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Jų Jplaukos ir Išlaidos.
Pamirštas Teismas.
Kalbant Apie “Satelitus.”
Blogos Politikos Pikti

Rezultatai.

Rašo A. BIMBA

Tarybininkų spaudoje labai 
skundžiamasi, kad jų Bendra
sis Fondas (United Lithuan
ian Relief Fund) nebegaus iš 
valdžios paramos. Liūdna ir 
baisu: keletas fašistinių to 
fondo agitatorių turės susiras
ti darbą ir užsidirbti duoną.

★ ★ ★
Kaip puiku jiems buvo, kai 

iš National War Fund krūvos 
dolerių byrėjo jiems į karmo
mis. 1944 metais jie gavo 
$117,541.23. Riebiomis algutė- 
mis pasiėmė ir suvalgė net 
$25,036.89.

Pereitieji metai buvo dar 
geresni, dar riebesni. Jie gavo , 
$388,676.02 ir “administraci-, 
jos ir spaudos” reikalams iš j 
leido net $33,930.73.

★ ★ ★
Gailiai pravirks ir fašisti

niai pabėgėliai Vokietijoje. 
Jiems irgi ateina baisioji die
na: reikės ieškoti darbo ir už
sidirbti duoną.

Vadinasi, prasideda visų ga
lų suirimas. Grigaitis turi 
darbą, taip pat šimutis, Kun. . 
Končius galės vėl poteriais 
verstis, bet kur dėsis broliai ( 
Valaičiai ir Krūzės, kurie per į 
keletą metų taip gražiai šil-■ 
dėsi Bendrojo Fondo pastogė-i 
j e ?

★ ★ ★
Jau kelinta savaitė spaudo

je nė kukū apie Nuremberg© 
teismą. Jai nebesvarbu di
dieji fašistiniai kriminalistai. 
Jai liežuvį kutena pjudymas 
vienų tautų prieš kitas, viri
ntas tarptautinėje politikoje 
smalos, ruošimas Amerikos 
opinijos naujam karui.

Bet Nurembergo teismas ei
na-prie pabaigos. Už savaitės 
kitos būsiąs išneštas nuospren
dis.

Ar visi teisiamieji naciai bus 
nubausti mirtimi?

★ ★ ★
Amerikos spaudoje pasida

rė labai nopuliarus žodis “sa
telitas.” Nerasi nei vienos ko
respondencijos iš Paryžiaus 
arba iš Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos posėdžių, ku
rioje tasai “satelitas” nepasi
kartotų tuziną sy*kių. Prie 
kiekvieno paminėjimo Lenki
jos, Ukrainos, Jugoslavijos bei 
Čechoslovakijos rasi priplak
tą “satelitą.”

“Satelitas” reiškia, kad to
ji tauta nėra savarankiška, 
kad ji turi šokti pagal kitos, 
stipresnės tautos muziką. Vi
sos šios tautos esančios Tary
bų Sąjungos “satelitais.”

★ ★ ★
Bet jeigu ieškoti satelitų ir 

apie juos kalbėti, tai kieno sa
telitais yra Graikija, Austra
lija, Kanada, Naujoji Zelan
dija, Belgija ir dar kelios nyk- 
štinės valstybės?

Jos nė nusičiaudėti nemoka 
ir negali be Didžiosios Brita
nijos ir mūsų šalies leidimo.

Tačiau, suprantama, stam
biosios spaudos peckeliams ta 
tiesa visiškai neapeina. Vie
nur jie pastebi krislą, o kitur 
nemato nei sloniaus.

Šį sekmadienį Graikijoje 
bus referendumas dėl monar
chijos. Apie referendumo re
zultatus niekas nė neabejoja. 
Monarchija laimės ir karalius 
sugrįš ant sosto.

Tokia valia Anglijos pikto
sios politikos ir ginklų. Angli
jos imperijai reikalinga Grai
kijoje fašistinė monarchija ir 
jinai ją įsisteigs.

CIO LAIVASTAčIU SIM
PATIJOS STREIKAS
Kearny, N. J. — 7,000 

United States Plieno kom
panijos laivastatykių darbi
ninkų CIO pusdienį streika
vo iš pritarimo streikuojan
tiems Darbo Federacijos 
mechanikams.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

No. 202 *___________*____ Brooklyn, N.

Pabranginama Mėsa,
"Kenuota" Žuvis

Ir Kiti Valgiai
Jautienos ir Kiaulienos Kaina 

Pakeliama Keliais Centais
Washington. — Žemdir

bystės sekretorius Clinton 
P. Anderson pakėlė mėsinių 
gyvulių kainas po $1.50 iki 
$2.25 kiekvienam šimtui 
svarų aukščiau buvusiųjų 
iki birželio 30 d. kainų. Dėl 
šio pakėlimo pirkikai turės 
pusšešto cento brangiau 
mokėti už jautienos svarą 
ir po pustrečio cento dau
giau už kiaulienos svarą.

K a i nu administratorius 
Paul Porteris priešinosi to-

Chiang Kai-shekas Gavo 
Daugiau Amerikos Lėktuvų, 
Pavadintu “Laužais”

Shanghai, Chinija.—Am
erikonas United Press ko
respondentas matė, kaip 
skraidė 11 Amerikos bom- 
banešių, kurie buvo pava
dinti “laužais” ir taip be
veik dovanai “parduoti” 
Chiang Kai-sheko tautinin
ku valdžiai. Tie ameriki
niai bombanešiai net nenu
ginkluoti. 0 buvo skelbia
ma, kad Amerika pardavi
nėja chinams tik “nekal
tus” atliekamus karinius 
reikmenis.

(Amerikos valstybės de- 
partmentas dabar įsakė su
daužyti lėktuvus ir kitus 
karinius įrengimus, kurie 
bus chinam pardavinėja
mi.)

CHINŲ KOMUNISTAI 
UŽĖMĖ SVARBŲJĮ 
KALGAN MIESTĄ

Nanking, Chinija, rugp; 
29. — Chiang Kai-sheko 
Chinijos tautininkai skel
bia, kad jie puola Kalganą, 
svarbų chinų komunistų 
miestą, ir tikisi jį užimti. 
Kitos žinios rodo, jog ko
munistai atėmė iš tautinin
kų stambų Tatung miestą 
su geležinkelių mazgu. Vie
ni ir kiti turėjo daug nuos
tolių.

CMaskvos radijas įspėja, 
jog Chiang Kai-shekas ruo
šiasi nuodingomis dujomis 
pulti chinų komunistus.)

Amerikos generolo Mar
shall© tarpininkystė dar nė- 
kiek nepatarnavo naminio 
chinų karo stabdymui.

Chiang Kai-shekas šaukė 
chinų k o m u n i s t us pasi
traukt atgal.

Amerikos Delegatas Siūlė Priimt ir Fašistuojančius Kraštus į Jungtines Tautas, 
Bet Jis Priešinasi Albanijos ir Mongolijos Liaudies Respublikos Priėmimui

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos delegatas Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje, 
Herschelis V. Johnsonas 
siūlė kartu priimti į Jungti
nių Tautų organizaciją vi
sus aštuonis kraštus, kurie 
prašosi į ją, būtent: Alba
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kiam mėsos branginimui. 
Bet Andersonas, vadina
mas “Trumano žmogus,” 
vis tiek įsakė pakelti mėsos 
kainas. Porteris yra vie
nas iš paskutinių Roosevel- 
to liberalų, užsilikusių Tru
mano valdžioje. Naujasis 
kainų kontrolės įstatymas 
davė Andersonui valią prieš 
kainų administratorių.

Andersonas sakė, jog pa- 
brangę grūdai, vartojami 
pašarui gyvuliams; todėl 
reikią mėsos kainas pakel
ti. Bet pirmiau jis prieši-1 
nosi grūdų kainų tvarky
mui. Tada jis kalbėjo, kad 
grūdų būsią labai daug, ir 
jie patys savaime nupigsią.

Taipgi pabranginta “ke
nuota” žuvis, sirupas ir tū
li kiti valgio dalykai. O vai
kų vartojami valgiai palie
kami jau be jokios kainų 
kontrolės.

New Yorke šiltinėmis 
serga jau 19 žmonių.

Kontr-Revoliucionieriy 
Prisipažinimai Sovieti
niame Teisme

Maskva. — Carinis kuni
gaikštis Nikolajus Uch- 
tomskis teisme prisipažino, 
kad jis buvo už pinigus par

eidavęs Japonijai ir Vokie
tijai. Vienas iš baltagvar
diečių vadų, Uchtomskis 
tarnavo naciams ir japo
nams kaip šnipas ir provo
katorius prieš Sovietų Są
jungą.

Du nelaisvėn paimti ja
ponai oficieriai taipgi liu
dijo apie generolo Semio- 
novo, Uchtomskio ir kitų 
kontr-revoliucionierių veik
lą Mandžurijoj ir Sibire 
prieš Sovietus. ’

Teismo pirmininkas, ge
nerolas V. Ulrichas paste
bėjo Uchtomskiui: “Tams
ta, suprantama, ne tik iš ja
ponų ir vokiečių gavai pi
nigų už savo patarnavi
mus, bet dar ir iš kitų”?

Lenkijoj Suimti Ameri
kos Piliečiai-Naciai

Washington. — Per pas
kutinius 12 mėnesių Lenki
joj tapo įkalinta 50 iki 60 
lenkų Amerikos piliečių. 
Dauguma jų areštuota kai
po nacių organizacijos na
riai.

nija, Išlaukinės Mongolijos 
Liaudies Respublika, Afga
nistanas, Trans jordanas, 
Airija, Portugalija, Islan
dija ir Švedija.

Sovietų atstovas A. Gro
myko pasipriešino urmi
niam visų jų priėmimui. Ji

Susirinkusi Washingtone, United Auto Workers, CIO 
pildančioji taryba nutarė iš naujo atidaryti derybas už 
algas su Chrysler Korporacija. Jeigu tinkama kainų 
kontrolė nebus atsteigta, kontraktai su kitomis firmo
mis taipgi bus atidaromi persvarstymui. Iš kairės: vice
prezidentas R. J. Thomas, finansų sekr. George F. Ad- 
des, prez. Walter Reuther.

AMERIKA GRŪMOJA VIS 
SMARKESNĖMIS ATOMI

NĖMIS BOMBOMIS
New York. — Amerika 

raportavo Atominei Jungti
nių Tautų Komisijai, kad 
jeigu nebus visai panaikin
tas karas ir pilnai užtikrin
ta pasaulyje taika, tad 
Jungtinės Valstijos turės 
gaminti sau vis didesnes ir 
galingesnes atomines bom
bas.

Amerikos atstovas Ato
minėje Komisijoje. Bernar
das M. Baruchas ilgame sa
vo raporte raštu sakė, jog 
ši šalis nelauks, iki bus už
pulta, bet laiku pavartos

Admirolas Halsey Užreiškė, jog Amerikos 
Karo laivynas Manevruos, Kur Tik Norės

Washington. — Admiro
las William (Bull) Halsey 
užreiškė, jog Amerikos ka
ro laivai plauks, “kur tik, 
po velniais, norės, ir niekas 
negali į tai kištis.”

Taip Halsey atsakė vie
nam reporteriui, kuris už
klausė apie Jungtinių Vals
tijų karo laivų plaukimą 
Graikijon “į svečius.”.

Anglų Daily Worker Sako, 
Tai Gengsteriškos Diploma

tijos Pavyzdys
London. — Anglijos ko

munistų laikraštis Londono 
Daily Worker rašo, kad 
Jungtinių Valstijų atsilan
kymas į Viduržemio Jūrą 
yra “akiplėšiškas pavyzdys 
g e n g s teriškos diplomati
jos.” Tas laikraštis sako, 
jog Amerikos valstybės de- 
partmentas veda “įnirtusį 

sai sakė: “Šalys nėra kokie 
paprasti daiktai, kuriuos 
galima būtų laikyti viena 
krūva.” Gromyko reikalavo 
paskirai aptarti kiekvienos 
šalies priėmimą į Jungtines 
Tautas.

Tuomet amerikinis dele

atomines bombas prieš tuos 
kraštus, kurie, matomai, 
ruošiasi užpult Jungtines 
Valstijas.

Baruchas perspėjo, kad 
nėra jokio apsigynimo nuo 
atominių bombų, ir primi
nė, jog tos bombos gali būt 
laidomos V-2 rakietomis ir 
atgabenamos kariniais ir 
paprastais lėktuvais. Baru
chas pastebėjo, kad anglam 
nepavyko nušaut nė vienos 
nacių V-2 rakietos, nors vo
kiečiai daug jų paleido į 
Angliją.

kryžiaus karą, siekdamas 
atgaivinti kapitalizmą Eū- 
ropoj.”

