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Rašo R. MIZARA

Sužinoję, kad Liudas Gira 
. mirė, Vienybė su Keleiviu pa

leido savo kakarines.
Tysliava jį prakeikia ir pa

reiškia, jog Gira kaipo poe
tas “buvo prarūgęs.“

Kas tuo norėta pasakyti, ne
žinau ir tai nesvarbu. Svarbu 
tai,’kad pats Juozas yra gėręs 
Giros rūgštį ir kad jis turėtų 
žinoti, jog mirusiojo poeto 
niekinimu savo prestyžo nepa
kelsi !

Vilnis pastebi, jog dėl Liu
do Giros mirties:

“Gilus liūdesys suspaudė 
lietuvių liaudies širdį. Tėvynė 
jį apraudojo. Bet raudos tos 
yra įsipareigojimas naujiems 
darbams.”

Taip,

p
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TITO ĮTARIA AMERIKOS LAKŪNUS KAIP KARO ŽVALGUS
Per 10 Dienu Dar 110 Amerikos ir Anglijos Anglija Ginkluoja

Lėktuvų Perskridę per Jugoslaviją Turkam Dardanellu

vakari-
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i karinių įrengimų prie Dar
danellu.

naujiems darbams!
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Grigaitis su šimučiu 
iš Chicagos į Grand 

(Mich.) pasikalbėti

Pajungkime atomo energi
ją taikos reikalams, žmonėms 
gyvenimui gerinti, bet nenau- 
dokim jos karo provokavimui.

tokią 
kur 

Kon-

Keleivis Spjaudosi.
Pas Vandenbergą.

Keleivis rašo:
‘‘Liudas Gira, kaipo poetas,
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LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Hearsto ir jai tolygi spauda 
nuolat rėkia už karą prieš Ta
rybų Sąjungą.

Lietuviškieji smetonininkai 
ir jų talkininkai daro tą pa-

vieno tokio 
reikalauja 

Indijai ne- 
ir pašalint

. x> c a

dėlis į mūsų raštiją, yra ne
ginčijamas. Liudas Gira nema
žai yra nusipelnęs ir kaipo kri
tikas bei literatūros istorijos 
tyrinėtojas . . .”

Bet: jo dar šviežią kapą
visi padorūs lietuviai širdingai 
nusispjaus ir pasistengs tą ne
garbingą žmogų pamiršti. .

Nuplepėta tikrai keleiviš
kai ! Taip, Keleivio redakto
rius gali pasididžiuoti galėji
mu “širdingai nusispiauti” ir 
špygą atkišti. Tai jo specia
lybė! Dėl to jis ir vadinamas 
“špygos kavalierium.“

Keleivis širdingai spjaudosi 
savaitė iš savaitės, tačiau dėl 
to saulė nesiliauja tekėjusi.

Dėl to, kad Keleivio redak
toriai širdingai nusispiaus į 
vieno žymiausiųjų lietuvių tau
tos poetų kapą, Liudas Gira 
nebus jo tautos pamirštas. Po
eto darbai pasiliks lietuvių 
tautoje ilgiems, ilgiems lai
kams, kuomet “širdingo nusi- 
spiovimo“ ir špygų kavalierių 
niekas žinoti nežinos — savo 
širdingose seilėse jie paskęs, 
o špygos sudarys jiems garbės 

r sargybą!

Ponai 
nulėkė 
Rapidsą 
su senatorium Vanderbergu,
kuris, po to, išlėkė į Paryžiaus 
taikos konferenciją.

Šią kelionę Naujienos labai 
populiarizuoja, tarytum tai 
būtų didelis dalykas.

Vienas aišku : šiuo savo
giu Grigaitis su šimučiu pri
kirto adv. Olį. Ligi šiol Olis 
vjsuomet kalbėdavosi su 
deliais vyrais,“ na, o čia, va,
tarybininkai pasiskubino ir jį 
apmovė!

Netenka nei aiškinti: kal
bėjusieji su Vandenbergu ra
gino senatorių Paryžiuje ko
voti už grąžinimą Lietuvai 
smetoninės nepriklausomybės.

Tuo pačiu reikalu Taryba 
pasiuntė “memorandumą“ į 
Paryžių. Tai kodėl reikėjo 
lėkti į Grand Rapidsą?!

Tūli Washingtono ir Lon
dono diplomatai ir, galimas 
daiktas, . aukštieji karininkai, 
irgi norėtų karo.

Deja, visi žino vieną daly
ką: Tarybų Sąjunga perdaug 
stipri!. , .

Antra: jie žino, kad Ame
rikos visuomenė karo nenori; 
jo ypačiai nenori milionai jau
nų vyrų, neseniai grįžusių iš 
kariuomenės.

Visa tai ardo karo provo
katoriams planus.

Taiką mylintieji žmonės 
privalo juo energingiau kovo
ti už taiką, prieš karo provo
katorius.

Anglai Atsteigia 
Vokiečių Dvarus ir 
Karo Pramonę

New York. — čionaitinis 
žurnalas Reader’s Scope ra
šo, jog anglai ir amerikonai 
stengiasi atgaivint karinę 
vokiečių pramonę 
nėję Vokietijoje.

Anglai priglaudė vokie
čių junkerius - dvarininkus, 
perbėgusius iš Sovietų už
imtos rytinės Vokietijos, ir 
davė jiems didelius plotus 
žemės, kad jie galėtų iš 
naujo įsisteigt dvarus. Ry
tinėje Vokietijoj Sovietų 
vyriausybė atėmė iš junke
rių 9,840 dvarų su 4,855,000 
akrų žemės ir paskirstė že
mę vokiečiams bežemiams, 
mažažemiams ir darbinin
kams.

Sovietai Pasmerkia 
Amerikos Spaudimą 
Jugoslavijai

-------------------------------------------------- 0

Belgrad, Jugoslavija. — 
Maršalas Tito, Jugoslavijos 
premjeras, įtarė Jungtinių 
Valstijų lakūnus, kad jie 
šnipinėję karines jugoslavų 
pozicijas, ypač jugoslaviš
koje Venezia Giulia pusėje, 
B. Zonoje. Tito sako:

“Ne tik Amerikos lėktu
vai - kovotojai, bet ir kari
nio transporto lėktuvai ap
žvalginėj o tas vietas, ku
rias mūsų kariuomenė yra 
užėmus B. Zonoje ir visur 
kitur pasienyje.”

Taip pat “mes esame gi
liai įsitikinę, — tęsė Tito,— 
kad mūsų talkininkų kari
niai lėktuvai: bombanešiai, 
kovotojai ir kiti, skraidy
dami per Jugoslaviją, sten
gėsi parodyti karinę savo 
galybę, gąsdinti patrijoti
nius mūsų žmones, iš vie
nos pusės, ir dar padrąsinti 
jugoslavų tautos priešus, iš 
antros pusės. Ne dėl blogo 
oro, ne atsitiktinai lakstė 
talkininkų lėktuvai per 
mūsų žemę Aukštojoje Slo-

Amerikos Lakūnai Fotografavę 
Karines Jugoslavų Pozicijas

venijoje; jie lakstė tiksliai 
ir sužiniai.”
Prašo Tik Gerbti Jugosla

vijos Nepriklausomybę 
Be to, pareiškė Tito: 
“Tie talkininkų lakūnai 

negerbė mūsų krašto nepri
klausomybės; jie be leidimo 
skraidė per mūsų žemę, kad 
patrumpintų sau kelionę 
(iš Austrijos į Italiją). Taip 
jie dabar ir patys sako. O 
Jugoslavija prašo tiktai 
gerbti jos savistovumą ir 
nepriklausomybę.”

J u goslavijos valdininkai 
tvirtina, kad amerikiniai la
kūnai fotografavo jugosla
vų kariuomenės punktus ir 
jos judėjimus vakariniame 
pasienyje.

Jugoslavai primena, kaip 
nacių lėktuvai skraidė per 
Sovietų žemę 1941 metais,

kuomet vokiečiai jau ruo
šėsi užpult Sovietų Sąjun
gą. Sovietai protestavo, o 
naciai teisinosi, kad jie, gir
di, tik “netyčia, atsitikti
nai” perskridę rubežių.
Būriai Karinių Anglijos- 
Amerikos Lėktuvų virš 

Jugoslavijos
J u g o s 1 avi j a kartotinai 

protestavo prieš jos teisių 
laužymą ore, prieš nuolati
nius Amerikos ir Anglijos 
lėktuvų skraidymus per 
jugoslavų kraštą. Galų ga
le; Anglija ir Amerika, esą, 
uždraudė savo lakūnam 
skraidyti per Jugoslaviją, 
bet jie ten vis tiek skraidė, 
kaip tvirtina jugoslavai.

Norėdami priverst Ame
riką atsiliept į Jugoslavijos 
protestus, jugoslavai rugp. 
9 d. apšaudė amerikinį lėk-

tu vą, privertė nusileist jį 
žemyn ir suėmė jo lakūnus!
ir keleivius. Bet ir to ne-1 Istanbui; Turkija._ Tur. 

’ m -i • on i ku valdžia atmetė Sovietų
. • 10a i‘- ° ’! pasiūlymą, kad Turkijadar 110 karinių Anglijos >>'; indrai su Sovietų Sąjunga 
Amerikos lėktuvų perskn- Dardanti-
Hri hiirnc'ltliziin IzUin 1 ~ <• ° ‘ 1

lūs, vandens kelią tarp 
Juodosios ir Viduržemio 
Jlh’u. Turku laikraščiai 
rašo, kad reikią “išdaužyti 
rusiškajai meškai dantis ir 
apkapoti nagus.” Sykiu jie 
sako, Turkija su Jungt. 
Tautų pagalba apgins Dar
danelles.

Sovietų žinių agentūros 
Tass pranešimas iš Syrijos 
teigia, kad anglai su Turki
jos leidimu statosi daugiau

do per Jugoslaviją, kaip' 
pranešė jugoslavų žinių mi
nisterija rugp. 25 d. Tarp 
šių lėktuvų buvo 57 bomba- 
nešiai ir 34 kovotojai.

Jugoslavai todėl rugp. 19 
d. apšaudė kitą karinio Am
erikos transporto lėktuvą, 
su kuriuo žuvo bent 3 lakū
nai. Maršalas Tito tada 
viešai pareiškė gailestį dėl 
lakūnu mirties.

Suimtieji pirmojo lėktu
vo lakūnai pripažino, 
iki 20 amerikiniu lakūnu i 
kasdien skrisdavo per Ju
goslaviją. O Amerikos val
džia sakė, kad tik “blogas 
oras ir debesys” kartais už
varydavę vieną kitą ameri
kinį lėktuvą virš Jugoslavi
jos.

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos laikraštis 
Pravda ir Maskvos radijas 
vadino Amerikos ultimatu
mą Jugoslavijai nežmoniš
ku, “begaliniai akiplėšišku 
spaudimu” prieš Jugoslavi
ją. Maskvos spauda ir ra
dijas sykiu priminė Angli
jos protesto notą Lenkijai 
dėl valdinių rinkimų ir sa
kė, tai pavyzdžiai, kaip tos 
dvi didžiosios valstybės — 
Amerika ir Anglija — daro 
spaudimą silpniesiems kraš
tams.

Pravda rašo: “Staigus ir 
aršus Jungtinių Valstijų 
žingsnis (ultimatumas) yra 
įrodymas, kad prievartos 
naudojimas ima viršų ame
rikinėje politikoje.” Ameri
ka, be to, norinti Jungt. 
Tautas paverst savo politi
kos įnagiu.

Kariniai Amerikos Laivai 
Aplankysią Turkiją

London. — Kalbama, kad 
didysis Amerikos lėktuvlai- 
vis “Franklin D. Roosevelt” 
ir būrys šarvuotlaivių ir 
n a i k i n t u vų atsilankys į 
Turkiją. >

New York.—Sovietų Uk
rainos delegatas dr. Dmit
rius Manuilskis davė skun
dą Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybai prieš Graikijos 
m o n a r c h i s tų valdžią ir 
prieš Angliją, kurios armi
ja palaiko tą valdžią. Ma
nuilskis tvirtina, kad da
bartinė Graikijos - Anglijos 
politika gręsia iššaukti ka
rą Balkanuose ir įvelt į jį 
dar kit^^valstybes. Uk
rainos delegatas ypač pa-

ANGLAI PASKYRĖ TAUTINU INDĖNŲ VALDYBĄ, BET 
VIS DAR PATYS VIEŠPATAUS INDIJOJE

New Delhi, Indija.—An
glijos karaliaus pavaduoto
jas Indijoje, lordas Wavell 
paskyrė tautinę indėnų-val
dybą, vadinamą Vykdomąjį 
Komitetą, sudarytą iš 14 
narių. Tai valdybai vado
vaus Jawarharlal Nehru, 
indėnų Kongreso Partijos 
žymusis vadas. Anglai sa
ko, tai būsiąs žingsnis link 
Indijos n e p r iklausomybės 
“kada nors.”

