mų link klupdama, painiodamas! į ilgus 
kailinių skvernus, griebdamasi rankomis 
už galvos.

O anie ėjo. Klydo karščiuojančių, de- * 
gančių akių. žvilgsniai į bobas, stovin
čias prie trobų.

— Duonos, — pasakė kažkuris, ir nors 
kirto jam į galvą buožės smūgis, atsilie
pė paskui jį ir kitas:

— Duonos... Savaitę nevalgėme...
— Jėzau mielaširdingas, — suvaitojo 

Baniukienė.
Ir moterys karštligiškai puolė į tro

bas. Vienu šuoliu šoko į grįčias, į kama
ras, virpančiomis rankomis ėmė iš ryšu
liukų, puodelių, iš slėptuvių už šventų 
paveikslų viską, kas dar buvo.
. — Duok, duok, o šventas dieve, grei
čiau, greičiau!

—■ Mūsiškiai?
Pirmoji iššoko Baniukienė. Nežiūrė

dama sargybos, puolė prie virtinės. Ran
kose nešė juodos duonos plutą, paskuti
nę žiauberę, kurią slėpė vaikams. ,

— Šalin! — riktelėjo vokietis, bet ne
išgirdo jo, nematė. Pastūmė jį, tiesė sa
vo duonos abišalę, kišo į sužeisto rau
donarmiečio rankas.

4- šalin — riktelėjo kareivis ir smogė 
jai užsimosėjęs į krūtinę.

(Daugiau bus)
♦ *

KAUNAS. — Kauno Kon
servatorijos koncertuose šį pa
vasarį pasirodė visa eilė mūsų 
įžymiųjų pianistų. Jų tarpe 
visasąjunginiame k o n kurse 
Maskvoje praeitais metais at
stovavęs Tarybų Lietuvos pia
nistus solistas Jurgis Karnavi
čius birželio 2 d. užsireko
mendavo kaip rimtas ir su
brendęs pianistinės kultūros 
propaguotojas. Solistui—inter
pretatoriui tenka ilgai dirbti, 
atmintinai paruošiant ne ma
žiau kaip dvi valandas užtrun
kančią vakaro programa ir 
pagaliau, visa tai su giliu susi
kaupimu išnešus estradon, pa
tiekti klausytojams. Tai dide
lis ir atsakingas uždavinys 
muzikui.

Gerai susipažinęs su įvai
riais metodais, savo muzikinės 
veiklos pagrindu solistas J. 
Karnavičius yra padėjęs Va
karų Europos mokyklą. Jei 
palyginti jį su ankstyvesniais 
koncertais, pastebimas žymus 
sutvirtėjimas technikoje ir to
no jėgos išvystyme. Tiesus ir 
lygus pastatymas išlaisvina jo piešia smulkiai miniatiūrinius 
rankų lankstumą oktaviniame vaizdus, 
(stacato) ir arpeginiame j u
dėjime. Tačiau šiaip garnį, Icn-; diską pastorale. Daugiau rea- 
gvai jam prieinamas brilijan- į listinis šių laikų tarybinis kla- 
tizmas, kai- kur pravedamas i sikas Chačaturian mūsų visuo- 
brilijantizmas, kai kur prave-1 menėje jau plačiau pažįsta- 
damas pedalo priedangoje. i mas. Labai įdomiai J. Kaima

is patiektos programos įvai-' vičiaus atliktą jo Tokkatą taip

rūmo pianistą sunku griežtai 
priskirti kuriai nors interpre
tacinei linkmei. Kaip muzi
kas jis, atrodo, meninio pasi
tenkinimo ieško harmonijoje, 
nes ši sritis jo skambinime y- 
patingai iškeliama. Nei trys 
mažiau autoriui būdingi Cho- 
peno preliudai, nei jo impro
vizacinė .Fatnazija f-moll ne
galėjo charakterizuoti pianisto 
didelio patraukimo chopeniš- 
kajam stiliui. Akademiškai 
kietas ir išdidus jo rankose 
suskambėjo Bachas. Giliai 
kultūringai solistas supranta 
M. K. Čiurlionį, pavyzdingai 
paskambinęs jo du preliudus. 
Lietuviškos operos “Gražina” 
autorius J. Karnavičius kon
certe buvo atstovaujamas su 
liaudišku šokiu “Džigūnas”. 
Su maža preliudine fantazija* 
“Atsisveikinimo žvilgsnis” bei 
dviem šokiais, pavadintais 
“Miranda” ir “Ariel”, buvo 
parodytas tarybinis kompozi
torius Polovinkin. Turtingos 
harmonijos ir dalimi impresio
nistinių nuotaikų fone autorius

pat esame Lietuvoje girdėję. 
Reikia pažymėti, jog abiejų 
tarybinių kompozitorių inter
pretacijoje pianistas laisvame 
stiliuje stengėsi surasti indivi
dualinius autorių bruožus.

