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Streikuot Šeštadienj’ Nežinia, 
Ar Bus Išvengta Streiko

mus, kad 
fondą

vusių Hitlerio slaptosios po
licijos agentų. Naciai kon
troliuoja Ispanijos j pramo
nę. Jie vaidina žymų vaid
menį ir Franko politikoje. 
Paskutiniu laiku Ispanijos 
fašistai subūrė šimtus tūks
tančių savo, armijos į Fran
ci jos pasienį.
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Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius James 
Byrnes siūlė Keturių Di
džiųjų užsieninių ministerių 
konferencijai išsiskirstyt iki 
birželio 15 d., o tada sueiti 
ir paskelbti visų^ europinių 
talkininkų konferenciją lie
pos 1 ar 15 d. Nereikią, 
girdi, laukt visų šių ministe
rių susitarimo, kokias sąly
gas iš anksto uždėti buvu
siems kariniams nacių paly
dovams — Italijai, Rumuni
jai ir kt. Anglų ministeris 
Bevinas užgyrė Byrneso su
manymą. Sovietų ministe
ris Molotovas dar atsiklaus 
savo valdžios.

Madrid. — Ispanų dikta
torius Franko smarkavo, 
kad Jungtinės Tautos nesi
kištų i Ispaniją.

Tokio. — Amerikonų ko
misijos narys Pauley vyks į 
sovietinę Korėjos dalį.

Tokio. — Karinis talki
ninkų teismas veda bylą 
ptieš gen. Tojo ir keturis 
kitus japonų karo krimina
listus. Amerikonas Tojo 
advokatas > reikalavo panai
kint kaltinimus prieš jį.

Atlantic City, N. J. — 
Jungtinė Plieno Darbininkų 
Unija, CIO, laiko čia suva
žiavimą. Dalyvauja . 2,600 
delegatų, a tstovaudami 
850,000 narių.

Kai kurie delegatai reika
lavo įrašyt į unijos konsti
tuciją, kad uždrausta būtų 
komunistam užimt viršinin
ku vietas arba tūluose atsi
tikimuose net nariais būti. 
Unijos pirmininkas Ph. 
Murray, CIO prezidentas, 
atsišaukė neskirstyti narių 
dėl jų tautybės, religijos ar 
įsitikinimų. Jis ragino ne
kelti komunistų klausimo. 
Taip suvažiavimas vienbal
siai ir nutarė.London. — Anglijos val

džia ketina tartis su Pales
tinos žydų ir arabų vadais 
kas liečia anglų - amerikonų 
komisijos patarimą įleist 
100,000 europinių žydų į Pa
lestiną. Sako, reikės dar 
pasitart ir su Amerika.

troliuot tiktai pati 
užreiškė Lewis. Jis 
lauja, kad kompanij 
ketų į fondą 7 
tokios sumos, kokia išmoka 
algomis darbininkams.

Lewis išdėstė, kam fon
das reikalingas, būtent:

A p r ū p i nt angliakasius 
medikaliais patarnavimais; 
apdraust jų gyvybę ir svei
katą; paremt šeimas žuvu
siųjų bei sužeistųjų kasykli- 
nėse nelaimėse.

Jau yra eilė unijų, į ku
rių gerovės fondus moka 
samdytojai.

New York. — Dr. Jose 
GiraU ispanų respublikos 
užsieninės valdžios premje
ras* įteikė Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai skundus 
prieš Ispanijos diktatorių 
Franko. Skundai surašyti 
350 puslapių Jr, tarp kitko, 

[nurodo sekamus dalykus,

Frankfurt, Vokietija. — 
Generolas Jos. T. McNar
ney, vyriausias amerikonų 
komandierius Europoj, įsa
kė iš naujo pernagrinėt by
lą prieš žiaurūnus oficierius 
ir kareivius, šeši oficieriai

KOMPANIJOS ATMETĖ 
MOKESNIUS I UNIJOS 

FONDĄ
Washington. — Praneša

ma, jog angliakasy klų kom
panijos atmetė mainierių 
reikalavimą, kad jos mokė
tų 7 nuošimčius Į unijinį ge
rovės fondą.

Washington. — Preziden
tas Trumanas sušaukė i de
rybas geležinkelių kompani
jų atstovus ir jų darbininkų 
Brolijų (unijų) vadus. Val
džia uoliai stengiasi išveng
ti visuotino geležinkeliečių 
streiko. Jie yra nusitarę 
streikuoti, pradedant šį šeš
tadienį.' Nežiūrint derybų, 
streikas tebegręsia, kaip 
įspėjo darbo departmentas.

Trauki nių Tarnautojų 
Brolija, Garvežių Mašinistų 
Brolija ir trys kitos reika-

Washington. — Minkštų
jų angliakasyklų kompani
jos turi pirmiausiai priimti 
reikalavimą mokėti tam tik
rą mokesnį į unijinį sveika
tos ir gerovės fondą, pareiš
kė John L. Lewis, Mainie- 
rių Unijos pirmininkas. Kol 
kompanijos nepatenkins šio 
reikalavimo, tol unija nesi- 
derės apie algas bei kitas 
sąlygas ir nedarys naujos 
sutarties, sakė Lezwis. Kar
tu jis atmetė siū 
sveikatos - geroves 
bendrai kontroliuotų 
džia, unija ir kompanijų at 
stovai.- Ta fondą turi kon

West Hartford, Conn. — 
Sustatyta 180 miesto ir val
stijos policininkų, kad pra
leistu streiklaužius i Pratt 
and Whitney lėktuvų fabri
ką. Bet 2,500 streikierių 
taip tvirtai laikosi, kad 
streiklaužiai bijo rodytis. 
Darbininkai reikalauja pus- 
devyniolikto cento priedo 
valandai.

Policija geg. 13 d. užpuolė 
ir areštavo 21 streikieuį.

Rumunija 
reikalauja, 

grąžintų joms pri- 
turtus. Mat, kada 
Armija mušė na-

Teheran, Iran. — Azer
baidžano demokratinės sa
vivaldybės premjeras Jafar 
i Pishevari per radiją prane
šė, kad centralinė Irano vai- I '
džia siunčia savo kariuome
nę artyn Azerbaidžano ru- 
įbežiaus. Pishevari užreiš- 
ikė: “Mes jų nebijome. Mū
sų armija yra kovūnai, ku
riu reakciniai elementai ne- 
sumuš.”

Pishevari gyrė Irano 
premjerą Ghavamą, kaip 
“išmintingą vyrą ir patri-* 
jotą,” kuris nori taikiai iš
spręsti klausimą dėlei Azer
baidžano teisių; bet tūli at
žagareiviai valdžioje ir ar
mijos vadovybėje bando jė
ga sunaikint Azerbaidžano 
savivaldybę, sakė Pishevari.

Washington 
manas 
pasirašė kongreso nutarimą 
tik/6 savaites pratęsti vers
tumą kariuomenėn ėmimą ir 
nerekrutudtbtėvų ir 18*19 
metų jaunuolių. Senasis 
drafto įstatas išsibaigė ge
gužės 15 d. Valdžia gamina 
pasiūlymą pratęsti draftą 
vieniems metams ir imti į 
karinę tarnybą vyrus nuo 
18 iki 30 metų amžiaus.

kurie gręsia tarptautinei 
taikai:

Nacių mokslininkai daro 
atominius bandymus Gra
nadoj ir Murcijoj, Ispanijoj. 
Franko karininkai išvien su 
naciais stengiasi išvystyt 
atominius' ginklus. Ispani
joj veikia tūkstančiai bu-

kiekvienam jų nariui pei 
dieną. Prez. Trumano an

Bayonne, N. J. — Prisie
kusiųjų teismas įkaitino Ba- 
yonnės majorą B. Daly ir 
policijos viršininką R. 
O’Connor į už gemblerių glo- | 
bojimą.

Lewis Užreiškė: Jei Kompanijos 
Nori Sutarties, Turi Sutikti 

Mokėt į Sveikatos Fondą

Jugoslavija 
Vengrija 
Amerika 
klausomus 
Raudonoji 
cius iš rytų pusės, tai hitleri
ninkai, kiek tik galėjo, tai iš 
tų šalių išvežė mašinerijos, 
aukso, visokių brangdaikčių 
j Vokietiją, į tuos plotus, ku
riuos vėliau užėmė Amerikos 
armija. Naciai nuplukdė Du
nojaus upe daugybę Jugosla
vijos, Rumunijos ir Vengrijos 
laivų. Dabar tie laivai labai 
reikalingi toms šalims, o Ame
rika nesirūpina juos grąžinti.

Washington. — Kongre
so teisių komitetas svarsto 
sumanymą uždraust Mai
nierių Unijai reikalaut, kad 
kompanijos mokėtų tam tik
rą nuošimtį į unijinį anglia
kasių sveikatos ir gerovės 
fondą. Demokratas senato
rius Byrd ragina išleist 
įstatymus, kurie užgintų 
unijoms reikalaut iš kampa
nijų bet kokių mokesnių į 
unijinius fondus.

pati su savimi. Gegužės 13 
d., New Yorko Herald-Tribu- 
ne, tame pat puslapyje, Mr. 
G. F. Eliot rašo, kad “Sovie
tai atsisakė nuo Viduržemio 
JQrų bazių...”' Gi broliai J. 
ir*S. Alsop rašo, kdd “Stali
nas siekia pavergti* pasaulį ir 
pasidalinti jį su Amerika.”

Shanghai?— Chinų komu
nistu kariuomenė sukirto 
Chiang Kai-sheko tauti
ninkus, puolusius Szeping- 
kai miestą, Mandžurijoj. 
Komunistų rankose pilnai 
yra bent du trečdaliai visos 
Mandžurijos. Dėl tautinin
kų nepasisekimų pasitraukė 
du reakciniai Chiang Kai- 
sheko ministerial.

Maskva. — Garsusis So- 
vietų f i z i kas, atominis 
mokslininkas Petras Kapica 
pareiškė: “Atominė jėga 
per šimtą metu pakeis vi
sus žmonių santykius, bet 
Šekspyras pasiliks tas 
pats.” Jis kalbėjo . artistų 
ir rašytojų susirinkime, kur 
buvo4 minima 330 metų su
kaktis nuo Šekspyro mir
ties. Šekspyras, anglas, lai
komas didžiausiu t pasaulio 
rašytoju.

Berlyne yra 650,000 bedar
bių. Ir iš to skaičiaus 600,000 
Amerikos zonoj. Sovietų zo
noj nėra bedarbių, kaip Ber
lyne, taip ir Raudonosios Ar
mijos okupuoto j Vokietijos
dalyj. United Press 
kad ten dar trūksta darbinin

Prasikaltimas yra Amerikos 
demokratinės liaudies tame, 
kad ji griežtai nereikalauja 
Indijos liaudžiai laisvės. Indi
joj yra 100,000,000 gyvento
jų. Apie 15,000,000 jų ba
dauja. Gi mūsų Valstybės De
partmentas palaiko britus.

Tuo kartu Mr." Byrnes ir jo 
pasekėjai priekabių jieško 
prie Lenkijos, Jugoslavijos, 
Bulgarijos ir Rumunijos liau
dies, kur liaudis energingai 
imasi darbo, kad sukurti lais
va ir malonų gyvenimą.

dai paskirta tarpininkų ko
misija patarė tik $1.28 prie
do. Geležinkeliečiai atmetė 
šį patarimą.

Prezidentas dabar nedavė 
jokių savo pasiūlymų dėl 
santaikos.

Vien Traukiniu ir Garve
žių Darbininkų Brolijos turi 
250,000 narių. Jeigu tik 
jodvi sustreikuotų, jau tap
tų sustabdytas traukinių 
veikimas. O dar yra Ug- 
niakurių, Konduktorių ir 
Svičmanų Brolijos.

Koenigsbergo (Karaliau
čiaus) prieplauka greitai atsi- 
budavoja. Pranešama, kad 
dieną ir naktį laivakroviai iš
krauna iš laivų mašineriją, ce
mentą, anglį, cukrų, maistą ir
ki tas reikmenis.

Iš plačios Sovietu Sąjungos 
suvažiavo architektai, kad 
prisidėjus prie gražių namų 
išbudavojimo.

Indija ir Laisvė.
Amerika ir Indija.
Hitlerio Giesmė.
Karaliaučiaus Prieplauka.
Nedarbas Berlyne.
Turčių Spaudos “Akys.”

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Ispanijos Respublikiečiai Parodo, kaip 
Franko Fašizmas Gręsia Pavojum Taikai

Kiek tai buvo su m o 
Anglijos “socialistai” 
tris m misterius, jų 
Mr. Cripps, į Indiją 
jai laisvę.” šaukė, 
“trys ministerial važiuoja.”

Mes tada rašėme, kad iš to 
britų imperialistų blofo nieko 
neišeis, nes’ britai nenori In
dijos liaudžiai suteikti laisvės. 
Britai nori tik apgauti indu- 
sus ir musulmanus. Bet tas jų 
bandymas susmuko. Indijos 
reikalai ten pat yra, kur jie 
buvo ir pirma.

Visi reakcininkai šaukia, 
kad panaikinti Krymo ir Pot
sdamo Konferencijų nutari
mus, pagal kuriuos patvarky
ta, kad nuginkluoti Vokietiją. 
Iš Europos gyžo eilė turčių 
redaktorių, jų tarpe ir Mr. 
Gardner Cowles, “The Des 
Moines Register” ir žurnalo 
“Look” redaktorius. Jis sako, 
kad reikia kuo greičiau su
teikti Vokietijai, suprask, fa
šistams, pilną laisvę ginkluo
tis, kad “apginti civilizaciją“ 
nuo Sovietų Sąjungos. Tai 
Goebbelso ir Hitlerio giesmė.

Nanking, Chinija. — Pra
nešama, kad chinų komunis
tų generolas Chou E'n-lai at- 
m e t ė C h i n i j os valdovo 
Chiang Kai-sheko siūlymą 
tuoj paskelbti karinių veiks
mų pertrauką tarp komu
nistų ir tautininkų. Chou 
En-lai pareiškė, jog Chiang 
Kai-shekas pirma turi pa
daryt tokius žingsnius, jei
gu nori paliaubų:

Tuoj sustabdyt mūšius iš 
savo pusės; paliuosuot poli
tinius kalinius; tuojau leist 
gamint demokratinę kons
tituciją ir taip perorgani- 
zuot valdžią, kad būtų pri
imta ir komunistai ministe
rial ir Demokratinės Są
jungos atstovai.

rudens “teisiami,” kad 
mušė
reivius Lichfieldo . 
loj, Anglijoj, ir ver 
kastorinį aliejų ' 
Bet teismas stengėsi nu 
glostyti žiaurūnus.

VIEN MAINIERIAI TURI Siūlymai Kongresai
KONTROLIUOT GEROVĖS

FONDĄ, SAKO UNIJA

London.— Anglijos prem
jeras Attlee šį ketvirtadienį 
praneš seimui, kodėl iškri
ko derybos tarp anglų, iš 
vienos pusės, ir Indijos par
tijų vadų, iš antros. Attlee 
paskelbs siūlymus dėlei lai
kinosios indėnų valdžios.