(New Yorko Daily News 
tvirtina, jog Amerikos lai
vynas siunčiamas į Graiki
ją, kad moraliai pastiprin
tu monarchistus - fašistus 
ir pagąsdintų komunistus, 
kaip kad Daily News vadi
na visus demokratinius 
graikus.) į

■ I . ........................... . \

Yenan.” — Chinų komu
nistai ruošia skundą Jung
tinėms Tautoms dėl to, kad 
Amerika ginkluoja Chiang 
Kai-sheko tautininkus ka
rui prieš komunistus.

Paryžius. — Lenkijos at
stovas taikos konferencijoj 
įtarė “kai kuriuos delega
tus,” kaip atominio karo 
rengėjus.

gatas Johnsonas atsiėmė 
savo pasiūlymą ir pareiškė, 
j°g jis priešinsis Albanijos 
ir Mongolijos priėmimui.

Lenkijos ir Sovietų dele
gatai nusiteikę prieš Por
tugalijos, Trans jordano ir 
Airijos priėmimą. Portu

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Jlnglai Atidėlioja
Ukrainos Skundą 

Prieš Graikiją
Graikija su Anglų Armija Yra 
Pavojus Taikai, Sako Ukraina
Lake Success, N. Y. — 

Reikalaujant Holandijos ir 
Anglijos delegatams, Jung
tinių Tautų Saugumo Ta
ryba atidėjo Sovietinės Uk
rainos skundą prieš Graiki
jos valdžią. Dėl to buvo 
aštrių ginčų tarp Sovietų 
Sąjungos atstovo Andriaus 
Gromyko, iš vienos pusės, 
ir anglų - holandų, iš ant
ros.

Ukrainos skundas sakė, 
jog fašistiniai - monarchis- 
tinė Graikijos valdžia, re- 

’ miama anglų armijos, grę- 
i šia užkurt karą Balkanuose 
I ir įvelt į jį dar kitas valsty
bes. Ukraina nurodė, kad 
i ginkluoti graikų būriai da- 
į r o Įsiveržimus į Albanijos 
respubliką ir Graikijos val- 

■ do vai planuoja atplėšt pie- 
i tinę Albanijos dalį.

Holandijos atstovas van 
K 1 e f f e n s pasakojo, kad 
Graikija, girdi “nesudaro 
jokio pavojaus taikai;” o 
Ukrainos skundą jis apšau-

Philadelphia, Pa.-- 
Pranešimas Laisves 
Pikniko Darbininkams

Draugai, rugsėjo 1 d., šį 
nedėldienį, susirinkite visi į 
Rusų Kliubą, 735 Fair
mount Avenue. Keletas 

I draugų prižadėjo mašino- 
i mis nuvežti pikniko darbi
ninkus. Būkite prieš 9 va
landą ryto.

South pusės draugai, su
sirinkite pas dd. Tureikius 
prieš 9 valandą. Būkite 
laiku, kad nereikėtų vėlin- 
tis.

J. Shapran.

DINGO FILIPINŲ PAR
TIZANŲ VADAS

Manila. — Nežinia kur 
dinco Taus Taruc, Filininų 
valstiečiu partizanu (Huk- 
balahapu) vadas. Gal pre
zidento Roxaso fašistai jį 
nužudę.

CIO Smerkia Mėsos
Kainų Pakėlimą

Washington, rugp. 29. — 
CIO unijų centras aštriai 
pasmerkė žemdirbystės se
kretorių Andersoną, kuris 
pakėlė mėsinių gyvulių kai
nas. “Tai aršus smūgis 
žmonėms,” sako CIO.

galija yra fašistinis kraš
tas ir palaiko glaudžius ry
šius su Ispanijos diktato
rium Franko. Airijos val
dovai yra f asistuoją kleri
kalai, o Transjordaną an
glai tik paskutiniu laiku iš
kepė kaip neva nepriklauso

LA1SVĖ-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

kė “išmislais, kuriais esą 
norima tik nesmagumus da
ryti kitai valstybei” (Angli
jai).

Sovietų delegatas Gro
myko atsakė, jog jis su
pranta, kodėl Anglija išsi
sukinėja nuo to klausimo 
svarstymo. Nes anglai lai
ko savo armiją Graikijoje, 
o šio fakto nušvietimas ga
lėtų būti ištikrųjų “nepato
gus ir labai nesmagus An
glijai dalykas.”

Indijos Mahometonai Žada 
Neatlaidžiai Kovoti prieš 
Anglu Planą

New Delhi, Indija. — Ali 
Jinnah, Indijos Mahometo
nų Sąjungos pirmininkas, 
pareiškė, kad jie “rūsčiai, 
neatlaidžiai” kovos prieš 
Anglijos planą dėlei vadi
namos “nepriklausomybės” 
Indijai. Ali Jinnah smer
kė Angliją už paskyrimą 
tokios laikinės valdybos In
dijai, kur viešpatauja “pa
goniški” indusai su savo 
Kongreso Partija. Jis šau
kė mahometonus “sustip
rinti ir suderinti savo jė
gas ir pasiruošti bet ko
kiems Įvykiams.”

Anglai daro ablavas, at
iminėdami visokius ginklus 
iš Indijos žmonių.

KETURIŲ DIDŽIŲJŲ 
MINISTRAI LAIKO 
KONFERENCIJA

Paryžius, rugp. 29.—Am
erikos, Sovietų, Anglijos ir 
Francijos užsieniniai mi
nistrai laiko savo konferen
ciją, atskirai nuo taikos 
konferencijos. Jie stengia
si išspręst klausimus, neiš
rišamus pačioj taikos kon
ferencijoj.

Jungtinių Valstijų, An
glijos, Francijos ir Sovietų 
d e 1 e g a t ai pasisakė prieš 
Australijos atstovo siūly
mą, kuris reikalavo pakeis
ti Keturių Didžiųjų sutartį 
dėlei karinių atlyginimų iš 
buvusių Vokietijos talki
ninkų — Italijos, Vengri
jos, Rumunijos, Bulgarijos 
ir Suomijos.

Jeruzalė. — Anglai gau
na naujų gęūmojimų, kad 
žydai sprogdins anglų įstai
gas Jeruzalėje.

mą valstybę. Transjorda- 
nas yra grynas Anglijos pa
daras.

CIO organizuoja unijas 
ir Panamos Kanalo ruožte.

ORAS. — Bus vėsiau.
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Antras Puslapis

i KAS KA RAŠO IR SAKO
HE

VARŽOSI DĖL 
PABĖGĖLIŲ

Fašistuojantis • kongres- 
manas Rankin bijąs Euro
pos pabėgėlius įsileisti A- 
merikon, nes jie su savim 
gali atnešti “komunizmą, 
ateizmą, anarchizmą ir ne
ištikimybę.”

Šis Rankine pareiškimas 
per kvailas ir Chicagos ku
nigų Draugui. Draugo re
daktorius tiesiog įsižeidė, 
kam lietuvius fašistus fa
šistas Rankin vadina komu
nistais, bedieviais ir anar- 

i chistais. Jis tiesiog gvoltu 
! šaukia:

“Mes pareiškiame 
tie, kurie bėgo 
nizmo, negali 
Mes pažįstame 
tremtinius ir 
kad tarp jų nei komunistų, 
nei anarchistų, nei šiaip ki
tokio destruktyvaus ele
mento nėra ir negali būti.” 
(D., rugpj. 26 d.).

Sutinkame, kad Rankinas 
pasielgė netaktiškai ir ne
gražiai, savo idėjos draugus 
primesdamas komunistams 
ir bedieviams. Šimutis ir 
Grigaitis turėtų tuo reika
lu išleisti ir Rankinui pa
siųsti ilgiausį protesto me
morandumą.

Demokratinė Lenkija, tai ne Graikija
Graikijoj balsavimus kontroliavo Anglijos, Ameri- 

kos ir Francijos armijos. Tūkstančiai užsienio kareivių 
stovėjo su šautuvais ir durtuvais prie balsavimo vietų. 
Dešimtys tūkstančių graikų fašistų tuo?laiku naikino 
“komunistus ir “partizanus.” Ir toki balsavimai buvo 
skaitomi “demokratiški” ir “nesikišimu į Graikijos vi
daus reikalus.”

Bet kokios to pasekmės? Pasekmės tos, nors lai
mėjo reakcininkai, bet Graikijoj liaudis rankų nenu
leido. Ji kovoja prieš tuos reakcininkus, kaip ir kovojo 
prieš Hitlerio ir Mussolinio fašistus. Graikijoj eina na
minis karas. Graikijos fašistinės valdžios karinis šta
bas kasdien išleidžia karinius pranešimus. Vien prane
šimas iš rugpjūčio 24 dienos sako: “Prie kalno Vermion 
užmušta 47 ‘banditai’ ir žandarai... Mūšyj prie Varvara 
užmušta 13" žmonių... Prie Thessaly užmušta 22 ‘ban
ditai’ ir 7 žandarai... Prie Amfissos užmušta 3 žanda
rai ir vienas ‘banditas’.”

i

Reiškia, tik į vieną dieną 93 žmones užmušta, ne
skaitant sužeistų. Graikai fašistai “banditais” vadina 
visus, kas kovoja prieš jų terorą. Ar tokia padėtis 
Įima skaityti normale?

Ir būsimus balsavimus, kurie įvyks rugsėjo 1 d., 
kia turi būti tvarka —monarchijos ar respublikos,
iš anksto galima žinoti. Aišku, kad laimės monarchis- 
tai, nes tokis yra nusistatymas Anglijos karališkos “so
cialistų” valdžios.

To paties Londono ir Washington© valdžios nori ir 
Lenkijoj. Neseniai jie pasiuntė protestą Lenkijai ir 
nurodymus, kaip demokratinė Lenkija turi tvarkyti bū
simus savo šalyj balsavimus.

Bet demokratinė lenkų liaudies vyriausybė atme
tė tuos reikalavimus, kaipo kišimąsi į Lenkijos vidaus 
reikalus. Ji atsisakė eiti Graikijos nelaimių keliu. Len
kų socialistų dienraštis Robotnik pareiškė: “Pati lenkų 
tauta išsidirbs balsavimų tvarką.” Tokio nusistatymo 
laikosi ir kiti dienraščiai. Bet už tai Anglija pasisavina 
$16,000,000 Lenkijos aukso, kuris yra Londone.

Kas Laukia Taikos Konferencijos?
Taikos Konferencija, kuri jau penkios savaitės ei

na Paryžiuje, “užklimpo” ir nesijudina nei iš vietos.
Visas pasaulis žino, kad Keturių Didžiųjų—Jungti

nių Valstijų, Sovietų Sąjungos, Britanijos ir Francijos 
užsienio ministrai tris mėnesius gamino taikos sąlygas 
Italijai, Bulgarijai, Rumunijai, Suomijai ir Vengrijai. 
Taikos sąlygas pagamino pagal pirmesnį užsienio minis
trų Maskvos Konferencijos nutarimą, pasiremiant per- 
taikos sąlygomis. Ši Taikos Konferencija buvo sušauk
ta, kad padiskusuotų tas sąlygas, padarytų patarimų ir 
paskui vėl Keturių Didžiųjų užsienio ministrai aptars 
pasiūlymus ir galutinai išdirbs taikos sąlygas. Aišku, 
kad Taikos Konferencija Paryžiuj yra tik patariamoji.

Bet nuo pat pradžios angliškai kalbančių blokas tą 
konferenciją pavertė į propagandos įrankį. Kalba “ma
žos tautos,” daugiausiai šumina Anglijos kolonijų atsto
vai — Australijos, Kanados, Naujos Zelandijos ir kiti. 
Tie atstovai žodžių nepasirenka, jie drebia, kaip “dideli 
vyrai.” Visas svietas žino, kad Australijos atstovas šo-

i kinėja taip, kaip Londono ponai jam įsako.
Anglijos ir mūsų atstovybės, vietoj laikytis savo 

'; pirmesnių nutarimų, tai tik padrąsino tuos “mažų tau
tų” atstovus. Vis tai daro neva vardan “tautų laisvės.” 

i Indijos “atstovas” yra laisvas Paryžiuj kalbėti ką tik 
L nori už Londoną, tuo kartu, kada jo šalyj britai prieš 
' indusus veda baisiausį terorą. Ar tai nėra pasityčioji

mas iš tautų laisvės?
Angliškai kalbančių bloko taktika atvedė prie to, 

kad Taikos Konferencija nesijudina iš vietos. Disku- 
suoja ir debatuoja jau ne vien apie sutarčių turinį, bet 
ir atskirų žodžių reikšmę.