Stambiausias kūrinys vaka
ro programoje buvo Fr. Listo 
Sonata h-moll. Šioje koncerto 
dalyje pianisto J. Karnavi- 
Čiaus pastangų vaisiai dar ryš
kiau atsispindėjo. Be techniki
nių sunkumų nugalėjimo in
terpretatorius čia susiduria 
su plačios Listo fantazijos for
minių kontūrų aiškiu išvedi
mu. Ištęstuose tematiniuose ir 
variaciniuose susipynimuose 
neatradus tikros muzikinės 
kalbos, kiekvienam pianistui 
atsiranda pavojus atsidurti be
sidaužančių garsų chaose. So
listas J. Karnavičius ir šioje 
srityje pasirodė pakankamai

tvirtas. Gaivalingų dinaminių 
kontrastų pakilimuose, pre
tenduodamas į laisvesnę tem
pų slinktį, solistas neišeina iš 
pagrindinių epochos ribų. Sa
vo pasigerėjimą solistui klau
sytojai reiškė karštais ploji
mais ir gausiomis gėlių puokš
tėmis.

M. Buivydas.

VERTA PAKARTOT
—Ir Pakartoja KRIENAS

Geresniam šuniui — di
desnis kaulas.

Paulius

Juo gudriau meluosi — 
juo daugiau parduosi.

Amerik. patarle.

SCRANTON, PA

I

t

kurių fragmentuose 
paslėpta, tačiau juntama, liau-

FIRE HOUSE INN

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

Įvyks Sekmadienį 
Rugp.

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

KOMISIJA.

Hicksville, L.’L, N. Y.25 East Marie St

t

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 pasipark^ti ir svetaine pokilims.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

GREEN STAR BAR & GRILL <♦>

<f>LIETUVIŠKAS KABARETAS
<♦>

>

<♦>

<f>

<!>

•>

fiSSML

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
* 

Liūdėsio 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.

John Baron Savininkas
i

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Rcumatiškus 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.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteiki am garbingas laidotuves

$150-
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

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.

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

Laidotuvių 
Direktorius
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FILE CLERKS

PRANEŠIMAI

PIKNIKAS
PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVES
(1ST)

SKELBKITeS LAISVĖJE

CRESCENT PICNIC GROUNDS
BOSTONO APYLINKEI

FUR COATS
PUTROS - KAILINIAI

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

4 Daliai Laiko 
? Pilnam Laikui

Patyrusios Prie Switch Board 
Insurance Brokerio Ofise

12-tas 
diena, 
girdė-

Generolas Mac- 
siūlė paplatint

VISOS 
šekr.

MERGINOS INDU 
• ATEMĖJOS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ir Adeliuk! 
rašytą rug
iu., gavome

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KELRODIS: Automobiliais važiuodami iš Philadelphijos ar per Philadelphią 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 busals, tai nuo Market St. Ferry paimkite No, 52 Bus Century-Transit Co. ir ju
mis daveš 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.

ries LABOR DAY Šventę)

ATMESTAS MACARTHU 
RO PASIŪLYMAS

KREIPKITĖS | MR. MARTE
139 FRANKLIN STREET, N. Y. C.

(197)

Prasidės prieš pietus 
iki vėlumos. Visus 

pikniko rengėjai.
Koresp.

MERGINOS
į buteliavimo department^ 

pageidaujama patyrusių prie kibelių lipdymų
5 DIENOS — 40 V AL. SAVAITĖ

ANGLIJA TAIPGI UŽTA- 
RAUJA LENKŲ “VALS

TIEČIUS”

COREMAKERS 
PATYRĘ 

Geležies Fabrikui 
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
KREIPKITĖS

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

EAST ORANGE, N. J.

VYRAI
MOULDERIS

Prie Iron Mašinos Moulderis. 
Patyręs Užbaigimui.

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA 
KREIPKITĖS

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

EAST ORANGE, N. J.

Tokio.
Arthuras
karinę talkininkų tarybą 
Japonijoj. Jis piršo priimt 
į tarybą dar septynių tal- 

jkininkų atstovus, o ne pa- 
sitenkint tiktai Keturių Di
džiųjų atstovais. Sovietų 
delegatas gen. Kuzma De- 
revianko. griežtai tam pasi
priešino,* ir Mac Arthur o 
planas tapo atmestas.

GERA ALGA
UNITED NATIONS 

CATERERS
United Nations Building

LAKE SUCCESS, LONG ISLAND
(202)

19 4 6
Labai patogioje vietoje

FINISERKOS
Moteriškų Robes. Gera Alga.

BELLANCA ROBE CORPORATION 
150 Blcecker St., New York City

ALgonquin 4-5471 
_________ * (196)

Rokiškis.
21-111-1946.

(Iš Darbo)

NACIŲ BENDRADARBIS 
KAIP ARABŲ AT

STOVAS
Palestinos arabai reika

lavo, kad derybose su ang
lais dėl žydų ir arabų tei
sių Palestinoje arabus at
stovautų buvęs vyriausias 
jų d v a s i š kis, Jeruzalės 
Mufti. Tas dvasiškis tre
jus metus tarnavo naciams 
prieš talkininkus. Dabar jis 
gyvena viename Egipto pa
pločiu j e, o Egiptas — anglų 
globoj.

Pagaliau įvyko seniai lauk
tas Lietuvių Literatūros Drau
gijos 12 kuopos susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo apie 9 
nariai. Pirmininkavo A, A. 
Valinčius.

Po raportų buvo perskaity
tas laiškas nuo Meno Sąjun
gos. Laiškas priimtas ir drau
gai sumetė penkis dolerius dėl 
organizacijos parėmimo. Nu
tarta užsimokėti duokles į ap
skritį. Nauju sekretoriumi iš
rinkta P. Radišauskienė. Sena
sis iš pareigų atsisakė dėl gy
venimo sąlygų.