Anglai dar Viešpataus
Indėnų Vykdomosios Ta

rybos pirmininkas bus ang
lų karaliaus pavaduotojas. 
Jis turės vieną balsą tary
boje, bet galės vetuoti - at
mesti nepatinkamus Angli
jai indėnų tarimus.

Lordas Wavell nepakvie
tė į tarybą nė 
indėno, kuris 
tuoj pripažint 
priklausomybę
anglų armiją iš to krašto.

Nors paskelbta tautinė 
Indijos valdyba, bet anglai 
laiko savo rankose jos ka
ro ministeriją ir finansų ir

transporto ministerijas. Jie 
nesako, kada užleis indė
nams šias ministerijas.

Anglai nenustatė laiko, 
kada turės susirinkti indė
nų steigiamasis seimas, ku-

ris gamins konstituciją 
simai nepriklausomajai 
dijai.

Valdybos Sudėtis
Indėnų Vykdomasis Ko

mitetas oficialiai susirinks

ARABAI SIŪLO ANGLIJAI 
NUOLAIDAS UŽ ŽYDŲ 
NELEIDIMĄ PALESTINON

JUGOSLAVIJA SUTEIKIA 
PAGARBA NUKAUTIEM 
AMERIKOS LAKŪNAM

Ar Amerika Neda
rys Naujų Žygiu 
Prieš Jugoslaviją?

Jeruzalė.—Aštuonių ara
biškų kraštų vadai pasiža
dėjo duoti Anglijai ir Ame
rikai karines laivyno, lėktu
vų ir armijos bazes, jeigu 
anglai ir amerikonai sulai
kys žydų įleidimą į Palesti
ną. Arabiški kraštai yra 
Egiptas, Yemen, Irakas, S. 
Arabija, Syrija, Lebanas, 
Palestina, Trans-Jordanas.

MIRĖ EX - TEISĖJAS 
MCREYNOLDS

Washington. — Mirė J. 
Clark McReynolds, 84 me
tų amžiaus, buvęs reakci
ninkas Aukščiausiojo Teis
mo teisėjas.

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia nutarė suteikti 
aukščiausią karinę pagarbą 
trims Amerikos lakūnams, 
kurie buvo nušauti rug
pjūčio 19 d. Dar nežinia, 
kas atsitiko dviem kitiem 
jų bendram. Jugoslavų 
spauda ir radijas tuo pačiu 
erikonų “intrigas” prieš 
laiku kritikuoja anglų - am- 
Jugoslaviją.

Maskva. — Sovietu 
riausybė pašalino tūlus 
sykių darbvedžius, 
neteisingai raportavo apie 
pagaminamos anglies kie
kius.

brėžė karines graikų caris- 
tų provokacijas prieš 
mokratinę Albaniją.

Graikų Įsiveržimai 
Albaniją

“Ginkluoti graikų būriai 
su savo valdžios žinia ir už- 
gyrimu sistemačiai šaudo 
Albanijos sienos sargus ir 
dirbančius pasienio ruože 
albanus valstiečius, — sako 
Manuilskis. — Ginki uotų 
graikų grupės vis dažniau 
įsiveržia į Albaniją. Jų tiks
las aiškus — iššaukt karinį 
susikirtimą. O tai būtų 
priekabė atplėšt pietinę Al

Graikijos-Anglijos Politika Gręsia Karu Balkanuose, Sako 
Sovietinės Ukrainos Atstovas Dmitrius Manuilskis

banijos dalį ir prijungt ją 
Graikijai. Be to, ir pati 
dabartinė graikų valdžia 
kartoja, kad esąs karo sto; 
vis tarp Graikijos ir Alba
nijos. Taip viešai kalba 
graikų valdininkai ir rašo 
jų spauda. Taip sakė ir 
Graikijos atstovai dabarti
nėje taikos konferencijoje.”

Manuilskis pabrėžė, kad 
Anglijos armija Graikijoje 
yra svarbiausias šulas to
kios graikų fašistų - mo- 
narchistų politikos.

Anglai Remia Buvusius 
Nacių ir Italų Ben

dradarbius
“Kariniai Anglijos atsto

vai tiesiogiai kišasi į vidu
jinius tos talkininkiškos ša
lies reikalus. Jie remia už- 
puolikiškus m o n archistus, 
ypač padeda monarchis- 
tams prisirengt prie visuo
tinųjų balsavimų šiemet 
rugsėjo 1 d., kur bus spren
džiama, kokia privalo būti 
Graikijos valdžia, — sako 
Manuilskis.— O vykdyti vi-

rugsėjo 2 d. Jame yra 7 In
dijos Kongreso Partijos na
riai, 5 mahometonai - mu- 
sulmanai ir pora kitų.

Sutikusieji dalyvaut val
dyboje mahometonai nepri
klauso Mahometonų Sąjun
gai. Ali Jinnah ir kiti jų 
sąjungos nariai atmetė An
glijos pasiūlymus ir atsisa
kė dalyvauti bendroje .tau
tinėje valdyboje.

Mahometonai Bengalio ir 
Sindo provincijų valdinin
kai grūmoja paskelbti savo 
provincijų n e priklausomy
bę, nepaisant Anglijos ir 
atskirai nuo Indijos, 
protestuoja, 
nesusitarė su Mahometonų 
Sąjunga, o 
Vykdomąją Tarybą, 
viešpatauja 
greso Partijos vadai.

Washington.— Amerikos 
valstybės departmentas pa
skelbė, kad Jugoslavija, 
matyt, jau įvykdė ameriki
nio ultimatumo reikalavi
mus. Valstybės departmen
tas, tačiau, dar spręs, ar 
duoti Jungt. Tautų Saugu
mo Tarybai skundą prieš 
Jugoslaviją dėl to, kad ju
goslavai puolė du skridu
sius per Jugoslaviją ameri
kinius lėktuvus.

(Jungtinės Valstijos rei
kalavo, kad jugoslavai pa
leistų numuštus žemyn ir 
suimtus lakūnus ir jų kelei
vius ir leistų Amerikos at
stovams pasimatyti su jais. 
Jugoslavija juos paleido ir 
uždraudė šaudyti svetimuo- 
siu lėktuvus pirmiau, negu 
buvo įteiktas Amerikos ul
timatumas Jugoslavijai.)

Tūkstančiai Anglų Krėtė 
Žydus Haifos Apylinkėje

Tokio. — Buvęs Manchu- 
kuo “imperatorius,” japonų 
pastumdėlis Pu Yi, prisipa
žino teisme, kad jis buvo 
pasirašęs sutarti tarnaut 
Japonijai.

Haifa, Palestina. — 5,000 
anglų kareivių darė kratas 
Haifoj ir apylinkėje; ieš
kojo žydų teroristų ir sa- 
botažuot ojų, veikiančių 
prieš anglus.

suotinus rinkimus, kuomet 
svetima kariuomenė remia 
skaitlingus elementus, ben
dradarbiavusius su vokie
čiais ir italais įsiveržėliais 
prieš kovingus . Graikijos 
patrijotus — tatai prieš
tarauja paskelbtiems talki
ninkų karo tikslams ir pa
neigia Jungtinių Tautų 
principus.”

Persekioja Tautines 
Mažumas

Ukrainos delegatas kartu 
nurodo, kaip Graikijos val
džia persekioja tautines 
mažumas: makedonus, bul
garus, trakus ir albanus.

Šie žmonės todėl priversti 
dešimtimis tūkstančių bėgt 
iš Graikijos Į užsienį. Jeigu 
jie pasiliktų Graikijos ribo
se, tai gręstų pražūtis pa
čiai jų gyvybei. Todėl jie 
turi apleist savo tėvų-pra- 
tėvių žemę, viską palikti ir 
pulti į skaudų vargą užsie
nyje.

Chinų komunistai puola 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų armiją ir Jehol provin
cijoje.

ORAS. — Būsią šilčiau. 
(Daugiau žinių 5-me puslp.)
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Ketvirtasis Kanados Lietuvių Suvažiavimas
Rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 dd. Toronte įvyks demo

kratinių Kanados lietuvių atstovų suvažiavimas. Tai 
bus ketvirtas eilinis suvažiavimas.

Kanados, kaip ir Jungt. Valstijų demokratiniai lie
tuviai, kiekvienu iškilusiu svarbesniu klausimu suva
žiuoja, aptaria reikalus ir paskui veikia pagal nustatytą 
bendrą programą.

Po antrojo pasaulinio karo pabaigos kanadiečiai dar 
neturėjo savo bendro suvažiavimo, gi pokarinis laikotar
pis iškelia naujų, svarbių problemų, kurios tenka išsiaiš
kinti ir pagal kurias darnas privalo būti pravestas.

Tarp tų problemų kyšo ja, be ekonominių klausimų, 
taikos palaikymas, kova su fašistiniais elementais, ku
rių netrūksta ir Kanadoje; demokratinių lietuvių apvie- 
nijimas, apjungimas, ir kt.
• Aišku, Kanados lietuviams suvažiuoti yra sunkiau 
negu Jungtinių Valstijų lietuviams. Šalis be galo plati, 
didelė; lietuviai išsiblaškę po visus jos kraštus. Orga
nizacijos nedidelės, nes pačių lietuvių Kanadoje nėra 
daug, palyginti su Jungtinėmis Valstijomis.

Bet kanadiečiai veiklūs, sumanūs ir pasiryžę. To
dėl. kaip praeitieji jų suvažiavimai, taip ir šis, ketvirta
sis, tenka manyti, bus skaitlingas, gražus ir konstrukty
vus.

Mes jam to ir linkime!

Tokis Pietų Teisėtumas
Prieš tūlą laiką trys baltveidžiai chuliganai Collinso 

miestelyj (Mississippi valstijoj) su šautuvais rankose už- 
, puolė jauną negrę mergaitę ir ryžosi ją išprievartauti.

Piktadariams, tačiau, nepavyko savo žvėrišką dar
bą atlikti; jie buvo sučiupti.

Plačioji visuomenė stebėjo, kas gi iš to visko išeis: 
kaip chuliganai bus baudžiami, jei išviso bus baudžiami.

Praeitą šeštadienį įvyko užpuolikų teismas. Teisė
jas nubaudė kiekvieną iš užpuolikų paįsilnokėti po $10 
pabaudos!

Ar tai ne komedija?
Tik pagalvokime, jei negrai būtų panašiai pasielgę 

su baltveide mergaite: kas tuomet būtų sekę? Tuojau 
būtų Ku Klux Klano nariai susibūrę, užpuolę negrus ir 
nulynčiavę! O jeigu nebūtų gauja jų nulynčiavusi, tai 

, teismas, veikiausiai, būtų juodveidžius nubaudęs sun
kiomis kalėjimo bausmėmis.

Matome, kokis skirtumas teisėtume!
Ir tai nėra nuostabu, turint galvoje tą faktą, kad 

neseniai senatorius Bilbo, bjaurus juodveidžių, žydų ir 
f katalikų neapkentėjas ir puolikas, viešai pasididžiuoda

mas pasisakė, kad jis yra teroristinės Ku Klux Klano or
ganizacijos narys!

Pietinėse valstijose negrai yra linčiuojami, bet lin- 
čiuotojai “nesurandami”. Negrai ten yra puolami, per
sekiojami, laikomi gyvulių padėtyj; jie neprileidžiami 
balsuoti; jie žiauriai išnaudojami ekonominiai.

Akiregyj to, mūsų valstybės vyrai siunčia notas Len
kijai, Rumunijai ir kitoms šalims, kur liaudis yra laisva 
ir turi plačiausias teises, skelbiant, būk ten nesą demo
kratijos!...

Jugoslavija Negavo iš Amerikos 
Lėktuvų-Kovotojų

Iškilus nemaloniems “incidentams” Jugoslavijoje, 
amerikinė komercinė spauda pradėjo gvoltu rėkti, būk 
du Amerikos lėktuvai, lėkę bei leidimo viršuj Jugoslavi
jos, buvę nukirsti lėktuvų-kovotojų, kuriuos Jugoslavija 
gavo iš Amerikos pagal lend-lease įstatymą.

Dienraštis Daily Wofker iškelia aikštėn tą faktą, 
jog Jugoslavija niekad nėra gavusi iš Amerikos lėktuvų 
-kovotojų pagal lend-lease įstatymą; kad hearstinė ir 
jai tolygi spauda, skelbdama tokias “žinias”, smarkiai 
pamelavo.

Mes tikime Daily Workerio pareiškimu, tačiau iš 
anksto sakome: tegu ir kažin kas įrodytų, jog taip nėra, 
vienok Amerikos reakcinė spauda skelbs, kad taip yra ir 
tiek!