Washington. — Amerikos Anglai sakė, kad Indijos 
karo departmentas pranešė, Kongreso , Partijos vadai 
kad naciai prieš kalėdas nesusitarė su lųdijos maho- 
1944 metais sušaudė 200 pa- metonų vadais, reikalaujan- 
imtų į nelaisvę amerikonų čiais atskirgs valstybės. To- 
kareivių Lągleize, Belgijoj, dėl anglai dar negalį duot 
Apie tą žudynę paskui liu 
dijo vokiečių kareiviai, am 
erikonų paimti į nelaisvę.

Paryžius. — Molotovas 
kaltino anglų - amerikonų 
ministerius, kad jie nori 
diktuoti, ne tartis.

Vengrijos vyriausybė ap- 
skaitliuoja, kad vien jos tur
to yra $900,000,000’ vertės 
Amerikos zonoj. Tame skai
čiuj ir aukso $30,000,000 ver
tės. Sakoma, kad kitus daly
kus Amerika rengiasi “grą
žinti,” bet jau auksą, tai pa
silaikys.

Turčių spauda labai daug 
“mato” ir daug rašo apie 
Mandžurijos mašinas, apie 
tai, kaip Sovietai “nualino 
Vokietiją,” bet jie “nemato,” 
kas darosi pas mus.

Washington. — Jungtinių
Valstijų vyriausybė paskel- ir devyni sargai nuo pernai 
bė, kad ji verstinai supirks 
25 nuošimčius šiemetinio 
kviečių derliaus. Kartu ji 
pranešė,- jog iki 1947 metų 
derliaus bus uždrausta nau
dot kviečius alaus ir degti
nės darymui.

Teheran. — šiaurinės Ira
no provincijos, Azerbaidža
no kariuomenė daro manevt 
rus; ruošiasi atmušt cent- 
ralinės Irano valdžios armi
ją, siunčiamą į Azerbaidža
no pasienius. Azerbaidža
nas turi apie 24,000 kariuo- 

vargino įkalintus ka- Izviestija kaltina generolą menės, o Irano valdžia apie 
. stovyk- Hodge ir kitus amerikonų 70,000. 
rtė gerti komandierius, kad jie nesu- 
(riciną), 'sitarė su Sovietais dėlei lai

kinosios valdžios sudarymo 
visai Korėjai. Sako, ame
rikonai piršo į valdžią aiš
kiausius reakcininkus.

Mukden, geg. 15. — So
vietai jau balandžio 30 d. iš- 

praneša, traukė visą savo kariuome
nę iš Mandžurijos, apart 
Port Arthuro uostamiesčio. 
Nes pagal Chinijos sutartį 

ir su Sovietais, jie turi būti 
kad Port Arthuro gynėjai.

United Press rašo, chinų 
komunistai valdo 90 
šimčių Mandžurijos.
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Liaudis Prieš C ase’o Bilių
Reakciniai senatoriai, priešakyj su James Eastland, 

demokratu iš Miss, ir S. Lucas, taipgi demokratu iš 
Illinois, daro viską, kad pravaryti Case’o bilių, kuris 
yra priešdarbininkiškas, priešunijinis ir priešstreikiškas.

Diskusuojamas Case’o bilius turi vienuolika reakci
nių priedų. Tie elementai, kurie bijo liaudies laisvės ir 
vadovaujasi tik savo pelnagrobikiškais sumetimais, daro 
viską, kad jį pravaryti. Gi liaudis siunčia telegramas, 
reikalaudama tą bilių atmesti.

Pažangūs senatoriai kovoja prieš šį bilių. James 
E. Murray — demokratas iš Montanos,—griežtai pasmer
kė j į-< kaipo antidemokratišką, antidarbininkišką. Tas bi
lius yra niekas daugiau, kaip tik “pasikėsinimas ant 
Amerikos demokratinių principų.”

Senatorius C. Pepper,—demokratas iš Floridos — 
sakė: jeigu šis bilius bus pravarytas, tai bus suteikta 
kapitalistams tokios laisvės, kad jie tik tiek mokės dar
bininkams, kiek bus kapitalistų valia, kad Case’o bilius 
naikinąs “demokratines laisves ir darbininkams teises 
organizuotis.” ♦

Liaudis turi daugiau siųsti telegramų senatoriams 
ir reikalauti, kad Case’o bilius būtų atmestas. Kongrese 
jis buvo pravarytas mašinaliai be jokių rimtų diskusijų, 
net apsilenkiant su kongresinėmis taisyklėmis.

Kas Būtų Toji “Pan-American” Armija?
Prezidentas Trumanas siūlo sudaryti 21-nos ameri

kinės šalies armiją ir karo laivyną neva Ameriką “ap
gynimui.” Pagal tą planą, visos Šiaurinės, Pietinės ir 

. Centralinės Amerikos respublikos turėtų užlaikyti tam 
~ •* tikro skaičiaus armiją, laivyną, orlaivyną ir veikti po 

viena komanda. Išvada daroma, būk tai reikalinga, 
kad užtikrinti “Amerikos šalių saugumą.”

Bet iš kur tas pavojus yra? Kaip tada bus su fa
šistų režimu Argentinoj ir kitose Pietų Amerikos šalyse, 
kur fašistai ne vien įsigalėjo, bet siekia fašistų galią pra
plėsti ir kitur? Kodėl Mr. Trumanas nemato pavojaus 
iš tų fašistų, o nori su jų valdžiomis bendros karinės 
sąjungos? Kaip tada sutaikyti Mr. Trumano pareiški
mus, kada jis sako, kad Jungtinių Tautų Organizacija 

' turi pasaulį apsaugoti nuo karo? "Jeigu Jungtinių Tautų 
Organizacija tą atlikš, kam ji yra suorganizuota, tai 
kam tada reikalinga “Pan-American” armija?

Brazilijos senatorius, komunistas Luis Carlos Pres- 
tes, sako, kad šis Mr. Trumano planas yra kenksmingas 
Pietų Amerikos šalims ir bendrai pasaulio taikai. Jis 
sako, kad jau dabar Wall stryto imperialistai yra įsiga
lėję Pan-American Konferencijoj, kur jie praveda savo 
planus, o paskui juos diktuoja ir Jungtinių Tautų Or
ganizacijoj. Jeigu būtų sudaryta dar Pan-American ar
mija, generalis karo jėgų štabas, tai Wall stryto impe
rialistai ne tik pasidarytų Amerikoj bosais, bet siektų 
ir visą pasaulį pavergti. O tas vestų žmoniją ne prie 
taikos, bet prie naujų baisių karų.
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KAIP TAI SUPRASTI?
Herbertas Hoove ris su

grįžo iš Europos ir Azijos, 
kur jis buvo pasiųstas prez. 
Trumano tyrinėti maisto 
trūkumo padėtį ir su tuo su
sijusį badaujantiems žmo
nėms šelpti reikalą. Hoo- 
veris pateikė savo raportą 
prez. Trumanui, o paskui 
kalbėjosi su spaudos kores
pondentais, kuriems jis pa
sakė: maisto trūkumas pla
čiai jaučiamas tiek Europo
je, tiek Azijoje, bet masinio 

I badavimo (tokio, dėl kurio 
žmonės masiniai mirtų) jis 
nemato.

Užklaustas, ar Amerikoje 
turėtų būti grąžintas mais
to racionavimas tam, kad 
mes galėtum daugiau mais
to suteikti badaujantiems 
kitų kraštų žmonėms, Hoo
ver is atsakė neigiamai. Va
dinasi, pagal jį, racionavi
mas nereikalingas.

Dabar ne vienas pažan
gesnis pilietis galvoja taip: 
kiek sykių Hooveris ragino 
ką nors daryti, visuomet 
reikėjo suprasti atbulai. 
Taigi kyla- klausimas: ar ir 
šiuo atveju jis reikia atbu
lai suprasti?

prieš britus imperialistus, 
kurie pasilaiko dalį (protes- 
tonišką) Airijos.

McGaughey mirė kalėji
me, išbadavęs 23 dienas. O 
jis badavo reikalaudamas, 
kad jis būtų laikomas ka
lėjime politiniu kaliniu, ne 
kriminalistu, su kuo valdžia 
nesutiko. Jis buvo nusmerk- 
tas kalėti, būk tai dėl to, 
kad suimdavęs ir “smarkiai 
pakočiodavęs” visokius šni
pus, šniukštinėjusius Airių 
Respublikonų Armijos veik- 
lą,

M c C a n g hey palaidotas 
militariškai, — 400 tos par
tijos narių maršuojant pas
kui jo karstą.

Nežinome, kaip airių tau
ta ilgainiui įvertinis šį 
McCaughey’o žygį, bet šian
dien jis skaitomas kankiniu. 
Be to, žinome ir tiek, kad 
jo mirtis suteiks Airių Res
publikonų Armijai ne vieną 
šimtą naujų vyrų.

SEAN MCGAUGHEY
Praeitą pirmadienį netoli 

Belfasto miesto, Airijoj, bu
vo palaidoti palaikai airio, 
Sean McCaughey’o. Šis.vy
ras buvo vadas nelegalės 
Airių Respublik. Armijos, 
vyriausiai kovojančios dėl 
apvienijimo Airijos, taigi, 
kovojau čios daugiausiai

£>7/ D. Petronaitis
Along the same historic route arrived in the city daily to take 

which saw the retreat of Napo- 
len’s army from Russia, broken 
remnants of Hitler's hordes 
were rolling back to the very 
borders of Germany.

For more than three years 
Vilnius had borne the yoke of 
the 'invaders, who brought 
death and destruction to the ci
ty. Within seven kilometers of 
Vilnius lies the railway station 
of Paneriai, near which the 
Germans shot some 100,000 ci
tizens of the Lithuanian capi
tal. They lie side by side with 
thousands of Russians brought 
here from Smolensk and Vi
tebsk to find their death.. The 
Germans even went to the 
trouble of laying a branch rail
way line to this scene of mass 
murder, and trains brought the 
victims to the edge of the open 
grave.

At one time a trainload of 
Children from Smolensk arrived 
at Paneriai. The children were 
to be executed, but log^l pea
sants ransomed them, paying 
five eggs for each child. The 
Germans then raised the price 
to 10 eggs.

The mass shooting of the po
pulation of Vilnius was organiz
ed by a German hangman and 
tinsmith from Nuremberg. In 
April, 1943, this monster an- 

“There is still plenty 
in Paneriai, there are 
many people jn Vil-

skaičiavimais, bet grynai 
idėjiniais. Vilnies bendroves 
nariams, visų pirmiausia, 
rūpi stiprinimas darbininkiš
kos spaudos. Jie, sykiu su 
Eugene Debs’u, gali pasaky
ti, kad, darbininkų spauda 
jiems taip reikalinga, kaip 
oras, be kurio jie negalėtų 
kvėpuoti.”

Nurodžiusi mūsų spaudos 
rolę, vaidinamą bendruose 
Amerikos 
reikaluose, 
ja taria:

“Mums, 
momentu 
problemų, 
tikrai gyvybinio pobūdžio. 
Retėjimas senosios gentkar- 
tėg eilių kategoriškai reika
lauja iš mūsų visų susikuop- 
ti didžiajam rūpesty], kad 
jaunoji gentkartė atsistotų 
vadovybėje mūsų organiza
cijų, jų tarpe ir Vilnies ben
drovėje.

“Lūkuriuoti, snūduriuoti 
negalima, neleistina. Vilnies 
bendrovėn privalome sutelk
ti visas mūsų jaunąsias jė
gas. Dėl mūsų, tai gyvybinis 
klausimas—to be or not to 
be!

“Visi pažangūs jaunuoliai, 
visi lietuviški jankiai priva
lo būti Vilnies bendrovės ei
lėse.”

Kas pasakyta apie Vilnį, 
tai tinka ir Laisvei. Į lais- 
viečių eiles privalo įsitrauk
ti kiekvienas, jaunas ir se-

darbo žmonių
Vilnies redakci-

lietuviams, šiuo 
yra ir specifiškų 
Viena iš jų yra

MŪSŲ SPAUDA, KAIP 
ORAS...

Rašydama išvakarėse Vil
nies šėrininkų suvažiavimo
(įvykusio geg. 12 d.), dien
raščio redakcija šitaip api
būdina laikraščio vaidmenį:

“Vilnies šėrininkų bendro
ve, prie kurios priklauso 
daugiau nei pusantro tūks
tančio draugų ir draugių, 
yra pamatinė jėga, kuri už
tikrina r

v vimą ir garantuoja jo toly-!nas, didelis ir mažus. Tik 
dinį progresavimą. Vilnies | bendromis jėgomis, tik vei- 
bendrovėn tas didelis idea- 'kiant vieningai ir discipli- 
listų pulkas susibūrė ne pi- nuotaį, mes galėsime, anot 
niginiais sumetimais ar iš- posakio, pajudinti žemę!

šio dienraščio gyva-
and day detachments

nounced: 
of room 
still too 
n i us.”

Night
of drunk SS men scoured the 
town, searching houses, and 
streets for victims. Thousands 
of people were arrested and 
shipped to servitude in Germa
ny, and hundreds of Germans

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- !--------------------------------- ----- —

Tarybų Laivas 'Azerbaidžan’ Montevidejuje
Ties angaru, 

numeriu šeštu, vasario 8 d., 
Montevidėjaus uoste nulei
do inkarus tarybų transpor
tinis tankas “Azerbaidžan.” 
Tai retas svetys aplankąs 
Pietų Amerikos pakraščius. 
Todėl jo pasirodymas šiame 
uoste sukėlė didžiausio dė
mesio ir buvo objektu pa
reiškimui karščiausiu sim- — v

pažymėtu Vasiljevič Aleksejuk, užim- taipgi moterys —

Kaip Pagelbėti Badaujantiems?
Milionai žmonių badauja Europoj, Azijoj ir Afrikoj, 

o dar daugiau yra pusiau badaujančių. Aišku, kad po 
tokio baisaus karo sunaikinimo, po tokio sunaikinimo ma
šinų, namų, sėklų, darbo gyvulių, pasaulis ilgai negalės 
atsigauti.

Jungtinių Valstijų valstybės sekretorių pagelbįnin- 
kas Mr. Dean Acheson mano, kad ims apie penkeris 
metus, kol pasaulis galės išsigelbėti iš bado pavojaus.

Aišku, kad prie to prisideda reakcinių jėgų išstojimai 
prieš demokratines liaudies vyriausybes Jugoslavijoj, 
Lenkijoj, Bulgarijoj, Rumunijoj, Čechoslovakijoj ir kitur. 
Banditizmas, tie užpuolimai kenkia tų šalių atsibudavo- 
jimui. Prie to prisideda ir imperialistinė Anglijos ir 
Amerikos politika—nedraugiškas nusiteikimas linkui 
liaudiškos demokratijos.

į Kenkia pagalbai reakcinė politika UNRRA organi- 
zacijoj, kur antiliaudiški elementai maistą ir reikmenis 
stengiasi pasukti toms šalims, kur viešpatauja fašistai, 
o mažiausiai duoti, kur yra demokratija. Taip UNRRA 
pasiuntė virš 500,000 tonų maisto į Graikiją, kur yra 
tik 6,000,000 gyventojų, o tik 40,000 tonų į Lenkiją, kur 
yra 30,000,000 gyventojų.