Penkios savaitės prabėgo, o Taikos Konferencija 
dar nieko nenuveikė. Labai teisingai D. Manuilskis, 
Sovietų Ukrainos delegatas pareiškė, kad jeigu taip kon
ferencija ir toliau eis, tai veikiausiai ji ir iki 1956 metų

• dalykų neužbaigs.
Dabar mato jau ir Mr. Bevinas ir Mr. Byrnes, kad 

■ konferencija neina, kaip reikia. Jie pasiūlė, kad Ke
turių Didžiųjų užsienio ministrai pasitartų—gal suras 
būdus konferencijos pastumėjimui pirmyn. O surasti 
būdą labai galima — reikia laikytis savo pirmesnių nu- 

r: tarimų ir savo žodžio. Kol to riebus prisilaikyta, tol 
. konferencija negalės sėkmingai veikti. Kaip gi gali
• būti susitarimas, jeigu vakar buvo susitarta vienaip, o 
-šiandien su pagalba savo kolonijų atstovų tas viskas jau 
‘ bandoma atkeisti?

NYKŠTUKAI IR 
MILŽINAI

So. Bostono Darbininkas 
(rugpj. 27 d.) Jugoslaviją 
vadina nykštuku. Girdi, 
“Nykštukas šoka prieš mil
žiną — Jugoslavija prieš 
Ameriką. Bet nykštukas ži
no, kad už jo pečių stovi ki
tas milžinas — Rusija....” 
Darbininkui, suprantama, 
tatai nauja ir nesupranta
ma, o svarbiausia — Darbi
ninkas nenori suprasti. Jis 
mato tiktai tą vieną “nykš
tuką”, bet visiškai nenori 
matyti ten pat Balkanuose 
kito “nykštuko,” atseit, 
Graikijos, kuri už savo pe
čių turi Didžiąją Britaniją. 
Australija yra 
“nykštukas”, kuris Pary
žiuje skerečiojasi.
kad Australija sėdėtų 
miai ir tylėtų, jeigu už jos 
pečių nestovėtų Didžioji 
Britanija.

Tuo būdu, mūsų suprati
mu, netaktiška ir neteisin
ga vienus “nykštukus” 
keikti ir niekinti, o kitus 
slėpti ir globoti.

Tokia jau šių dienų ir vi
sų laikų pasaulinės politi
kos tikrovė: Kelios didžio
sios šalys nustato gaires. 
Suprantama, kad Jugosla
vija būtų bejėgė, jeigu ji
nai neturėtų didelių ir tvir
tų draugų. Tai neslepia nei 
patys jugoslavai.

Vienas išsigandęs fašisti
nis pabėgėlis rašo Naujie
noms iš Vokietijos:

Paskutinieji D P tikrinimai, 
kuriuos atlieka amerikiečių 
karinei policija, vietomis 
Įgauna nesuprantamai keis
tas formas. Nežiūrint aiškių 
patvarkymų DP reikalu, kai 
kurie tikrinimams vadovau
jantys amerikiečiai net per 
daug dažnai parodo savo ko
munistinį nusistatymą ir tik
rinimuose pasinaudoja Viso
kiu atveju ne amerikietiškais 
tikrinimo ar tardymo meto
dais. Pet visą amerikiečių zo
ną jau nuskambėjo žinia 
apie amerikiečių panaudotą 
smurtą prieš lietuvius DP 
Wunsiedelio stovykloj. Ame
rikiečiai visokiais būdais 
stengėsi išgauti jiems reika
lingus kai kurių lietuvių DP
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“Draugiška Šalis” ir Ultimatumas
prisipažinimus prie darbų, 
kurių tie niekuomet nėra pa
darę, o kai tat nesisekė, pri
sipažinimus stengėsi išgauti 
mušimu ir spardymais.

Liepos 13 d. Augsburge į 
Haunstetto stovyklą atvyko 
amerikiečių mašina stipriai 
Įvairiais popieriais apsirūpi
nę asmens ir areštavo lietu
vių stovyklos komiteto pirmi
ninką Vanagūną, lietuvių 
stovyklos policijos vadą Val
kauską ir dar tris lietuvius, 
visus juos susisodino Į maši
ną, pravežė per MP sargy
bas, nugabeno 60 km. už 
Muencheno Į belaisvių sto
vyklą. ši stovykla yra apraiz
gyta spygliuotomis vielomis. 
Joje tvarką palaiko ir Įvai
rius uždavinius atlieka Bie- 
ruto-Osubkos lenkai ir vokie
čiai policininkai. Už spyg
liuotų vielų paduodami užka
linėti gyvuliniai vagonai, Į 
kuriuos pakraunami žmonės 
ir išsiunčiami kažkur. . . ne
žinoma kryptimi. Pakrovi
mas atliekamas, daužant ne
laiminguosius šautuvų buo
žėmis ir spardant kojomis.

Pasiuntėm Lietuvon Moksliškų Knygų
Lietuvos universitetų ir aka

demijų vadai man grįžtant iš 
Lietuvos Įteikė surašą įvairių 
moksliškų knygų anglų kalba, 
kurios jiems labai reikalingos 
vedimui studijų bei Įvairiose 
mokslo srityse informacijoms. 
Jas galima gauti tiktai Ameri
koje. Pažadėjau, kad Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
tas su mielu noru pasistengs 
tas knygas gauti ir jiems prie 
pirmos progos pasiųsti.

Dabar tą pažadą palaips
niui pildome. Tačiau, kaip su 
visais kitais daiktais, taip su 
knygomis, nevisas jas galima 
tuojau gauti. Be to, kai ku
rios Lietuvos mokslininkų pa
geidaujamos knygos išėjusios 
iš spaudos, pardavyklose ne
begalima gauti. Vi^gi didoką 
kiekį knygų gauname ir siun
čiame. Iki šiol jau pasiuntė
me sekamas knygas: 
Dearl-Diseases of Poultry

(Macmillan),
Black - Medical Dictionary 
West — Physical Chem for 

study — Macmillan
Lewis—Pain
McCollum — Newer Know

ledge of Nutrition—rMacm.
Armsby — Animal as Con

verter — Reinhold
Allergy in Clinical Practice— 

Lippincott
Human Pathology '
Body Meeh in Health and

Disease
Nutritional Def.
Willard — Digestive Diseases 

—F.A. Davis
Lederer — Diseases of the 

Ear, etc.
Snapp—Beef Cattle—Wiley 
Bendetti — Micro Analysis—

Wiley
Boyd — Textbook — Lea 
Julian ell—Etiology of Tracho

ma—Commonwealth
Landolt. - Bornstein (suppl.

No. 1 temp, out stock) — 
—Edwards r.

Cause of Cancer—Smithers 
Rice-Breeding and Improve

ment Farm Animals— 
McGraw

Yater—Fund. Internal Medi
cine— Appleton

Research Bull. No. 115 — 
Wisconsin College 
Agriculture

Osler—Principles and Prac. 
of Medicine — Appleton

Rosenberg — Vitamins — 
Interscience

Walters Grey Priestly— 
Carcinoma

McDowell — Handbook ‘of 
Physiology — Blakiston

Medicine of the Ear—Nelson 
Langdon-Brown — Physical

Prine.—Williams
Surgery of the Ear — Nelson 
Journal of Dairy Science,

Nov., 1930—Wilson 
Soilman—Pharmacy 
War ManuaUNo. 5, Burns,

Sugautų ir išvežamų tarpe 
daugumoj yra lenkai. Mūsiš
kiams suimtiesiem labai keis
tomis .aplinkybėmis, pavyko 
pasprukti nepakrautiems. Jų 
išgyveni mai tebejaudina 
augsburgiškius. (N., rugpj. 
27).

Žinoma, netikime, kad 
amerikiečiai tuos pabėgė
lius muštų, kaip skundžiasi 
šis pabėgėlis. Tačiau, aiš
ku, amerikiečiams nusibodo 
fašistus šerti ir globoti. Ve- 
dahii patikrinimai, kad iš 
jų tarpo išravėti krimina
linius elementus. Mes ke
liais atvejais esame pareiš
kę, kad fašistiniams krimi
nalistams nepavyks išsisuk
ti iš atsakomybės už savo 

1 darbus. Anksčiau ar vė
liau jie bus sumedžioti ir 
sugrąžinti į tas vietas, kur 
jie nusidėjo. Jie gali pa
sislėpti tiktai laikinai. Jų 
darbai perdaug žiaurūs ir 
kruvini, kad už juos būtų 
jiems galima atleisti arba 
juos pamiršti.

Shock
Duncan - Metabolism
Bendra knygų vertė $339.-

Siusime knygų dar daugiau, 
kaip tiktai greitai gausime.

Ryšyje su tuo, gal bus Įdo
mu mūsų visuomenei žinoti, 
kad šiandien Tarybų Lietuvo
je labai plačiai mokoma anglų 
kalba. Visose aukštosiose 
mokyklose — universitetuose, 
akademijose, mokytojų semi
narijose ir tt., anglų kalbos 
mokymas plačiai vedamas. 
Taipgi anglų kalbos pamokos 
yra ir gimnazijose.

Tai, žinoma, nėra verstina 
kalba—kaip ir visos kitos kal
bos, išskyrus lietuvių kalbą, 
nėra verstinos. Studentams 
bei mokiniams duodama pa
sirinkti. Daugelis jų pasiren
ka anglų kalbą.

Žinios iš Lietuvos
★ Klaipėdoje viešėjo Kau

no II-oji futbolo rinktinė, 
kuri čia laimėjo prieš “Aud
ros” komandą 3:1, o prieš 
Klaipėdos rinktinę pralošė 
1:3. Kauno “Žalgirio” 
krepšininkai įveikė Klaipė
dos rinktinę 23:21, bet pra
laimėjo “Audrai” pasekme 
15-18. Kauno “Žalgirio” 
moterų penketukas prieš 
moterų “Audrą” pralaimė
jo 12:14, prieš Klaipėdos 
rinktinę — net 1:16.

Georgijos prokuroro padė
jėjas Daniel Duke rodo repor
teriams Ku Klux Klano kau
kę ir kopiją jau užsidariusio 
Gerina n-American Bundo laik
raščio. Jis sakėsi turįs parody
mų, kad tos dvi grupės turi 
ryšius viena su kita ir kad jis 
užves bylą federaliame teisme
reikalaujant atšaukti Ku Klux j vyriausybė dar skaito ne- 
Klano nacionalj čarterį. | pilnai pripažinta JugOSlavi-

Per visą ; savaitę .turčių 
spauda ir radijo komenta
toriai šaukė ir kryžiavo j o 
Jugoslaviją, jos vyriausybę 
ir didžiavosi vyriausybės 
pasiųstų Jugoslavijai ulti
matumu.

“Ultimatumas” yra žo
dis, po kurio dažniausiai 
seka kitas — “karas”. Švai
stytis “ultimatumais”, kada 
pasaulis dar neišbrido iš 
antro pasaulinio karo nelai
mių, kada šimtai miestų su
griauti, kada milionai žmo
nių badauja, kada dar daug 
metų reikės sunkiai dirbti, 
kad nors kiek sunormali- 
zuoti gyvenimą, gali tik ne
labai gudrūs politikai arba 
žmonės, kurie iš karo pra
lobo ir jo vėl nori.

Kodėl buvo įteiktas Ju
goslavijai ultimatumas? 
Mums sakė, kad todėl, kad 
Jugoslavija, “draugiška ša
lis,” nušovė mūsų du trans- 
p o r t inius lėktuvus. Ulti- 
m a t u m a s sukėlė turčių 
spaudoj ir pas jų reikalus 
ginančius radijo komenta
torius tokį pasipiktinimą, 
tokį smerkimą, prieš ką tos 
spaudos ir radijo komenta
torių atsinešimas linkui 
Hitlerio ir Mussolinio buvo 
tik šešėlis. Tiesiai buvo rei
kalauta — sunaikinti Jugo
slaviją, mesti ant jos atomi
nę bombą, nušluoti ją nuo 
žemės paviršiaus! Taip pa
smerkta ta šalis, kuri kare 
prieš Hitlerį ir Mussolinį 
neteko 1,700,000 savo pilie
čių, kuri per penkis metus 
laikė sukausčius apie 500,- 
000 Hitlerio ir Mussolinio 
armijos, kuri nebijojo ka
riauti prieš tuos mūsų prie
šus, kada mūsų redaktoriai 
ir radijo komentatoriai nė
rėsi iš kailio įrodinėdami, 
kad mes ir Anglija “negali
me atidaryti antrojo fron
to, nes Hitleris suvarys mū
sų armiją į jūrą.”

Kaip suprantame tą “ša
lių draugiškumą”? Ką mes 
sakytume prieš “draugišką 
šalį”, kurios lėktuvai nuo
latos skrajotų virš mūsų ša
lies?