Nutarta rengtis prie pikni
ko, kurį rengia LLD 
apskritys rugpjūčio 25 
Pikniko rengėjai, kaip 
tis, darbuojasi rankas pasirai
toję, kad patenkinti visus pik
niko dalyvius. Manoma turėti 
visokių gėrimų ir užkandžių.

Piknikas įvyks Rocky Glen 
parke.
ir tęsis 
kviečia

NUOLAT 
Gera Alga

D A VIS DORLAND &
COMPANY

280 Broadway, New York City
(198)

Kalbės ANTANAS BIMBA, Laisvės Redaktorius
NEPRALEISKITE PUIKIOS PROGOS, ATSILANKYKIT, PASILINKSMINKIT IR 

PAREMKITE SAVO DIENRAŠTĮ

BODY 
IR FENDER VYRAI 

TURI BOT PATYRĘ 
GERA ALGA. NUOLAT.

R. & J. AUTO BODY 
243 East 138th Street, Bronx. 

Vienas blokas j rytus nuo 3rd Avė.
(197)

CHESTER, PA.
Du busai yra paimti rugsėjo 1 d. 

važiavimui j Laisvės pikniką, Glou 
cester Heights, N. J. Norintieji va 
žiuoti busu, tuojau matykite komi 
siją: V. Gizauską ir A. Lipčių. Bu 
sai išeis nuo Lietuvių Kliubo, 11 v 
ryto. (196-197)

London. — Ne tik Ame
rika, bet ir Anglija pasiun
tė protestuojančią notą 
Lenkijos valdžiai, kad • ji, 
girdi, persekioja lenkų Val
stiečių Partijos vadus ir 
aprėžia jų besirengimus 
rinkimams. (Tų “valstie
čių” tūzas St. Mikolaičikas 
jau ne kartą išstojo prieš 
dabartinę, demokratinę 
Lenkijos .valdžią.)

rėt, kaip dabar beatrodom.
Tiesa, aš ir nepaklausiau 

tavęs, kaip manai dabar gy
venti, o gal galima būtų at
važiuoti pas mus Lietuvon 
gyventi; darbo pas mus už
tektinai yra, ne taip, kaip 
pas jus Amerikoje, kur am
žinai po kelis milijonus be
darbių vaikšto. Bet tik tu 
įpratai ten prie šilto klima
to, tai tau būtų pas mus 
šalta. Bendrai, pernai va
sara buvo lietinga ir šiltų 
dienų galėjome ‘ suskaityti 
kokių 10 dienų per visą va
sarą; žiema šiemet nebuvo 
jau taip šalta, tik kovo mė
nesy paspirgino šaltis, taip 
14-15 dd. naktimis buvo iki 
20 ir daugiau laipsnių šal
čio. Vakar ir šiandien jau 
rūkas, nebešala, visur van
duo ir rogių kelias jau bai
giasi. Iki šio laiko buvo la
bai geras rogių kelias ir aš 
kas šeštadienį važiuodavau 
Panemunėlin, o pirmadienį 
grįždavau į darbą, bet da
bar, subiurus keliams, ne
begaliu parvažiuoti arkliu.

Na, tai matai, siuntei lai
šką Petrui, bet atsakau aš. 
Mat jis malūne labai užsiė
męs, tai visa šeima mane 
įgaliavo parašyti tau laišką 
ir siunčia visi tau ir tavo 
žmonelei nuoširdžiausius 
linkėjimui, ypač mano Ni
jolė stovi prie manes ir ra
gina, kad kuogreičiausiai 
parašyti ir išsiųsti dėdei 
laišką. Aprašyk apie savo 
gyvenimą plačiau, kuomet 
rašysi kitą laišką.

Sudie! Bučiuojame visi ir 
jus visus. Tavo sesuo.

O. Stočkiene.

LAWRENCE, MASS
LLD 37 kp. susirinkimas 

rugp. 25 d., 2 vai. dieną, Maple Par
ke. Visi nariai būkite, kviečiame ir 
sekretorę, nes turime daug svarbių 
‘tarimų. Taipgi prašome ir LDS Ko
miteto narius, Maple Parko Bendro
vės Komitetą, ir Lietuvai Pagalb. 
Teik Kom. narius. Šiame susirinkime 
reikės apsvarstyti svarbų klausimą. 
Kuriems žingeidu žinoti, būkite lai
ku. — S. Penkauskas. (195-196)

kad jie Juodupėje turėjo 8 
ha žemės, dviejus namus, 
vieni buvo visai moderniš
ki ir gražūs; ūkio pastatus 
irgi visus gerus turėjo, bet 
prieš užeisiant vokiečiams 
žuvo jos vyras ir liko ji su 
dviem mažais vaikais. Val- 
dukui dabar 10 metų, o Iru
tei 7 metai. Bet negana to, 
laike praeinančio fronto su
degė jos visi trobesiai, ir li
kosi ji viena su mažais vai
kais be pastogės, todėl ir 
gyvena ji dabar Žiobišky, 
nes ta apylinkė liko svei
ka, nepaliesta fronto. Lai
ke mūšių ir mes iš Pane- -, 
munėlio ten buvom nubė
gę, kadangi Panemunėly 2 
savaites stovėjo frontas ir 
Panemunėlio stotis, mieste
lio vidurys sudegė visai, 
kaip Kaušakio, Petronies i- 
ki mūsų senųjų gyventų 
namų. Šiaip dėl karo Ro
kiškio apskritis šiek tiek 
ir nukentėjo, yra sudeginta 
daug trobesių, bet ir žmo
nių didelė trūkumą; darbo 
yra labai daug, o darbo jė
gos — maža.