Kenkia badaujančių pagalbai ir H. Hooverio zuji
mas po pasaulį. Jis užsiima tik antiliaudiška, antisovie- 
tine propaganda, o ne tikru pagalbos darbu. Mr. Hoo- 
veris turi būti atstatytas nuo to darbo, o vyriausias pa
galbos darbas pavestas Pasaulinei Darbo Unijų Federa
cijai, kurią sudaro apie 50 šalių darbininkai ir kuri apima 
apie 65,000,000 organizuotų unijistų. Tie darbo žmonės 
yra reikmenų pagamintojai, tad jie ir būtų geriausi ir 
teisingihusi pagalbos padalintojai.
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nei tėvynei. Urugvajaus 
liaudis dar nepraleido nė 
vienos progos neįrodžius sa
vo vis didėjančio broliško 
atsinešimo į visą tai, kas 
primena ar atstovauja Ta
rybų Sąjungą. Taip įvyko 
ir su “Azerbaidžano” atvy
kimu: minios žmonių ap
lankė šį laivą; jo įgula tapo 
pagerbta masiniu bankietu 
“Palacio de la Cerveza” di
džioje salėje ir, pagaliau, 
kiekvienas jūreivis - paskirai 
susilaukė tokio įvertinimo, 
kokio yra iš tikrųjų užsi-

tas pirm mūsų atvykusiais 
svečiais. Užvedame pasi
kalbėjimą su šturmanais. 
Papasakoja iš karo pergy
venimų, kaip vokiečiai žiau
riai nuteriojo tarybų tėvy
nę, kaip tarybų liaudis 
šventė pergalės dieną ir 
kaip dabar dedamos pa
stangos kraštą atstatyti.

Pasirodo, kad “Azerbai
džanas” taipgi turi savo 
šaunią istoriją. ’ Pastaty
dintas 1932 m. Tuapse, Juo
dųjų jūrų uoste ir skirtas 
aliejinių skysčių transpor
tui. Tėvynės karo metu 
“Azerbaidžanas” suvaidino 
milžinišką vaidmenį. Vo
kiečiai nėrėsi iš kailio, kad 
su juo susidurti ir paskan
dinti.
brangiu kroviniu iš 
sąjungininkų uosto, “

pelnę tarybų šalies piliečiai. į iaįvo jautrias dalis.

Trečioje dienoje po jo at
vykimo, vedini nepaprasto 
smalsumo, mes aplankome 
laivą. Sumumis kartu vyk
sta mūsų gerasis draugas 
TASSo korespondentas G. 
Stepanianas. U ž sikeliame 
ant'denio. Stebimės viskuo, 
bet didžiausias įspūdis su
keliamas susipažįstant su 
įgulos nariais. Veik išim
tinai jaunuoliai. Kuklūs, 
mandagūs, rimti, į kiekvie
ną klausimą atsako trum
pai, bet aiškiai. Varžosi 
kalbėti apie save, apie savo 
asmenį: tai jau įprastas ta
rybų žmogaus kuklumas. 
Pasispaudžiame dešines su 
keliais t komandos 
svečių salėje. J
1- sis kapitono padėjėjas 
šturmanas E. Gerasimovas,
2- sis šturmanas Fedor Tur- 
čin ir kiti laivo vadovybės _ 
nariai. Kapitonas, Vasili.1 žamečiai. Laivo gydytoja

vyrais,

.■ L

.....

ūkvedės, 1 elektrotechnikė 
ir 1 kapitono padėjėja.

Vėliau mus nuveda į 
laivo kapitono kajutę. Pa
sisveikiname. Vasylius Va- 
siljevičius dar visai jauno 
amžiaus vyras. * Jo malonią 
kalbą lydi nuoširdi šypse
na. Teiraujasi apie Uru
gvajaus lietuvius, apie gy
venimą Urugvajuje. Už- 
kviečiame su įgula aplanky
ti mūsų Centro būstinę. 
Prižada ir padėkoja. Prime
name mūsų norą susipažinti 
su laivo įrengimu. Tuč tuo- 
jaus mus suveda su 2-j u 
šturmanu Turčinu, kuris 
nepagailėjo nei laiko nei 
kantrybės ir viską išrodė, 

Kartą, išvykus su apie viską paaiškino. Didį 
vieno dėmesį visų atkreipia 
Azer- laivo švara, tvarka ir pato- 

baidžanas” buvo nacių sub- gumai visai įgulai. Kajutės 
marino pastebėtas ir torpė-!(dviems jūreiviams; kiekvie- 
duotas. Dvi torpedos pa-

Tiurina mai elektros šviesos, praus- 
Taise; kitos: 2 radistės, 2tuvas ir kiti reikmenys. 

Žymesnės laivo vietos pa
puoštos Lenino, Stalino, Mo
lotovo, Vorošilovo portre
tais. Yra kino aparatas, 
pora pianu, biblioteka, sie
ninis laikraštis kt. Laivo 
valdymo aparatai, radijo 
bangų išleistuvai ir priimtu
vai yra patys moderniausi. 

Taip, apvaikščioję ir su 
viskuo susipažinę buvome 
užkviesti papietauti. Alko
holinių gėrimų čia visai ne
vartojama.

Vasario 15 d. “Azerbai
džaną” aplankė skaitlinga 
lietuvių delegacija.

Kiekvienas, lankęs šį ta
rybų laivą, jautėsi kaip sa
vųjų tarpe, kaip patekęs į 
savo tarybinės tėvynės kam
pą, kurioje „ neskirstomi 
žmonės į tautas ię neneigia
mos tautos; kurioje kvė
puojama laisvės ir broliš
kumo oru; kurioje kiekvie-

(Tąsa 5-me pusi.)
Pradėjo skęsti. Vokiečiai 
laivą paskaitė nugramzdin
tų jūrų dugnan ir džiaug
damiesi pranešė pasauliui, 
kad “Azerbaidžano” nebėra 
ant vandens paviršiaus. Ta
čiau, šiandien “Azerbaidža
nas” — Montevidėjaus gar
bingas svetys!... Dėka Jo 
įgulos atkakliam pasišven
timui, mirtinai torpedų pa
žeistas, sugebėjo ne tik iš
sigelbėti, bet ir savo krovi
nį pristatyti į bazę! Už tai 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė laivo įgulą apdovanojo 
aukštais pažymėjimais.

Jaunųjų vyrų tarpe, ku
rie sudaro šią didvyrišką 
įgulą, randasi ir Stalingra
do gynėjų, ir Juodųjų Jūrų 
mūšiuose dalyvavusių, ir 
prieš japonus kovojusių, ir 
šiaip jaunuolių. Viso 46. Iš 
jų, 8 yra moterys ir 3 ma-

noje kajutėje radijo priim
tuvas, knygynėlis, pakanka-

Sustreikavus 1,300 gatvekariy operatorių ir busų At
lanta, Ga., žmonės išvažiavo privatiškomis mašinomis, 
bet ne kažin kiek toli nuvažiavo—trafikas užkimšo 
gatves. Streikieriai, nariai Amalgameitų Transporti
ninkų unijos (AFL), pareikalavo pakankamo pensijų 
plano. .. v...f

their places. The city gradually 
emptied of Lithuanians’. Entire 
streets and blocks were 
tenantless. From a population 
of 300,000 barely 50,000 surviv
ed.

One day SS men surrounded 
all Vilnius theatres and movies. 
They arrested all young and 
pretty womeiM and took them to 
brothels in Subocius street. In 
addition to his ration card eve
ry German in Vilnius received 
a certain number of coupons 
monthly permitting him to visit 
the brothels. A

The Germans demolished and 
looted the cultural treasures of 
the city collected in the course 
of centuries. This was the par
ticular job of a section of Ro
senberg’s staff quartered at 20 
Sigismunei street and headed 
by “D.” Mueller, assisted by 
Sporket, a dealer in hides. All 
books of the famous Zvadsky 
Publishing House in Vilnius 
were sold as waste to paper 
mills, “Dr.” Mueller keeping 
the proceeds. The Lithuanian 
Museum and the excellent libra
ry of Vilnius University were 
plundered. The Friends of 
Science Museum was turned 
into barracks. The Tomas Zona 
Polish Library, the Pushkin 
Museum and the Byelorussian 
Museum all were wrecked and 
demolished. All archives and ex
hibits of Ivo, the largest Jewish 
museum in the world, as well 
as the famous Stashun Library, 
were sold as scrap under the 
supervision of “Professor” Ge- 
hart from Berlin. In May, 1943, 
the Smolensk Museum, contain
ing a number of rare docu- 

' ments, was brought to Vilnius 
and hauled over to Rosenberg’s 
staff.

The Germans closed the Uni
versity, the Lithuanian Phil
harmonic Hall, and the House • 
of National Art, opened under 
Soviet Power. In the spring of 
1944 all elementary and secon
dary schools in the city were 
shut down, while most of the 
teachers and senior students 
were carried off to slavery in 
Germany. Starvation stalked 
the streets of Vilnius. Long 
queues formed outsides the 
shops daily, waiting in vain for 
the meager ration of Hitlerite 
“ersatz” bread.

But Vilnius, though enslaved, 
did not submit to the aggres
sors. Lithuanian patriots were 
waging unceasing war against 
the Nazis. They made an at
tempt on the life of the Vilnius 
regional chief, Wulff. They set 
fire to the Kailis furriery, con
taining a huge supply of furs 
intended for the German army. 
A group of Lithuanian guerril
las wearing German uniforms 
entered the town and freed 
numbers of arrested Lithua
nians about to be dispatched to 
Germany. Corpses of Hitlerites 
killed during the night were 
found each morning on the 
banks of the Viliya.

One time an order was issued 
under the signature of Hingst, 
the brutal and blood-thirsty 
chief of the city of Vilnius, 
reading: “In connection with 
the continual attacks and at
tempts on the life of German 
soldiers, I forbid the popula
tion of Vilnius to be out of 
doors ofter eight p. m. Persons 
found in the streets after the 
given time will be shot on 
sight.”

With the approach of the Red 
Army, the Germans ordered the 
entire Lithuanian population of 
Vilnius to be evacuated. But it 
was too late.

i

Ambasadorius tai doras 
asmuo, siunčiamas svetur 
meluot už savo šalį; laik
raštininkas tai be doros as
muo, kuris namie būdamas 
pats sau meluoja.

Henry Wottom
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Antanas Bimba

Ketvirtad., Gegužės 16, 1946
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Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Rytoj turėsiu eiti į Lenkijos atstovybę ir gauti vizą. 
Nauja bėda, tai yra,- bus tam tikros ceremonijos, laiko 
eikvojimas.
Gruodžio 13

Nepaprasta ir netikėta proga: šiandien eisime Krem
liaus apžiūrėti! Vakar tik iš lauko mačiau ir galvojau, 
kaip čia patekus už tos didžiosios mūrinės sienos, į tuos 
garsiuosius istorinius palocius, kur carai gyvendavo ir 
iš kur jie valdydavo rusų imperiją, o kur dabar randa
si Tarybų Sąjungos siela ir širdis. Lietuvos prezidento 
Paleckio pasirūpinta iš vakaro. Tik laiko nedaug te
turime—nuo 11 v. ryto iki 12:30 po pietų.

Prie Kremliaus vartų pasitiko mus sargyba, kuriai 
užteko Tarybų Lietuvos prezidentui parodyti savo in- 
dentifikaciją ir mes be vargo atsidūrėme už tų aukš
tųjų sienų. Pirmiausia apėjome ir apžiūrėjome pastatus 
iš lauko pusės. Kažin kaip aš buvau įsivaizdavęs Krem
lių vienu milžinišku pastatu, o čia pasirodė visa eilė 
pastatų, kurių tarpe yra net keletas bažnyčių (cerkvių), 
kurių bokštai bei bonios iš naujo auksuojamos. Karo’ 
metu jos buvo apteptos pilkai, kad priešui netarnautų 
cieliumi.

Tarpe kitų garsenybių, čia pamatėme milžinišką ka- 
nuolę, darytą arba lietą prieš keletą šimtų metų, kuri 
nė kartą nėra iššovus, ir dviejų šimtų tonų svorio varpą, 
kuris nė kartą nėra skambinęs! Riogso tos senienos, 
neatbodamos amžiaus ir amžiais jos ten dar riogsos, 
kaip liudytojai ilgos rusų tautos istorijos. Jos yra tokio 
metalinio mišinio, kurio nei lietus, nei šaltis neįkanda.

Nė nebandysiu aprašyti viską, ką Kremliuje ma
čiau. Tų įspūdžių, tų vaizdų, tų istorinių davinių būtų 
didžiausia knyga. Mačiau tą gražiąją šalę, kur įvyksta 
diplomatiniai pobūviai; tą didžiąją salę, kur.Aukščiau
sioji Taryba laiko savo sesijas; tuos kambarių kamba
rius, kur įvairūs carai gyvendavo; tą muziejų, kuriame 
sudėti įvairių amžių ginklai, carų karietos, rūbai ir tt. 
Toks visur gražumas, tiek visur tų brangenybių, jog nė 
sapnuoti nesapnavau, kad kur nors sviete tai galima, 
tai randasi! Atsiminiau Švedijos karališkąjį palocių. 
Negalima nė palyginti. Tasai palocius prieš Kremliaus 
grožį ir turtus visiškai nublunka—tai tik “bakūžė sama
nota” prieš Baltąjį Namą!

Mūsų vedžiotojas - rodytojas ir aiškintojas buvo ne
didelis vyrukas, bet galvą jis turi turėti nepaprastai “di
delę,” ne tik didelę, bet ir labai protingą, kad galėtų tiek 
daug atminti!

Išėjau iš Kremliaus perpildytas vaizdų grožiu ir gi
liausiais jausmais. Tai visa dabar—tas grožis, tos bran
genybės—priklauso didžiosios šalies darbo žmonėms. Ne
bėra carų, kurie čia gyvendavo ir su turčiais puotauda

vo. Kremlius dabar socialistinės valstybės vairuotojų 
patalpa.

Nuo karo Kremlius nenukentėjęs. Stebėtis tik rei
kia, kad vokiečiai nepataikė į tuos išdidžius pastatus 
ir nesulygino jų su žeme. Tai vienas iš pereito karo 
stebuklų. Jeigu, kur bombos nesudaužė bažnyčios, ku
nigai pateisina dievo apsauga. Bet kaip ir kas apsaugo
jo Kremlių?

Nusiskubinau Lenkijos atstovybėn vizą gauti. Ne
gali, sako, duoti, jeigu nepristatysiu iš Amerikos konsu
lato oficialaus prašymo duoti man vizą. Nusiskubinu į 
Amerikos konsulatą. Ponas Taylor sako: Nieko pana
šaus, tokios mados nėra, tokių prašymų neduodam, ne
bent eina reikalas apie diplomatų važinėjimą. Papras
tam gi piliečiui pilnai užtenka Amerikos pasporto.

Aš vėl pas lenkus, bet jau pasiimu ir perkalbėtoją. 
Prisimygę dabar jiems išaiškinome, kad Amerikos atsto
vybė neduoda jokių prašymų. Jeigu jie nori, gali tele
fonu pašaukti ir patys pasiteirauti.