Melas — reakcinės spaudos amatas!
Tas pats Daily Worker skelbia, kad šiomis dienomis 

Indonezijoje, netoli Soerabaja miesto, hollandai karei
viai, apginkluoti amerikiniais ginklais, užmušė 200 indo- 
nezų!

Bet dėl šito įvykio niekas nemato reikalo tarti žo
džio dėl to, kad indonezai yra imperialistų pavergta tau
ta, kovojanti už savo laisvę.

Gražus Darbas
The International Typographical Union '(zecerių 

unija) savo suvažiavime Miami Beach, Floridoje, nutarė 
.atsisakyti rinkti raides spausdiniams tų dirbtuvių bei 
fabrikų, kurių savininkai persekioja unijistus!

GRŪMOJIMAI NEPAVADUOS RIMTOS, 
TAIKINGOS POLITIKOS

Neapsakomai įkaitusi 
tarptautinė atmosfera. Ji 
pilna rimtų pavojų. Net 
sunku pasakyti, prie ko to
kia situacija gali privesti.

Paryžiaus konferencijoje 
taikos darymas dar beveik 
nei nepasijudino. Rugsėjo 
mėnesį turi įvykti Jungtin. 
Tautų Seimo susirinkimas, 
bet turės būti atidėtas, nes 
visų akys nukreiptos į Pa
ryžiaus konferenciją.

Bet šiuo tarpu pavojin
giausias konfliktas iškilo 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Jugoslavijos. Tai nėra tik
tai tų dviejų šalių reikalas. 
Šiandien nėra tokio dalyko, 
kaip grynai vienos ar dvie
jų šalių reikalas. Kiekvie
nas susikirtimas tarpe 
dviejų . ar daugiau kraštų 
tuojau sujaudina visą tarp
tautinę situaciją.

Mūsų valstybės depart- 
mentas pono Byrnes ir jo 
pavaduotojo Achesono lū
pomis labai rimtai grūmo
ja ne tik Jugoslavijai, bet 
ir Lenkijai. Jie reikalauja, 
kad Lenkijoje būtų prave
sta toki rinkimai, ■ kokius 
mes iš Washington© padik
tuosime. Atrodo, jog tai y- 
ra aiškiausias kišimasis į 
kitos šalies vidinius reika
lus, paneigimas kitos ša
lies suvereniteto, bet į tai 
neatsižvelgiama. Juk Len
kija nėra priešo šalis. Len
kija šiame kare buvo su A- 
merika, Anglija ir Tarybų 
Sąjunga. Tuo būdu ji, kar
tu su kitomis šalimis, karą 
laimėjo ir turėtų būti trak
tuojama kaipo laimėtoja. 
Dabar gi jai diktuojama, 
ką ji turi daryti ir ko ji 
neturi daryti. Ji negali sa
vo naminius reika
lus tvarkyti taip, 
kaip jos žmonės nori. Pa
vyzdžiui, mūsų valstybės 
departmėnto notoje tiesiog 
įvardintos partijos, kurios 
turi būti Lenkijos valdžios 
pripažintos, nors, kaip ži
nome, tūlose jų randasi su
sispietę visi fašistai, kvis- 
lingai, parsidavėliai vokie
čiams.

Su Jugoslavija mūsų san
tykiai dar blogesni. Prieš 
keletą dienų pora Jugosla
vijos pasienio sargų perkė- 
kėlė koją per nustatytą 
Trieste srityje sieną ir ta
po ant vietos nušauti. Juos 
nušovė mūsų kareiviai. Pa
siteisinimas toks: tie jugo
slavai neturėjo teisės per
žengti rubežių į amerikie
čių okupuotą zoną. Juos 
mes turėjome teisę nušauti!

Jugoslavijos vyriausybė, 
žinoma, nurodo, kad tie 
sargai nebuvo perėję rube
žių, kad amerikiečiai pir
mutiniai į juos pradėjo šau
dyti ir tt. Bet Jugoslavija 
maža, o mūsų šalis didelė! 
Tuo būdu mūsų balsas daug 
stipresnis ir mūsų pusėje 
“teisybė.”

Taip atsitiko su tais 
dviem jugoslavais sargais, 
kurie drįso, kaip mūsų vy
riausybė tvirtina, perženg
ti rubežių, patekti į ameri
kiečių valdomą zoną, nors 
toji pati zona yra jugosla
vų krašto dalis. Bet pasku
tinėmis keliomis savaitėmis 
amerikiečių lėktuvai pra
dėjo dažnai pasirodyti tie
siog ant Jugoslavijos, net 
už keleto mylių nuo rube- 
žiaus. Pora tokių lėktuvų 
nukrito arba buvo jugosla
vų priversti nusileisti. Jų 
lakūnai internuoti. Dėlei to 
mūsų valstybės departmen- 
tas tuojau davė Jugoslavi
jai ultimatumą ir atvirai 
grūmoja griežtais žygiais.

Kaip tai, sakoma mūsų no
toje, jugoslavai drįsta 
draugiškos šalies lėktuvus 
persekioti! Bet kaip mes 
drįsome draugiškos, talki- 
ninkiškos šalies du piliečiu 
nušauti tik už tai, kad jie 
pateko už trejeto šimtų 
jardų mūsų kontroliuoja
moje zonoje?

Kai viską suvedi į daik
tą, tai atrodo, kad vedama 
kažin kokia provokacijos 
politika. Ko tai norima pa
siekti? Nejaugi mūsų vy
riausybė 'rimtai kaustosi 
naujam karui?

Bet ar Amerikos žmonės 
nori naujo karo? Argi ne
užteko tai, ką pergyvenome 
dar taip neseniai?

Devyniasdešimt 
nuošimčiai mūsų 
nenori naujo karo,
sibaisėjimu į naują karą 
žiūri milijonai veteranų, ku
rie dalyvavo karo pragare. 
Karo nori tiktai saujelė fa
šistu© j ančių reakcionierių, 
saujelė monopolistų, kurie 
kontroliuoja didžiąją spau
dą, radiją ir valdžios apa
ratą.

Tegul mūsų kareiviai 
grįžta namo iš Chinijos. Te
gul mūsų kareiviai grįžta 
namo iš Jugoslavijos bei 
Triesto. Tegul kumščio po
litiką pavaduoja rimta tai
kos ir draugiškumo politi
ka!

22 d. liepos su draugais i 
Valiulioniais patraukėme 
linkui Floridos. Savo lai
kais Florida išrodė tolimes
nė, negu Europa, bet da
bartiniu laiku ją aplankyti 
paprastas dalykas. Vieni 
važinėja biznio reikalais, 
kiti — šiaip sau pasižiūrėti 
ir, jeigu patiks, bandyti ap
sigyventi. Kiek prisimenu, 
tai ir draugai Valiulioniai 
važiavo tik atostogų pralei
sti, bet tos jų “atostogos” 
prasitęsė virššešerių metų 
ir tik dabar sugrįžo taip 
vadinamus šiaurius aplan
kyti. Pasinaudodama jų 
grįžimu atgal ir aš pasie
kiau Floridą .

Kelionė buvo labai gera, 
su nakvynėmis irgi nebuvo 
vargo. Kur sustoji nakvy
nės, visur prie kambarių 
durų iškabinėtos kortos. O 
PA nustatytos kainos. Pa
gal kambarių gerumą, kai
nos nustatytos nuo $2 iki $3 
ypatai. Bet visur švaru, 
vanduo šiltas, galima išsi
maudyti ir t.t.

Trečią dieną kelionės jau

žiavę į St. Augustine susto
jome pasilsėti. Jau čia gat
vėje susitikome kitus lietu
vius, kurie irgi važiuoja į 
Miami biznio ’reikalais. Su
sitarėme apžiūrėti “Castillo 
De San Marcos E Fort Ma- 
tanzas”. Šį fortą Ispanai 
pabūdavo j o 1513 metais ir 
jis turi nepaprastą savo is
toriją, nes jame buvo kan
kinami, ir žudomi taip vadi
nami belaisviai, papuolę į 
priešų rankas. Tas fortas 
ėjo iš vienos šalies valdovų 
rankų į kitas, nes Ispanija, 
Anglija ir Franci j a varžėsi 
ir kiekvieną norėjo viešpa
tauti ir kįtus išnaudoti. To
dėl čia buvo žudomi ne tik 
ispanai, bet indijonai, 
francūzai, anglai ir kiti, ką 
liudija prie kiekvieno urvo 
durų užrašai. Dėl informa
cijų yra išleistos trys kny
gelės, bet per neapsižiūrėji
mą aš nusipirkau
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Sumažėjimas uždarbio ver
tės dėl pakilusių kainų ant 
pragyvenimo reikmenų iššau
kė darbininkų reikalavimus 
pakelti algas, 
kilo didžiausis 
tinių Valstijų 
750,000 plieno 
ėjo Į streiką.

J. V. cenzo biuras skelbia, 
kad liepos mėnesį, šių metų, 
pasiekta velionies prezidento 
Roosevelto reikalautoji skait
linė darbų. Dirbančių buvo 
virš 60 milionų, jeigu priskai- 
tyti kariškius.

Dirbančių civilinių liepos 
mėnesį buvę 58,130,000. O vis
gi dar milioniniai skaičiai bu
vo be darbo. Reiškia, prezi
dento reikalavimas Kongreso 
parūpinti 60 milionų darbų 
pokariniam laikotarpiui buvo 
gerai aprobuotas minimum.

—o—
Old Horatio Alger 

are gaining more and 
popularity in the press,
have been several in the pa- 
pares lately, but the most re
cent is about the owner of a 
hardware store who gave the 
store away to an employee 
who had worked for him for 
16 years. Let that be a les
son to you guys and gals who 
are working hard today. May
be tomorrow out of the gener
osity of your boss you may 
own your own enterprise. Yes, 
maybe. But more than likely 
maybe not.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

----------------- t

Aplankę tą istorinį for
tą, leidomės vėl kelionėn ir 
sustojome palei Valiulionių 
duris. Pamatę namo duris 
atdaras, nustebome, kas da
bar galėjo į stubą įsikrau- 
styti. Tuo tarpu iš stubos 
išėjo draugė Jurevičienė su 
sūnumi ir užprotestavo, 
kad mes greitai sugrįžome, 
nes jiedu dar stuboj viską 
nesutvarkė. Mat, draugė 
Jurevičienė norėjo viską 
sutvarkyti ir išeiti, kad ne
žinotų, kas tą darbą atliko, 
bet mes užklupome.

Drg. Valiulionis buvo į- 
sakęs visiems važiuoti kur 
nors vakarieniauti, bet iš
rodo, kad draugė Jurevičie
nė nesiskaito su disciplina, 
nes kada užvažiavome juos 
pasiimti, tai jau vakarienę 
radome prirengtą pas juos. 
Draugas Jurevičius pateisi
no savo žmonos tą žygį, kad 
tai įkurtuvės jų persikrau
stymo į nuosavą namą. Tai 
taip ir prabėgo pirmas va
karas draugų tarpe.

Ant rytojaus draugės Va- 
liulionienė ir Jurevičienė 
veža mane į Miami, nes ten 
irgi laukia sūnus su šeimy
na. Vos spėjau įeiti į stu
bą, kaip anūkai apipylė 
klausimais, ar daug New 
Yorke randasi sniego, ar 
didelį snieginį žmogų gali
ma padaryti ir t.t. Turėjau 
aiškinti, kad dabar ir pas 
mus vasara ir sniego nėra.

Rugpjūčio 4 d. važiuoja
me į pajūrį, nes sūnus no
ri man parodyti, kaip jis 
žuvis gaudo. Čia irgi savo 
rūšies žingeidus dalykas. 
Turi, įsitaisę iš bambuko 
dūdą, kokių keturių ir pu
sės pėdų, pusės colio sto
rio, plieninę vilyčią, kurią 
šauja robo įtempto pagel- 
ba; užsimauna maską, pasi
darę iš tajerio tiubos ir 
pasineria į jūras apie 15 
pėdų gylio. Ten jie suran
da daugybę visokio dydžio 
žuvų; pasirinkę tinkamą, 
apie 6-7 svarų, šauja ją vi- 
lyčia. Didelių nešaudo, nes 
tos ir vilyčią nusineša.

T’S BECOMING A HABIT
for the veterans to get after 

crooked politicians and fas
cists. First it was 
Tenn., where servicemen de
throned an entrenched and 
corrupt political machine. 
More recently veterans ganged 
up to give followers of Ger
ald L. K. Smith The bum’s 
rush in Chicago. In the se
cond instance the vets 
achieved their aim without 
resorting to bullets. They did, 
however, succeed in having 
two hotels bar followers of 
the America First leader from 
meeting.