Visus stambesnius ūkius 
išdalino, paliko tik po 30 
ha, kitas ir pats atsisakė ir 
atidavė žemę į fondą, to
dėl yra daug naujakurių, 
naujai gavusių žemę.

Iš tolimesnių giminių Mi- 
tragalio dėdė Juozas mirė 
šiemet, o ir Žiobiškio dėdė 
Pranas silpnas. Jei atva- 
žiuotumei pas mus, tai nie
ko nebepažintumei, nes vi
si paseno, kiti užaugo, treti 
žuvo kare.

Na, tai matai, šiek tiek 
aprašiau savo gyvenimą ir 
gali susidaryti šiokį tokį 
vaizdą. Atsiųsk, kitą laišką 
rašydamas, savo, žmonos, o 
gal ir vaikučių turi, fotog
rafijas; nors pas mus po 
karo dabar su fotografijo
mis sunku, bet mėginsime 
ir mes tau pasiųsti pasižiū-

Daug kas klausinėjo ma
nęs, ar aš negaučiau savo 
sūnaus Ivano Kirovo auto
grafuoto paveikslo.

Štai jo adresas:
Ivan Kirov, 

Selznick Studio,
Culver City, Calif.

Parašykite jam, o jis 
mielai prisius jums savo 
autografuotą atvaizdą, kas 
tik jo norėtų. Rašykite visi 
šituo studijos adresu, tai 
studijos vedėjai geriau ži
nos apie artisto populiaru
mą. Tatai irgi tvirtina jo 
prestižą.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
P. S. Jau esu dabar na

mie, Niūvarke, 20 d. rug
pjūčio.

PHILADELPHIA, PA
Visi; Laukiamas Didysis

____________________ •_________________ (198)

GESINIŲ PEČIŲ SUSTATYTOJAI 
Kreipkitės

HENRY WATERMAN & BRO. CORP..
1852 FLUSHING AV., BROOKLYN 6. N. Y.

(196)

Lietuvių Parko Bendrovė ir 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
28 kuopa bendrai rengia pik
niką rugsėjo pirmą sekmadie
nį. Ant rytojaus bus darbinin
kų diena (Labor Day), tai 
bus proga piknike gerai pa
silinksminti, nes ant rytojaus 
nereikės į darbą eiti.

Šiemet parko bendrovė iš
leido daug pinigų ant pataisy
mo parko, o šiemet nebuvo 
galima daug piknikų surengti 
kaip bendrovei, taip kitoms 
organizacijoms, nes stokavo 
alaus. Todėl mažai buvo įplau
kų, iš kurių būtų ’galima pa
dengti parko pataisymo išlai
das. Tuo būdu‘pikniko rengi
mo komisija atsišaukia į visus 
šios apylinkės lietuvius, kad 
būtų taip geri skaitlingai da
lyvauti piknike ir paremti mū
sų šią įstaigą, kuri yra labai 
svarbi. Komisija mano, kad 
šis parkas svarbus visiems wa- 
terburiečiams ir visos apylin
kės lietuviams. Visos draugi
jos gali gauti parką savo pa
rengimams labai prieinama 
kaina. O vieta labai patogi ir 
graži. Privažiavimas prie par
ko irgi labai parankus.

Komisija, iš savo pusės, dės 
visas pastangas, kad gauti už
tenkamai alaus. O draugė 
Strižauskienė žadėjo, kad bus 
užkandžių parūpinta užtenka
mai dėl visų.

Todėl dar kartą kviečiame 
atsilankyti skaitlingai. Iki pa
simatymo.

Pikniko Komisija.

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

UŽEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ RINKTINIUS

NAUJUS FUR COATS
Geresnės Kokybės.ir už Žemesnę Kainą

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

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

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

Montevidejuje, Urugva
juj, Jono Kirstuko šeimą 
pasiekė laiškas iš Tarybų 
Lietuvos, rašytas jo sesers. 
Savo skaitytojams šį įdomų 
laišką patiekiame veik išti
sai, praleisdami tik apie po
rą sakinių, liečiančių gry
nai asmeninius

skirtas . Neniškos malūno 
vedėju.

Daugis jau didelis vyras, 
1943 m. baigė Rokiškio gim
naziją, paskiau po to dar 
vienus metus mokytojavo, o 
dabai;, šiais mokslo metais 
mokinasi Kauno Universi
tete, Technikos fakultete; 
jis labai gabus matemati
kas, todėl mokslas sekasi 
neblogai, tik rudenį buvo 
susirgęs vidurių šiltine, tai 
apie pusantro mėnesio iš
gulėjo ligoninėje, bet dabar 
jau sveikas ir mokinasi. Tu
riu dukrelę, Nijolę, 12 me
tų; ji mokinasi Rokiškio 
gimnazijoje antroj klasėj. 
Aš, tiesa, neparašiau, kad 
gyvenam Rokiškyje drauge 
su Nijole ir dirbu apskri
ties vykdomojo komiteto 
sekretore; tai ta pati įstai
ga, kur seniau buvo aps
krities viršininkas. Augus
tas liko Panemunėlyj, nes 
ten laikome karvę, nusipe- 
nim kiaulę, tai ekonomiškai 
lengviau gyvent, nes ir 
Daugiui reikia siųst Kau
nan ir man su Nijole reikia 
padėt; daržą turim nemažą, 
karvei pašaro pusei žiemos 
užtenka, tai taip ir gyve
nam.