Viskas' išėjo gerai ir vizą gavau.
x Vakarui atėjus, bizniški reikalai baigėsi ir traukėme 

į teatrą. Šį vakarą patekome į Dailės Teatrą, kuriame 
taip ilgai dirbo* ir taip aukštai vaidybą iškėlė Stanislavs
kis. Vaidino Gogolio komediją “Mirusios Sielos.” Vai
dino labai puikiai, bet pats veikalas manęs nesužavėjo. 
Rusų kalbos supratimo stoka, aišku, pakenkė pilnam vei
kalo supratimui. . ;
Gruodžio 14

Šiandien visą popietį praleidau didžiuliam Maskvos 
fabrike “Krasny Proletariat.” Fabriko direktorius Fe
odor Tarancevas gražiai ir draugiškai priėmė. Su ma
nim buvo ir gen. Urbša. Jis irgi nebuvo matęs sovietinių 
fabrikų, todėl viskuom labai įdomavosi.

Direktorius pirmiausia mus plačiai supažindino su 
fabriko istorija. Kadaise, prieš didžiąją revoliuciją, čia 
buvo tiktai mažytė įmonė, kurioje dirbo keletas šimtų 

, darbininkų. Įmonė priklausė kokiems ten Bromley bro
liams. Tasai pastatas dabar tebėra, šiandien gi toji 
įmonė išaugusi į didžiulį fabriką, su tūkstančiais darbi
ninkų. Karo metu fabrikas buvęs iškeltas iš Maskvos 
tiktai eletui mėnesių. Gamino -viską, kas reikalinga • /

1. ' . z '
Direktorius didžiuojasi, kad jojo vedama įmonė vi- 

uomet išpildydavp visus valstybės nustatytus gamybos 
planus. Šiemet irgi tikisi lengvai planą išpildyti. Dar
bas, girdi, nebuvo ir nėra lengvas. Laike karo tiktai apie 

* 30 nuoš. buvo pasilikusių senųjų darbininkų, o' 70 nuoš. 
susidėjo iš naujai į pramonę atėjusių moterų ir jaunuolių.

Feodor Tarancev davė keletą pavyzdžių apie darbi
ninkų pasiaukojimą ir pasiryžimą. Nė valandėlei nei 
vienas darbinipkas nesvyravo, kad ir sunkiausiose karti

į dienose. ^Niekas nė valandėlei nedasileido tos minties, I 
kad karas gali būti pralaimėtas. Daugelis senųjų dar
bininkų, kurie jau daug metų buvo pasitraukę iš fabri
ko, sugrįžo mokinti jaunuolius darbininkus. Direktorius 
ypatingai gyrė moterų darbštumą. Jos daugelyje atsi
tikimų pralenkia vyrus.

Įmonės direktorius labai optimistiškai nusiteikęs. 
Jis mano, kad Tarybų Sąjungos pramonė pasivys ir pra
lenks Amerikos pramonę. Dažnai jis tą nuomonę kar
tojo.

Aš jam pastačiau tokį klausimą: Kodėl, pavyzdžiui, 
Tarybų Sąjungos darbininkų darbo išnašumas, kad ir 
tomis pačiomis mašinomis dirbant, daug žemesnis už 
Jungtinių Valstijų darbininkų?

Jis tatai griežtai paneigė. Jis prieš karą buvęs Ame
rikoje ir studijavęs pusę metų Amerikos darbo sąlygas. 
Kaip tik priešingai, jis sako, Tarybų Sąjungos darbinin
kas greičiau dirba ir daugiau padirba. Tiktai, sako, rei
kia imti Tarybų Sąjungoš darbininką per Jungtinių Vals
tijų darbininką, tai yra, imti darbininką tokio pat išsi- 

i lavinimo ir prityrimo. Tiesa, girdi,' jeigu suimsime vi- 
'sus mūsų tam tikros įmonės darbininkus ir lyginsime 
juos prie tokios pat Jungtinių Valstijų įmonės darbinin
kų, tai pastarieji padarys daugiau, bet tiktai todėl, kad 
jie jau seniai pramonėje, daugiau išsilavinę, daugiau tu
ri patyrimo. Tiktai dėlto jų darbas išnašesnis. Jis vėl 
priminė jojo vedamą fabriką. Ar gali duoti tiek pat 
produkcijos tik naujai atėję į įmonę darbininkai, kiek 
duoda tie, kurie desėtkus metų yra toje įmonėje išdirbę?

Reikia sutikti su “Krasny Proletariat” direktoriaus 
argumentacija.

Po geroko išsikalbėjimo, buvome pavedžioti po įvai
rius fabriko skyrius. Direktorius su pasididžiavimu ro
dė ir aiškino, kad jojo fabrikas jau pradeda gaminti vai
kams žaislus ir vežimukus! Nuo gaminimo tankams da
lių iki vaikams žaislų!

(Bus daugiau)

Vardo Reikšme
Nebūdamas kalbininku, nei 

autoritetu lietuvių praeities 
tyrimo, tai nereikalauju, kad 
mano žodis būtų imtas, kaip 
šventa duona. Bet drąsiai sa
kau, ką mes girdėjome, skai
tėme, studijavome apie Lie
tuvos praeiti, tai verta dides
nio susidomėjimo ir gilesnių 
studijų.

Vardo reikšmė, žmonių var
dai, veikalų ar vietų, turi tą 
pačią svarbą, kuomet turi 
bendro su mūsų kalba, tradi
cijomis. Turime atsargiai rink
ti ir krauti, kaipo kultūrinį 
turtą dėl ateities gentkarčių. 
Jie geriau įvertins, aiškesnes 
išvadas padarys. Tuomi padi
dinsime lietuvių kultūros lo
bį.

Rinkimas medžiagos iš liau
dies papasakojimų apie praei
tį, apie ‘ visokias vietas: upes, 
kalnus' miškus, klaidžias vie
tas, apie kaimų, miestų var- 

jdus, yra legendų ir folkloros 
'aprašymas, yra tautos dideliu 
turtu. Tas pats vertingumas ir 

' iš raštų su koncentruota me
džiaga. Tą darydami sutin
kam labai svarbias ypatybes 
prigimtos kalbos įvairume. 
Mažytė mūsų Lietuva, bet pil
na įvairumo. Vienoje apylin
kėje vadina grįčia, kitoje to
kį pastatą vadina pirkę. Vie
nur žinoma bulvė, kitur rapu- 
tė. Nekaltas paukštelis star
kas irgi kiek vardų turi: gar
nys, busilas, gandras, (ornito
logijoje žinomas Ciconia cicb- 
nia). Lietuva visais amžiais 
pilna burtų. Tai žmogus ma
nytum, kad burtininkas, tai 
tikras autokratas. Bet kur 

i tau. ogi šaptūnas. Tokia ana
logija žodžių, tai vis rezervas, 
ir jų negalima priskaityti prie 
bereikalingo balasto.

Tai . tik mažytė dabartinė 
Lietuva pilpa įvairumo. O kas 
praeityje? Kur randama “fo- 
silos” mūsų kalbos “Talava- 
kara-Brahmana? arba “Zad- 
rakarta.” Nuo čia darbas pra
sideda specialistų.

Mūsų inteligentai tankiai 
primena mūsų kalbos senumą, 
didelį giminingumą sanskritų 
kalbai. Dėl pavyzdžio padub
siu keletą žodžių sanskritų:

Acma—akmuo
Agni—ugnis 
Aksi—akis 
Antaras—antras 
A pas— upė 
Avis—avis 
Bhalam—baltas 
Bhavati—būti 
Bhrata—brolis 
Bhrogaras—- brangus 
Bhutas—butas

■ t

PRISIMINUS MIRUSIUS 
MUSU DRAUGUS

Mes apgailestaujame 
draugų, kurie daugiau’ ned 
lyvaus su mumis. O jų šeimy
noms reiškiame didelę užuo
jautą.

iaų. > Įspūdžiai iš LDS 5 Ap- į 
Srities Konferencijos

M. Baltrušaitis.

So. Boston, Mass
LLD ?. Kp. Susirinkimas
Balandžio 29 d. įvyko AIz- 

DLD 2-ros kuopos susirinki
mas, Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubo svetainėje, 318 W. 
Broadway. Aptarus daugelį 
svarbių reikalų įvairiais klau
simais, taipgi buvo svarstytas 
ir draugų braziliečių atsišau
kimas į pažangiuosius Ameri
kos lietuvius, per dienraštį 
Laisvę, prašantis, kad drau
gai amerikiečiai užprenume
ruotų jiems keletą dienraščio 
Laisvės prenumeratų. Ap
svarsčius virš minėtą draugų 
braziliečių atsišaukimą,

’ ,tarta sudėti tam reikalui 
ku. Aukavo sekamai:

M. Kazlauskas $55.
A. Dambrauskas $1.

i To
D. Jusius, A.
H. Tamošaučkienė, J. Usevi 
čius, A. Buividas, A. Kupstis 
ir Vilimaitis.'

J. šūkis 50c.
Viso suaukota $9. Suauko

ta suma pinigų pasiųsta Lais
vės administracijai.

Varde 'draugų braziliečių, 
visiems aukotojams tariu šir
dingai ačiū.

A. M. Dambrauskas.

visiems delega* 
pasiliko, taipgi

.4

Bulis—bulius 
Cakha—šaka 
Deva—dievas 
Griha—grįčia 
Jambalas—bala 
K urmą—kurmis 
Labhas—lobis 
Madhu—medus 
Mahadeva—didysis dievas 

(mano dievas)
Okas—ūkis 
Sanas—senas 
Sidati—sėsti 
Trayas—trys 
Ubhau—abu 
Udaram—vėdaras 
Ūdras—ūdra 
Urvam—urvas 
Vadati—vadinti 
Vellati—vilioti 
Vicvadevaih—visi dievai.
Tai tiek šiuo kartu apie tą 

garsią sanskritų kalbą. Fone
tika ir gramatika tos kalbos, 
tai sanskritologų darbas.

Čia

Laikas bėga žaibo greitu
mu ir vis palieka mus mūsų 
idėjos draugai ir mūsų spau
dos bendradarbiai.

Draugas Juozas Baltrušai
tis rašydavo mūsų laikraščiuo
se trumpai ir storai, šiandien 
mes jo neturime savo tarpe. 
Tai didelis nuostolis, šiandien 
tą spragą turi kiti draugai 
užpildyti.

Juozas Ramanauskas buvo 
nuolatinis laikraščių bendra
darbis. Gražiai aprašydavo at
siminimus iš savo gyvenimo. 
Būdavo, matosi jo žinutės 
laikraščiuose. Man teko pir
mą kartą susipažinti su drg. 
Ramanausku 1908 metais? 
Plymouth, Pa., vienam paren
gime. Jis jau ir tada rasine-1 

'davo į laikraščius žinutes.' 
šiandien jau mes jo neturime

Draugas IL Jagminas buvo 
Vilnies redaktorius, rašėjas ir 
prakalbininkas. šiandien jau 
jis ilsisi amžinai. Gaila tokių 
gerų veikėjų, kurie - apleidžia 
mus taip anksti. Drg. Jagmi
nas dar buvo jaunas žmogus, 
galėjo gyventi dar keletą de- 
s^tkų metų. Vieną kartą jis 
buvo su prakalbomis pas mus. 
Buvo draugiškas žmogus.

šiandien vėl netekome my
limo draugo Fredo Abeko. 
Gaila draugo ir gero veikėjo. 
Jis buvp rašėjas, kalbėtojas 
ii’ geras organizatorius. '’Pas 
mus apsilankė tris kartus. Tai 
buvo draugiškas žmogus. Ke
lis vakarus teko su juo pasi
kalbėti. Labai mes apgailes
taujame jo netekę. Bet tas ap
gailestavimas jo iš numirusių 
neprikels. Jis paliko darbą 
neužbaigtą. Mes turime su
glausti visas savo spėkas, kad 
tą darbą atliktume.

žiupsnelis gražių lietu- 
vardų gegužės mėn.i

seka:
Mėn.

diena diena
1
2

Sav.

4
5
6

8

9

10
11
12

14
15

16

18
19
20

21
22

24

25
26
27

29
30
31

Vardai
Tykūs, Aukšle 
Devaniškis, Syta 
Ramūnas, Dalia 
Balutis, Vilija 
Putėj is, Dainora 
Arvydas, Austėja 
Vilnius, Javista 
Mantminas, 
Danutė 
Giedrius,

Nau barta 
Jaunius, Mintautė 
Eikis, Suvartė 
Ringaudas, žintė

P. Ginutis, Veja^ 
Danui is, Sark ė 
Trainiotas,
Dalinda

, Kariūnas, 
Girgždūta

P.' Suvartas, Lavenė 
Midas, Argustė 
Darbutas, Rastė 
Merunas, 
Skirmantė 
Vingela, Mėta 
Sirvydas, Laimutė 
Masvydas, Buitė 
Kentminas, 
Davėta

Dainius, Vorilė 
Uosis, Skirgėlė 
Kunotas, Lutgailė 
Šilgaila, Minkantė 
Agis, Mituva 
Davaris, žydrė 
Vilimantas,
Milusa.

mėn. lotyniškai 
Malus. Paeina nuo 

ūgio dievaitės.
Turi

T.

P. 
š.

T.

P.

T.

K.

A.
T.
K.
P.

T.

p
f

Gegužės 
vadinamas 
žodžio Maia
Penktas mėnęsis metų.
31 dieną,

P. A. Jatul

LDS 5-tos Apskrities konfe
rencija įvyko gegužės 5 <į.t 
New Haven, Conn.

Man, kaip LDS 49 kp. dele- A 
gatui iš Waterbury, Conn., te
ko anksti vykti į konferenci
ją-

Prasidedant konferencijai J. į 
Ormanas pasakė gerą įžangi
nę prakalbą.

Konferencija ėjo gražioje į 
nuotaikoje iki pabaigos. Tu
rėjome 30 minutų pertrauką 
dėl užkandžių. Newhavenie- 
tės gaspadinės paruošė gerų 
užkandžių. .

Pasi baigus konferencijai -v | 
buvo pietūs 
tams, kurie
ir svečiams. Buvo gražus bū
rys. Net atvažiavo didelis bū
rys jaunuolių iš Bridgeport©, 

į kaip mes visi vadinam, Moc- • 
au" įkaičio vaikai, nes jis prirašė 

j juos prie LDS. Stalai buvo ap
krauti skaniai pagamintais 
valgiais, ir buvo užkviesta pu- į 
sėtinai daug veikėjų pasaky- | 
ti po kelis žodžius. Visi pasi- A 
sakė už tęsimą LDS veikimo, « 
..... 1 būtų įtraukta daugiau \ 
jaunuolių. Komplimentu davė . .. y 
draugui Mockaičiui už gerą 
veikimą ir įtraukimą vis dau- T.j 
giau jaunuolių į LDS savo -L. J 
mieste. Taipgi tarta padėkos 
žodis gaspadinėms už priren- S 
girna pietų. Esu dėkingas jom 
už draugišką patarnavimą.

Buvo labai smagu laikas 
grįžome j J

nu
1

25c aukavo: J. Lekas
Simanavičienė,

Washington.— Supranta-Traleistl> ]r snia£iai 
ma, kad dar bent 2-3 dienas jnamon- 
nesusitaikys kasyklų savi
ninkai su mainieriais.