Mūsų šalis neturi su Ju
goslavija susitarimo, kad 
mūsų lėktuvai skrajotų virš 
jos žemės. Bet maršalas Ti
to sakė, kad Amerikos ir 
Anglijos kariniai ir pasa- 
žieriniai lėktuvai tūkstan
čiais skraidė virš Jugoslavi
jos. Vien prieš nušovimą 
pirmo Amerikos lėktuvo 
172 Amerikos kariniai lėk
tuvai skraidė virš Jugosla
vijos teritorijos. Jugoslavų 
vyriausybė mano, kad tie 
lėktuvai traukė paveikslus, 
tyrinėjo, kaip Jugoslavijos 
karinės jėgos yra sugru
puotos Trieste miesto link
mėj. Jugoslavija tvirtina, 
kad Amerikos karo lėktu
vai grupėmis skraidė virš 
jos žemės. Jugoslavija pro
testavo, bet Jungtinių Val
stijų vyriausybė ir mūsų 
armijos komanda Italijoj ir 
Austrijoj nei neatsakė į Ju
goslavijos protestus. Net 
po to, kaip pirmas Ameri
kos lėktuvas buvo privers
tas nusileisti Jugoslavijoj, 
9 d. rugpjūčio, tai iki 20 
dienai rugp. virš Jugoslavi
jos vėl skraidė 110 ameri
kinių karinių lėktuvų.

Kaip suprasti toki 
“draugiškumą”? Mūsų vy
riausybė sako,* kad Ameri
kos lėktuvai “paklydo”, 
bet patys lakūnai sako, kad 
jie dažnai skrido virš Jugo
slavijos tik todėl, kad jiems 
“tiesesnis kelias.”

Kalbant apie šalių “drau
giškumą”, nereikia pamirš
ti, kad ir dabar Mr. Byrnes

jos vyriausybę. Dar Wash
ingtone sėdi ponas Kons
tantin Fotič, buvęs Jugosla
vijos karaliaus atstovas, 
kuris Jugoslavijos liaudies 
nuteistas, kaipo šalies išda
vikas. Jis ne tik sėdi Wa
shingtone, bet ir spaudoje 
žiauriausiai puola Jugosla
vijos liaudies vyriausybę ir 
jos tvarką.

Tą turint mintyj, reikia 
suprasti, kad šis “draugiš
kumas” kol kas nepilnas. 
Jeigu prie to dar pridėsime, 
kad Jugoslavijos liaudis į- 
teikė Anglijai ir Amerikai 
surašus 2,000 vokiečių, ita
lų ir jugoslavų kriminalis
tų, reikalaujant juos ati
duoti Jugoslavijos liaudies 
teismui, o Amerikos ir An
glijos komanda to nepada
rė, tai bus aišku, kad tas 
“draugiškumas” nėra pil
nas. Jeigu atsiminsime, kad 
Austrijoj, amerikiečių o ka
puotoj zonoj, yra Jugosla
vijos karaliaus kontr-revo- 
liucinė armija, kuri gauna 
iš Amerikos aprūpinimą, 
tai reikia pagalvoti, kaip 
mes atsineštume linkui Ka
nados arba Meksikos, jeigu 
tose šalyse būtų apie 20,000 
armiją, jų užlaikoma, kuri 
tik lauktų progos mus už
pulti?

Dar daugiau, kada Hitle
ris bėgo iš Jugoslavijos, tai 
jo armija išsivežė daugybę 
Jugoslavijos turto ir išsiva
rė 167 jugoslavų laivus. Tie 
turtai pateko į Jungtinių 
Valstijų armijos komandos 
rankas. Laivai yra ameri
kiečių rankose. Tuo gi kar
tu Jugoslavijoj žmonės ba
dauja, nes neturi užtektinai 

. laivų ant Dunojaus upės, 
kąd...Parsigabenti sau reik
menų. Kenčia ir kitų Duno
jaus upės pakraščių valsty
bių žmonės, nes mūsų armi
jos komanda laiko apie 1,- 
000 jugoslavų, bulgarų, če- 
choslovakų, rūmunų ir net 
Sovietų Sąjungos laivų.

Kaip suprasti tokį “drau
giškumą”? Ką mes sakytu
me, jeigu jugoslavai laiky
tų mūsų laivus? Jie tik ne
pasiskubino grąžinti lėktu
vo įgulą, ir tai mes jiems 
įteikėme ultimatumą. Mūsų 
gi diplomatai ir generolai 
laiko Jugoslavijos turtą, 
laivus, tūkstančius žmonių 
— tų laivų jūreivių ir tą 
skaito “draugišku, pasiel
gimu.”

Čia tik keli faktai, kurie 
parodo, 
nuoširdus
kada jis paremtas suprati
mu: daryk, kaip aš noriu, 
kitaip bus ultimatumas!

Viso to triukšmo galima 
buvo išvengti. Amerikos la
kūnai būtų buvę sveiki ir 
gyvi, kaip pareiškė D. Ma
nuilskis, jeigu Jungtinių 
Valstijų vyriausybė būtų 
atsakiusi į J u g o s lavijos 
protestus du mėnesiai laiko 
atgal, kada ji protestavo 
prieš Amerikos lėktuvų 
skrajojimus virš jos žemės.

Šis ultimatumas nepatai
sė pasaulinės taikos reika
lų. Jis parodė, kad Mr. 
Byrnes ir jo pagelbininkai 
linkui Jugoslavijos atsine
ša, kaipo linkui savo kolo
nijos, kad kalbos apie ma
žų tautų laisvę yra vienas 
dalykas, o praktika kitas, 
jis parodė, kad Mr. Byrnes 
žiūri į Jungtinių Tautų or
ganizaciją, kaipo į savo pa
klusnų įrankį, kur bile ka
da gali tą plakti, ką jis no
rės.

Amerikos liaudis tąkiai 
politikai nepritaria. Ulti
matumas sukėlė tik reakci
jos riksmą. Tas tik parodė, 
kaip taikos reikalai yra pa
vojuj. D. M. š.

kad negali būti 
draugiškumas,
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Paramai Dienraščio Laisves

Crescent Picnic Grounds

Įvyks Šį Sekmadienį, Prieš Labor Day

RUGSĖJO 1 SEPTEMBER
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.
NEPRALEISKITE PUIKIOS PROGOS, ATSILANKYKITE, PASILINKSMINKIT IR PAREMKITE SAVO DIENRAŠTĮ! — IšSIKIRPKITE KELRODĮ DABAR: 

f

.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.

i

I
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(Tąsa)

— Šo za pravdu vojuje — pašnibždo
mis pakartojo čėčioniernė.

— Taip, taip...
Virpančiu balsu dainavo senus iš neat

menamų laikų posmus, pajungtų žmonių 
dainų, gimusią sunkių dienų tamsybėje, 
ašarų kupinų naktų tamsoje, vergovės, 
jungo, engimo laikais. Užmirštą dainą, 
kuri praėjo, kaip praeina negeras sap
nas, kuri nutilo tomis dienomis, kai sau
lėgrąžomis pražydo laisva Ukraina, ir 
naujas gyvenimas pragydo kitokią dai
na. .V 1 •*»-.

O dabar, aukštos grįčios tamsoje, tame 
kaime, kur kartuvėse siūbavo bernioko 
lavonas, kur užmuštieji gulėjo dauboje, 
kur vanduo nešė sukruvintą moters la
voną, kur mirtis pynė voratinklį virš vi
sų trobų, senoji daina prabilo tuo pačiu 
skundu, tuo pačiu troškimu, tuo pačiu 
ilgesiu, kuris ją girdė ašaromis šimtus 
metų.

Oi, pošle hospodj ta dobra tomu, 
Chto za pravdu vojuje....

Tilo virpantis senio balsas. Ėmė mie
gas, lenkėsi ant krūtinės pavargusios 
galvos. -

IX

Kriaučiukienė pabudo staiga, lyg ją 
kas už peties būtų timptelėjęs. Atsisė
do pataluose. Širdis mušė taip smar
kiai, lyg turėtų išsiveržti iš krūtinės. 
Burna sugriebė oro. Klausėsi, kas gi ją 
pažadino? Ir kada iš tikrųjų užmigo? 
Jai atrodė, kad negali, jokiu būdu nega
li užmigti, ir štai, atrodo, miegojo giliai, 
ir kažkas nežinomas ištraukė ją iš pačio 
užsimiršimo dugno. Tai nebuvo sapnas 
— ji nieko nesapnavo niekas jai nepasi
vaideno nakties svajonėse.

Tai nebuvo joks garsas — visur vieš
patavo tyla. Net vokiečio knarkimas 
nedrumstė troboje nakties tylos — ma
tyti, užsisėdėjo ilgiau būstinėje, kaip tat 
būdavo dažnai, ir dar negrįžo. O juk ne 
ji pati pabudo, kažkas ją pažadino, kaž
kas staigiai ją išplėšė iš miego, ir todėl 
blaškėsi jos išgąsdinta širdis.

Ji nebeatsigulė. Sėdėjo klausydama. 
Tyla buvo troboje, ir tyla už lango. Vie
sulas, kuris vakare nurimo, nepūtė ir 
dabar.

Ir naktis vėl pasidarė šviesi, skaidri, 
dangum ėjo mėnulis įvairiaspalviame 
žiede, ir asloje buvo matyti tamsūs lan
go skersinukų bruožai, ir šalčio padeng
tų stiklų ledinės plokštės fone pelargo
nija atrodė visai juoda.

Staiga ten, už lango, kažkas pasigirdo. 
Lyg nutrauktas vaitojimas, nebaigtas 
kranktelėjimas, stenėjimas įsmaugtas 
atgal į gerklę. Kažkas subruzdėjo. 
Kriaučiukienė iššoko basomis kojomis 
aslon ir iškarto atsidūrė priemenėje. 
Virpančiomis rankomis ieškojo skląsties, 
'—bet skląstis nebuvo užsklęsta, matyt, 
Verneris dar iš tikrųjų nebuvo grįžęs, 
jis niekad neužmiršdavo įėjęs rūpestin
gai uždaryti duris.

Atidarė vartus, šmėkštelėjo juodi še
šėliai.

— Kas čia?
Tai ne ji klausė. Ji žinojo, žinojo nuo 

tos akimirkos, kai pašoko iš miego, kai 
rankomis spaudė besiblaškančią širdį.

— Tai aš, šeimininkė, — pašnibždomis 
pasakė ji

Jie ėjo į priemenę, 
ji pažino mažąjį žvalgą.

Dar neparėjo, matyti, būstinėje sėdi...
- — Na tai mums nėra ko eiti. Į būs

tinę, vyrai...
— Palaukite, sulaikė juos karščiuoda

mas!
— Kokia ji? 

Rečenka.
— Vokiečio meilužė...
— Ką čia mes su bobomis vazosimės? 

Rytą pamatysime, ką su vokiete daryti!
— Ji ne vokietė. Ji mūsų, — rūsčiai 

pasakė Kriaučiukienė.
— Aha, na tai kitas reikalas — kur 

gi ji?
— Troboj miega.
Leitenantas susiraukė nepatenkintas.
— Na gi, pažiūrėsime... Šviesą kokią 

nors galite čia užžiebti ?
Sargybinis pamatys...
— Sargybinio jau nebėra, motin...
— Tai ir gerai. Tai aš lemputę užžieb

siu...

Pamažu, vyručiai, jo nėra...
Mėnulio šviesoje

juk yra Čia ji...
Kas toks? — skubėjo

Penkta^-- P—‘ <*46

Virpančiomis rankomis ieškojo ant 
krosnies degtukų. Jau čia, čia, grįžo, 
sulaukė...

Mažasis žvalgas padavė jai dėžutę. 
Užžiebė lempą, prisuko dagtį.

— Būstinėje penki mūsiškiai uždaryti, 
įkaitai...

— Nieko, motin, nebijokite, jau ten 
mūsiškiai prie būstinės, jau jie jų neiš
leis. Mes norėjome tyliai komendantą 
nuimti...

— Ką gi, neparėjo šiandien... Matyti, 
darbo turi skubaus.

Atsargiai pravėrė duris, kad nesugirg
ždėtų. Įėjo paskui ją, stegdamiesi ne
stuksėti batais. Kriaučiukienė/ pakele 
aukštai lempą taip, kad apšvietė lovą.

Pusią pabudo ir mieguistai kafcką su
murmėjo, būdama tikra, kad tai Kur
tas. Bet kai jai niekas neatsakė, o sieno
je sumirgėjo šviesos ratelis, atsigręžė, 
atmesdama nuo veido plaukus.

Račenka staigiu judesiu griebė lempą 
iš šeimininkės rankų. Žengė žingsnį pir
myn.

— Kas čia toks? — paklausė laukiniu, 
baisiu balsu .

— Komendanto meilužė, mūsiške, iš 
miestelio, — nustebusi aiškino Kriau
čiukienė.

Pusią neatitraukė apskritų, išsigandu
sių akių nuo žmogaus, kuris rankoje lai
kė lempą. Melsvi naktiniai marškiniai 
nuslydo jai nuo peties, apnuogindami 
smulkią krūtį. Ji parietė po savimi ko
jas, nepastebimu, nesąmoningu judesiu 
traukėsi, traukėsi į lovos kampą, lyg no
rėtų pasislėpti, išnykti, dingti tarp sie
nos ir lentų. Nesąmoningai balta, smul
kia ranka nubraukė plaukus už ausies. 
Račenko sudrebėjo. Lempos šviesoje su
blizgėjo trikampiai, nudažyti raudonu 
laku nagai, sužibo auskarų sikliukai au
syse. Trikampiai dantys valandėlei su
blizgėjo tarp baltų kaip popierius lūpų.