Petras su žmona visą o- 
kupacijos laiką gyveno Žio
bišky, o dabar persikėlė gy
vent į Panemunėlį, dirba su 
Augustu malūne, reikalų 
vedėjo pareigose; jo žmona 
visą laiką gyveno Žiobišky, 
bet dabar gal paliks savo 
ūkelį ir važiuos į Panemu
nėlį ; pašeimininkaus ten 
Augustui su Petru, nes, kai 
manęs -nėra, reikia samdyti 
kokia" nors svetima moteriš
kė už šeimininkę.

Julei tai ištiko didžiau
sia rielaimė. Gal tu ir žinai,

MERGINOS
Patyrusios prie pronging stones ir auskarių.

Gera Alga. H. & H. NOVELTY CO.
401 East 138th Street. JEROME 8-6184
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PUIKI SALĖ ŠOKIAMS
56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.

Piknikas prasidės 11 valandą ryto.
Įžanga 50c Asmeniui, taksai įskaityti

£3F TAI BUS PASKUTINIS PIKNIKAS ŠIĄ VASARĄ
Bus daug svečių iš kitų miestų. Susitiksite ir pasimatysite su dauge

liu savo pažįstamų, su kuriais nesimatėte per daugelį metų.

TURĖSIME ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

LLD 43 kp., rugpjūčio mė
nesio susirinkime buvo per
skaitytas laiškas nuo Meno 
Sąjungos. Mūsų kuopa tuo tar
pu yra skaudžiai užgauta, nes 
neilgu laikotarpiu kelis veik
lius narius gamta pasiėmė pas 
save, o kiti, dėl gyvenimo są
lygų, išvažinėjo kitur. Tokiu 
būdu pasilikom mažų spėkų 
ir nepajėgiam suvaidinti kokį 
veikalėlį ir pasidaryti kuopai 
pinigų, nors pas mus publika 
tuom įdomaujasi, laiko ir kaš
tų tam nesigaili. Bet mes vis- 
tiek sveikinam Meno - Kultū
ros suvažiavimą, nors su ma
ža auka, sekamai:

Po $5: LLD 43 kp. ir J. 
Grušelionis.

Po $1: M. Jenčiulienė, A. 
Šaukus, F. Kuklis, J. Jenčiu- 
kas, P. Jozokas, J. V. Stanke
vičius ir B. Radzevičius.

Viso aukų sudėta $17.
LLD 12 apskričio komisijos 

atsišaukime dėl darbininkų 
piknike apsiėmė keletą liuos- 
noriai padirbti. Piknikas ren
giamas Rocky Glen Parke, 25 
d. rugpjūčio. Visi prašomi da
lyvauti ir pažįstamus užsi- 
kviesti, nes piknike bus gėri
mų, ir užkandžių, iki valiai.

Brangus Joneli
Tavo laišką, 

sėjo mėn. 1945 
jau šiais metais vasario pa
baigoje, bet iki persiuntė 
pas mane, tai ir kovas atė
jo. Mums visiems labai link
sma, kad tu gyvas ir svei
kas, todėl aprašysiu tau 
mūšų visų gyvenimą.

Pirmučiausia pradėsiu 
nuo artimųjų: sunkiausias 
periodas mano gyvenime, 
tai buvo vokiečių okupaci
jos. Kuomet 1940 m. pas 
mus susitvėrė tarybinė vy
riausybė, aš dirbau Pane
munėlio valsčiuje. Prasidė
jus karui ir užėjus vokie
čiams susitvėrė iš vietinių, 
taip vadinamieji “baltieji 
partizanai”, kuŲe vokiečių 
pritarimų daug žmonių a- 
reštavo ir sušaudė. Mane 
irgi kaip buv. tarybinę tar
nautoją norėjo sušaudyti, 
apie mėnesį laiko kalino ir 
paskiau sušvelnėjus aplin
kybėms paleido, bet visą 
laiką gyvenau neramiai, 
nes ir Vokietijon darbam^ 
norėjo išvežti, tik Augustas 
visur bėgiojo, dėjo pastan
gas, tad ir išgelbėjo nuo 
sušaudymo ir Vokietijos la
gerių. Laike vokiečių oku
pacijos Augustas dirbo Pa
nemunėlio linų fabrike, kur 
apdirba linų žaliavą, tai 
tame fabrike- Augustas dir
bo šaltkalviu, o dabar, prie 
tarybinės santvarkos, pa-

MONTELLO, MASS.
Naujosios Anglijos Moterų Sąry

šio piknikas įvyks rugp. 25 d. Liet. 
Taut. Parke, 1 vai. dieną. Bus gera 
muzika ir šokiai. Turėsime įvairių 
gardžių užkandžių. Nepraleiskite 
progos neatsilankę. — Kom.

(196-197)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki 

mas įvyks 27 d. rugp., 7:30 
155 Hungerford St. Draugės 
kviečiamos dalyvauti. — V. K., 

(196-197)

STALIORIAI
Linos 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)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
IR MAUDYNIŲ AP2IURETOJOS

Linksmos Darbo Sąlygos. Gera Alga.