S. Meison.

Maskvos radijas Įspėjo,,
Tokio. — Prie imperato- kad Sovietai atmes nutari* 

riaus palociaus sėdėjo 2.000 mus, kuriuos anglai - ame 
japonių su kūdikiais, reika- | rikonai mėgintų vienpusiš 
llaudamos maisto. i kai padaryti.

Pranešimas iš' Lietu vos*

Antanas Bimba

Drg. A. Bimba Parvežė Brangių 
Žinių iš Lietuvos

Kaip atrodo Lietuva? Kaip atrodo Vil
nius? Kaip atrodo Kaunas? Kaip atrodo 
Klaipėda? Kaip atrodo kiti Lietuvos miestai 
ir kaimai?

Ką dabar kalba, ko trokšta,*, kaip gyve
na, įą veikia, ką planuoju išlikusieji Lietuvos 
žmonės?

Taipgi pasakys apie tai: Ar pasiekia Lie
tuvos žmones mūsų jiems teikiama pagalba? 
Kokiu būdu, kokiais keliais pasiekia? Ar Lie
tuvos žmonėms dar yra reikalinga mūsų pa
galba? Jeigu reikalinga, tai kokia?

A. Bimba Kalbės Šiuose Mitinguose Šiomis Dienomis:

New Haven, Conn.-Gegužės 17, Liet. B-vės Namo Salėje,
243 Front St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga nemokamai.

Waterbury, Conn.-- Gegužės 19, Salėje 103 Green Street,
Pradžia 3 vai. dieną. Įžanga nemokamai.

Haverhill, Mass.--Gegužės 23, Gedemino Salėje,
357 River St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga veltui.

Norwood, Mass.--Gegužės 24, Lietuvių Salėje, 
Pradžia 7:30 v. v. Dainuos Norwoodo Vyrų Grupe, 
vadovaujant Gigai Zarubaitei. Įžanga veltui.

Montello, Mass." Gegužės 25, L. T. Namo Apatinėj Salėj 
Vine ir No. Main Sts. Pradžia 7:30 v. v. 
Bus Koncertine Programa. Įžanga Veltui.

South Boston, Mass.-- Gegužės 26, Municipal Hali,
East Broadway, arti G Street
Bus ir Dainų Programa. Pradžia 6:30 v. v. Įžanga veltui.

IŠVAŽIAVIMAS
Gegužes (May) 26, 2-rą vai. dieną įvyks išvažiavimas, Maple St, 

Metheun, Mass. Čia kalbės Antanas Bimba. Tad Lawrence, Lowell, 
Nashua lietuviai kviečiami dalyvauti. Praneškite ir kitiems savo pa- 

» žįstamiems. Vėliau LPTK Lawrence Skyr. nariai praneš plačiau apie 
virš minėtą išvažiavimą.
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(Tąsa)
Nė jokių pėdsakų apie Inging’os užmu

šimą policija susekt negalėjo/ Tačiau 
Huaiju’s, perpykęs ir persigandęs, nuo
žiūros akį laikė į Jao’ų sodybą.
. Tuoj ant rytojaus policistų būrys at
ūžė į tą stebėtiną sodybą ir nuodugniai 
išklausinėjo gyventojų vardus, pravar
des, užsiėmimą^ Dabar ten gyveno se
nukai Feng’ai, Afei’jus, Činia ir Poja. 
Feng’ai ir Paofen’os tėvai buvo senu
čiai. Laimei, dabar ten nebebuvo var
dų Lifu’o, Huan’os ir Čen San’o. Per
sitikrinę, jog tapo patikrinti visi Jao’ų 
sodybos gyventojai, policistai išvažiavo.

Afei’jus girdėjo apie tą užmušimą ir 
spėliojo, kad čia ar tik nebuvo Čen Sa
n’o ir Huan’os darbas. Gerai, kad jų 
jau čia nebėr. Jis taipgi spėliojo, jkad 
tas policijos atsilankymas turėjo, ką 
bendra su ta tragedija, ir kad policiją 
užsiuntė veikiausia Huaiju’s. Paskiau 
jis dasižinoj’o, jog policija buvo ir Tai- 
jun’os namuose, bet jos motina užtikri
no, kad duktė tebegyvena Tiencin’e ir 
dar neparvažiavo.

Dėl taip susidėjusių aplinkybių, Afei’
jus pradėjo nerimauti apie save ir apie 
sodybą. Viena, kad Huaiju’s čia- pat 
mieste, o antra, kad jis, kaipo opiumui 
naikinti biuro galva, turėjo nemažai 
priešų. Tai jis ir pasikvietė panelę Do- 
nahiūtę, amerikietę Paofen’os draugę, 
kad ji čia apsigyventų, būk tai kaip ir 
šioš sodybos savininkė. Jis tam tyčia 
ir popierius padarė, kad atrodytų pagal 
įstatymus, ir patarė iškabinti prie iškil
minių durų Amerikos vėliavą. Jeigu iš
kiltų koks nesusipratimas, tai šitas for
malumas atgrasytų policiją. Ir šiaip, 
baltas užsienietis žmogus greičiau sulai
kytų nuo savivaliavimo kokius japonus 
plėšikus, kareivius ar taip kokius pa
daužas.

Beje, kai buvo atvažiavusi policija pa
rašyt raportą, tai vardų surašė nebuvo 
Manios ir jos auklėtinio Asuan’o vardų. 
Tuoj po ano paskilbusio Marko Polo tilto 
nuotykio, Mania, saugumo dūliai, persi
kraustė su Asuan’u ir jo penkių metų 
berniuku į kaimą, į Asuan’ienės gimtinę. 
Senukė Sun’ienė, Manios motina, nu
mirė pernai žiemą.

Tas kaimas buvo trys mylios nuo gelž- 
kelio stoties, ir buvę Jao’ų sodybos įna
miai atvyko čia trimi dienomis pirma 
Pekino pasidavimo, Tokie svečiai “ne
buvėliai,” iš didmiesčio atvažiavę, sukėlė 
tame mažam kaimely pusėtiną sensaciją.

Jie apsistojo Asuan’ienės tetos namuo
se. Namukas buvo iš molio ir purvo su
krėstas. Iš priekio buvo kiemukas ir iš 
užpakalio da didesnis kiemas javams 
kulti.

Kaimietė teta savo seseryčiai perlei
do savo kambarį, o pati persikėlė į ma
žutį užpakalinį. Asuan’as sutiko nakti
gultą turėt ant apčiono, o motina Ma- 
nia ant minkštesnės sofos.

Po didmiesčiui kaimas atrodė toks ra
mus ir meilus, stačiai idilija. Čia pa
kalnė, šlaitai, upokšnis, dirvos, pievos. 
Asuan’as su savo pačiuke ir čiurškia sū
naičiu mėgo pasiėjėt paupin. Kokią sa
vaitę visa kas buvo malonu, gražu. Bet 
štai kaimiečiai pamatė, kaip netolimu ge- 
ležinkeliu burbėte burbėjo traukiniai, pil
ni prikimšti japonų karių, ir vis trau
kė į šiaurius.

Dar už kokio penketo dienų, japonų 
kariuomenė pasileido maršuot pasker- 
sai šalį, išilgai gelžkelį. Ir tuojau pra
sidėjo valstiečių žmonelių bėgimas, su 
šeimomis, su paršais, su vištomis, su gy
vuliais. Tai buvo pirmieji išrautos žmo
nijos plūdimai. Bėglės moterėlės šnibž
dėjo kaimo moterims išniekinimo ir sar
matos nuotykius. Tą ir tą moterį, mer
giną išprievartavo anie kreivakojai už- 
jūriniai nykštukai. Žmogui galvą su
daužė, kam jis leido savo žmonai pa
sprukt iš japoniškų nagų. Vyrai pasa
kojo, kaip jų namuose buvo apsiąĮoję 
anie padaužos, papiovė ir išsivežė visas 
vištas, kiaules, išsukino langus, duris, su
kūreno rakandus. Del kuro stokos jie 
draskė, naikino bet kokį medinį daiktą.

Gana keista, bet šitas kaimelis, kol 
kas, išliko nepaliestas. Nuošaliai, atša
kiau nuo geležinkelio, nuo plento. Bet

lakstė neramios žinios apie karinius su- 
sigrūmimus palei Didžiąją sieną. Iš tolo 
kaimiečiai lemi jo tūkstančius japonų ka
rių, kaip skėrių pavietrę, dulkių debesis, 
tankus, karinius kubilus, pabūklus. Nak
čia jie stebėjo milžiniškus laužus, gais
rų pašvaistes.

Ir dabar naujos bėglių sriaumės pra
dėjo sriuvėt iš žiemių krašto. Pasakojo, 
kaip ištisus kaimus supleškino anie iš
prusę plėšikai, kaip moterys šimtais lin7 
do į kasyklų uhvus, slapstėsi be maisto 
dienų dienas, kaip siautėjo aplinkui va
gių ir plėšikų bandos...

Vieną dieną, kai nesimatė kareivių, 
Asuan’as sumanė apsidairyt, pasiėjėt už 
upokšnio, kas ten dedasi apleistam kai
me. Baisu žiūrėt! Išpustėta, išdraskyta, 
išdaužyta, išlaužyta, išvartyta...

Štai ant sienos prilipdyta didžiulėx 
proklamacija japonų armijos, taisyklin
gai chiniškai atspausdinta:—taip ir taip, 
girdi, mūsų pergalingoji armija neša di
džiosios japonų imperijos misiją, nori 
ji įsteigt santaiką tolimuose rytuose, pa
kelt džiaugsmą ir gerbūvį chinų tautos. 
Jūs privalote suprast, jog mūsų tarpū- 
saviai santykiai ir gerbūvio klestėjimas 
yra mūsų vyriausias uždavinys. Tačiau 
chinų armija to nenori suprast ir daro 
klaidas ir provokacijas. Toks chipų ar
mijos poelgis tai'tik įžeidžia didžiosios 
japonų imperijos garbę ir stumia visą' 
šalį į prapulti. »

Todėl mūsų japonų armija, palaimiu- I 
ta dangaus ir žemes, nusprendė nubaust 
tuos neteisius, negerus, kvailai atspa
rius maištininkus. Bet visi tie žmonės, 
kurie mus priima draugingai, bus mū
sų skaitomi draugais ir giminėmis. Tu
rime vilties, jog gyventojai pasiliks ra
mūs ir žinos, kas tiesa ir kas netiesa. 
Kurie kįls sąmyšį ir padės sukilėliams, 
bus baudžiami be atlaidos... Pasirašo 
komaridierins didžiosios japonų imperi
jos armijos, liepos mėn., dvyliktais Hi
rohito metais.—

Asuan’as perskaitė šį begėdingai me
lagingą dokumentą, prilipdytą ant sie
nos. O čia tuojau kėpšo išlaužtos durų 
staktos, užpūstėta krautuvė, nuvartytos 
lentynos, stalai, sudaužyti stiklai, lan
gai....

Tatai davė galimybės Asuan’ui geriau 
suprasti dviejų brolių bėglių pasakojimą, 
girdėtą keletą dienų paskiau.

Kas nors jų kaime iškirto japonams 
mitrų pokštą:- Ant panašias proklama
cijos padėjo tašką virš žodžio “didis” 
bei “didi.” Šitam žodžiui paženklint chi- 
nai vartoja aukštyn apverstą didžiąją 
raidę “Y,” per juosmenį brūkšneliu per
brauktą. Jei uždėsi taškelį prie jos de
šinio “peties,” tai pasidarys ženklas žo
džiui “šuva” arba “šuns,” “šuniškas.” 
Tuo būdu proklamacijos antgalvis vie
ton “didžioji japonų armija” išeis “šu
niška japonų armija.” Ir taip bent ke
liose vietose vis šuniškai išvadinami ja
ponų veiksmai.

Japonų karių būrys ėjo pro šalį, ir 
vienas jų atkreipė komandieriaus dė
mesį į tokį sufušeriavimą. Perpykęs ko- 
mandierius pašaukė kaimo seniūną. Tas 
ant keliu parpuolęs tikrino nieko neži
nąs. Komandierius suriko, kad jis jam 
duoda dešimt minučių, kol jis pristatys 
kaltininką.

Bet da pirma, negu išėjo tos dešimt 
minučių, palei kaimą jau pasileido japo
nų kariai su žibalo bonkutėmis ir pade- < 
ginėjo namus. Gyventojai mėgino bėgt, 
bet kur tau: kaimą apsupę kariai nušo
vė visus, kas tik bandė pasprukt. Su- ~ 
pleškino visą kaimą su visais gyventojais. 
Tie du broliai buvo įlindę rūsio duobėn 
ir ten jie lindėjo visą dieną ir naktį, ir 
tik tada drįso išlyst ir bėgt.

Dabar gaujos lengvai sužeistų japonų 
kareivių užplūdo visus kelius ir šunta
kius. Į traukinius nebetilpo. Jie ir taip 
buvo užkimšti visokia amunicija, artile
rija, šaudmenais.

Padėtis pasidarė grėsminga. Visur 
šlaistėsi bandos japonapalaikių, ir var
giai kas galėjo išlikt jų nepaliesta. Mo
terys baimės perimtos. Japonų apsiėji
mo su moterimis negalima nė apsakyti. 
Visas japonų lytinis .gyvenimas pilnas 
biaurybių ir pasišlykštėjimo.

(Bus daugiau)
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Nauj. Anglijoj Eina Didelis Prisirengimas 
Prie Liepos 4-tos- Laisves Didžio Pikniko

tai nedi- 
turi savy- 
istoriją.

Maynard, Mass., 
delis miestelis, bet 
je gražią praeities

Ten randasi desėtkas kitas
lietuviškų šeimynų ir keletas 
pavienių lietuvių. Ten yra bū
relis ir Laisvės skaitytojų, ku
rių tarpe gyvena ir draugas 
Jokūbas Gaidys, geras demo
kratinių lietuvių judėjimo rė
mėjas ir pažangiosios spaudos 
bendradarbis. <

Būtų labai gražu, jeigu pa
sidarbavus ten keletui drau
gų, būtų suorganizuota ten 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos kuopa. Tuomet Maynar
das pasidarytų dar garsesnis 
lietuviškame maštabe.

Maynardas labai išgarsėjo 
tarpe lietuvių dar prieš An
trąjį pasaulinį karą, kuomet 
ten, berods 1934 metais, pra
dėjo pažangieji lietuviai Nau
josios Anglijos rengti didžiuo
sius spaudos piknikus. Ir nuo 
tų metų kas metais ten įvyk
davo milžiniški piknikai dien
raščio Laisves paramai, kur 
būdavo sutraukiama po 10 ir 
daugiau tūkstančių žmonių. 
Tik prasidėjus Antrajam pa
sauliniam karui, ten piknikų 
nebegalima buvo surengti dė
lei karinių sąlygų—trafispor- 
tacijos, ir tam panašiai.

Nuo to laiko, pradėjus ten 
rengti didžiuosius spaudos 
piknikus, mažytis Maynardas 
išgarsėjo tarpe Naujosios An
glijos lietuvių ir toliau no ma
žiau už didįjį Bostoną, kuris 
yra centru visos Naujosios 
Anglijos.