—o—
It looks like the government 

may get after some 
fascists, too. A New 
Post correspondent in Wash
ington reports that O. John 
Rogge, special assistant to At
torney General, has urged 
the Dept, of Justice to start 
grand jury proceedings 
against George T. Eggleston. 
Readers of this column will 
remember that Eggleston, 
who is now associate editor 
of the Reader’s Digest, was 
charged with receiving $10,- 
000 from the Nazis.

—o—
In somewhat the same fash

ion as the crystal gazer of 
Halsted Street (Pijus Grigai
tis), the star gazers are look
ing to the heavens for an ans
wer to the earth’s puzzling 
problems of today. At a re
cent convention of the Amer
ican Federation of Astrolo
gers, the star-struck prophets 
came through with some none- 
too-startling predictions.

Present high prices, the 
students of stellar fates say, 
will continue for two years. 
That’s hitching the market

wagon to a star.
—o—

The astrologists also say 
that the British Empire will 
face another severe trial in 
1960. While it may be true . 
that the “sun never sets on 
British bayonets,” old Britan
nia’s star is pretty dim. At 
least in the^ Middle East it 
fails to shine the light 
berty.

—O-----

A British doctor nonchal
antly states that the brain of 
geniuses and morons may be 
exactly
says the learned doctor, de
pends at least partially on the 
amount of blood supplied to 
the brain. The mentally dis
eased usually have a lower 
lime content in the blood than 
normal, and a higher sugar 
content.

That’s reducing intelligence 
to a simple enough chemical 
equation, isn’t it?

—o—
Tro’op morals and morale of 

the U. S. Army have improved 
since the arrival of G.I. wives. 
Nothing that a little of the 
feminine touch doesn’t fix.

Vos spėjome sugrįžti iš 
pajūrio, atvažiavo Valiulio
niai ir Jurevičiai vežtis į 
mitingą. Mat, čia turi LDS. 
ir Literatūros Draugijos 
kuopas. Vėl susipažinom su 
naujais draugais. Pirmiau 
pradėjo LDS kuopos mitin
gą, nes kai kurie dirba ir 
laiku negali pribūti. Netru
kus atvyko ir Sliekų abidvi 
šeimynos. Literatui*. Drau
gijos kuopa turi penkioliką 
narių, o susirinkime daly
vavo keturiolika. Mes savo 
kuopoj turime 70 narių, o į 
susirinkimą atsilanko tik 
apie pusę tiek, kiek Miami.

Draugai Paukštaičiai lei
džia savo darželyje susirin
kimus laikyti ir po susirin
kimo visus dar pavaišino. 
Važiuojant iš mitingo į 
Lauderdale, draugė Miki- 
tienė pakvietė pas juos už
važiuoti ir arčiau susipa
žinti. Čia draūgas Mikita 
mus pasitiko, aprodė savo 
vietą, ypatingai sodą, kuris 
vedamas labai pavyzdingai 
Turi visokių vaismedžių 
pradedant greipfrutais 
baigiant avakadomis, 
rios čia labai populiariškos.
Gaila, kad nesuspėjome 

i draugus Sliekus aplankyti. 
Girdėjau, kad jie irgi gra
žiai gyvena. Jie buvo už- 
kvietę pas save, bet dėlei 
laiko stokos neaplankėme, 
todėl drg. Sliekai atleiskite 
už neišpildymą pasižadėji
mo.,

Abelnai imant, man Mia
mi patinka. Čionai oras 
geras, sausas. Jeigu palyja, 
tai tuojau vėl saulė šviečia, 
vėl gražu. Pragyvenimas 
man išrodo nei kiek ne 
brangesnis, kaip New Yor
ke. Moterų ir vaikų drabu
žiai ten dar pigesni, negu 
pas mus. Apie darbininkų 
uždarbius daug ką negaliu 
pasakyti, bet išrodo, kad ir 
jų uždarbiai neblogi, 
vienas pavyzdis, kurį

čiau. Atėjo judveidis dar
bininkas apie stubą žolę nu
pjauti ir apie medelius ap- 
kasinėti žemę. Savininkas 
duoda jam vieną dolerį į 
valandą, bet darbininkas 
atsisako dirbti, reikalauja 
už visą darbą dešimtį dole
rių. Kadangi savininkas ne
davė tiek, nes sakė, kada 
paima mokestį už visą dar
bą, tai niekad neatlieka 
tinkamai, tai darbininkas 
nuėjo savo keliais, nedirbo. 
Iš to matosi, kad jau praė
jo tie laikai, kuomet Flori
doj darbininkai dirbo už 
kelis centus į valandą.

Dar vieną dalyką reikia 
pastebėti, kad* dabartiniu 
laiku iš įvairių šiaurinių 
valstijų, įvairių tautų, la
bai daug žmonių važiuoja į 
Floridą pasižiūrėti. Ir kiek 
man teko susitikti, o susiti
kau gana daug, visų tikslas 
ten apsigyventi. Vieni j ieš
ko biznius įsigyti, kiti — 
viešbučius, treti šiaip sau 

• nusipirkti namuką ar že- 
’I mės sklypą, kad senatvę ra- 

n’imiai praleidus. Bet didelė 
ku“'jų dalis grįžta nusivylusi, 

nes dabartiniu laiku apie 
Lauderdale ir Miami namų 
kainos labai iškilę ir jeigu 
norėtum ką įsigyti, tai rei
kia gerą saują pinigų tu
rėti.

Užbaigdama šį rašinėlį, 
noriu pasakyti ačių drau
gams Valiulioniams, Jure
vičiams ir savo sūnui Kari 
Belasky, už jų draugišku
mą. s

Dešimtine—tai ne adata 
šieno kupetoje

Minneapolis, Minn., far- 
merys G. L. Fitch, grėbda
mas lauke šieną, buvo pa
metęs dešimtinę. Vėliau, 
po dviejų metų, jis tuos sa
vo pamestuosius $10 rado 
šieno kupetoj
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56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.

Piknikas prasidės 11 valandą ryto. įžanga 50c.
Turėsime Įvairių Valgių ir Gėrimų, Gros gera Orkestrą Šokiams 

Kalbės Drg. ANTANAS BIMBA, Laisvės Redaktorius.
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NEPRALEISKITE PUIKIOS PROGOS, ATSILANKYKITE, PASILINKSMINKIT IR PAREMKITE SAVO DIENRAŠTĮ! — IšSIKIRPKITE KELRODĮ DABAR: 
z ‘ '

KELRODIS: Automobiliais važiuodami -iš Philadelphijos ar per Philadelphia nuo Delaware Bridge, laikykitės Crescent Blvd. (Route 130), lygiai 5 mylios nuo tilto iki pat vietos. Važiuokite iki Nicholson Rd., kur ant 
vieno kampo yra Billy’s Musical Bar, ant kito kampa Atlantic Gas stotis ir čia pasukit po dešinei ir už vieno bloko rasite pikniko vietą.
Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferry paimkite No. 52 Bus Century-Transit Co. ir jumis davės iki pikniko. Bušai išeina iš ryto: 9:45, 10:10, 10:25, 10:50, o nuo 11 valandos ryto ik 2 vai. dieną eis kas 15 
minučių. Parvažiuoti vakare, tarp 7 ir 8 vai, eis kas 10 minučių. <

<♦>
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VETERANAI!
NAUJAS AUKŠTESNES ALGAS

Brooklyn, N. Y.

e

A GOOD JOB FOR YOU

Proga pakilimui, geras, nuo
latinis darbas. Gaukite visus 
faktus arčiausioj jums J. V. 
Armijos Rckrutavimo Stotyj.

Jessie Karpas 1835 
Ct. Cicero, III.
J. Zekas, Zeigler,

CHOOSE THIS 
FINE PROFESSION NOWl

RONKONKOMA
8634

vienų iš 
Military 

tai

Jeigu jūs turėjote 
tani tikrų Armijos 
Occupational Specialties, 
galite dabar jstot j naująją
Reguliarę Armiją su laipsniu 
atitinkamu jūsų gabumui ir 
patyrimui, jei {stosite 3 me
tams ir^ "paskirtu laiku po 
paskutinės pakankamai geros 
karinės savo tarnybos.

(^Military Occupational Specialties)

271 Washington St.

smil- 
jog 

rau-

PAVERSKITE SAVO ’MOS Į GERĄ DARBĄ

DABAR MOKA

Antradieni

Vilnies Didžioji Šventė Nusisekė Pilnoje Žodžio Prasmėje

(Tąsa)
Bet po užmerkt ais vokais sto

vėjo anas, su kruvinu skuduru ant gal
vos, mirtinai išvargęs, degančiomis pa
bodusiomis akimis, žiūrintis į juodos 
duonos gabaliuką. Ji suprato, kad visą 
gyvenimą neužmirš to vaizdo, belaisvių 
einančių per sniegą, griūvančių į sniegą, 
ir jauno bernioko, kuriam negalėjo pa
duoti duonos gabaliuko.

O tuo tarpu už namų, už kaimo, bri
do giliu sniegu berniukai. Paliai trobas 
ir klojimus buvo lengviau. Bet plyname 
lauke sniegas pasirodė nelauktai gilus, 
čečiorienės Oska iš karto įsmuko iki 
pažastų.

— Saška, Saška!
— Nerėk, išgirs vokiečiai, atlėks! Per 

mažas esi, grįžk!
— Negaliu...
— Kapstykis, kaip išmanai! Nagi, 

berniokai, greičiau, greičiau!
Žemė buvo susiraukšlėjusį neaukštais 

grubiais, įlomiais, plyšiais. Šie įlomiai ir 
grioviai buvo kaip spąstai, kojos iš nety
čių staiga grimzdavo, įsmukdavo, dešinė 
koja pasilikdavo aukštai, o kairė lėkė į 
nežinomą gilumą. Iš viršaus sniegas bu
vo sušalęs į kietą plutą, ir vietomis buvo 
galima ja eiti, — bet staiga lūždavo, 
kaip ledas upėje, traškėdamas, braškė
damas, ir mažieji beviltiškai klimpo. 
Sunku buvo pasigelbėti rankomis, —jos 
buvo užimtos papločiais, duona, bulvė
mis. Ir sniegas buvo aštrus, žeisdavo, 
kaip sudaužytas stiklas. Greit vienas 
nuo kito atsilikdavo. Bet Saška ir Loku- 
tienės Savka atkakliai brido pirmyn. 
Reikėjo nubėgti už kaimo, o paskui per
bristi lygumą, kad pasiektų kelią ten, 
kur jis pasuko lanku, dideliu pusračiu.

— Greičiau, greičiau, —ragina Saška. 
Jis sunkiai alsavo, visą prakaitas išpylė. 
Jautė, kaip srovelės bėga už apikaklės, 
kaip šliaužia per nugarą. Prakaitas už
liejo akis, po širdimi suspaudė iki skaus
mo, kad net akyse sutemo. Kojos smu
ko, lyg vasarą į dumblą upelyje, kaip į 
liūną, traukiantį, praryjantį. Krito vie
ną ir kitą kartą, kėlėsi, susipiaustyda- 
mas pirštus aštriomis sniego plokštelė
mis, kuris lūžo paviršiuje, kaip iždas pa
vasarį. Pirštai buvo kruvini, sniegas 
darėsi rausvas, kraujas į jį įsisunkdavo 
greit, greit. Laimei jis nepačiupo duo
nos, kaip kiti, į rankas. Suskubo pagrieb
ti nuo sienos drobinį maišelį, kuriame 
anksčiau, prieš vokiečiams ateinant, ne
šiojo knygas, vaikščiodamas į mokyklą. 
Prireikė dabar maišelio, ilgai ir be nau
dos kabėjusio ant sienos. Duona jame 
gulėjo, ir buvo galima rankomis pasi
remti, išsikapstyti jomis iš pusnių, pa
dėti sau... Savka, iškišęs liežuvį skubė
jo paskui savo draugą. Jam buvo leng
viau eiti jau padarytu takeliu, jeigu ne 
tai, atsiliktų ir jis, buvo mažesnis, silp-

‘ nesnis.
Begalinė, begalinė atrodė sniego plok

štuma. 0 juk pavasarį čia ganėsi gyvu
liai, ir ta ganykla ne tokia jau didelė, 
greit buvo galima ją perbėgti iš vieno 
galo į kitą minkšta, trumpa žole, nusėta 
varnalėšų kelmais. Jie žinojo tą ganyk
lą, žaidė joje tur būt nuo to laiko, kai 
pradėjo vaikščioti — taip, kaip visi kiti 
kaimo vaikai. Bet dabar ganykla pakeitė 
savo išvaizdą, atrodė kaip neišmatuoja
ma dykuma, buvo visai svetima, nepa
žįstama. Kažkur dingo kalvelės, kurias 
po šimtą kartų numynė basomis kojo
mis, dingo grioveliai, per kuriuos šokinė
jo, po sniegu staiga išsipūtė, dideli gūb
riai, ir atsivėrė plyšiai pikti ir klastin
gi. Veltui stengėsi skirti iš pripustyto 
sniego uždangalo, ar apačioje bus lygus 
paviršius, ar dauba, įlomis, duobė. Snie
gas tylėjo, viską maskavo, balta marška 
slėpė pavydžiai ir rūpestingai, nenorėjo 
išduoti paslapties. Brido pėdos, grimzdo 
kojos, sniegas įtraukdavo iki juosmens, 
iki pažastų, duobių kraštai piaustė pirš
tus, ir nebuvo matyti, ir niekur nebuvo 
matyti galo to baisaus kelio.