IROQUOIS HOTEL
49 West 44th Street, N. Y. C.

(198)

VYRAI - MOTERYS 
Abelnas Fabriko Darbas 
PATYRIMO NEREIKIA 

DIENINIAI IR 
NAKTINIAI šį FT AI 

VIRŠLAIKIAI 
Progos Pakilimams

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

ŠEŠTADIENĮ 
Interstate

Container Corp. 
COOPER AVE. & 80TH ST. 

GLENDALE, L. I.
(196)

ODŲ DIRBINIAI 
Patyrusios prie apdirbimo dailią dėžių. 
GERA ALGA. .247 E. 84th STREET. 

RHINELANDER 4-4141 
__________________________ (197)

OPERATORĖS
Patyrusios 

norinčios mokytis; moteriški kaklam 
parėdalai, ponchos, dickies

UNIVERSAL NOVELTIES 
668 UNION STREET

BROOKLYN

OPERATORIAI
Prie Singer Sewing Mašinos 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
J ARCO MANUFACTURING CO.

134 NOLL ST., BROOKLYN, 
Canarsic Line. Morgan Ave. Sta.
________________________________ (196)

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

HUDSON SPORTSWEAR CO.,
4546 BERGENL1NE AVE.

UNION CITY, N. J.
<197)
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PUIKI SALIUKe su ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

ant gyvulių nei pieno ar pieno 
produktų.

mie- 
Par- 
vie- 

vesti

De- 
kad

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

CAMBRIDGE
15 jewel* . . . $2975

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

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

įei- 
23- 
pri-

Tel. SOuth 8-5569
i

DEAN
15 |ewol» . . . $2475

PATRICIA
17 jewel* . . . $2475

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

sembly Distrikto.
Kongresmanas Vito 

Marcantonio

Cary Grant ir Ginny Simms scenoje iš muzikališkos 
spalvotos filmos “Night and Day,” rodomos Holly
wood Teatre, Broadway ir 51 st St., New Yorke.

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

Išskiriant trečiadieni 
Ir sekmadienį.

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

S
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Parsiduoda farma, 135 akrai geros 
žemes, 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., 
Ozone Park, N. Y. (193-198)

šeštas Puslapis
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Williamsburge Pirkikai 
Veiks ir Toliau prieš 
Aukštas Kainas

Šios susiedijos Vartotojų 
Taryba savo lapelyje į pirki- 
kus sako:

“Mūsų vėliausis streikas 
ant Havemeyer ir Lee Avė., 
vestas bendrai su viso miesto 
Pirkikų Streiko Komitetu, bai
gėsi laimėjimu. Decontrol 
Boardas įsakė iš naujo kon
troliuoti mėsos kainas. Tai dė
ka mūsų reikalavimams.”

Tačiau, kadangi daugelio 
kitų maisto produktų kainos 
nesvietiškai pakilusios ir tebe- 
keliamos, taipgi, kad OPA nu
kelia mėsos kontrolės įvedi
mą iki rugsėjo 9-tos (iš karto 
buvo skelbiama, kad kontro
lė įvedama su rugpjūčio 23— 
čia), tai Vartotojų Taryba 
nenutrauks veiklos.

Vartotojų Taryba šaukia 
organizacijų atstovų ir varto
tojų mitingą šio penktadienio 
vakaro 8 vai., rugpjūčio 23- 
čią, 193 South 8th St. (netoli 
Roebling). Svarstys, kas bus 
veikiama toliau.

Mitinge taipgi raportuos 
apie areštą Vartotojų Tarybos 
pirmininkės Paulinos Kaplan 
su jos kūdikiu.

Tokios Buvo Mėsos 
Kainos prie OPA

Naujai valdinei Price 
control Board paskelbus, 
mėsos kainos bus grąžinamos 
į buvusias birželio 30-tą, nori
si prisiminti, kokios tos kainos 
buvo. Už svarą tuomet New 
Yorke mokėta:

Mažas Skaičius Piliečių 
Tedalyvavo Nominacijose

Pasekmėje balsuotojų pasi
likimo namie, neišėjimo bal
suoti nominacijose, darbinin
kams kandidatams nepavyko 
laimėti tiek nominacijų di
džiosiose partijose, kiek siek
ta. Tų partijų reakcinės ma
šinos gerai žino savuosius, bu
vo susimobilizavusios. Jų nėra 
labai daug kai kuriuose dis
triktuose, bet po generalės 
mobilizacijos užteko, kad lai
mėti prieš mažiau mobilizuo
tas darbininkų ir jiems talki
ninkų jėgas.

Tuose distriktuose, kur mo
bilizacija buvo gerai praves
ta ir darbininkai gerai pasiro
dė, nors ir ne visur laimėjo.

Samuel Kaplan, East New 
Yorke - Brownsvillej yra vie
nintelis laimėjęs visų trijų di
džiųjų partijų nominaciją į 

| Valstijos Seimelį iš 24-to As-

Vito Marcantonio laimėjo 
demokratui nominaciją ir yra 
reguliaris Darbo Partijos kan
didatas iš naujo išrinkimui į 
Kongresą iš 18-to kongresinio 
distrikto.

rodant, kad žmonėms darbie- 
čių programa priimtina, jeigu 
tiktai apie ją sužino.