Taigi, šiais, 1946 metais, 
Naujosios Anglijos pažangieji 
lietuviai vėl grįžta prie tra
dicinių didžiųjų vasarinių pa
rengimų. šiemet vėl rengia
mas tame pačiame Vose Pavi
lion Park, 
dienraščio 
su labai 
piknikas.

šiemet,
piknikas rengiamas liepos 4- 
toje dienoje. Tai šios šalies 
istorinė šventė. Ji išpuola šiais 
metais ketvirtadienį. Nieko 
sau, galima bus smagiai 
piknikauti, nes tai prieš 
baigą savaitės.

Pikniko programa bus 
ilga, bet graži.

Nutarta kviesti garsųjį 
Worcesterio Aido Chorą. Kaip 
puikiai dar visiems prisimena 
Aido Choro puikiausias užsi- 
rekord avimas su dailąja ope
rete “Kada Kaimas Nemie
ga.” Manoma, kad Aido Cho
ras apsiims dainuoti.

Antras puikus ir savo pra- 
eičia garbingas Choras, tai 
Montello, Mass. Jis irgi už
prašytas dainuoti ir veikiau
sia prašymą priims.

KAS NUŠOVĖ DU AME
RIKONUS VOKIETIJOJ?

Nurnberg, ; Vokietija. — 
Kažin kas nušovė du Ame
rikos kareivius, P. R. Skel- 
toną ir Wm. Timmonsą, be
sėdint jiem “džype” Nurn- 
berge. Buvo suimta 6 nu
žiūrimi vokiečiai, bet jie iš
teisinti ir paleisti.

Roma. — Paskleista gan
dai, būk fašistai tykoję nu
žudyt naująjį Italijos kara
lių Humbertą. Tai melagin
gi gandai.

kla-

jau

Montello Choras savo dai
nomis žavingai su jaudins dai
nų mylėtojus.

Veikiausia bus užprašyta ir 
Norwooclo vyrų dainininkų 
grupė. Jie taipgi puikiai su
dainuos Laisvės piknike.

Prie tų trijų į numerių dar 
nutarta kviesti žavingą savo 
tautiškais šokiais rusų šokikų 
grupė iš Worcester, Mass., 
kuri gali pasirodyti nepapras
tai gražiai savo tautiškuose 
rūbuose. Tai tikrai bus ža
vinga matyti juos šokant 
siškus šokius.

Įžangos tikietų serijos
išsiuntinėtos per visas koloni
jas. Reikia visu smarkumu ti- 
kietus platinti — pardavinėti 
taip,' kad visi lietuviai ir kiti 
žmonės\būtų pilnai aprūpinti 
įžangos Ztikietais: Reikia dar
buotis visur taip, kad visi lie
tuviai turėtų progos nuva
žiuoti į Maynard o pikniką ir 
ten daugtūkstantinėje minio
je pasigrožėti pažangiųjų lie
tuvių festivale.

Reikia tikėtis, kad į šį pik
niką žmonės suvažiuos ne 
vien iš Naujosios Anglijos, 
bet ir iš daug toliau pribūna 
mūsų visų 
kaip New 
pasidaro, 
kaimynai, 
malonūs
nike. Tad mes jų lauksime 
nemažai ir šiemet. Mat, Lais
vę jie leidžia Brooklyne, o 
mes ją pasiimam globoti May- 
narde, nors ant “Fort of Džiū- 
lai.” Tai tie bendri reikalai 
mus ne tik suartina, bet ir su- 
giminiuoja. Todėl yra smagu 
visiems čia, Maynarde, su
plaukti iš visur ir biskį paūžti 
tame festivale.

J. M. Karsonas.

nuostabai. O jau 
Yorkas, tai mums 
kaip visai artimi 
Bet jie esti labai

svečiai Laisvės pik-

Maynard, Mass.,
Laisvės didelis ir 
gražia programa

kaip ir pirmiau,

pa- 
pa-

ne-

Washington. — Senato
rius Cl. Pepper smerkia 
C a s e’o sumanymą prieš 
streikus.

Jeruzalė. — Arabų vadai 
pasižada kovoti “iki pasku
tinio” prieš daugiau žydų 
priėmimą Į Palestiną.

Binghamton, N. Y.
Paskutinis Pakvietimas j Mo

tinų Dienos Parengimą
LLD 20 kuopos^ Moterų 

Skyrius rengia vakarienę mo
tinų dienoj, gegužės 18 d., 
Lietuvių svetainėje. Pradžia 
6 vai. vakare.

Visi, kaip šio miesto, taip ir 
apylinkės lietuviai, kviečiami 
dalyvauti. Vakarienėje bus 
gardžių valgių. Tikietas į va
karienę tik $1. Tą vakarą ne
valgykite namie, o atsilanky
kite Į šį pažinotų. Sykiu pa- 
lemsite savo centais ir dole
riais moterų skyriaus paren
gimą, nuo kurio pusė pelno 
bus skiriama Tiriamosios Me
dicinos ir Vėžio Ligos Institu
to Vilniuje Įrengimui, šiaip, 
be vakarienės, į parengimą 
įžanga veltui.

Nuoširdžiai užkviečiame vi
sus. Rengėjos.

Filmą iš Lietuvos
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto 

ninko A. Bimbos parvežtos iš Lietuvos 
maršrutas skelbiamas sekamai:

pirmi-
filmos

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

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.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
l/ETOVMOS 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

• O“ PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
<> “ , □□□

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

Prašome LPTK Komiteto vietinių skyrių, o kur nėra 
skyrių, tai Lietuvių Literatūros Draugijos kuopų bei 
kitų organizacijų pasirūpinti paėmimu salės ir išgarsi
nimu filmos rodymo.

Filmą rodys Jurgis Klimas, iš Brooklyno. Kad pa
greitinus ir palengvinus visą reikalą, prašome kreiptis 
tiesiai pas jį. Jeigu negalėtumėte minėtomis dienomis 
surengti, arba jeigu norėtumėte pakeisti dienas, rašy
kite- jam sekamu adresu :

Gegužės (May) 17 d. So. Brooklyn, N.
99 18 d. Great Neck, N. Y.
99 19 d. Brooklyne
99 24 d. Kearny, N. J.
99 25 d. Hillside, N. J.
99 26 d. Bayonne, N. J.
99 30 ar 31 d. Elizabeth, N. J.

Birželio (June) 1 d. Newark, N. J.
A 2 d. Paterson, N. J.
,, 7 d. Bridgeport, Conn. /

8 d. New Haven, Conn.
>> 9 d. po piet Hartford, Conn.

9 d. vakare Waterbury, Conn.
,, 15 d. Stoughton, Mass.
,, 16 d. po piet Montello, Mass.

16 d. vakare Norwood, Mass.
* 22 d. Gardner, Mass.

>> 23 d. po piet Worcester, Mass.
23 d. vakare Hudson, Mass.

GEORGE KLIMAS,
669—6th Ave., Brooklyn 15, N. Y.

LPT KOMITETAS,
427 LORIMER ST., B’KLYN.

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110



MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

FARMŲ DARBININKAI
GALINTI SUNKIAI DIRBTI 
50c J VALANDĄ PRADŽIAI

KREIPKITĖS Į FARMĄ
Cedar Lane (84th St.)

South Linden Blvd. Ozone Park, L.I.
Ar Telefonuokite

Telefonas MICHIGAN 2-0457
(114)

REIKIA
PATYRUSIŲ RANKINIŲ SIUVĖJŲ 

IR SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

Unijini* Dirbtuvė—35 Valandų Savaitė 
Linksmos Darbo Sąlygos

WHITLEY TAILLEURS 
395 DWIGHT STREET 
SPRINGFIELD, MASS.

. KREIPKITĖS I
EMPLOYMENT OFFICE 

65 SAB1N STREET, 
PROVIDENCE, R. I.

(117)
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ŠypsenosEaston, Pa
ii

iki tiek demo-

7

ar aš tikiu, kad Europoje žino-

Tarybų Laivas “Azerbaidžan ’ Montevidejuje

u-
Laisves Didysis

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Birželio-June 30 Kom.

rin-
su-

S.

4

Maspeth, L. L, N. Y.

□ □ □
Koresp.iš

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Eliza-

Ssi«

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
: REIKALINGOS MOTERYS

sa- 
kuris 
smo-

paviršutinį apskait- 
tai per abu vakarus 
komiteto ir mezgėjų

i vielos.
(114-115)

SO. BOSTON, MASS.
18 d., 8 
tnoterys 
Lietuvos 
gaspadi- 
D. Rup-

per karą buvo su- 
sunaikinta ant 75

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

»»

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-03. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P, O. Box 666. Newark 1, N. J.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Biednas
Argentina. (Iš uruguajiečių Darbo)

Vietinės Žinios
Balandžio 28 Lietuvių

Rochester, N. Y.

Klovo. Sukelta 
ačiuoja visiems

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. įvyks svarbus 

sirinkimas, Maple Parke, 3 vai. die
ną. Kviečiame visus narius dalyvau
ti. Įvyks gegužės 19 d. — D. 
sekr. (114-115)

1- 
liečių Kliubas buvo surengęs 
pokilį naudai sergančio kliu- 
bo nario, J.
$180. šeima
už dovanas ir skaitlingą žmo
nių atsilankymą.

V. J. Stankus.

WATERBURY, CONN.
Gegužės 19 d., salėje 103 Greent 

SI., 3 vai. dieną kalbės Antanas Bim
ba, neseniai sugrįžęs iš Lietuvos. 
Jis taip pat kalbės per radio stotį 
Waterbury WBRY, 15 minutų iki 
vienai, tad malonėkite nusistatyti 
savo priimtuvą, kad išgirsti jo trum
pą pranešimą. Salėje, prakalbas ati
darant, Vilijos Choras sudainuos ke
letą gražių dainelių. Tad kviečiame 
visus dalyvauti, išgirsti pranešimus 

mūsų gimtinės, Lietuvos. — Kom.
(114-115)

Ateinantį šeštadienį, geg. 
v. v., 318 Broadway, LLD 
rengia vakarienę, pagalbai 
žmonėms. Mūsų darbščios 
nės, dd. H. Simonavičienė,
lėnienėf ir kitos prigamins skanių sil
kių su Smetona. Tad kviečiame visus 
dalyvauti ir pasivaišinti taip skanu
mynais, kurių jau seniai turėjome. 
—Rengėjos. (114-115)

PHILADELPHIA, PA.
LPTK' susirinkimas įvyks geg. 17 

d., 7 v. v. S. D. Liet. Rep. Susiv. 
Patalpoj, 1218 Wallace St. Draugi
jų delegatai ir pašaliniai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti. Išgirsime 
svarbų raportą iš prakalbų. — S. R. 
Sekr. (113-114)

1 ELIZABETH, N. J.
Lietuvai Pagalbos Teik,

betho Kom. atstovų susirinkimas 
įvyks geg., 16 d., 8 v. v., 408 Court 
St. Visi organizacijų atstovai būkite 
šiame susirinkime. Galima ir neat- 
stovai ateiti, kurie turi norą prisidė
ti prie Lietuvos šelpimo. — A. Skal
nus, Pirm.. (113-114)

PRANEŠIMAI
PIKNIKAS

Pirmutinis šio sezono piknikas, 
rį rengia Philadelphijos ir Ct 
organizacijos, įvyks 19 d. 'gegužės, 
gražiame parke, Crescent Picnic 
Grounds, Gloucester Heights, N. 
Bus visokių gėrimų ir valgių, todėl 
visi kviečiami dalyvauti. Kurie va
žiuosite automobiliais, tai lygiai 5 

, važiuo
jant Route 130 link Westville. Bu- 
j sais važiuojanti, imkite nuo Market 

~ >. ir

deno

t

Anglai Pasitrauks iš 
2-jų Egipto Miestų

London. — Anglų valdžia 
ketino ištraukt savo kariuo
menę iš Egipto didmiesčių, 
Kairo ir Aleksandrijos; bet 
nieko nesakė apie pasitrau
kimą iš kitų miestų. Egip- 
tėnai nori, kad visa anglų 
armija per metus pasiša
lintų.

KURDAI SUMUŠĖ IRA
NO KARIUOMENĘ

Teheran. — Kurdų tauta 
, sumušė puolusią centralinės 

Irano valdžios kariuomenę. 
Kurdai reikalauja tautinės 
savivaldybės, bet neturi tik
slo atsimest nuo Irano vals
tybės.

SUTARTIES SIŪLYMAS 
DĖL VOKIETIJOS'

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Byr
nes siūlė, kad visų europi
nių talkininkų konferencija 
lapkričio 12 d. svarstytų su
tarties sąlygas dėlei Vokie-

Egipto užsienio reikalų 
ministeris El Said sakė, 
Egiptas rems Palestinos 
arabus prieš žydus.

Nanking. — Bijoma, kad 
chinų komunistai neapsup
tų Amerikos marininkų Pei- 
p i n g e, C h i n w angtao ir 
Tangshane, Chinijoj.

Maskva. — Argentina 
kreipėsi į Sovietus, prašyda
ma su mėgsti diplomatijos 
ryšius su ja.

Langley Field, Va. —Pra
našaujama, kad 1947 m. 
Amerika turės skrendančių 
iki 750 mylių per valandą 
karinių lėktuvų.

New Yorko miesto švaros 
komisionierius William J. Po
well, bėgiu vienos savaitės iš
davė 1,155 ųiiestiečiams pa
šaukimus teisman už teršimą 
gatvių. ,

Programoje Dalyvaus Visos 
Apylinkės Chorai.

BUS KLASHUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avės

Jau laikas tolimesnėse kolonijose samdy
tis busus ir registruotis pasažierius važiavi
mui į pikniką.

--------- r-"111—’

svarą Amerikos pinigais, šiaip 
už visokius daiktus, ūkio pro
duktus, valdžios įstaigose, 
kooperatyvuose nustatytos lu- 
binės kainos, žemos ir visiems 
prieinamos. Bet ten plačiai 
veikia visokios rinkos, turgai. 
Valdžia jų nekontroliuoja, tai 
kainas gali lupti, kiek kam 
patinka. Degtinės * vodkos, 
matyt, ten yra trūkumas, nes 
mūsų amerikoną drg. Bimbą 
kaimiečiai patraktavojo 
magonka - munšainu, 
turėjo karosino - gazo 
ką. šiaip jaunimas gyvas ir 
linksmas, rengia šokius, vaka
ruškas. Apart to, Lietuvos ta
rybų valdžia
kratiška, kad klerikalams lei
džia palaikyti seminariją, kur 
mokinasi 600 į kunigus. Mūsų 
manymu, užtektų ir tų senių 
kunigų, kurių ten dar yra ei
bės. Kalbėtojas pasakė ir 
šiaip visokių anekdotų, iš ko 
publika turėjo juoko. Kiti pa
sakojo Bimbai, kad Amerikos 
prezidentas esąs lietuvis Tru- 
mėnas iš Suvalkų gubernijos. 
Šiaip visi jie ragino, kad Ame
rikos lietuviai parvažiuotų į 
Lietuvą į svečius arbdt ir ant 
visados apsigyvenimui. Bimba 
jiems sakė, kai Lietuvoj ne
bebus ponų, ubagų ir utėlių, 
tuomet mes, amerikiečiai lie
tuviai, visi parvažiuosime.