— Greičiau, — kriokė Saška, ir Savka 
skubėjo paskui jį, desperatiškai gaudy
damas lūpomis orą, griūdavas į duobę, 
išsikapstydamas į viršų, spiaudydamas 
sniegą, kuris byrėjo į burną.

Maišelis, kabantis prie Sašos šono, per
mirko, jis jautė jį sunkų, bet ne tai bu
vo svarbu — juk suvalgys ir šlapią pa
plotėlį, nieko. Batai buvo šlapi, kiaurai 
permirko kelnės, ir kai pavykdavo lai
mingai praeiti kelis žingsnius sniego 
plutos paviršiumi, speigas sukaustydavo

į ledą šlapius drabužius, šaltis užgrieb
davo plėšriais nagais iki pat kaulų sme
genų. Iš tikrųjų Saška jau nieko nebe
matė, — akyse mirgėjo juodos ir rau
donos dėmės, galva svaigo, kraujas 
kiniuose taip daužėsi, kad atrodė, 
perplėš arterijas ir ištrykš į sniegą 
donų fontanu.

— Greičiau, — kriokė, — ir tai Sav
ka ragino kaip botagas, nors Saška jau 
užmiršo, kad paskui jį kažkas eina. Jis 
ragino pats save, šaukė pats sau, jaus
damas, kad bet kurią akimirką jis kris 
ir daugiau nebepasikeis.

Trobos jau pasiliko užpakaly, dabar 
reikėjo tiesiai perbristi baltą lygumėlę, ir 
tuojau už\posūkio atsivers kelias. Bet 
čia buvo dar blogiau. Kojos klimpo, auk
štai supustytos pusnys neleido, griebė 
kaip piktos, klastingos rankos. Savka 
pasiliko kaž kur toli užpakalyje. Bet 
Saša žinojo, kad turi pasiekti kelią, kad 
turi jame palikti savo papločius. Tai bu
vo paskutinė galimybė pristatyti bent 
truputį maisto vedamiems keliu belais
viams. Jeigu jis nesuskubs, nuvarys juos 
toliau per sudegintą Levoniovką į Ru
dus, į tą stovyklą, apie kurią pašnibždo
mis nuolat ėjo baisios žinios, į tą sto
vyklą, kur už spygliuotų vielų žmonės 
miršta šimtais be duonos kąsnio, be sriu
bos šaukšto. Tarp stovyklos Ruduose ir 
varomų raudonarmiečių tebuvo jis tik 
vienas, Saška, ir berniukui pasirodė, 
kad jo pelenuose prisivėlę papločiai gali 
padėti, gali išgelbėti juos visus.

Dar tiktai nedidelis gūbrys —ir jau.— 
Greičiau, greičiau, — ragino pats save 
Saška, jausdamas, kad vos besivelka, 
kad vos traukia kojas iš sniego, kad vos 
slenka pirmyn. Skaudėjo šoną, galvoje 
ūžė, burnoje jautė kraujo skonį, saldoką, 
nemalonų. — Greičiau, greičiau. Krito 
galva į snibgą. Nevikriai kapstėsi, mo
juodamas rankomis, kaip skęstantis. Be
veik keturiomis užropojo ant kalvos. Čia 
jau turėjo būti kelias.

Ir tikrai buvo kelias. Ėjo čia pat. O 
keliu vokiečiai vedė raudonarmiečius. 
Sašai pasirodė, kad jis sapnuoja. Neno
rėjo, negalėjo patikėti. Bet taip buvo, 
kaip tik taip ’buvo. Jis nepasikėlė, —gu
lėjo ant sniego, pasirėmęs alkūnėmis 
taip, kaip ropojo ant kalvos. Lenkė jį, 
ėjo jam pro šalį. Sužeistieji svyravo, 
kaip girti, vokiečiai rėkavo, užpakaly 
kažkas griuvo, kėlė jį buožių smūgiais, 
šūkavimais. Saška žiūrėjo. Ėjo, praėjo. 
Jis pasivėlino. Dvi, tris minutes pasi
vėlino. Prieš vedamuosius buvo matyti 
tuščias, baltas kelias. Ant jo gulėjo tik 
sniegas, sniegas ir daugiau nieko. Paplo
čiai pasiliko maišelyje, sunkūs, šlapi, gu
lėjo drobiniame maišelyje čia, per de
šimtį žingsnių nuo jų, — ir jie negalėjo 
jų gauti todėl, kad jis pasivėlino dvi— 
tris minutes, kad nebėgo pakankamai 
greitai, kad per lėtai judėjo, kad nemo
kėjo, nesugebėjo padaryti tai, kas reikė
jo. Pagalvojo apie Mišką,—taip, Mišką 
būtų atbėgęs, Mišką būtų suskubęs. O 
dabar juos nuvarys į pačius Rudus, už 
spygliuotos vielos, kur mirs per speigą, 
nuo šalčio ir bado todėl, kad jis...

Vokiečiai rėkavo, raudonarmiečiai 
griuvo, kėlėsi, stenėjo. Niūrios eitynės 
praėjo. Jau praėjo paskutinė svyruo
janti greta. Jau praėjo. Jau tolo vis la
biau, nyko, dingo kelio, lygumos, neaprė
piamo sniego ploto baltumoje. Saška 
nuleido galvą į sniegą, iš nosies varvėjo, 
veidas buvo šlapias. Ledinis šaltis gnai
bė šlapias kojas, ir nepakenčiamai dūrė 
šoną. Ne, jis nenorėjo pasikelti, negalėjo 
pasikelti. Jie praėjo, praėjo, jis pasivėli
no dvi, tris minutes...

O tai buvo šalta! Jis verkė jų, einančių 
vieškeliu per tą speigą. Miškos, palaidoto 
priemenėje. Visų, tėtės, kuris išėjo į 
partizanus, o labiausiai verkė savęs, kad 
nemokėjo, iesugebėjo, nesuskubo...

Vis smarkiau griebė šaltis. Ir tegu, ir 
tegu... Jis prisiminė, ką pasakojo senelis 
Jevdokimas, kaip seniai, seniai baltieji 
nakvojo miškelyje ir sušalo. Užėjo rau
donieji, šaukia: rankas aukštyn! O anie 
sėdi — ir * nieko. Nė vienas nejuda. Ir 
tiktai Jevdokimas suprato, kas įvyko, ir 
priėjo. O jie sėdėjo kaip gyvi, — visi 
buvo mirę, sušalę į medį. Tik kad niekas 
čia neužeis, kam ateis į galvą jo čia ieš
koti? Gulės taip, gulės, gulės...

— Sftška, kelk, kelk....
Jis virptelėjo. Dar stipriau prisiglau

dė veidu prie sniego. (Bus daugiau.)

Sekmadienį, rugpiūčio 18 
dieną, Oaks Grove anksti 
rytą susilaukė svečių. Pir
mieji svečiai buvo Vilnies 
pikniko darbininkai. Jiems 
išlipus iš Kuklierio troko ir 
šiaip iš automobilių, darėsi 
nesmagu, nes tik ką palyta, 
gerokai suvilginta žemė, o 
ypač žolė šlapia.

Vos spėjus jiems biskutį 
susitvarkyti, atvyko pilnas 
busas svečių iš Rockford, 
Ill. Viso jame buvo virš 35 
asmenų. Taipgi atvyko ir 
daugiau rockfordiečių au
tomobiliais. Jie sudarė savo 
publikos arti šimto žmonių. 
Nors iš matymo visi pažįs
tami, bet pavardžių negaliu 
prisiminti; prisimenu tik 
šiuos: Rulius,' Slavinskus, 
Žolynus, Lawdanską, Mika
lauskus ir t.t.

Iš Detroito matėsi: Jur
gis Janonis, Jonas Staras, 
Petras Gyvis, Petras Smal
stys ir jo sūnus Leonardas, 
J. ir S. Nausėdai ir eilė ki
tų. Iš Saginaw, Mich., Lie
sis.

Toliausias svečias buvo iš 
Alaskos, Elia Ziliek. Iš Wa
shington, D. C., Razanas. 
Iš Kanados J. ir J. Sasnau
skai su dukrele ir J. Jasin- 
skas.

Mačiau iš Bridgeport, 
Conn., Jakimavičienę.

M. Jasaitis buvo iš Spring 
Valley, Ill.

Iš Springfield, O., daly
vavo piknike: Jonas Pliop- 
lis, jo sūnus, Jonas Veive
rys, Vaiserienė.

Neapleido “Vilnies” pik
niko ir Benton, Ill., veikėjai, 
kaip tai: Gvergždžių visa 
šeima. Taipgi dalyvavo ir 
buvusi Gvergždžiūtė, dabar 
O. Kazlauskienė iš Peoria, 
Ill.

Clevelandas turėjo gražią 
atstovybę piknike: Raš- 
kauskienė, Tamošaitienė, P. 
Kurulis, J. Skodžius ir jo 
sūnus su šeima, Romandų 
dukrelė ir Žebrių dukrelė 
ir keletas kitų.

Iš South Bend, Ind., Dūr 
dos šeima ir keletas kitų.

Gana daug matėsi iš Wis
consin valstijos, kaip tai: 
Rakščiai, J. Baubonis, P. 
Sprindis, Bublis, Kuzma, K. 
Urbonas, Gebartas, F. Ber- 
žanskas ir eilė kitų.

• Iš West Virginijos matė
si: C. Sidbukienė ir C. Zan- 
kus.

Iš Collinsville, Ill. S. Gu- 
deliauskienė.

Iš Waukegano buvo labai 
daug svečių. Teko kalbėtis 
su keliais, kaip tai: Pauza- 
rai, Bitumskas, B. Masiliū
nas, Paulauskai, Dr. Grai- 
čūnas ir eilė kitų.

Iš Zeigler, Ill., J. Zekas.
Kadangi šis piknikas bu

vo vienas iš skaitlingiausių, 
per keletą pastarųjų metų, 
tai aišku, kad visų svečių 
prie geriausių norų nebuvo 
galima sutikti. Tad iš ank
sto atsiprašome tų, kurių 
vardai likosi nepaminėti.

Programa buvo graži. 
Dainavo trys chorai, kaip 
tai: Roselando Aido Cho
ras, po vadovyste Daratėlės 
Judzentavičienės; Cicero 
Moterų Choras, po vadovy-

ste Daratėlės Judzentavi- 
čienės, ir LKM Choras, po 
vadovyste Juozo Kenstavi- 
čiaus.

Kalbėjo D r. Graičiūnas, 
Dr. Kaškiaučius, J. Sakalas 
ir L. Prūseika.

Po programos ėjo paskir
stymai dovanų. Žemiau tel
pa vardai ir antrašai tų, 
kurie gavo dovanas.

1- mą dovaną gavo Z. 
Klibas, 10718 Prairie avė., 
Chicago, Ill.

2- rą Anne Alexander, 
9821 S. McVickers, Oak 
Lawn, Ill.

3- čią: A. Bacevich, R. 3, 
Box 309, La Porte, Ind.

4- tą: Diane Florence San
ders, 1830 S. 57th Ct., Cice
ro, Ill.

čiai.
Šio pikniko pasekmingu- 

mas ir įvairumas yra tie
sioginis įrodymas Amerikos 
lietuviams, kad Vilnis yra 
visų gerbiamas ir įvertina- 
m a s 1 a i k raštis. Vilnies 
piknikai, koncertai yra di
džiausi, į juos suvažiuoja iš 
visų kolonijų sąmoningi lie
tuviai, pasimato su senais 
pažįstamais, giminėmis ir 
idėjos draugais. Sudeda pa
žadus didesniam veikimui.

Plačioji Amerikos lietu
vių visuomenė žino, kad 
šiandien daugiausiai myli
mi Amerikos lietuvių laik
raščiai, Vilnis ir Laisvė.

Nes tie laikraščiai priside
da su agitacija už paramą 
Lietuvos liaudžiai, kuri 
tiek daug nukentėjo nuo 
nacių okupacijos ir sureng
to karo.