— Serioža...

Pilietybes Privilegijos Ateiviams Nariams 
Amerikos Ginkluotų Jėgų

Liepos 15 d. išleistame pra
nešime Suv. Valstijų Generali-
nis Prokuroras Tom C. Clark 
kreipia visų dėmesį j faktą, 
kad suvirs 112,000 ateivių— 
vyrų

“Įstatymas liečia visus, ku
rie |stojo arba buvo paimti,
kada gyveno Suv. Valstijose; 
Immigration and Naturaliza
tion Service įsteigė ofisus vi
same pasaulyje—kur tik ran
dasi Amerikos tarnybos vyrų. 
Kareiviai, kurie šioje šalyje 
pasiliko, netarnavo užsienyje, 
turi parodyti laikino įleidimo 
leidimą.

“Jeigu asmuo tebėra ka
riuomenėj, jis privalo kreiptis 
j savo viršininką, jeigu gar
bingai paliuosuotas, jis priva
lo kreiptis į arčiausią Immi
gration and Naturalization 
Service ofisą.

Sąryšyje su Generalinio Pro
kuroro pranešimu, Common 
Council Interpreter Release iš 
liepos 26 d. parodo, kad daug 
iš tų minėtų 112,000 asmenų, 
kuriuos Generalinis Prokuro
ras mini, negali naudotis šioms 
natūralizacijos progoms, jie to 
labai norėtų padaryti. Second 
War Powers Act originaliai 
pabrėžė, kad ateivis vyras ar
ba ateivė moteris turėjo būti 
legaliai įleisti į Suv. Valstijas.

ir moterų — veteranų 
Valstijų ginkluotų, jėgų 

Antrame pasauliniame kare, 
nepasinaudojo proga įgyti 
Amerikos pilietybę palengvin
tu būdu, Second War Powers 
Act iš 1942 parūpintu. Tas 
įstatymo parūpinimas išsibai
gia gruodžio 31 d. 1946 m.

Tarp kitko, Generalinis Pro
kuroras sakė: “Labai pagei
dauju, kad garbingai paliuo- 
suoti ateiviai, kurie ‘■tarnavo 
mūsų įginkluotose jėgose, daug 
iš jų sužeisti, kiti medaliais 
apdovanoti, žinotų, kad mūsų 
šalis pilnai įvertina jų loja- 
liškumą ir kad dabar įstaty
mas jiems teikia Amerikos pi
lietybę palengvinta procedūra 
ir mes norime juos priimti į 
mūsų demokratijos didelę šei
mą. Šie narsuoliai sudaro mil
žinišką Garbės Legijoną. Mū
sų rekordai parodo, kad tik 
10,000 ateivių narių mūsų gin-,
Įduotų jėgų tapo naturalizuo-1 Vėliau Kongresas tą punktą 
ti nuo V-J Dienos, nors net|Pakeitė, nereikalavo nuo ka
li 2,000 ateivių buvo kvalifi-1 reivių, kurie užsienyje tarna- 
kuoti pilietybei.” Į v«, įrodyti, kad jie buvo lega-

Prieš V-J Diena, kaip Gene- liai įleisti. Bet vyrai ir mo
ralinis Prokuroras įrodė, dau-1 terys, kurie netarnavo užslė
giau negu 100,000 ateivių ta-i n.yje ir kurie negali parodyti, 
po nat.uralizuoti. | kad legaliai buvo įleisti į Suv.

Paduodame sutrauką šio j Valstijas, negali naudotis šia 
Second War Powers Įstatymo.! Palengvinta procedūra. Jie

“Įstatymas išsibaigia gruo-| Pirmiau turi legalizuoti savo 
džio 31 d., 1946 m. ir liečia i buvimą čionai. Tą gali dary-

1 ti dviejais būdais — per “Ca
nadian pre-examination” arba 
pagal Section 19 (c) (2) Im- 
migracijos Įstatymą iš 1917, 

j kaip pataisyta. Abudu būdai 
ima apie šešis mėnesius laiko. 
Faktas, kad jeigu ateivis vete
ranas neskaitytas ne-kvotiniu 
arba pirmenybės kvotos im-

visus ateivius, kurie įstojo ar
ba buvo paimti į tarnybą prieš 
gruodžio 28 d., 1945.

“Pagal įstatymą, visi atei-

Šnibždėjimas buvo tylesnis, kaip vėjo 
šnarėjimas lapuose, kaip voro žingsniai 
voratinklyje. Bet jis išgirdo, greičiau iš 
lūpų judesio suprato savo vardą. Suvir
pėjo. Ji ištiesė prieš save, lyg gindamasi, 
ranką — mažą, silpną su nagais lyg 
kraujuje pamerktais. Apskritose akyse 
ruseno išgąstis. Lova pasirodė didžiu
lė, ji sėdėjo jos kampe, kaip maža lėlė, 
šu nuoga krūtimi, matoma pro melsvą 
šilką, su smulkiomis pėdomis, kyšančio
mis iš po melsvų raukšlių.

Tą pačią akimirką kažkur lauke nu- 
drioksėjo šūvis.

— Prie būstinės, — pasakė Kriaučiu
kienė.

Bet iš karto sutratėjo šūviai ir kitoje 
pusėje ir trečioje, šaudymas įsiliepsnojo 
kaip reikiant.

Račenka ištiesė prieš save revolverį. 
Nemirktelėdamas žiūrėjo į pažįstamas, 
juodas, apskritas akis. Iššovė. Pusią 
virptelėjo. Prasiskleidė lūpos, dvi eilės 
trikampių, aštrių dantų sublizgėjo lem
pos šviesoje. Dar labiau išsiplėtė apskri
tos akys ir sustingo, žvelgdamos, kaip 
negyvi stiklai. Pajudėjo auskaras siau
roje ausyje, sužibėjo stikliukas ir sustin
go. x .

— Į būstinę,' — sukomdavo Račenka.
Jie skubiai išbėgo, užkliūdami už 

slenksčio, už kibirų, stovinčių virtuvėje, 
iššoko į sidabrinę, mirgančią, šviesią 
naktį.

Kova kaime jau virė kaip reikiant. 
Pirmą šūvį, kurį išgirdo troboje, paleido 
eilinis Zaviasas iš skyriaus, kuriam bu
vo pavesta paimti priešo bateriją.

Kol Račenka su savaisiais sėlino prie 
Kriaučiukienės trobos, kad netikėtai už
kluptų miegantį komendantą, anie šliau
žė sniegu neaukštos kalvos šlaitu prie 
cerkvės. Nematomi, su savo baltais ap
siaustais šliaužė sniegu, slapstydamiesi ( 
trobų šešėliuose, pasmukdami grioviu. 
Seržantas Serdiukas šliaužė pirmas, į- J 
tempdamas žvilgsnį. Laimingai pri
šliaužė iki pat baterijos. Tamsūs pa- k 
buklų vamzdžiai, tylinčių pabaisų nas
rai, aukštai iškilusieji virš šliaužiančiųjų 
galvų, aiškiai išsiskyrė sniego ir dangaus 
fone. Trys kareiviai sėdėjo prie pabūk
lų ir kalbėjosi apie kažką pusbalsiu, o 
išilgai pozicijos vaikščiojo ten ir atgal 
sargybinis. Mbnotoniškai girgždėjo snie
gas po jo kojomis.

zBus daugiau.)

t

migrantu visas reikalas gali 
tęstis per metus.

Gaila, bet daug iš tų 112,- 
000 negalės pasinaudoti šia 
proga jgyti Amerikos piliety
bę. FLIS.

Seattle, Wash.
Dar Keletas Dolerių Dėl 

Vilniaus Instituto

Rugpjūčio 18 d. LLD 161 
kuopa, bendrai su LDK Gedi
mino Draugyste, turėjo suren
gus pikniką pas drg. De Yung.

Piknikas buvo paseknyngas 
ir keletas dolerių atliko pel
no, kuris buvo pasiųsta Lie
tuvos gelbėjimo komitetui.
" Pas mus dabartiniu laiku 

trūksta gėrimų. Alaus visai 
negalima gauti. O žinoma, 
kad tik iš alaus galima pada
lyti pelno. Bet tie trūkumai su 
laiku gal atsitaisys ir kitą me
tą gal galėsime surengti pikni
kus su alum ir bus visi užga
nėdinti. žinoma, kaip žmogus 
biskį įsigeria, tai būna links
mesnis ir piknike.

Ačiū gaspadinėms už paga
minimą valgių, kurios

sušilusios visą dieną, kad tik 
atliktų keli centai taip svar
biam reikalui. Iš moterų dar
bavosi E. Baltrušaitienė, Ka
valiauskienė, O. Burtienė, J. 
Sutkienė ir Miknienė. Iš vyrų: 
J. Burt ir M. Baltrušaitis.

Ačiū visiems, kurie darba
vosi. Ačiū draugam De Yung 
už daržą, kur piknikas jvyko. 
Taipgi ačiū Kuvarai ir Ma- 
din už pagrojimą ir palinks
minimą mūs.

Pelno nuo pikniko atliko 
$41.31. Ir sekanti draugai pa
aukojo dėl Vilniaus Medika- 
liško Instituto:

Juozas Bukauskas $50.
Juozas Kirkilą $25.
Tai iš viso pasiųsta, atėmus 

persiuntimo lėšas, $116.18.
Ačiū visiems, kurie prisidė

jo prie to svarbaus darbo.
Nors mes čia, taip toli gy

venanti, mažai ką galime nu
veikti, bet vis darbuojamės, 
kiek galėdami, kad pagelbėti 
tiems, kuriems pagalba yra la
bai reikalinga.

Serga draugas T. Ulskis, se
niausias kuopos narys, ir G. 
Yuodišius. Mes linkime drau- 

dirbo ! gams greit pasveikti. S. G.

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 linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

1

vienytas Valstijas ir tie, kurie 
gyvena už Suv. Valstijų rube- 
žiaus, kurie dabar yra arba 
buvo ginkluotose jėgose, turi 
sekamas naudas: jiems nerei
kalinga išsiimti pirmų popie- 
rų; neprivalo įrodyti leidimo 
pastoviam apsigyvenimui; as
muo, kuris tarnavo už Suv. 
Valstijų rubežiaus, nereika
laujamas parodyti legalį įlei
dimą į šią šalį; neveik įrodyti 
rezidenciją Suv. Valstijose; 
neturi išlaikyti mokslo kvoti
mą.

x Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

r

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuviy 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

ŠlMilittfttf ff - 1 , HiWia .  

(♦>
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<!>

<♦>

<♦>

<♦>
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RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Gr abortus
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 BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

<♦>

>>

)

•>

>

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

*

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Lowell, Mass Chicagos Žinios

7 i kitų tautybių žmonos. Tas pa-
10 į O- hnd lin+iiviai tam avar-

(208)
Kviesle.

nutar-

Jackson, Miss.—Kukluk-

II

FUR COATS - KAILINIAI

FUR COATS

ir

28-

Reumatiški Skausmai

dėžė

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

padaryta 
ant kiek

Draugai 
piknikui 
dovaną, 
manytą

ką būsiu 
pranešti: 

179th St.,

Albany, N. Y. — Valdi
niai valstijos darbininkai 
reikalauja 5 dienų darbo 
savaites

NUOLATINIS DARBAS
KREIPKITĖS 9 IKI 3 P. M.

Ko tik jūs pageidaujate FUR 
COATŲ reikale, užeikite pas 
mus pasitarti — draugiškai ir 
teisingai.

laikas 
atlikti

P.

DIENOM IR
NAKTIM DARBAS

Lo-
110

OFFICE
Rutherford, N. J.

(203)

Washington. — Teisingu
mo departmentas ketina ty
rinėti suktybes, kurios da
romos, pardavinėjant atlie
kamus karinius, reikmenis.

Suvėluotos Žinios, bet Vertos 
Paminėti

Damaskus, Syrija. — Ita
lija ir Syrija panaujina dip
lomatinius ryšius.

_ ‘ priklausė Numatoma neblogas der-
prie St. Roko Draugystės, pa-; liūs vakarinėj Europoj.

JACQUARD STAKLIŲ TAISYTOJAI 
C.

ir paremti finan- 
mes progresyviai 

neremsime, iš 
priešų nelaukime 

Padėkim, kad ir

PLANT PERSONNEL
Oak & Central Aves. East

Pirkite FUR COATS su pasi
tikėjimu iš Antano Vasario. Jo 
18 metų patyrimai futrų biz
nyje užtikrins jums eksper- 
tišką ir teisingą aprūpinimą.

jau reikia
paremti.
būtų buvę
daugiau,

būtų pasidarbavę ir

ANTANAS VASARIS Vd 
KAY FUR SHOP

63 Pleasant Street Brockton, Mass.

ką nors

prie
& K. Automatic 4X1 Staklių. Gera Alga.