Aukų Vilniaus Sveikatos 
Institutui surinko kuone tris 
tūkstančius dolerių ($2,700). 
Mūsų nuomone, prakalbos nu
sisekė šimtu nuošimčių. O aš 
ten gavau Laisvei vieną naują 
skaitytoją ant metų. Užsirašė 

U ( augiau laisvę Antanas Biga. ; Apart 
Bet dabar jau viskas . .. t u. ln „to, jis aukavo $10 Vilniaus 

M c d i k a I i am 1 n st i tu tu i.

{spūdžiai iš Philadelphijoj 
Įvykusių Bimbos Prakalbų
Prieš dvi savaites turėjau 

progą gauti naują automobi
lių, special delux sedan Ply
mouth, 46 metų. Gegužės 5, 
iš po lietingos dienos, užstojo 
giedra. Draugas L. Tilvikas, 
V. Danielius, mano moteris, 
susėdome į niaują mašiną ir 
marš į Philadelphią, į drau
go A. Bimbos prakalbas.

Pagal mūsų apsižvalgymą, 
tai prakalbos buvo labai pa
sekmingos, nes milžiniška sa
lė užsipildė pilnutėlė, su kau
pu, ir gal kiti ir netilpo. Aš 
pasveikinau drg. Bimbą ir nu- 
sisk.undžiau, kad mes negalė
sime jam surengti prakalbų 
dėlei per mažos lietuvių kolo
nijos. Nurodžiau, kad jam ne
apsimoka laikas eikvoti. Bim
ba atsakė : — Tas būtų niekis, 
jeigu to laiko kiek būtų dau
giau. Bet, sako, aš jums galė- 

jsiu prisiųsti draugą Klimą, 
I kuris jums parodys mano par
vežtą filmą - judžius iš Tary
bų Lietuvos. Ir kuomet apie 
tai pasakiau draugams Tilvi
kui su Danielių, tai jie kuone 

I pašoko į orą. Tilvikas sako, 
bandysime gauti salę.

Bimba savo akimis matė ir 
sakė, kad mūsų senoji tėvynė 
Lietuva 
griauta, 
nuošimčių. Lavonai žmonių ir 
gyvulių, esą, ten sudarydavo 
didžiausią smarvę visur kur; 
tiktai griuvėsiai 
nieko.
apvalyta, aptvarkyta. Bet gy
venimas dar skurdus. Šiaip

I žmonės nebadauja, ypač duo
nos turi .užtektinai. Valdžios 

I patvarkyta: svaras ir pusė 
Į duonos kiekvienai ypatai. Di
delis ten trūkumas drapanų, 
apsiavę ir medikališkų daik
tų, ypač visokių aparatų, ku
riuos prakeiktieji naciai iš
plėšė arba sužalojo. Kalbėto
jas nurodė, kad už dolerį ten 
duoda 5 rublius. Kurios dirb
tuvės turi savo valgyklas, tai 
už vieną rublį gauna pilnus 
karštus pietus. Reiškia, už 20 
centų. Svaras duonos 7 cen
tai. Mėsa, ypač steikas, pusė
tinai brangus, iki 75 centų už

Sėkmingos A. Bimbos 
Prakalbos

Gegužės 1 ir 2 dienomis 
čia kalbėjo A. Bimba įir rodė 
judžius apie Lietuvą. j

Atikos buvo renkamos įstei
gimui Tiriamosios Medicinos 
'ir Vėžio Ligos Instituto Vil
niuje.

Pagal 
liavimą, 
draugiją _ ______ ____ _________ ,
kliubo buvo surinkta $1,341.- mailč.^ nuo Delaware tilto, 
50 tam tikslui. Mezgėjų kliu-jsai<, , -.....................
bas turėjo pirmiau surinkęs ' st. Ferry, No. 52 Blue ^Century Co 
parengime ir prakalbose davės iki pat pikniko 
$390. Tokiu būdu viso turime 
surinkę $1,731.50. Aukų 
kimas tęsiamas toliau..

Klaidos PataisymAs
Aprašant Laisvės 35 metų 

sukakties minėjimą, buvo pa
sakyta, kad A. Arlauskas pri
sidėjo su $2 auka. Turėjo būt 
pažymėta, kad A. Azlauskas 
su ta auka prisidėjo. Atsipra
šau. č.

Lietuviškas 1

TRAKTYRIUS
i

Didelis pasirinkimas
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

(Politinė Satyra) 
tik tautos suvažiuoja,Kai

Planus taikai diskusuoja,— 
Tuoj “triklepkis”

pagrūmoja: 
“Štai atomas atvažiuoja!” 
Nežinia, kas jis do ‘ponas’? 
Sako, būk tai ‘amerikonas’; 
Kiti, “angliku” .vadina, 
Kad karalius jis vis gina.
Ar tokia gi jo galybė, 
Kad pražūt tautų vienybė? 
Jis gi saują ponų gina,/ 
O vargšus po kojų mina!
Diplomatus ugnim svaido, 
IndonezuĮs kulkom ‘baido’— 

'Viešai girias—ne už durų: 
Darys bandymus ant jūrų. 
Paryžiečiai striuko gavo... 
Jis ir juos tenai apgavo, 
Kada pleperis. melavo, 
Būk atomas atvažiavo!
Net ir “ruskį” jis baugina, 
Kam graikus taip karštai 

gina?
Graiką tik suminavojo, 
Tuoj “atomas” išsižiojo!
Paminėjo indonezus— 
Tai tuojaus gi, kad ji 

biesas...
Pas redaktorius nurūko, 
Spaudą atomais užbruko! 
“Ruskis” atomų netboja, 
Jis “mandresnį” išgalvojo, 
Bet juo niekam negrąsina, 
Nes kinkys jį į mašiną!'
Jei “kandžių” pilnas 

kalnierius,
Tai brol, menkas 

kavalierius...
Savo šeimą reik penėti, 
O ne svetimų žiūrėti!
Oi, prieš “atomą” budėkim, 
Ir galvon sau įsidėkim: 
Kas atomais manevruoja— 
Apie karą dar galvoja!
Kai svietelis nuo fašistų, 
Apvalytas—jau bus čystas, 
Tai atomų nereiks vengti, 
Jis padės žmogui gyventi!... 
Buenos Aires,

REIKIA
MERGINŲ OPERATORKŲ

Patyrusių ir Be Patyrimo 
Prie Elektrinės Pajėgos Mašinų 

Nuolatinis Darbas Apskritiems Metams 
Prie Linksmų Darbo Sąlygų 

GEROS ALGOS MOKINĖM
THE WILLIAM CARTER COMPANY 
33 MORRIS STREET SPRINGFIELD, MASS.

“Jis manęs klausė, 
nes ištikro badauja.”

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
nas doras pilietis yra lygus 
socialistinei santvarkai ir 
tėvynei.

Tokius įspūdžius išsinešė- 
me tie, kujrieaplankėme did- 
vyriškąjį tarybų laivą 
“Azerbaidžan.”

Lietuvių pažangioji kolo
nija taipgi pagerbė šiuos 
tarybų vyrus, suruošdama 
priėmimą ULC patalpose 
vasario 19 d.

“Azerbaidžano” Jūkininkai 
Pas Lietuvius

U r u.g v a j a us Lietuvių 
Centras vasario 19 d. iškil
mingai priėmė garbingus 
svečius: tarybų laivo “Azer- 
baidžan” jūrininkus. Lau
kiant šių svečių, prisirinko 
nemažai mūsų tautiečių, 
kurie įrodė širdingumą ir 
draugiškumą Tarybų Są
jungos liaudžiai. Tai gyvas 
faktas, kad Montevidėjaus 
lietuviai nesiduoda suve
džiojami fašistinės propa
gandos ir Tarybų Sąjungą 
skaito savo 'Tėvyne.

Po trumpų vaišių buvo 
kalbos, kurias pasakė An
tanas Vaivuskas ir Stasys 
Rasikas, lietuvių kalba, o 
Jurgis JanUlionis — rusų 
kalba,— kurie išreiškė mū
sų kolonijos tautiečių sim
patijas link Tarybų Sąjun
gos.

Po to, jūrininkas, 2-sis 
kapitono padėjėjas F. Tur- 
čin pasakė trumpą, bet di
džiai turiningą kalbą. Įgu
los vardu padėkojo visiems 
lietuviams už priėmimą ir 
pasižadėjo perduoti, sugrį
žus, T. Sąjungos liaudžiai 
apie Montevidėjaus lietuvių 
draugiškumą ir sieloj imąsi 
savo Tėvyne.

Po atliktų priėmimo ce
remonijų, jūrininkai susipa
žino su visais dalyviais, 

o ypatingai su jaunimu. At
sirado iš jų ir muzikas, ku
ris paskambino pianu, o ki
ti visi pasišoko. Matėsi vi
sur draugiška nuotaika. Iš
važiuojant, jūrininkai buvo 
apdovanoti albumu ir pa
veikslu delegacijos, aplan
kiusios “A z e r b a idžaną”; 
ant paveikslo veik visi de
legacijos dalyviai pasirašė 
po dedikatorija dėl ilgos at
minties.

Laike p r a k albų buvo 
įteikta vertinga dovana dėl 
vieno laive esančio 12 metų 
našlaičio Valentino Vava- 
revo; tai auksinė plunksna 
su pieštuku, 27 pezų vertės, 
ant kurių įgraviruota seka
mai: “V. Vavarevui, nuo 
Urugvajaus Lietuvių Cent
ro,.” Ši simboliška dovana 
primena ir pakartoja lietu
vių užuojautą našlaičiam — 
fašizmo aukoms, nes dėl tos 
dovanos nebuvo eikvota iž
do paramos pinigai, o vasa
rio 16 d. per parengimą su
daryta toji suma iš rifo 
(lioterijos).

Aš neprisiimsiu religijos 
nuo jokio asmens, kuris ne
dirba jokio darbo, o vien 
liežuviu makaluoja ir kuris 
jokios atminties nebrangi
na, apart moters, kurios 
veidas Amerikos sidabri
niam dolery įspaustas.

Carl Sandburg.* * *
Jeigu penkios dešimtys 

žmonių dirbtų visą darbą, o 
penkiems atiduotų visą už
darbį ir tiems penkiems lei
stų pagamint visus įstaty
mus, — jūs sakytumėt, jog 
tie penkiasdešimt žmonių 
yra kvailiai, neverti gyvais 
laikyti.

Ch. P. S. Gilman.

Penktas Puslapis

MOTERYS
DIRBTI LIGONINES

SKALBYKLOSE
Mazgojimo Darbai

GERA. ALGA. LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
x (119)

“REGISTRUOTOS 
SLAUGĖS*

ABELNAI LIGONINĖS DARBUI

Gera Alga
Prisideda Pilnas 

Užlaikymas
Linksma Aplinkuma

Kreipkitės
GOOD SAMARITAN 

HOSPITAL
NYACK TURNPIKE, 

SUFFERN, N. Y.
TELEFONAS SUFFERN 177

(119)

MERGINOS 
LENGVAS IMBRIKO DARBAS

. Patyrimas Nereikalingas
$30 J SAVAITĘ 

44-% VALANDOS
Linksmos sąlygos. Nuolatinis darbas. 

Apmokamos šventės ir vakacijos. 
Medikalis aptarnavimas ir bonų planas.

KREIPKITĖS
8:30 iki 11:30 A.M.

22 WEST 21ST STREET, N. Y. C.
MR. ROOS (9-tos lubos)

______________________________________(115)

MOTERYS. Atrinkimui drabužio atkarpų. 
Nuolatinis darbas. Gera al»?a. prisideda virS- 
laikiai. ATLAS WASTE MFG.. COOPER 
AVE.. DRY HARBOR ROAD, GLENDALE, 
QUEENS, L. I. (120)

Valandos — 5 Dienos
REIŠKIA 
PROGA 

pas
ZEPHYR MILLS, INC.

♦ Coopersburg, Pa.
Tel. COOPERSBURG 111

Pradedant Pirmadienį, gegužės 20-tų, fa
brikas keičiasi j 7 valandų 5 dienų savaitę 
su 25% nuo ka valkų mokesties pakėlimu. 
Dviejų Siftų operavimas reikalauja paau- 
ginimo patyrusių siuvamų mašinų o)>e'ratorių 

ar mokinių. Darbai gaunami rytiniais ar 
]>opie(iniais siftais.

LINKSMA APLINKA 
SUSITAIKOMI DARBININKAI 

PROGRESYVIŠKAS 
MANAGEMENT

Matykite ZEPHYR MILLS 
TUOJAU

Vienas blokas nuo Gatvckarių.
(120)

“APTARNAUTOJAI”
PATYRĘ AR BE PATYRIMO

Gera Alga Prisideda 
Pilnas Užlaikymas

LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

“APVALYTOJAI”
NUOLATINIS DARBAS 

Proga Pakilimams.
Alga $70. Prisideda pilnas užlaikymas

Linksma Aplinkuma
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

f

DARBAI AUDĖJAMS 
QUILLER OPERATORIAI 

PRIE NO. 90 UNIVERSALS 
OPERATORIAI PRIE 

ATWOOD SINGLE DECK 
TWISTERS 

KREIPKITĖS 8:00 A.M. IKI 5 P.M.
GUYAN MILLS, INC. 

HAVENS & HATCH STREETS 
* ’ VALLEY FALLS, R. I.

(117)

SKELBKITeS LAISVĖJE!
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New ZMos Žmonės Kovoja prieš
Diskriminaciją Moksle

Susiedijos Veikia už 
Kainų Kontrolę

Vyriausybė Paims Bu 
tus Nukentėjusiems 
Gaisre

Pirmu kartu New Yorko 
valstijoj, einant nauju Emer
gency Housing įstatymu, vals
tija paimi! dviejuose budin
guose 80 apartmentų prie 
Long Beach, kad juose apgy
vendintų nukentėjusius gais
re. Tie apartmentai, nors te
bebuvo tušti tuo laiku, kada 
anie išdegė, buvo neprieinami 
benamiams dėl per aukštų se
zoninių rendų.

Jeigu Šiandien Galėtum
Važiuoti Lietuvon--

Tikriausia, n e v a ž i u otų m 
vienas. Nušveistum gražiausiai 
savo seną ford ūką, susisodin
tum visą šeimyną. O jeigu dar 
numatytum turėsiąs vietos 
mašinoje, 'dar pasikviestum 
kūmus, kaimynus ar bent nors 
kurį šapoje greta dirbantį pa
žįstamą.

Šį sekmadienį, 19-tą, vyk
sime pamatyti Lietuvą filmo
se, kurias parvežė ką tik iš 
Lietuvos sugrįžęs Antanas 
Bimba. Jos parodo jau atsi- 
steigiančią iš karo griuvė
sių Lietuvą, jos žmones. Yra 
viena ir iš senesnių, pirmiau 
atsiųstų, parodančių Vilniaus 
atvadavimą, nutraukta Vilnių 
atkariaujančių r a u d on arm i e-

Veteraną Lange Atlanko 
i ’askilbusios Viešnios

Neskaitant tūkstančių sve
čių iš už lango, matančių ve
teraną “Kilroy” (Mel Leo
nard) gyvenant Baumano de
partment! nes krautuvės lange, 
8th Avė., tarp 35th ir 36th 
Sts., New Yorke, jį atlanko 
daugelis gražuolių - aktorių. 
Tikėsite,' ar no, ateina tiesiog 
pas jį, į tą langinę klėtką.