Kam rūpi geresnė ateitis 
Amerikoje ir visame pasau
lyje, tas turi eiti tuo keliu, 
kurį rodo Vilnis. Be to, vi
si, kuriems apeina klasių 
kovos ir jų laimėjimai, turi 
skaityti dienraštį Vilnį ir 
susipažinti su tų kovų ei
ga.

Smagu ir džiugu, kad 
Vilnies rėmėjų ir simpati- 
kų skaičius didėja ir tūks
tančiai lankosi į parengi
mus. Vilnis visiems daly
viams dėkinga už gausų at
silankymą. Rep.

7- tą: F. Adamenco, 3042 
S. Throop, Chicago, Ill.

8- tą Imojen Swaney, 5047 
W. 23rd St., Cicero, Ill.

Prenumeratos ‘‘Laisvės” 
ir “Vilnies”

ter St., Chicago, Ill.
Alex Sanders, 1830 So.

57th Ct., Cicero, Ill.
J. Antanaitis, 3712 Eme

rald Ave., Chicago, Ill.
Beverly Bare, 7540—59th

St., Summit, III.
Lucy Matikonis, 20 E. 112 

St.,-Chicago, Ill.
J. Kolas, 3924 Hemlock, 

Indiana Harbor, Ind.
C. Stuky, 8220 Keen 

Ave., Oak Lawn, Ill.
G. Chego, 711 — 8th St., 

Waukegan, Ill.
O. Girdžius, 611 Vanda

lia, Collinsville, 111.
W. Pozer, 6836 S. Racine, 

Chicago, Ill.
Piknike buvo teikiamos 

įvairios informacijos per J. 
Misevičiaus garsiakalbį ir 
supažindinami atvykę sve-

Telephone
STAGG 2-5043

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8542

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Grabortus
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.

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



I * Užrašai iš Karo Meto
I Lietuvoje

(Ištraukos iš dienoraščio 1941-1911 m.) 
Rašo KAROLIS VAIRAS

(Pabaiga)

Su broliene, kuriai papa
sakojau, ką girdėjęs saugu
me, nuėjome ieškoti ko 
nors pavalgyti. Dar nebu
vome pietavę. Užėjome pas 
Rudnickį, prie Katedros 
aikštės kampo. Gavome po 
puodelį juodos kavos su 
vienu gabalėliu cukraus ir 

y po riekutę juodos duonos, 
Į kukliai pateptos sviestu.

Tai buvo mudviejų prieš
piečiai ir pietūs.

—Teresė gal ir tokių 
priešpiečių neturi, — atsi
dusdama pasako brolienė.

Ji tokia stiprios valios 
moteris. Jaučiu, kad ji sa
vo ašaras ryte ryja, tik lai
kosi nepravirkti.

Kavinėje sutikome poetą 
B. Nieko jis negalėjo pa
dėti, sakė mums. Pats jau
čia esąs sekiojamas. Nuta- 

« rėme užeiti pas prof. My
kolą B., kurio žentas ture- 

*■ jo kažin kurią aukštą vie

ta lietuviu komitete Vilniu
je. Nė profesoriaus, nė jo 
žento nematėme, nebuvo 
namie. Kalbėjome tik su 
profesoriaus žmona. Abe
jotina, ar ir ką ji galėtų pa
dėti mūsų reikalu.

Vakare pas Jau-us bro
lienė ir aš apie Teresę ne
kalbėjome, nors abiejų min
tyse ir širdyje ji buvo visą 
laiką. Ir jos ir mano sa
vijauta buvo kritusi. Juo 
labiau, kad v i 1 n i e č iuose, 
kaip sužinojome iš Jau-ų ir 
iš kitų, nemaža mūsų žmo
nių jau buvo vokiečių su
šaudyta. Iš kalėjimų, iš 
Lukiškių ir iš Panerių, kas 
naktis išveždavo sušaudy
mui. Kokio likimo gali su- 

i laukti ir Teresė ? Svarbiau- 
1 šia, už ką? Už ką?

Motina turėjo pergyven
ti baisią nerimo ir susirū
pinimo naktį. Kas su jos 
dukterimi? Ar ji vienutė
je? Ar tardoma? Ar kan
kinama? Gal naktimis, ges-

MONTELLO, MASS.
Dviejų Dienų (Labor Day)

Lietuvių Tautiško Namo Parke 
Winter Street, cnt Keswick Rd. 

RENGIA LIUOSYBĖS CHORAS 
SEKMADIENĮ 

Rugsėjo 1 Sept. 
Pradžia 1 vai. dieną

Bus muzikalė programa, sporto žaidimai. Pikni
kas tęsis iki vėlumos.

. PIRMADIENI,

Rugsėjo 2 Sept.
Piknikas Prasidės Nuo Pietų 

Šokiai 4 valandą dieną. Bus Gera Orkestrą 
Turėsime gerų valgių ir gėrimų. 
Kviečia visus dalyvauti—Komitetas.

NAKTINIS PIKNIKAS
Rengia LDS kuopos, New Jersey ir New York apylinkes.

Įvyks Šeštadienį
Rugp. 31 August

LIBERTY PARKE
340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

ĮŽANGA 50c (SU TAKSAIS)
Tai bus nepaprastas piknikas. Prasidės 2-rą 
valandą po pietų ir tęsis iki 12-tos nakčia.

Antano Pavidžio Orkestrą Gros Šokiam
Bus visokių gėrimų ir skanių užkandžių. Skait

lingai dalyvaukite šiame pasilinksminime.

tapininkai, įsiverždami į 
kamerą, šviečia elektros 
lempomis į akis ir klausinė
ja? Tardo? Gal kitaip kan
kina ? • • •
1941.VII.23 d. Trečiadienis

Brolienė paruošė ryšulė
lį reikalingiausių Teresei 
daiktų, įdėjo duonos, svies
to, sūrio gabalėlį. Ruošėmės 
eiti į saugumą, kaip vakar 
buvo kvotų viršininko įsa
kyta ateiti 9 vai.

Šiandien, liepos 23 d., Te
resės gimimo diena. Pirmą 
kartą gyvenime motina su 
dukterim tą dieną viena 
nuo antros atskirtos. Tie
sa, tai sentimento, šeimos 
šventė, bet ji taip giliai 
įstiprinta širdyj, kad ir 
šiandien, kai jos duktė ka
lėjime ir kai nežinoma, ko 
jai reikia laukti, motina la
biau dar atjaučia savo kū
dikio ir savąją nelaimę.

Saugume kvotų skyriaus 
viršininkas priėmė mus, ro
dos, nuoširdžiau nusitei
kęs, negu vakar. Negalė
jau suprasti, kas atsitiko. 
Gal blogiau, ne kaip mano
me?

Pasisveikinęs, sako, kad 
jis nutaręs Teresę išleisti. 
Jo kabinete buvome kartu 
su broliene. Ji nebeišlaikė 
ir pradėjo garsiai verkti.

—Neverk, ponia, — sako 
viršininkas. — Juk tai ge
ra naujiena. Daugiau ne
galime padaryti. Išleidžia- 

, me.
Tuo tarpu į kambarį įėjo 

kitas saugumo valdininkas. 
Abu, jis ir kvotos skyriaus 

’ viršininkas, kalbasi tylo
mis. Galėjau išgirsti tik 
vieną kitą žodį. “Nėra pa- 

igrindo... jokio kaltini
mo ...” Pagaliau, tas an
trasis, vėliau užėjęs valdi
ninkas, kreipdamasis į'ma
ne sako:

—Užeikite 12 valandą. 
Tuo tarpu mes dar pasvars
tysime Tamstos giminaitės 
reikalą...

Ir šis pasakymas mus su
jaudina ir baugina. Dėlko 
dar delsiama, jei kvotos 
viršininkas pasūkė, kad ji 
bus išleista? Ar gal visas 
reikalas, užkliūti dėl kurių 
nors priežasčių?

Einame vėl pas Rudnickį. 
Pakely brolienė užėjo į ka- 

’ tedrą. Susikaupti ir pasi
melsti.

Dvyliktą valandą vėl esa
me saugume. Čia iš kvotos 
skyriaus viršininko sužino
me, kad jau esą įsakyta Te
resę išleisti iš kalėjimo ir 
atiduoti ją jos motinos ir

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

.... .....  ■- .....  <

F. W. Shalins
(Shalinskas)

r

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4490

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

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

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą-Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linkšma atmosfera.
Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

dėdės globon. Atsisveikin
damas, kvotų skyriaus vir
šininkas man sako:

—A p s k r i ties saugumo 
v i r š i n i n kas nori matyti 
tamstą savo kabinete. Pra
šau užeiti į 1-mą kambarį.

Truputį nejauku. Ko iš 
manęs norėtų apskrities 
saugumo viršininkas? Gal 
pakaitom už Teresę gali 
mane sulaikyti? Bet juk 
kvotų skyriuje pasakė, kad 
Teresę išduos jos motinai 
ir dėdei, tai gal manęs ir 
nesulaikys.

Kambary Nr. 1-mas ma
ne priėmė jaunas vyras, ro
dos, matyto veido, tik nega
lėjau prisiminti.

—Pagaliau, — prataria 
jis į mane, pasisveikinęs,— 
mandagumu už mandagu
mą tamstai atsilyginau.

Mane nustebino jo žo
džiai.

—Matau, tamsta manęs 
neprisimini, aš esu J-is,— 
sako saugumo viršininkas.

—Neprisiminu. Atleiski
te.

—Tai buvo prieš keletą 
metų. Tamsta redagavai 
vieną laikraštį. Aš buvau 
užėjęs su savo vertimais iš 
anglų kalbos. Tamsta bu
vai labai mandagus, davei 
man patarimų vertėjo dar
bui, nurodei mano paklai
das. Aš visa tai labai ge
rai prisiminti. Iš dėkingu
mo tamstai šį rytą nuspren
džiau išleisti tamstos gimi
naitę, žinoma, tamstos glo- 

. bon ir tamstos atsakomybe.
Padrąsintas tokios jo kal

bos, sakau, jog mane stebi
na, kad ji iš viso buvo su
laikyta. Be jokio kaltini
mo.

—Jos laimė,— sako jis,— 
kad ji buvo sulaikyta mūsų, 
lietuviškojo, saugumo. Jei 
būtų patekusi į vokiečių 
gestapo rankas, šiandien 
tamsta nebūtum ją gyvą 
matęs. Tai ūtrodo para
doksiška, o vis dėlto, mūsų 
saugumas ne vieno lietuvio 
gyvybę išgelbėjo tik tuo, 
kad įtariamuosius paėmė 
savo žinion.

Neilgai, tačiau, taip bū
sią, sakė man viršininkas. 
Vokiečiai ruošiasi perimti 
į savo rankas visą lietuviš
kąjį saugumą. Tiesa, jie 
neturės pakankamai savo 
žmonių saugumo reikalui 
aptarnauti, bet be jų žinios 
ir sutikimo nė vienas nebū
siąs išleidžiamas iš kalėji
mo. Kol kas dar lietuviai 
patys šeimininkauja saugu
me, dėlto ir mano giminai
tę jie galėję išleisti.

Čia pat jis patelefonavo į 
Panerių kalėjimą, įsakyda
mas paruošti Teresę ir tuo
jau ją išleisti, kai iš saugu
mo ateis jos motina ir dėdė 
su saugumo viršininko raš
tu.

Tryliktą vaįandą, liepos 
24 d. Teresę išleido iš Pane
rių kalėjimo. Prieš išleis
dami kalėjimo raštinėje jai 
prigrasino:

—Nemanyk, kad išeisi į 
laisvę. Siunčiame tamstą 
Kauno saugumo policijos 
žinion. — Taip jai pasakė 
kalėjimo raštinėje, nors jie 
gerai žinojo, kad Teresė iš
leidžiama laisvėn.

Iš Panerių kalėjimo išė
ję, visi trys ėjome į Lukiš
kių kalėjimą Teresės pasui 
atgauti. Lijo smarkiai. Su
šlapome. Paso Lukiškių ka
lėjime nepavyko gauti. Ža
dėjo persiųsti į Kauną. Ry
toj važiuosime į Kauną, į 
Teresės tėvų namus, prie 
jos sūnaus Tomo.

Paryžius. — Taikos kon
ferencijoj beveik neina da
lykai pirmyn.

Tokio. — Talkininkai ža
da užimt 505 didžiuosius 
Japonijos fabrikus.

Sovietai Užėmę 
200 Pramonių 
Vokietijoje

London. — Anglų spauda 
rašo, kad “rusai nustoję 
pasitikėjimo vokiečiais ko
munistais,” todėl, girdi, 
perėmę į savo nuosavybę 
200 svarbiausių fabrikų so
vietinėje Vokietijos srityje. 
Tarp pramonių, kurias So
vietai užėmę, esą optiškųjų 
stiklų. fabrikas Jenoje, 
dirbtinio žibalo gamykla 
Leunoj, Kruppu geležies ir 
plieno dirbinių fabrikai, I. 
G. Farben chemikalų ir ki
tų .dalykų dirbyklos, taipgi 
kasyklos, muzikalių instru
mentų dirbtuvės ir kitos 
stambesnės pramonės.