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

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

ir me-
Tam

MERGINOS!
Sudėjimui akmenėlių | kostumų jewelry.

Patyrimas Nereikalingas 
VIRŠLAIKIAI. $25 PRADŽIAI 

5 dienų savaitė
MODERNE COSTUME JEWELRY’ CO. 

233 W. 42nd St., N. Y. C.
(208).

BANKĮ) VALYTOJAI
Iki 50 Metų Amžiaus

OPERATORĖS 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
S. & S. DRESS CO., 

147-07 SOUTH ROAD. JAMAICA, L.

DARBO DIENOJE ĮVYKS 
“THE CHICAGO STAR” 
P I K

Dar 
cagos 
viams, 
(Labor 
pirmoj i 
iškilmė

NAKTINIS PIKNIKAS 
I

Rengia LDS kuopos, New Jersey ir New York apylinkės. CHESTER, PA.
2 busai yra paimti važiavimui j 

Laisvės pikniką, rugsėjo 1 d., Glou
cester Heights, N. J. Norintieji va
žiuoti, tuojau matykite V. Gizaus- 
ką ir A. Lipčių, Kom. narius. Busai 
išvažiuos nuo Lietuvių Kliubo, 11 
vai. ryto. (201-202)

.................. "’T1 '

Montello, Mass

Frank Gecevich, Jr., 26 me
tų, tarnavo kariuomenėje, bu
vo mūšiuose ten kur salose su 
japonais, likos sužeistas. Tė
vas, Joseph Gecevich ir pamo
tė Helena, džiaugias, kad jis 
sugrįžo namo, pervedė savo 
biznį, alaus užeigą “Montello 
Garden” sūnui, o jis prisiėmė 
į partnerius savo draugą, karo 
veteraną Albert Vasarį. Vis
kas ėjo gerai, tėvai jiems pa
dėjo darbuotis. Pabaigoj bir
želio mėnesio pas Gecevičiu- 
ką atvažiavo jo draugas, su 
kuriuo susipažino kariuome
nėj būdami. Frank pasiėmė 
tėvo automobilių, davė savo 
draugui “draivyt.” Greitai 
bevažiuojant, netoli Bostono, 
atsidūrė į medį. Gecevičiu- 
kas vietoj buvo užmuštas, o jo 
draugas ir kita leidukė—sun
kiai sužeisti.

laidotas religiniai. Paliko nu
liūdime (savo šeimyną ir kitas 
gimines.

Pradžioj rugpj. mėnesio mi
rė Balevičienė, Juozo Balevi- 
čiaus žmona. Paliko nuliūdi
me savo vyrą, 2 sūnus ir duk
terį. Abudu sūnūs yra buvę 
karo frontuose. Vienas yra 
leitenantas, kuris per karą 
Italijos fronte, išgelbėjo vie
ną oficierių nuo mirties ir už 
tai likosi paaukštintas leite
nantu. Ji palaidota St. Kal
varijos kapinėse.

Pereitą pavarį Bostone at
sibuvo LDS 7 Seimas, o Mon- 
telloj birželio 9 atsibuvo pik
nikas. Todėl susiėjom daug 
svečių, buvo smagu pasisvei
kinti.

Darbininkiško judėjimo ge
ra rėmėja Barbora Gutkaus- 
kienė ir jos šeimyna irgi susi
laukė mylimų svečių, i 
mininką Liliekį, iš Sydney 
Mines, N. S. Canados, kurio 
nebuvo mačius per 40 metų, 
ir brolį Williams Liliekį iš Chi
cago, Ill., o trečias brolis Fran- 
ciškus Liliekis gyvena Avon, 
Mass. Kada jie viens kitam 
paspaudė dešines, tai iš 
džiaugsmo net turėjo apsi
verkti. B. Gutkauskienė sa
ko: jauni būdami atsiskyrėm, 
o seni vėl pasimatėm. Tai bu
vo smagi valanda.

Žolynas.

Iš Pikniko Daily Worker 
Naudai

Rugpjūčio 18 dieną buvo 
surengtas piknikas paramai 
Daily Worker —- liaudiškam 
dienraščiui anglų kalboje.

Piknikas, kurį rengė dien
raščio ir nedėlinės laidos The 
Worker skaitytojai, buvo su
rengtas Freemano miške. Ten 
jau daug piknikų yra rengta 
ir visi gerai pavykę, tad ir šis 
piknikas pavyko neblogai, nes 
pelno padaryta nemažai, žmo-- 
nių dalyvavo ne taip daug, 
kaip turėtų būti, tačiau vie
nas dalykas yra smagu pri
minti, kad lietuviai sudarė di
džiausią dalį pikniko dalyvių, 
— daugiau negu imant kartu

Per šermenis tėvas sako, 
“daviau automobilių, netekau 
sūnaus.” Jo motina paliko jį 
mažą, mirė irgi sulaukus tik 
26 metu, šita nelaimė buvo 
liūdėsis tėvams, giminėms ir 
draugams.

Pabaigoj birželio mėnesio 
mirė Mikolas Abračinskas, 
per eilę metų gyvenęs Montel- 
loj. Turėjo grosernės biznį ir 
keletą namų, buvo pasiturin
tis. Užaugino 3 sūnus ir vie- ‘ 
na dukterį. Visi aprūpinti,’ 
vienas sūnus yra daktaras, ki
tas kunigas. Dėlto ir laido
tuvėse dalyvavo vidurinės kla
sės žmonių, daug kunigų. Pa-i
laidotas Kalvarijos kapi- naktį degina kryžius,
nėse. grūmodami negram.

Liepos mėnesį mirė Kazi
mieras Cheplikas, priklausė

Užeikite ir pamatykite 
Mūsų Rinktinius

Geresnės kokybė 
už Žemesnę Kainą

rodo, kad lietuviai tam svar
biam tikslui geriausia pasidar
bavo ir prijautė. Lietuviai ir 
bizniškai imant geriausia pa
rėmė pikniką. O draugai Vil
kausimai iš Nashua, atsilankė 
visa platoka šeimyna. 
Vilkausimai atvežė 
vieną ypatingai gerą 
kuri pakeitė pirmiau 
gaidžio vietą ir taipgi didelį 
skaičių virtu kiaušiniu. Tai bu
vo gražios dovanos ir tas da
vė piknikui $14.50 pelno. 
Ačiū Vilkauskam už dovanas 
ir jų dukterims: Margaret ir 
Adelei už išplatinimą tikietu- 
kų.

Čia neturiu tikslo perdaug 
išgirti lietuvius, tačiau tas vie
ną parodo, kaip yra svarbu 
susipratusioms darbininkams 
visų tautų nuoširdžiai remti, 
kuomet 
svarbaus

Pelno 
ant tiek 
daugiau 
kiti žmonės.

Bet tai buvo pirmutinis 
toks bendras parengimas ir iš
bandymas. Kitą kart visi bus 
drąsesni ir su geresniu pasi
darbavimu sekanti parengimai 
išeis su dar geresniais pasise
kimais.

net,3,000 delegatų, kurie val
do (savotiškai) visą miestą. 
Bet tikrenybėje žmonės jų 
vengia susitikti, kiek galėda
mi, nes jau ne vienas liko ap
laistytas, apdrabstytas purvi
nu mišiniu ir kitokiais “špo
sais” paliesti. Tai taip pakliu
vus mieste. O kiek rezidenciji- 
nės vietos, jau “pasidžiaugė” 
tų gerųjų svečių atsilankymu? 
Tai vis, mat, šposai (fonės).

Štai, susitinki legijonierių, 
— uniformuotą, jis tau atkišo 
ranką sveikintis, negi drįsi 
juos ignoruoti, kuomet jų pul
kais sukaliojasi? Kuomet duo
di jam ranką, tai jis tau įde
da į delną kokį nors šlykštų 
daiktą. Na, ką gi jam sakysi! 
Pasižiūri žmogus į uniformuo
tą žilą, girtą esybę ir eina to
lyn, lydimas šposininkų pasi
tenkinančio juoko.

Jeigu tapai aplietas — eik 
džiovintis, jeigu kokiu purvu 
apdrabstytas, tai nešk siūtą 
išvalyti, nes taip jau nedėvėsi. 
Bet “Lowell Sun” leidėjai lie
pia piliečiam viskuomi džiaug
tis.

Čia pasibaigė bartenderių 
vienos savaitės streikas su lai
mėjimu. Dabar bartenderiai 
gaus $50 algos už 48 valan
das ir vieną savaitę vakacijos 
apmokamos, jei metus išdir
bęs. Gi dvi savaitės apmoka
mos, kurie 5 metus išdirbs.

Kaimynas.

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.

NIKAS
kartą primename Chi- 

pažangiesiems lietu- 
kad Darbo Dienoje 
Day) įvyks didžioji ir 
“The Chicago Star” 

— piknikas.
žinote, kad “The Chicago 

Star” pirmą munerį pamatėme 
liepos 4 dieną, ir dabar kas 
savaitė jis išeina.

Minėtas savaitraštis yra 
darbo unijų ir abelnai darbi
ninkų leidžiamas. Jo išlaiky
mas ir tvirtinimas priklauso 
nuo darbininkų.

Tikime, kad pažangieji lie
tuviai pasistengs dalyvauti 
minėtame piknike, kuris įvyks 
rugsėjo 2 dieną, Justice Park 
Gardens. Pikniko vieta vi
siems. gerai žinoma.

Bui puiki dainų programa, 
taipgi įvairių sporto žaidimų, 
kalbės žymūs visuomenininkai 
ir rašytojai.

šokiams gros puiki orkest
rą. Dalyvaudami piknike, visi 
linksmai ir naudingai laiką 
praleisite.

Rugpjūčio 22 d. ir kitomis 
dienomis Lowellio miestas pa
vestas Amerikos legijonie- 
riams. Jie čia laiko savo kon
venciją'ir daro su miestu, ką 
jie nori. Legijonierių susirin
kimuose Auditorijume, viso
kie reakcionieriai—karų kurs
tytojai daro bjauriausias ata
kas ant Sovietų Sąjungos ir 
kursto piliečius tuoj autiniam 
naujam karui.

Kongresmanė Edith Noursc 
Rogers, piktai puldama Jugo
slavijos maršalą Tito, puola 
kartu komunistus ir visomis 
pusėmis švaistosi atomine 
bomba. Ji norėtų, kad dabar 
sekretas atominės bombos nie
kam nebūtų išduotas, bet, su
prast ją, reikia pravaryti mar
šalą Tito ir Jugoslaviją visai 
paklupdyti, jeigu ne kitaip, 
tai atomine jėga.

Karo sekretorius Robert P. 
Patterson irgi ragino piliečius 
rengtis naujam karui. Jis irgi 
piktai puldamas Jugoslaviją 
šaukė: “We must have trained 
men, ready to fight at the first 
sign of hostile action.” Toliau 
šaukdamas, jog visa tauta 
universaliai turi būti prireng
ta naujam karui, Pattersonas 
sakė: “One lesson this na
tion has learned, is that in 
modern war we cannot wait 
until war begins before rais
ing, training and equipping 
an army. That will be too 
late.”

Miesto majoras Leo Roy le- 
gijonieriams pasakė: miestas 
yra jūsų ir valdykite jį, kaip 
jūs norite laike Legijono 
tos konvencijos.

SVEIKINS KANADIEČIŲ 
KONGRESĄ

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 19 kuopa, savo susirinki
mo, įvykusiame pereitą ant
radienį, nutarė pasveikinti 
Kanados Lietuvių Kongresą, 
kuris įvyks pabaigoje šio mė
nesio. Su pasveikinimu 
ta pasiųst penkinę.

Nutarta pasveikint 
nininkų suvažiavimą,
tikslui taip pat paskirta pen
kinė.

Iš K. Matukaičio praneši
mo pasirodė, kad už šiuos mo
tus jau pasimokėjo savo duok
les 200 narių.

50 senų narių dar nėra pa- 
simokėję duoklių. Jau 
ir jiems susiprasti ir 
savo pareigą.

Rugpj. 22 dienos “The 
well Sun” laida išėjo net 
puslapių dydžio. Laikraštyje 
daug yra neblogų istorinių da
lykų (nors tai viskas kapita
listiniai nudailinta), bet yra 
daug ir purvinų atakų, ant 
darbo žmonių valdomo krašto 
—Tarybų Sąjungos.

Tos laidos editoriale sako
ma, jog Lowell labai džiaugia
si turėdamas čia legijonierių

Keletas pastabų progresy- 
viams lietuviams, iš atsibuvu
sio Komunistų Partijos pikni
ko, kuris buvo rengtas Conn, 
valstijos distrikto 18 d. rugp., 
Lietuvių Parke, Waterbury, 
Conn.