Leo Isacson gavo trečdalį 
balsų visų užsirašiusių demo
kratų, kurie atėjo balsuoti.

Charles Collins, negras uni- 
jistas, kandidatuojąs į Valsti
jos Senatą darbiečių tikietu, 
gavo 1,516 balsų įrašymu, o 
jo oponentas Panken, buvęs 
oficialiai uždėtas ant baloto, 
turėjęs reakcininkų ir didžio
sios spaudos paramą, gavo tik 
214 balsų.

Apie ketvirtadalis visų bal
savusių Queens demokratų 
padavė balsus už George H. 
Rooney, nors laimėtoju kol 
kas išėjo esamasis kongresma
nas Barry.

Bronxe kandidatavęs Ches
ter Addison nelaimėjo nomi
nacijos, bet gavo apie pusę vi
sų balsavusių republikonų bal
sų.

Brooklyne Mrs. Jackson ne
laimėjo republikonų nomina
cijos, bet gavo netoli tiek bal
sų, kiek ir laimėtoja. Tačiau 
Mrs. Jackson vistiek kandida
tuoja tame distrikte, 
Partijos tikietu’.

Jautienos ir Avienos
Round steiką 45c.
Porterhouse 56c.
Vieršienos sirloin 40c.
Avienos chops 64c.
Hamburger (maišytos)

Kiaulienos
Grade A lašiniai 43c.
Rūkyta, pjaustyta hamė 49c.
Centriniai chops 40c.
Sugrąžinamosios kainos 

na galion šį penktadienį, 
čia. Sugrąžinamos, reikia
pažinti, ne iš keno nors malo
nės. Prieš aukštas mėsos kai
nas, kaip atsimename, pirki
kai ir unijos kovojo, streikavo. 
Dėl to ir valdiniai sprendėjai 
kainų apie tai labiau pagalvo
jo.

Marcantonio buvo aršiau
sia puolamas, viso miesto re
akcinės kanuolės buvo atsuk
tos prieš jį. Pažangieji pajėgė 
koncentruotis už jį tik kai ku
riuose distriktuose ir tuose 
distriktuose jis gavo daugiau 
balsų, negu jo oponentas. Ta
čiau ten, kur nebuvo darbie
čių koncentruotos kampanijos, 
jo oponentas republikonų no
minacijai jį viršijo.

Demokratuose Marcantonio 
gavo 9,778 balsus, jo oponen
tas Hannigan 9,216. RepublL 
konuose jo oponentas Bryan 
gavo 3,641 balsus, Marcanto
nio 2,760 balsų.

Kongresmanas Adam Clay
ton Powell laimėjo demokra
tų nominaciją 22-me kongre
siniame distrikte, bet negavo 
republikonų nominacijos, ku
rios jisai siekė taipgi.

Philip J. Schupler laimėjo 
demokratų nominaciją 19-me

Sakalėlis New Yorke
Nežinia iš kur lėkdamas sa

kalas užkliuvo, o gal ir visai 
tiksliai, atostogomis, sumanė 
atlankyti New Yorką. Kur bu
vęs, kur nebuvęs, paukštis nu
sileido netoli Miesto Salės ir 
bejėgiškai išsitiesė ant gatvės, 
pavargęs. Praeivis šoko retą 
svečią gelbėti nuo atvažiuo
jančio sunkvežimio. O svečias 
už rūpestį atsimokėjo gelbėto
jui įžnybimu rankos.

Paukštį nugabeno į Gyvu
lių Globos Ųraugiją, kol atsi
ras namai. Anot rastos ant 
kojos toblytėlės, jo namai ran
dasi Washingtone. Bet ar jis 
iš ten ir atskrido, o gal tik iš
trūko į tenai vežamas iš sve
tur.

Brooklyno 13-me kongresi
niame distrikte demokratų 
nominaciją laimėjo esamasis 
kongresmanas Donald O’Toole 
prieš arti tiek pat balsų ga
vusį oponentą Hurley.

Visi minėtieji kandidatai 
turėjo ir Darbo Partijos para- 

reguliariais 
tik yra už-
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Vilniaus Instituto 
Reikalu

Vienas brooklynietis, 
bus Lietuvos žmonių rėmėjas, 
pridavė $30, jis iš anksčiau 
yra davęs $70. Tai iš viso au
kavo šimtinę.

Mūsų Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto veikiantysis 
pirmininkas V. Čepulis, per 
pikniką, įvykusį rugpj. 11 d., 
(Linden, N. J.),, priėmė $30 
nuo Jono ir Katrinos Kali
nauskų, iš Freehold, N. J. Pi-, 
nigus pridavė Centram širdin
gai

Laivai Ateina Pilni 
Erkiy, Norėsiančią 
Dykos Duonos

mą. Vieni 
kandidatais, 
girti.

Kiti Irgi
Paramos Partijose

Kiti kandidatai, nors nelai
mėjo didžiųjų partijų nomina
cijos, tačiau parodė, jog žymi 
dalis demokratų ir republiko
nų piliečių pritaria darbiečių 
programai, uz ją balsuoja.