Jugoslavai Šiepia 
Tariamus Jankių 
“Paklydimus Ore”

Belgrad, Jugoslavija. — 
savaitinis jugoslavų žurna
las Ežys įtalpino karikatū
rą apie tariamą blogą orą 
Amerikos lakūnam. Mat 
Amerika sakė, “tik blogas 
oras ir debesys” privertę 
juos kartai-s skristi per Ju
goslaviją. Ta karikatūra 
rodo lėktuvą, skrendantį 
virš jugoslavų kaimų. Am
erikonas tėmytojas lėktuve 
fotografuoja apylinkę; o 
saulė taip skaisčiai žėri la
kūnui į akis, kad jis prisi
merkęs ir susiraukęs sako: 
“Ak, nėra jokių debesų! O 
mums įsakyta paklysti de
besyse.”

Turkai Reikalauja 
Paleist Jų Kapitoną 
Jugoslavijoj

Istanbul. — Turkija rei
kalauja, kad Jugoslavija 
paliuosuotų turkų kapitoną, 
amerikinio lėktuvo keleivį, 
kuris buvo sužeistas ir te
bėra gydomas Jugoslavijoj. 
Jis sykiu su amerikonais ir 
dviem vengrais skrido per 
Jugoslaviją į Italiją. Jų 
lėktuvas buvo numuštas že
myn rugp. 9 d.

Prasidėjo Naujos Kru
vinos Mahometonų ir 
Indusų Riaušės

New Delhi, Indija. — Per 
naujas riaušes tarp maho
metonų ir indusų “pagonų” 
senajame Delhi mieste, du 
asmenys tapo užmušti ir 
apie 70 sužeista.

Mahometonai užpuolė ir 
pavojingai subadė mahome
toną Sh. Ah. Khaną, kuris 
sutiko d a 1 yvauti anglų 
įsteigtoje tautinėje indėnų 
valdyboje.

Prez. Trumanas Bermu- 
doj viešės savaitę.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryti, 

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

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Antano 

Abromavičiaus. Iš Lietuvos paeina 
nuo Šiaulių apskr., Šibaičių kaimo. I 
Jungtines Valstijas atvyko 1904 m., 
j Morgan, Pa. (Allegheny County 
anglių kasyklų apylinkėj). Prašau 
jo paties, arba kas žino kur jis gyve
na tuoj atsikreipti į sergantį brolį. 
Būsiu dėkingas. Mikolas Abromavi
čius, 1648 St. Patrick St., Pittsburgh 
10, Pa. I Mt. Oliver B.) C197-199)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
THE FLINTKOTE CO.

SIŪLO 
Nuolatinį, Apskritų Metų Darbą

Už GERĄ ALGĄ 
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA! 

GRUPINIS APDRAUDOS PLANAS 
KREIPKITĖS

PLANT PERSONNEL OFFICE
Oak & Central Avės. East Rutherford, N. J.

(203)

VYRAI! VYRAI!
Mums Reikia Patyrusiu

KASPINŲ AUDĖJŲ
TREČIAM ŠIFTUI KAVALKŲ DARBAS

Puikios Darbo Sąlygos
Aukštos Algos Mokamos Bonai Už 3-čia Šiftą

NUOLATINIS DARBAS

GENERAL RIBBON MILLS
1151 FRONT ST. CATASAUQUA, PA.

KAIMYNYSTĖJE ALLENTOWN, PA.
Kreipkitės Asmeniškai arba Telefonuokite

CATASAUQUA 173

PAPRASTI 
DARBININKAI 

NELAV1NTI
GERA ALGA

Kreipkitės

BANKŲ VALYTOJAI
Iki 50 Metų Amžiaus

DIENOM IR 
NAKTIM DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS

F. H. DEIK 
CARBORUNDUM

COMPANY
Keasbey, N. J. 

b--............... ■ - —'i

Japonai Taisys Teises 
Dėlei Turto Palikimu

Tokio. —’Japonijoj iki 
šiol beveik visas tėvo pali
kimas tekdavo vyriausiam 
sūnui. Japonų valdžia da
bar ketina įrašyt į busimą
ją naują konstituciją, kad 
turi būti skiriamos tinka
mos dalys visiem sūnam ar
ba teisėtiem pavelde jam. 
Našlės turės gauti lygią 
dalį, kaip ir sūnūs. Iki šiol 
našlė - motina dažniausiai 
nieko negauna iš palikto 
turto.

KREIPKITĖS 9 IKI 3 P. M.

3-čIOS LUBOS

41 BROAD STREET
NEW YORK CITY

(202)

VYRAI 
MOULDERIS 

Prie Iron MaSinos Mouldcris. 
Patyręs Užbaigimui.

NUOLATINIS DARBAS
, GERA ALGA

KREIPKITĖS 
A. P. SMITH MFG. CO.

545 NORTH ARLINGTON AVE., 
EAST ORANGE, N. J.

(201)

JACQUARD STAKLIŲ TAISYTOJAI prie
C. & K. Automatic 4 X 1 Staklių. Gera Alga.

Nuolatinis Darbas. Kreipkitės į
C. & S. FABRICS, INC.,

8 Morris Street, Paterson. N. J.
(203)

STALIORIAI
Patyrę

6 Dienų Savaitė. Gera Alga. Nuolatinis 
Darbas. Linksmos Darbo Sąlygos.

WM. WOLTER, JR. & BRO.
Cabinet Makers 
Nanuet, N. Y.

Tel. NANUET 2204
(200)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

CHINŲ KOMUNISTAI 
ŽYGIUOJA PIRMYN

TYPISTS
(Angliškai Kalbančios)

5 DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITE
FOSTER WHEELER

6 CHURCH STREET, N. Y. C.
(200)

Peiping, Chinija. — Chi- 
nų komunistai staiga suda
vė didelį smūgį Chinijos 
tautininkų armijai palei ge
ležinkelio liniją tarp Muk
deno ir Changchuno, Man- 
džurijoj. Jie taipgi apsupo 
tautininkus Tiehling mies
te.

NACIŲ BENDRADARBIS 
—ARABŲ ATSTOVAS

Jeruzalė. — Arabų komi
tetas nori, kad derybose su 
Anglija juos atstovautų 
aukštasis Jeruzalės maho
metonų kunigas ei Hussei- 
ni, kuris karo metu bendra
darbiavo su naciais.

Madras, Indija. — Su
streikavo apie 22,000 darbi
ninkų ir tarnautojų prieš 
Pietinio geležinkelio - kom
panija.

Tokio. — Pacifiko Van
denyne tebėra 30,000 palai
dų japoniškų minų - spro
gimų.

NAMŲ DARBININKF.-PAP RASTA VIRĖJA. 
Patyrusi ; 2 suaugę. Gražus kambarys ir 
maudynė, puikūs namai. $160 j mėnesį pra
džiai. Ketvirtadieniais ir .sekmadieniais ne
dirbama. Reikalinga references. 259 New 
York Ave., Brooklyn. PResident 4-1433.

(201)

RHINESTONE PASTERS
Patyrusios

prie kostumų jewelry

WILBURN JEWELRY
307 W. 38TH ST., N. Y. C. 

____________________________ (199)

MERGINOS
Fabriko darbas.

Patyrimas nereikalingas.
Pradinė alga $30 už 40 vai. savaitę. 

Laikas ir pusė už viršlaikius.
Pakėlimas po 4 savaičių.

A. & N. BEHAR, INC. 
167-54th St., B’klyn.

(199)

MERGINOS INDU 
ATĖNUOS

2 Pilnam Laikui
4 Daliai Laiko

GERA ALGA
UNITED NATIONS 

CATERERS
United Nations Building 

LAKE SUCCESS, LONG ISLAND t
(202)

■I
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Šeštas Puslapis Laisve—Liberty, 'Lithuanian Daily ' Antradienis Rugpj. .27, 1946
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NewYorto^^feZinlos
Linkime Jiems Ilgo ir 
Laimingo Šeimyninio 
Gyvenimo!

Ateinantį sekmadienį, rug
sėjo (September) 1, pirmą va
landą po pietų susiveda Maria 
Burduliutė (Agurkienė) su 
Juozu Judžentu. Sutuoktuvės 
bus jaunosios tėvų namuose, 
151 Ash St., Valley Stream, 
L. L, o vestuvių pokilis, daly
vaujant jaunųjų giminėms ir 
artimiesiems jų draugams, bus 
Fireman’s Hali, South Corona 
Ave., Valley Stream, L. I.

i
New Yorke 175,000 Badauja 

Gaudami po 12c Valgiui
LDS Kuopų Naktinis 

Piknikas
Lietuvių Darbininkų* Susi

vienijimo kuopų bendrai su 
LDS trečiu apskričiu naktinis 
ir šį sezoną jau paskutinis 
piknikas įvyks šį šeštadienį, 
31 d. rugpjūčio, Liberty Park, 
340 Mitchell Ave., Linden, N. 
J. Pradžia pikniko antrą va
landą dieną ir tęsis iki sekma
dienio -ryto. Orkestrą šokiam 
Antano Pavidžio.

Šis, šeštadienį ir naktinis 
piknikas, yra pirmutinis. Visa
da esame įpratę rengti pikni
kus sekmadieniais, bet dabar
tiniu laiku pasimojo LDS kuo
pos New Jersey ir New York o 
valstijų suruošti pažmonį šeš
tadienio vakarą nuo ankstyvo 
popiečio. Rengėjai tikisi sve
čių iš abiejų valstijų, kadangi 
sekmadienį ir pirmadienį nie- 

| kam nereikės skubėti Į darbą 
ir nuovargio nereikia nuogąs
tauti.

Nuvažiavimas p a r a n k us. 
Nuo Pennsylvania stoties, New

Yorke, traukiniai eina beveik 
kiekvieną valandą. Atvažia
vus į Linden, N. J., tik trys 
blokai nuo stoties iki pikni
ko vietai. Traukiniai iš Lin
den, N. J., į New Yorką vė
liausi 10:34, 11:48 ir 2:10 
sekmadienio rytą.

Rengėjai užtikrina visus at
silankiusius gražiu ir smagiu 
pasilinksminimu. Valgių ir gė
rimų bus pakankamai. Anta
no Pavidžio orkestras visiems 
yra žinomas. Jis visus su savo 
muzika patenkina. Tad visi ir 

| visos j šį paskutinį šį sezoną 
j LDS kuopų bendrai su Trečiu 
Apskričiu naktinį pikniką. Tie, 
kurie norite susitikti savus pa
žįstamus, draugus iš arti ir to
li, juos rasite šiame naktinia
me piknike. Rengėjai tikisi ir 
iš tolimų kolonijų turėti sve
čių, kurie proga trijų dienų 
švenčių aplanko New Yorką. 
Jie aplankys ir LDS kuopų 
pik niką.

Kviečia, Rengėjai.

Bušai iš Brooklyno į 
Philadelphijos Pikniką

įstai-

įštai- 
Pra-

Vienas busas išeis iš Cent
ral Brooklyno nuo Napoleono 
Leitos įstaigos, 56 Hudson 
Ave., 9 vai. ryto. Iš ten busas 
atvažiuos prie Laisvės 
gos.

Visi, busai nuo Laisvės 
gos išeis 9:30 vai. ryto,
šome visų pribūti į laiką, kad 
nepasivėlinti išvažiuoti.

Kurie dar norite bilietų ant 
buso, tuojau kreipkitės pas 
Joną Jušką, 187 Sands St., gal 
dar gausite vietos Central 
Brooklyno buse. Williamsbur- 
go busai jau pripildyti.

Laisves Adm.

Protestuos prieš Lincą, 
Pagerbs Nukentėjnsį

Šimto septynios dešimt pen- Po 12 ar 13 centų gaus 
kių tūkstančių žmonių likimas tiktai su pradžia rugsėjo,'taip 

i_:—.-*i— i—-i--~ i ! vaf]inamame pagerintame, pa
didintame davinyje. Dabar po 
tiek negauna.

Pavyzdžiui, moteriškė su 
dviejų metų amžiaus kūdikiu, 
gauna mėnesiui maistui $25.- 
62 (gaus $26.52), smulkioms 
asmeniškoms išlaidoms 50c, 
randai $24, kurui $1.40, švie
sai $1.30, buto reikmenims 
70c, ledui 85c, drabužiams ir 
valynei $6.80 (gaus $9.30), 
cod liver oil kūdikiui 30c.

Juozas Judžentas

Abudu yra menininkai: Ma
ria yra gera aidietė. Tikimasi, 
kad ji pasiliks Aido Choro na
re ir ant toliau.