žmonių suvažiavo mažai. K. 
P. distriktas rengia tik vieną 
pikniką per metą, tau turėtų 
būt masinis, bet, deja, taip 
nebuvo. Apie kitas tautas ma
žai galiuwl^jbet, mažai žinau. 
Lietuviams progresyvi ams tu
riu aštrią pastabą statyt. Tu
rim LLD apšvietos organizaci
ją, mitingaujam, baramės, pe
šamės už tuščią maišą. Tuo 
pačiu kartu pamirštam arba 
nenorim žinot politinio vado, 
Komunistų Partijos. Negalime 
vieną sykį per metus atlankyti 
išvažiavimo 
siškai. Jei 
darbininkai 
komunistų 
paramos.
šiam piknike, Waterburio lie
tuvių mažai buvo. Mat, buvo 
Lietuvos priešų piknikas, tai 
daugelis progresyvių ten buvo 
ir klausėsi, kaip fašistai kal
bėtojai kryžiavojo Tarybų 
Lietuvą.

Toringtoniečiams turim su
teikti didelį kreditą, jie atsto
vavo masiniai piknike. Bet kur 
buvo Conn, valstijos ekstra-, 
progresyvių lietuvių vadai? 
Kaip tai, Hartfordo, New Bri- 
taino, New Haveno, Bridge- 
porto? Gal kur ant byčių pa
lei vandenį romąnsavo su fa
šistais, ir maldė fašistus, šluo
stė jų ašaras, kad grečiau pa
mirštų smūgį, kurį apturėjo 
nuo Tarybų Lietuvos.

Draugai progresyviai lietu
viai, glaudžiau sekime Komu
nistų Partijos veiklą, daugiau 
dėkime pastangų, kad išauk- 
lėjus masinę K. Partiją. Gal 
būt nekurie kritikai pasakys, 
kad blogai K. P. piknikas bu
vo garsinta. Taip, tas tiesa. Iš 
komisijos pusės buvo apsilei
dimo, 
Laisvę. i 
krovės. 
Laisvės 
nariams 
pasiųsti, 
noti.

Draugai lietuviai, kodėl mek 
taip didžiuojamės progresy- 
viškumu, o tuo pačiu kartu 
ne visi priklausom prie K; P. ? 
O kurie priklausom, nelankomi 
susirinkimų ir nežinom, kas 
yra daroma.

Petras Bokas.

Balandžio mėnesi, United 
Mine Workers (AFL) uždarė 
šalies minkštosios anglies ka
syklas, savininkams atsisakius 
pasirašyti su unija sutartį, ku
rioje reikalauta įsteigti svei
katos ir labdarybės fondą. Vy
riausybei paėmus kasyklas, 
angliakasiai sugrįžo į darbą, 
bet jau su ginčytuoju fondu.

f:

^■Penktr.: Puslapis

PLANAS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

GERA ALGA 
UNITED NATIONS 

CATERERS
United Nations Building 

LAKE SUCCESS, LONG ISLAND 
(202)

NAMŲ DARBININKE-!’ AI> RASTA VIRĖJA. 
Patyrusi ; 2 suaugę. Gražus kambarys ir 
maudynė, puikūs namai. $160 j mėnesj pra
džiai. Ketvirtadieniais ir sekmadieniais ne
dirbama. Reikalinga references. 259 New 
York Ave., Brooklyn. I’Resident 4-4433.

(202)

(207)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

kalbėtojas, 
vakarienė. 
Kliubas.

2 Pilnam Laikui
4 Daliai Laiko

MECHANIKAI 
Patyrę 

Ornamentai Line
NATIONAL BENT STEEL CORP.

53-01 Nurge Avė., Maspcth, L.I..N.Y.
(202)

MERGINOS
Mes Pakėlėme 

SAVO PRADINĘ MOKESTĮ!
PASTOVŪS DARBAI 
LINE OPERATORĖS 

Maisto Pakavimo Departmente 
Vakacijos Su Alga 

Muzika Laike Jūsų Darbo 
Bonai Atsižymėjusioms Darbe.

BURRY BISCUIT 
CORPORATION 

963 NEWARK AVE. 
ELIZABETH, N. J.

PRANEŠIMAI
NEW YORK & NEW JERSEY

LDS kuopų piknikas įvyks rugp. 
31 d., Liberty Park, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. Įžanga 50c. Šo
kiam gros Antano Pavidžio Orkes
trą. Pradžia 2 vai. dieną. Šis pasku
tinis užkvietimas į šį pikniką. Tad 
visi esate kviečiami dalyvauti. Ko
misija prisirengus tinkamai priimti 
dalyvius, turėsime užtektinai alaus 
ir gardžių kilbasų. Nepaisant, kad ir 
bus lietaus tą dieną, visvien atvykite 
į, pikniką! — Kom. (201-202)

ROCHESTER, N. Y.
Rugsėjo 1 d., 2 vai. po pietų, Ge- 

demino svetainėje, 575 Joseph Ave., 
įvyks prakalbos. Kalbės S. Sasna iš 
Brooklyn© ir kitatautis 
Po prakalbų draugiška 
Visus kviečia — Mezgėjų

(201-202)

VYRAI! VYRAI!
H. & B. American Machine Co.
FOUNDRY DARBININKAI 
REIKALINGI MOLDERIAI 

TAIPGI ABELNAI DARBININKAI
Nuolatinis darbas. Daug viršlaikių.

Vakacijos su alga. Grupine apdrauda ir daug kitokių pašalpų.
(VAŽIUOKITE ROOSEVELT AVE. BCSU IKI DIRBTUVES)

Pawtucket, Rhode Island

VYRAI
THE FLINTKOTE CO

SIŪLO
Nuolatinį, Apskritų Metų Darbą 

Už GERĄ ALGĄ 
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA!

GRUPINIS APDRAUDOS
KREIPKITĖS

WATERBURY, CONN.
Parko Bendrovė ir ALDLD 28 kp. 

rengia pikniką, rugsėjo 1 d. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės lietu
vius dalyvauti, bus užtenkamai lai- < 
ko pasilinksminti, nes ant rytojaus 
bus Labor Day, bus proga pasilsėti. 
Bus gera muzika, John Satulas or
kestrą. Komisija sako, kad bus už
tektinai alaus ir kitokių įsigėrimų 

užkandžių. Kviečiame dalyvauti. 
Kom. (201-202)

3-čIOS LUBOS

41 BROAD STREET
NEW YORK CITY

(202)

MERGINOS INDU 
ATEMEJOS

kad nepagarsino per 
Bet tas nepateisina ti-

Nes beveik visiems 
skaitytojams ir LLD. 

, buvo įžangos tikietai 
, tai ir negalėjo neži-

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškau seno draugo, Frank 

Yudeika, kuris seniaus gyveno No. 
Philadelphia, Pa., po antrašu 1110 
arba 1011 North Street. Po amatu 
kriaučius. Labai norėčiau su juo su
sisiekti. Jei jis pats patemys šį 
skelbimą arba kuris pažystamas ži
no, kur su juo galima susisiekti, ma
lonėkite man pranešti, už 
labai dėkingas. Prašau 
Stanley Dulsky, 616 West 
New York City 33, N. Y.

(202-203)

GIRLS! 
YOUNG WOMEN!

We have many interesting jobs for 
wrappers, pasting machine trainees, 
etc. Here are excellent opportunities 
for good earnings and rapid 
advancement in one of the country’s 
largest book binding concerns. No 
experience necessary. You will 
be paid while learning!

5 DAY, 371/2 HOUR WEEK 
TIME & HALF OVERTIME 

DAY & NIGHT WORK 
EXTRA PAY FOR NIGHTS 

COMPANY CAFETERIA 
VACATIONS WITH PAY 

APPLICANT MUST BE ABLE TO 
READ AND WRITE ENGLISH. 

SEE MR. BERNARD 
FIFTH FLOOR 

WOLFF £OOK 
MANUFACTURING CO. 

526 WEST 26TH ST., N.Y.C. 
(207)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Liberty Park šėrininkų 

piknikas įvyks rugsėjo 1 d. Kvie
čiame visus dalyvauti piknike, 340 
Mitchell Ave. Įžanga visiems veltui. 
Turėsime skanių valgių ir įvairių 
gėrimų, tad nepamirškite dalyvauti 
piknike. — M. Prakop, koresp.

(201-202)
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyr. susi

rinkimas įvyks rugsėjo 4 d,, 7:30 
vai. vak., Liet, salėje, 315 Clinton St. 
Draugės visos kviečiamos dalyvauti, 
turime svarbių reikalų aptarti. Prie 
progos, nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti prirašyti į Moterų skyrių.
— M. K. (Nepamirškite pasitarti 
Laisvės vajaus reikalu.)

OPERATORĖS
LEIDĖJOS PRIĖMĖJOS 

prie marškinių.
Nuolatinis darbas. Gera Alps.
CORRECT LAUNDRY

18(Į1 AVENUE Z, BROOKLYN
SHcępshcad 3-1036

(204)

(204)



Šeštas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian baily 
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NeHYnrk(>^/Wč?7liii(>4 Viešnia Dainininkė

Smagiai Atostogavo 
Pas Bloznelius

Juozas Zakarauskas, pla
čiai pažįstamasis Brooklyno 
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo 
gaspadorius, visai gerai nusi
teikęs, linksmas. O tos links
mybės priežastis, sako jis, tai 
geras pasilsis atostogose pas 
Antaną, Feliksą ir Agotą 
Bloznelius, Catskill kalnuose, 
jų farmoje. Zakarauskas už- 
reiškė:

— Graži vieta, geras mais
tas, draugiški žmonės.

Beje, grįžtančiam iš atosto
gų Zakarauskui Antanas 
Bloznelis įteikė $21 parvežti 
apmokėti jo duokles į LDS už 
visus metus, o kas liks, sakė 
jis, dovanoti Laisvei. Iš tos su
mos Laisvei liko $7.55. Dėko
jame už 
davėjui, 
žėjui.

Kartu
atostogavo Walteris Keršulis 
ir Veronika Skuodienė.

Kiek pirmiau pas Bloznelius 
buvo William Skuodis, Mary 
Wilson su dukrytėmis Mary 
Ann ir Geraldine.

Ir daug, daug kitų brook- 
lyniečių, teko girdėti, smagiai 
ir sveikai praleidę savo atosto- 
gą pas Bloznelius.

duosnią dovaną jos 
taipgi dėkui parve

su Zakarausku ten

Išperka Nugriausimus 
Namus

Praeitą trečiadienį teisėjas 
Charles C. Lockwood sprendė 
civilinio jieškinio bylą tų na
mų savininkų, kurie turės iš
sikelti užleidimui žemės staty
bai Gowanus Houses, pigiomis 
rendomis namų projekto So. 
Brooklyne. Teisėjas nustatė, 
kad miestas turės išmokėti bu
vusiems savininkams $1,214,- 
892.

Originaliai namų savininkai 
reikalavo $1,434,689. Taksavi- 
mo tikslams namai buvo įkai
nuoti vertais $1,121,800. Mies
tas juos buvo įkainavęs $1,- 
041,915.

Pikietuos Pieno Firmas
šeimininkės skelbia protes

tą prieš aukštas pieno kainas. 
Tas protestas bus atžymėtas 
masiniu pikietu prie trijų di
džiųjų pieno perkupčių cen- 
tralinių įstaigų ateinantį tre
čiadienį, rugsėjo 4-tą.

Pikietuos National Dairy 
Corp. (Sheffields), 120 Broad
way; Dairymen’s League, 11 
W. 42nd St.; Bordens, 350 
Madison Ave.

Nepamirškite LDS Kuopų 
Pikniko!

šeštadienį, tai yra rytoj, 31 | 
d. rugpjūčio, įvyks šį sezoną 
paskutinis LDS kuopų bendrai 
su Trečiu Apskričiu rengia
mas piknikas. Kiti mūsų or
ganizacijų parengimai jau 
įvyks svetainėse. Vasara bai
giasi ir kad pasigrožėti gam
tos gražumu ir palinkėti mūsų 
organizacijom gražios kloties 
jų paskutiniam piknike, tai 
rengėjai kviečia visus ir visas 
atsilankyti.

Tie, kurie pirmiau dalyvavo 
Liberty Parke, 340 Mitchell 
Ave., įvykusiuose piknikuose, 
žino, kad šokiam įrengta pa
grindai atvirame ore ir daug 
prakaituoti nėra reikalo. A. 
Pavidžio orkestrą irgi visiems 
yra šioje apylinkėje žinoma, 
kaipo gera, tinkama ir visus 
patenkinanti.

Ir Linden o lietuviai su savo

vasarnamiu yra pagarsėję, 
svetingi ir draugiški. LDS kuo
pos turi irgi auksinę progą pa
sidaryti kelis dolerius. Mat, iš 
anksto parduotų įžangos ti- 
kietų pinigai paliekama kuopų 
ižduose. Apskritys nereikalau
ja nei už taksus.