Eugene P. Connolly pralai
mėjo demokratuose, bet tuose 
distriktuose, kur buvo už jį 
dirbta, jis gavo po daugiau 
balsų už laimėtoją Flynn, pa-

CENTRAL BROOKLYN
Į Philadelphijos 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 t
Iš Williamsburg busai išeis nuo Laisves sales, 

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

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

in-

negali būti tinkamos kontrolės L-ame susirinkime, įvykusiame 
nnf crvvnliii nni ninnn ar nipno I __x........... • __ i____

Rep.

JONAS LAZAUSKAS

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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, 

Kampui Broadway ir Stone Aye. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

New Yorko East Side
Veda Kovą prieš 
Branguma Pieno 

o o-

Komitetas kovai prieš 
fliaciją anaiptol nepadėjo 
šalį tikriausio įrankio — pro
testo. Nežiūrint valdinio De
control Boardo paskelbimo, 
kad pieno kainų kontrolės ne
bus, komitetas sako, jog kon
trolė reikalinga ir galima.

Komitetas renka parašus po 
atvirutėmis, reikalaujančiomis, 
kad vyriausybė kontroliuotų 
kainas pieno ir kitų maisto 
produktų. Tarpe kitko, reika
lauja, kad būtų kontroliuoja
mos ir grūdų kainos, nes be to

Su kiekvienu laiyu, kuris at
veža taip vadinamus “pabėgė
lius,” atvežama visas maišas 
erkių, visuomet mitusių ir no
rinčių misti prakaitu kitų, at
vykstančių su viltimi pasijung
ti amerikiečius darbo žmones.

Daugiau Amerikos Grūdų 
Teks Užsieniams

Washington.— Jungtinės 
Valstijos galės išgabent į 
užsienius daugiau kaip 
250,000,000 bušelių grūdų iš 
11946-47 metų derliaus, sakė 
ž e m d i rbystės sekretorius 
Clinton P. Anderson.

Brooklyniečiams gerai žino
ma iš jos veikimo lietuvių me
ninėse organizacijose — Aido 
Chore ii1 Liaudies Teatre, Ju
lia Stankaitienė praeitą šešta
dienį, rugpj. 17 d. išvyko po
ilsiui, atostogoms į Uniondale, 
Pa., (netoli Scrantono). Ji ten 
mano pabuvoti dvi savaites. 
Gal būt, kad iš ten ji važiuos 
tiesiai į philadelphiečių ren
giamą Laisvės naudai pikniką, 
rugsėjo 1, o iš pikniko atgal 
į Brooklyną ir vėl j darbą ir 
organizacijose veikimą. O dar
bo meninėse organizacijose 
dabartiniu laiku yra be galo 
daug. Dabartiniu laiku visais 
garais ruošiamasi Meno-Kul- 
tūros suvažiavimui Chicagoje. 
Veikalas “Prieš Srovę” jau 
mokinamas! iš naujo. Prie to, 
Liaudies Teatras savo praei-

antradienio, rugpj. 20 vakarą, 
nutarė dar susimokinti vieną 
ar daugiau veikaliukų, su ku
riais galėtų pasirodyti suva
žiavime. Tam darbui vadovau
ti apsiėmė Jonas Valentis.

Taigi, tikimasi, kad šiame 
veikime drg. J. Stankaitienė, 
kaip ir visuomet, bus įjungta.

Linkime Juliai gero ir sma
gaus poilsio ir sugrįžusiai vėl 
veikti energingai.

šokdamas nuo George Wa
shington tilto, Roger A. King
sbury, 60 metų, savo kūno 
smūgiu nulenkė dviem šimtais j 
pėdų žemiau aplink stulpą 
esančią geležinių, štaketų tvo
rą ir ant jos pakabo.

Praeitą antradienį tarpe at- 
vykusįų laivu Vulcania 899 
keleivių buvo grupė tokių iš 
Lenkijos. Ponios pasigardžiuo- 
damos gyrėsi, jog.( jos tik dėl 
to nenorinčios gyventi Lenki
joje, kad ten dabar, girdi, 
“kaip ir Rusijoje,” vis dau
giau ir daugiau įsigali idėja— 
kas nedirba, tas nevalgo.

žinoma, jos išsireiškė ne 
tais žodžiais, bet iš jų tirados 
apie tai, kokia “bloga dabar
tinė Lenkija, jos valdžia,” taip 
ir jauti, kad tos poniulės tik 
laižosi tūpti tau ant nugaros 
ir tavimi važiuoti.

Tarpusavyje grupės tų po
nių viena už kitos gyrėsi, ko
kiais jos bizniais užsiims, 
kaip jos gyvens, ką pirks ir 
t.t. Jos, matyti, iš to “vargo” 
bėgdamos ir aukselio atsive
ža.

Kaip skirtinga nuo tų kitų, 
praeities ateivių, kada atva
žiuodami rūpindavosi, kur ir 
kaip gaus darbą; kada sutau- 
pins pirmą penkinę pasiųsti 
likusiems skurde saviškiams 
pagelbėti; kada susitaupins 
šimtelį kitą žemės sklypeliui 
įsigyti ir “skris atgal į tėvy
nę, grįš pas savus.” Šiems — 
tik spjauti ant tėvynės, po 
velniai ssu savaisiais,’jeigu iš 
jų nebegalima tukti be darbo.

N cb© gelis*

Užlaiko Valgių ir Gėrimą Įstaigą 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

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. 8T. 2-8342

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

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU 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 JKVerjTeen *-9612

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

BEATRICE 
17 jewel* . . $297s

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