Juozas Judžentas, taip pat, 
kiek jam aplinkybės leidžia, 
dainuoja prie Aido Choro. Jis 
yra geras tenoras ir neretai 
pasirodo kaipo solistas.

Be to, Juozas dar yra geras 
teatrininkas. Brooklyno ir apy
linkės lietuviams jis gerai ži
nomas, nes kada tik lietuviš- 
kon scenon buvo kas nors sta
toma, beveik visuomet Judžen
tas yra dalyvavęs: jis vaidino 
komedijose ir tragedijos, dra
mose ir operetėse. — Vaidino 
vadovaujamose ir dainuojamo
se rolėse.

Į

Dabartiniu laiku J. Judžen-į 
tą dar kartą teks matyti vai
dinant Petrulio veikale “Prieš 
Srovę.” Su tuo veikalu dar 
kartą Brooklyno teatrininkai 
pasirodys spalių 13 d., Polish 
New National Hall, ant Driggs 
Ave., Greenpointe. O už savai
tės po to, tas pats veikalas 
bus perstatytas lietuvių Meno- 
Kultūros suvažiavime Chica- 
goje. čia J. Judžentas vaidina 
vienoje iš svarbesnių ir jam, 
kaipo komedijantui, atatinka
moj rolėj.

Kadangi tą dieną (rugsėjo 
1-mą) įvyksta philadelphiečių 
Laisvės naudai rengiamas pik
nikas, tai daugelis iš meninin
kų, kaip ir šių žodžių rašyto
jas negalės dalyvauti vestuvė
se. Betgi visų Marios ir Juo
zo draugų — teatrininkų ir 
choristų — vardu linkiu jiems 
geros kloties ir ilgo, laimingo 
šeimyninio gyvenimo.

Rep.

Newyorkieciai Daugiau Bonu 
Atsiima, Negu Išperka

išleisti į filmų teatrą, turi nu
traukti nuo valgio, kuris jau* 
ir taip badmiriaujančiai men
kas. Jeigu nori aplankyti ser
gantį draugą ar giminę, nu
vykti į pramogą, taipgi tas 
pats.

Net miestava Budžeto Tary
ba reikalavo, kad būtų duo
dama 
šeimai 
riamą
pradžia rugsėjo mokės $109.- 
55. Taryba reikalauja, kad 
būtų skiriama bent $135.95. 
Bet kol kas dar niekas nesi
rūpina už tai kovoti. Tiktai 
vienas CIO United Public 
Workers Lokalas 1-mas kovo
ja už padidinimą pašalpos.

yra laipsniškas, skurdus bada-| 
vimas turtingiausiame pasau
lio mieste, New Yorke. Tokį 
likimą jiems patvarkė miesto 
“tėveliai,” kurie, kaip ta ca- 
rienė, mano, kad jeigu kam 
badas, tai lai pavalgo 
barankų su grietinėle.”

Miesto 
našlėms, našlaičiams, 
tiems, neregiams ir 
sicms suteikia tiktai po 12 
centų valgiui. Sausa skaitline 
paėmus, sočiai, be rėkavimo 
centų pavalgiusiam, gal būt 
sunku ir suprasti tą gyvenimą. 
Reikėtų misti bent savaitę 
vien tik ta dijeta, kad supras
ti turinčių visada su tiek pra
misti žmonių tragediją.

Toje su tiek turinčių pra
misti grupėje randasi 65,000 
vaikų, kuriems pienas, mėsa, 
kiaušiniai, vaisiai, daržovės 
reiškia medžiagą augimui, at
eities sveikatai.

Pabandykite išmaitinti vai
ką ar kad ir suaugusį su 36 
centais per dieną, ištisais mė
nesiais, metais, kada kiaušinių 
tuzinas kainuoja 65 centus, 
pienas 21 centas kvorta, svies
tas 75c svaras, mėsa nuo 40 
iki 70 centu svaras.

nors

duodamoji pašalpa 
sergan- 

paliegu-

Pastebėjote, nei cento nie
kam kitam. Tokioje pat pro
porcijoje davinys skiriamas 
šeimoms su suaugesniais vai
kais, kurie turi eiti mokyklon.

Jeigu gyvenančiam iš pa
šalpos asmeniui prisieina pirk
ti vaikui knygelė ar sąsiuvi
nis, jeigu nori bent retkarčiais

po daugiau. Tipiškai 
iš keturių dabar ski- 
$99.05 mėnesiui, su

Harleme vienas negras pa
trauktas teisman kitų negrų 
už triukšmavimą dėl jų dva
siškio Divine vedimo baltos 
moters. Teisėjas įkaitusiam 
pasakęs, kad tokios vedybos 
yra legalės ir kad jam netu
rėtų tas rūpėti. Jis kaltinamą
jį paleido be bausmės po įsa
kymu daugiau netriukšmauti.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Peter Kapiskas

M

Peter 
KAPISKAS

šio trečiadienio vakarą, 28- 
tą, rengiama masinis mitingas 
pradinės mokyklos No. 2 pa
talpose, 169th Street ii’ 
Third Ave., New Yorke, pro
testuoti prieš linčiuotojus. 
Kalbės eilės žymių organiza
cijų atstovai.

Gyvu pavyzdžiu naciško 
žvėriškumo pietinėse valstijo
se bus negras veteranas Isaac 
Woodard, kuriam grįžtan
čiam iš karinės tarnybos Ba- 
tesburg, S. C., policijos virši
ninkas išmušė akis.

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

turi tik vieną nuošimtį esan
čių apyvartoje taupmenų. O 
viršutiniai 10 nuošimčių arba 
4.6 milionai šeimų valdo 60 
nuošimčių šalies taupmenų.

Kas liečia New Yorko vals
tiją, taupmeninių bankų orga
nizacija paskelbė, kad valsti
joj taupmenys bėgiu šešių pa
starųjų mėnesių nupuolė as
tuoniais šimtais milionų. Reiš’- 
kia, iš buvusių taupmenų žmo
nės dasipildo duonai ir. kitiems 
būtiniausiems pragyvenimui 
reikmenims.

Darbams sumažėjus, už
darbiams ir taupmenims tirps
tant pabrangusiame pragyve
nime, New Yorko valstijos gy
ventojai daugiau karo bonų 
atsiima, negu naujų bonų iš
perka. , “Gerbiamieji, daugiau 
bonų pirkti neišgalime,” pasa
ko pirkikai valstijos iždinės 
departmento viršininkams, pa
raginusiems pirkti bonus.

Tą padėtį nuodugniai išdės
tė Philip’ui M. Light, iždinės 
departmento viršininkui, Mrs. 
Mildred Gutwillig, Pirkikų 

I Streiko Komiteto pirmininkė. 
■Savo laiške ji nurodo, kad 
1 statistikos rodo ir vyriausybė 
žino, jog 40 nuošimčių gyven
tojų teturi mažiau šimto do
lerių taupmenų.

Mrs. Gutwillig raporte sa
koma :

Dvidešimt vienas milionas 
darbininkų uždirba mažiau 
tūkstančio dolerių metams.

Beveik pusė Amerikos šei
mų uždirbo mažiau $40 per 
savaitę

Trys 
uždirbo 
vaitę.

“Šiandieną,” sako jinai 
vo raporte, “algos yra dar 
mesnės dėl nukapojimų algų 
nuo V-J Dienos. Tos grupės, 
atstovaujančios didelę didžiu
mą Amerikos žmonių, mums 
apeina labiausia. Mes negali
me paliepti jiems pirkti bo- 

, nūs iš taupmenų, nes jie taup- 
, menų neturi.

Dabartiniame 
brangume, sako 
neištenka net 
gyvenimo reikmenims įsigyti.

“Didžiumai žmonių ši ko
va (prieš infliaciją) yra kova 
už paprasčiausį išsilaikymą 
šiandien, o ne pirmyn siekian
ti kova apsaugai mūsų šalies 
nuo ekonominės suįrutės.”

Aišku, dėl tos pat priežas
ties ir pirkimas bonų mažėja, 
o atsiimamų bonų suma dau
gėja. Tik sausio mėnesį dar 
buvo daugiau išpirkta, negu 
atsiimta. Išpirkta buvo už 
$641,000,000, atsiimta tik už 
$541,000,000. Sekamą mėnesį 
jau buvo daugiau atsiimta, ne
gu išpirkta. Išpirko už $367,- 
000,000, o atsiėmė už $492,- 
000,000.

Ir taip kas mėnuo atsiėmi
mai vis daugiau viršijo išpir
kimus. Birželio mėnesį jau be
buvo išpirkta tik už $321,000,- 
000, o atsiimta už $439,000,- 
000.

Merginos Išvyko 
Italijon Apsivesti

Metropolitan Muziejus 
Patapo Unijiniu

Metropolitan Museum of 
Art darbininkai 155 balsais 
prieš 6 nubalsavo būti atsto
vaujamais CIO United Public 
Workers Lokalo 111-to.

šis darbininkų nutarimas, 
manoma, paakstins ir kitų 
New Yorko miesto muziejų 
darbininkus padaryti tą patį. 
UPW taipgi siekia teisės at
stovauti ir Bronx ‘Zoo darbi
ninkus.

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS

tik 
vaikinai apsivesdavo, o mergi
nos ištekėdavo — kitais žo
džiais tariant, vyrai atvykda
vo jas vesti, o jos išeidavo iš 
namų arba “ištekėdavo.” 

šiomis dienomis 25 ameri
kietės merginos išvyko iš New 
Yorko į Italiją ten apsivesti 
buvusius čionai karo kalinius 
vaikinus ir juos parsivežti 
Amerikon. Merginos — ne 
vien miestietės, bet taip pat 
ir kaimietės, iš daugelio mū
sų šalies vietų. Jos sako, jeigu 
kariškiams leista vesti ir par
sivežti vokietes ir itales, dėl 
ko turėtų skaitytis bloga 
mums vesti ir parsivežti ita
lus, buvusius karo kalinius.

Taigi, kada jų vaikinai su
kosi aplink kitašales tenai, 
kai kurios drąsesnės merginos 
pasisuko prie kitašalių čionai. 
Atsilyginta.

Praėjo gadynė, kada
George Marshall, 70 m., 

333 Bowery, rastas netoli nuo 
buto užmuštas automobiliaus. 
Užmušėjas pabėgęs.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujcr Kt«. 
BROOKLYN I, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

era 152

Valandos:

Svečiai
ir

Tel. SOuth 8-6669

GEROVĖJE NEGEROVĖ

IIĄgįlI^I

g

pragyvenimo 
jinai, žmones 
svarbiausiems

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

sa-
že-

1945 metais, 
ketvirtadaliai 
mažiau $60 per

Vagys praeitą ketvirtadienį 
išmušę Golden Furriers lan
gą, 89-69 165th St. ir pagro
bę $875 vertės kailinius.

Antradienių vakarais, kada 
laidoma ugnys, Coney Islan
dą atlankę 2,800,000 publikos 
bėgių šešių vakarų.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

V- 
’nįg.jį

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

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

šeimų
sa-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Veituvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

Bteičius bu naujausiaiu {taisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

ZZA RESTAURANT

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kanapai Broadway ir Stone Avi.
prie Chauncey St., Broadway Llni 

Tel. GLenmore 6-6191

j

j$ t.:. fl [ & j X
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Rugpjūčio 26-tą Laisvėje 
LDS Centre lankėsi D. 
Burbai iš Stamford, Conn., 
dienraščio Laisvės skaitytojai 
ir tenykščių organizacijų vei
kėjai. Jie atlydėjo savo dukre
lę Amelią, kuri su ta diena 
pradeda dirrfti dienraščio Lais
vės raštinėje.

Amelia, nors jauna amžiu
mi, bet taip pat jau yra ne 
naujokė darbuotoja savo mies
te ir tapo išrinkta į nacionalį 
LDS Veikimo ir Jaunimo 
mitetą paskiausiame LDS 
me, įvykusiame Bostone.

Ko-
Sei-

Plėšikas atėjęs į Prosperity 
Cleaners šąpą, Corona, surišęs 
darbininkę, susižėręs ten ras
tus $91.14 ir išėjęs savais ke
liais. Darbininkę atliuosavo 
tik už apie valandos laiko at- 

*ėjęs kostumeris.

Kas Turi Taupmenų?
Imant visos šalies skale, 

18.4 milionų šeimų, apie 40 
nuošimčių visų gyventojų, te-j

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. J. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

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

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

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. EVergreen 4-9612

/A « i Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 |ewolt . . . $2475

CAMBRIDGE 
15 jewels . . . $2975

PATRICIA
17 Jewels . . , $2475 IH

>

BEATRICE
17 . I2979

111^
ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y
Tel. ST. 2-2173. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.