Švenčių proga rengėjai tiki
si turėti svečių ir iš toliau, ki
tų valstijų. Valgių ir gėrimų 
pakaks visiems. Rengėjai at
silankiusius pilnai užtikrina. 
Tad šį šeštadienį visi keliai tu
ri vesti visus ir visas į Linden, 
N. J., Liberty Park, 340 Mit-' 
chell Avė?

Traukiniai nuo Pennsylva
nia stoties, 33rd St., New Yor
ke, išeina sekamomis valando
mis: 3:15, 3:45, 4:08, 4:33, 
5:15, 5:50, 6:35.

Kviečia — Rengėjai.

Clevelando
žymus Philadelphijos visuo

menininkas ir ilgametis Lais
vės bendradarbis A. J. Smi
th as rašo Mi z arai iš Clcve- 
lando:

“Nuo rugpjūčio 18 d. esa
me Clevelande. Čia yra veik
lių moterų; vyrų mažiau, — 
tačiau jie išlaiko gerą mūsų 
judėjimo liniją. Manau sugrįž
ti Philadelphijon prieš Laisvės 
pikniką... Viso geriausio vi
siems !”

Vadinasi, draugai Smith ai 
dalyvaus dienraščio piknike, 
įvyksiančiam sekmadienį, rug
sėjo 1 d.

Laisviečius atlankė jaunuo
lė dainininkė Violet čypas iš 
Cleveland, Ohio, jau gerai pa- 
skilbus dainomis savo miesto 
lietuviškoje ir abelnai publi
koje. Taipgi koncertavus tos 
apylinkės kituose miestuose.

Su Violeta tikimės pasima
tyti tankiau. Jinai čionai atvy
ko studijuoti daugiau dainos 
ir muzikos srityje. Rugpjūčio 
24-ta, kaip jinai sakė, buvo 
jos didžioji diena, buvo pri
imta audicijoms pas vieną iš 
žymiausių profesorių. Nuo to 
turėjo priklausyti jos tolimes
nis mokslas. Audicijos pavyko. 
Jai patarė pasilikti mokytis.

Šiuo tarpu Violeta apsigy
veno pas šeimos draugus Great 
Necke.

Linkime geriausios kloties 
siekimęsi Į dainos aukštumas!

Užsimušė Daily News 
Leidėjas Holliss

Naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį, netoli Westport, 
Conn., automobilio nelaimėje 
užsimušė New Yorko Daily 
News korporacijos preziden
tas, Roy C. IlQlliss. Automo
bilį vairavo kitas asmuo ir jis 
išliko gyvas, bet Daily News 
leidėjas buvo užmuštas, kai 
automobilis, kelio pasisukime, 
smogė į medį.

Patraukė Teisman 15 
Namų Savininkų

Susirinkimas
7:30 

jvyks
Penktadienio vakare, 

vai., Laisvės įstaigoje, 
LMS Centro ir Suvažiavimo 

posėdis. Posėdin 
Aido Choro val- 

Visų prašome

’ | Komitetų 
kviečiama ir 
dybos nariai, 
būti laiku.

V. BOVINAS.

Unija Pagelbsti Savo
DAR NEUŽTEKO SALDUMO

Trys vyrukai anksti rytą

W. 27th St., atsigėrė saldžios 
kavos ir 
Sweeto

rs 
tos

iš

kasininko atėmė 
nakties pajamų

500 Newyorkieciy Išėjo 
Pikiet’ioti Franco 
Ispanijos Laivą

“Seniai Reikėjo Tyrinė
ti New Yorko Policiją,” 
Sako Daily Worker

OPA patraukė teisman 15 
namu savininku Brooklyne ir 

, 1 Nassau apskrityje. Juos kal
tina įvairiuose prasižengimuo
se randų kontrolei, taipgi ran
dų užrašuose. Nuteisti turi pa- 
simokėti trigubai tiek, kiek 
perkainavo randas, bet ne ma
žiau $50.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNER1S
Perbudavoja pianus iš di

desnių j mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuo.įa.

L I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Pakeitė Mokslo Prad
žios Laiką Pradiniams

Švietimo Taryba paskiausia- 
me savo posėdyje, įvykusiame 
rugpjūčio 28-tą, 110 Living
ston St., Brooklyne, nutarė 
leisti stoti į Grade 1-A bile 
kada šį mokyklos sezoną tuos 
vaikus, kuriems sueis 6 me
tai amžiaus pirm balandžio 
30-tos, 1947.

Aišku, leis tik tuos, kurie 
bus atrasti esant pakankamai 
stipriais pradėti tos rūšies už-

Atplaukęs į New Yorko por
tą fašistinės Franco Ispanijos 
laivas buvo newyorkiečių pa
sitiktas su protesto demonstra
cija ir šauksmais:

“No U.S. Trade With Fran
co Spain!”

“Break with Fascist Spain!”
“Mr. Byrnes, America De

mands a Free Spain!”
“Keep Fascist Ships From 

U.S. Ports!”
Tais ir panašiais šūkiais ne

šini iškabose ir šaukdami jūri
ninkai vadovavo eisenai prie 
dokų — pier 53, kur Franco 
laivas Marques de Comillas 
sustojo. Su jais buvo vetera
nai, unijistai ir šiaip žmonės, 
pasipiktinę fašistų globojimu. 
Suruošime demonstracijos da
lyvavo Win the Peace Komite
tas ir daugelis kitų organizaci
jų.

Laivas išplauksiąs penkta
dienį, nuo West Side dokų.

MIRĖ
metų 
East 

94th St., Brooklyn, mirė rug
pjūčio 28-tą. Pašarvotas kop
lyčioje, pas graborių F. W. 
Shalins — šalinską, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. Y. 
Bus palaidotas rugpjūčio 31- 
mą, šv. Traicės kapinėse.

Paliko nuliūdime žmoną 
Viktoriją, dukterį Dorothy, 
žentą ir tris anūkus.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius F. W. šalins- 
kas.

Antanas Masaitis, 82 
amžiaus, gyvenęs 982

JIS PATS PASIGROJA

jau-Flushinge gyvena gal 
niausis muzikos mylėtojas, ku
riam muzika nepriklauso nuo 
kitų — jis pats pasidaro. Juo- 
mi yra William Sohni, 3 metų 
amžiaus. Jisai ima smuikos 
pamokas kasdien, per 5 dienas 
savaitėje.

Iškilmingas Piknikas
Dariaus Girėno 13 Metų Skridimo Sukaktį Minėti

Rengia Paminklo Fondo ir Dr-jų Atstovų Komitetas

Šeštadienį, Rugpjūčio-Aug. 31
Klasčiaus Clinton Parke

Pradžia 2 valandą dieną
Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.

Programoje dalyvaus Angelų Karalienės Parapi
jos Jaunuolių Benas, iš Brooklyn. Taipgi, bus kalbų.

Visus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti.
Įžanga Asmeniui 50c Rengėjai.

Perkratinėjant New Yorko 
miesto Policijos Departmento 
reikalus praeitą antradienį bu
vo iškelta kaltinimų, kad bent 
300 neuniformuotų policistų 
gauną kyšių iš gemblerystūs ir 
prostitucijos ratelių.

Kaltinimas iškelta 
mų komisionieriui 
Murtagh perimant 
veiklos tyrinėjimą iš policijos ' 
viršininko Arthur W. Wallan- 
der. Murtagh pasiima vesti ty
rinėjimą po to, kai policijos 
viršininkas nepajėgė to tyri
nėjimo pravesti. Jam buvo 
duota trys mėnesiai laiko. Tuo 
metu buvo tūlų policistų per- 
keldinėjimų iš vietos vieton, 
bet tas negelbėjo.

Patsai policijos viršininkas 
Wallander praeitą antradienį 
įvykusiame su stočių viršinin
kais pasitarime pareiškė nusi
vylimą savo leitenantais, kad 
jie neatliko pareigų ir pastatė 
jo reputaciją kritiškoje padė
tyje.

Pirm to policijos pakraty- 
mo, reikalavimas tyrinėti bu
vo iškeltas Miesto Taryboje 
per komunistą tarybininką 
Benjamin J. Davis, Jr. Jis sa
vo kaltinime sakė, kad poli
cija sistematiškai diskriminuo
ja ir persekioja negrus gy
ventojus, areštuotus tik nužiū
rėjus ar įtarus. Policijos ko- 
misionierius tuos kaltinimus 
nuginčijo. Bet angliškas dar
bininkų dienraštis Daily Wor^ 
ker nuolat iškeldinėjo aikštėn 
parodymus tokių, diskrimina
cinių ir brutališkumo veiksmų.

Taipgi pirm to policijos ty
rinėjimo paskelbimo, ta pačia 
diena, Davis įteikė Miesto Ta
rybai rezoliuciją, reikalaujan
čią tyrinėti policijos brutališ- 
kumą.

Majoras Įsakė Tyrinėti
Majoras O’Dwyer, paskelb

damas Policijos Departmento 
tyrinėjimą, sakė:

“Vakar paskyriau komisio- 
nierių Murtagh patikrinti dar
bą visą paskirtų pravesti Įsta
tus prieš prostituciją ir gem- 
blerystę visose komandose ir 
visų asmenų tose komandose. 
Tyrinėjimų komisionierius, ne
žiūrint, kas juomi bus, tęs tą 
patikrinimą visu laiku mano 
buvimo administracijoje.”

Numatoma, kad tas tyrinė
jimas pasieks įtartųjų ir visų 
įtartose srityse policistų veik
lą, bankuose padėlius ir viską, 
kas galėtų padėti nustatyti jų 
elgsenos pobūdį. Pagautuosius 
prasikaltime laukia bausmės, 
apsileidusius pažeminimai-at- 
ėmimai laipsnių arba ir praša- 
linimai iš tarhyboš.

tyrinę.]’ i-
John J.
policijos

Norintieji gauti atleidimo 
karinės tarnybos mokestį, 
Transporto Darbininkų Unijos 
nariai veteranai gali kreiptis 
į savo unijos raštinę patarimų 
ir pagalbos išpildyti reikalin
gas formas. Taipgi ant vietos 
notarizuoja.

Unijos raštinės randasi 153 
W. 64th St., New Yorke, ir 
554 Atlantic Ave., Brooklyne.

Trečiadienį į New Yorko 
portą laivu atvyko 130 nuota
kų su vaikais, taipgi 94 kariš
kiai.

DIENRAŠČIO LAISVĖS
DIDIEJI PARENGIMAI

Koncertas jvyks Lapkr.-Nov. 10 
d., 1946, Labor Lyceum salėje, 949 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas ir bankietas bus sausio- 
Jan. 26-tą dieną, 1947, Grand Para
dise salėse, 318 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

Laisvės Bazaras įvyks Kovo-March 
7, 8 ir 10 dienomis, 1947, Grand Pa
radise salėse.

Visų organizacijų, draugijų ir 
kliubų prašome aukščiau minėtum 
dienom nieko nerengti. Mes kviečia
me visų draugijų narius dalyvauti 
Laisvės parengimuose, mes pasirū
pinsime, kad visi Laisvės skaitytojai 
dalyvautų 
se, kurios 
LaisVe.

tų draugijų parengimuo- 
kooperuoja su dienraščiu

Laisvės Bendrovė.
(202-204)

REIKALAVIMAI
Tad, kurie 

arba trijų 
išrandavoti, 

dviese ketu- 
kambariuose 
porą ant pu-

Reikalinga kambarių, 
turite tris kambarius 
kambarių apartmentą 
arba kurie gyvenate 
riuose arba penkiuose 
ir norėtumėte prisiimti
sės, praneškite tuojau Laisvės rašti
nei raštu arba telefonu. Laisvė, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. Tel. 
STagg 2-3878. (201-203)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

\ lūs ir 
sudarau 

Blrikoniškais. Rei- 
|! kalui esant ir 
W padidinu tokio 
|y dydžio, kokio pa-
7 geidaujama. Tai

pogi atmallavojų 
, įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

17 metų vaikinėliai areš- 
ir sulaikyti kvotimui, 

kaltina, kad jie perlipę 
spygliuotą

Du 
tuoti 
J uos 
10 pėdų aukščio
tvorą į Floyd Bennett Field ir 
ten apsivogę.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER a ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Tel. EVergreen 4-8174

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

4 CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir llanjer Sts. 
BROOKLYN C, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

__ , . j 9—12 ryte Valandos: j 8vakare

Penktadieniais Uždaryta

W V. WALMUS, D.D.S.
TARAS—DENTISTAS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SAL1UKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

—

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

i ižaSi 'žįNiižaSi faSU/aSl yaSh7*v;

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 jewels . . . $2475

CAMBRIDGE 
ts i«wd» . . . $2975

PATRICIA 
17 |ewel> . . ,. $2475

BEATRICE
17 Jeweh „ . . $2975

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