Aną dieną jį atlankė Lucil
le Ball. Antradienį pas jį bu
vo šokėja Šono 
kalo “On the 
garsinant vieną 
tingą, įvyksiantį
tos popiečio 2 vai., 69-to Pul
ko Armorėj, viešnia Osato pa
kviečia jį į dar anksčiau bū
siantį veteranų reikalais šau
kiamą masinį mitingą. Akto-1 
re Osato įteikia lango gyven
tojui tikietą, su pakvietimu 
gegužės 16-tos vakaro 8 vai.

I ateiti į Madison Square Gar
dena :

“Tai tenai Frank Sinatra, 
Gene Kelly ir Olivia De Ha-

Osato iš vei- 
Town.” Jam 
veteranų mi- 
gegužės 18-

Komunistams

• Taigi, važiuodami į Schwa- 
ben Hall, 474 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne, atsiminkime, 
kad ir mūsų kaimynui būtų' 
smagu pamatyti Lietuvą nors 
filmose, pasikvieskįme su sa
vimi.

Filmų pertraukoje R. Miza-| 
ra pasakys kalbą apie vė
liausius įvykius Lietuvoje.

Filmų rodymas prasidės 5 
vai. Salė atdara nuo 4:30. 
Įžanga 50c (taksai įskaityti).

Po programos šokiai iki vė
lumos. Gros Antano Pavidžio 
orkestrą.

Pelnas skiriamas Vėžio Li
gos Instituto įrengimui Lietu
voje. Rengia LPTK Brookly- 
no skyrius.

Kokią poziciją užims ko
munistai ateinančiuose kon- 
gresmanų, senatorių, valdinin
kų rinkimuose? Tai klausi
mas, kuriuo jau sielojasi ne 
vien tik komunistai, bet ir 
daug kas, kas domisi mūs įsta
tymų leidimo įstaigomis ir val
dininkais.

Tuo klausimu viso didžiojo 
New Yorko komunistai turės 
susirinkimą, šio penktadienio 
vakaro 8 vai., viešbutyje Di
plomat, 108 W. 43rd 
Yorke. Įėjimas tiktai 

į knygelėmis.
Robert Thompson, 

šioj valstijoj sekretorius, 
pertuos susirinkimui, 
klausimai ir atsakymai.

St., New 
su nario

Vilties Spindulėlis
Buvęs Vylingas

Povilas Venta Presu 
Susižeidė Ranka

Povilą Ventą, Laisvės spaus
tuvės darbininką ištiko nelai
mė. Trečiadienio rytą, jam 
spausdinant LDS organą Tie
są, didysis presas kaž kaip 
pagavo porą pirštų. Skau
džiai sužeidė. Buknys jį ant 
greitųjų nuvežė į St. Catha
rine’s. ligoninę, arčiausią nuo 
įstaigos. Ką ligoninėje pada- 

‘ rė su žaizdomis, kokioje jos 
padėtyje gydymo atžvilgiu, 
šiuos žodžius rašant dar ne
buvo žinoma.

Sugrįžęs iš ligoninės, Buk
nys sakė, kad Povilas ligoni
nėj turės pabūti mažiausia 3 
dienas. Tėmys, kur link kryps 
jo sveikata.

St. Catharine’s ligoninė ran
dasi 133 Bushwick Ave. Va
landos lankytojams nuo 2— 
4 po piet ir 7—8 vakarais. 
Randasi Ward 1, lova 11-ta.

Povilas tik prieš keletą 
nėšių sugrįžo iš karinės 
/nybos Pacifike.
\ Linkime savo draugui 
darbininkui 
pasveikti.

mė-

san- 
pilnai ir greitai

Gerai Pasivaišinom 
Parėmėm Vilniaus 
Institutą

vilianti dalyvaus asmeniškai,” 
Osato aiškina lango gyvento
jui Leonardui. “Tai ten kal
bės senatorius Claude Pepper, 
Ralph Ingersoll ir Russell 
Nixon. Tai ten Franklin D. 
Roosevelt, Jr., bus pirminin
ku,” pasakojo aktorė.

Paskui Leonardą dar atlan
kė Bobby Stewart, dainavęs 
Shep Fields ŪSO vaidinimuo
se ir su Art Mooney benu. 
Trečiadienį veteranas laukė 
viešnios aktorės Judy Holli
day. Ir daugelio kitų tikėjosi 
pirm ketvirtadienio vakarą ir 
šeštadienio popietį įvyksian
čių masinių mitingų reikalau-w 
ti veteranams žmoniškų butų 
ir sąlygų* gyventi.

Ne, Amerika niekad pir
miau tokia nebuvo, šiandieną 
sunkaus darbo žmogus, 
lo, meno ir politikos visi pa- 
dorus darbininkai veikia iš 
vien.. Jeigu eilinis darbo žmo
gus neapsileis, jis turi gali
mybes laimėti.

ir

(Pabaiga)
Jaudinantį momentą sudarė 

išvietimas Onos Kazakevičie- 
pa- 

mo- 
dau- 
per-

nės. Jinai visuomet 
siliks mūsų eilėse garbės 
tina, kaipo paaukojusi 
ginusia, už mūsų pergalę
eitame kare ir kaipo išauklė
jusi darbo žmonių judėjimui 
tarnaujančią šeimą. Kliubo 
pirmininkė Mary Wilson jai 
įteikė bukietą gėlių, kurias 
buvo atnešęs d. Styra, skyręs 
dovanoti daugiausia nusipel
niusiai motinai Motinų Dienos 
proga. Jautri ovacija' ir ne 
vieno akyse ašara palydėjo šį 
momentą.

Taipgi trumpai sveikino šią 
pramogą

Eugene P. Connolly, dar- 
bietis New Yorko Miesto Ta
rybos narys, gavo tūkstančius 
laiškų nuo piliečių, užginan
čių jo rezoliuciją, kuria rei
kalauja panaikinti Columbia 
Universiteto atleidimą nuo 
taksų. Columbia užsipelnė 
žmonių nemalonės per diskri
minaciją. Nors visi žmonės 
moka už įstaigą taksus, tačiau 
įstaigos valdyba turi nustačius 
kvotas studentų įleidimui 
gal rases ir religijas.

Tinkamumas mokytis, 
kalingumas mokslo turėtų 
ti vienatinė

pa-

New YorkcrBrooklyne 
mis dienomis pilna i 
mitingų atvirame ore ir salė
se už išlaikymą OPA.

Vienas iš tokių mitingų, su 
žymiais kalbėtojais, rengia
mas Darbo Partijos, įvyks ge
gužės 16-tos vakarą, Textile 
High School patalpose, 351 
W. 18th St., New Yorke. Kal
bės majoro padėjėjas
Ross, Miesto Tarybos narys 
darbietis Eugene P. Connolly, 
radio, komentatorius Johan
nes Steel, CIO veikėjas Jules 
Korchien.

šio

Embassy Newsreel Teatruose 
žiniškos filmo.s iš Alcatraz 

kalinių sukilimo, kuriame žu
vo du sargybiniai ir keli ka
liniai, taipgi keliolika sužeis- 

iti. Rodo amunicijos eksplozi-
masinių jas ant laivo Solar. Yra žine- * 1 — ' lių iš užjūrio.

Paul

Paimtų gaisre nukentėju
siems apgyvendinti apartmen- 
tų, Long Beach, savininkai už
vedė teisme bylą prieš vyriau
sybę. Esą, ji turėjusi nuo vi
sų nusavinti po kelis apart- 
mentus ir leisti imti rendų, 
kiek norima.

Eva Mizarienė, V.
moks- Žilinskas iš Kearny, Sue Ka- 

zokytė, Jonas Juška, Vincas 
Čepulis, F. Lideikis iš Great 
Neck, Vcnckūnas. *- 

Nors 
vesta,

Jugoslavijai Rinkliava

rinkliavos čionai ne- 
tačiau veikiančiajam 
pirmininkui Čepuliai 

kreditavus motorų darbą Lie
tuvos

rei- 
bū- 

sąlyga visuome
nės lėšomis palaikomoje įstai
goje.

Užėjusiam į New Yorko ap
skrities Darbo Partijos rašti
nę, 16 E. 41st St., New Yor
ke, tarybininkas parodė glė
bį tų laiškų. Jie visi vienas 
kitam panašūs, kaip lašas į 
lašą vandens, kaip kad visuo
met būna panašūs viens kitam 
laiškai, skelbiantieji "tiesą, at
ėjusieji nuo masių piliečių. 
Pavyzdžiui, viename iš tų sa
koma :

“Esu vienu iš kariavusių 
pėstininkuose Juozu. Mūšių 
linijose visi buvome amerikie
čiais. Aš kariavau Europoje 
ne vien tik prieš Vokietijos

Okinawa vis dar tebėra 
baisi vieta gyventi, sako ką 
tik sugrįžusieji veteranai. Lai
vu Rodman antradienį iš ten 
į New Yorką parvyko 4,703 
veteranai.

Darlene Marlowe, modelis, 
sugrįžus iš po nakties viešna
gėj, radus savo apartmentą 
apdegusį ir apvogtą, išnešta 
$15,500^ vertės gražmenų. Gy
vena 444 Park Ave., New 
Yorke.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Bailų, Koncertų. Bankfetų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

eteičiua su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Pradedant šia diena, gegu
žės 16, 17 ir 18 yra Jugoslavi
jai rinkliavos dienos. Tai bus 
Jugoslavijos medikališkai 'pa
galbai, gelbėjimui nuo pra
žūties vaiku našlaičiu, kurių 
tėvai žuvo didvyriškai k aūda
miesi Tito partizanų ir armi
jos būriuose prieš nacius. To
kių našlaičių Jugoslavijoj pri- 
skaitoma pusė miliono. Dau
gelis tų vaikų yra susirgę 
džiova, maliarija. Jiems reika
linga skubi ir visuotina pagal
ba.

Turėdami patys savo tėvų, 
krašto, Lietuvos, reikalus, ta
čiau, tikimės, kad lietuviai

partijos
ra-

Seks taip pat išties solidarumo ran-

N.
ką didvyriškiems jugosla
vams, kurie šiame vajuje sie- 

|kia sukelti penkis milionus 
dolerių savo tėvų krašto di
džiam reikalui.

Lietuviai irgi
tikslui dėžučių. Galėsite 
auką 
kėjams gale šios 
įvyksiančiose lietuvių 
gose. Rinkliava yra 
vyriausybės leista, 
rinkti visur, kur tik
vos yra praktikuojamos.

Viltis veteranams apsigy
venti tinkamai Manhattan 
Beach projekte, daugelį apvy
lė, kaip nurodo tos srities Ve
teranų Gyventojų Sąj-unga. Ji 
sako, kad:

Rendos-^ yra nežmoniškai 
aukštos, •‘mažais ištekliais, ne
prieinamos. Daugeliui vetera
nų tebegyvenant iš 20 dolerių 
bedarbiui duodamos mokes- 
ties ar netoli tokiomis algo
mis, tie butai nepasiekiami.

Vaikams pavojinga nuo zu
jančių po sritį motorinių ma
šinų. , '

Išmatų prašalinime netvar
ka yra pavojumi sveikatai.

O visokį dėl to skundai su
silaukė iš atitinkamų valdinin
kų tik patarimo 
nosies ne į savo 
skundžiasi 
pirmininkas

Veteranai 
$20 už du
yra daugiau, negu 
bile kuriame kitame visuome
niškų namų projekte,” sako 
jie.

pagalbai, komisijai pri- Armiją, bet taip pat ir prieš 
aukų :

$1: Marijona žvirblio-l'o
| nė, S. Bederman, Mary Sligus, 
J. Steponaitis, S. Sasna. Dra
bužiu atvežė S. O. Titaniai, 
M. Kalvaitienė, taipgi V. O. 
Žilinskai iš Kearny. Albina 
Mikalaus ii’ Ona Čepulienė at
nešė pavyzdinių drabužių vai
kams, pasiūtų iš mažų kaval- 
kučių audeklo. O tos gražio
sios gėlės, pridavusios stalams 
šventišką išvaizdą, atėjo iš O.' 
F. Reinhardt’ų, P. A. Mika
laus, F. Kazokienės ir S. J. 
Tom šonų kiemų.

'Rengėjos dėkingos visiems 
kuo nors prisėdėjusiems prie 
smagaus ir naudingo atžymė- 
jimo Motinų Dienos.

Kliubietė.

turime tam 
savo 

atiduoti lietuviams rin- 
savaitės 
pramo- 

oficialė, 
galima 
rinklia-

Viena krautuvė New Yorke 
išstatė lange skelbimą, jog tu
ri sviesto ir cukraus pakanka
mai visiems. Bet mažai kas 
daugiau atėjo, apart ■ kasdie
ninių kostumerių. Spėjama, 
kad niekas tam skelbimui ne
tikėjo.

Dar Palaikys Pieno 
Stotis

Sveikatos Tarybos biednuo- 
menei pieno stotys bus palai
komos dar vienus metus, iki 
birželio, 1947 m. Pratęsimas 
tų stočių gyvasties laimėtas 
dėka veiksmams vartotojų ii’ 
motinų grupių.

Devyniolika tokių 
veikia taip vadinamuose 
tlement
tais. Jose biednuomenė nusi
perka pieno pigiau. Tačiau ir 
tuose centruose pieno kainas 
OPA leido pakelti vienu cen
tu, nuo 11 iki 12 centų už 
kvortą.

stočių.
“set-

centruose, anksti ry-

“nekiškite 
reikalą,” 

veteranų grupės 
Edward Crosby.

tenai moką po 
kambarius. “Tai 

mokama

Ted J. Tronbley, 36 m., 
Brooklyne, ‘ dingo be žinios 
praeito balandžio 9-tą. Dingu
sių Asmenų Biuras šiomis die
nomis paskelbė jo pajieškoji- 
mą devyniose rytinėse valsti
jose.

Brooklyne pradėta kampani
ja surinkti kiek galint daugiau 
šautuvų, kuriuos parsivežė vete
ranai iš užjūrių, kaip souve
nirs. Vajaus sumanytojai aiš
kina, kad tie įrankiai, eidami iš 
ranku i rankas erali natekti ir

Goldman Benas pradės at
virame ore koncertų sezoną 
birželio 12-tą, Central Parke, 
o po to girdėsime Prospect ir 
kituose parkuose.

Publika prisilaiky-
patenka į rankas kriminalis
tams, prisidedą prie plitimo 
kriminalybes.

ti švaros subvėse po to, kai 
pradėta specialė kampanija
ir baudos prasižengusiems.

hitlerinę rasines diskriminaci
jos filosofiją ir prieš rasinį 
netolerantiškumą, tad, kuo
met jisai pasireiškia Jungtinė
se Valstijose, taip pat yra ma
no pareiga, kaipo piliečio, 
bandyti ją nukovoti.

“Columbia Universitetas ne
turi būti remiamas taksų mo
kėtojų. pinigais, kada jis prak
tikuoja pono Hitlerio diskri
minacijos filosofiją.”

Veterano motina tarybinin- 
kui rašo:

“Gerai žinau sutinkamus 
sunkumus norint Įeiti i kole
giją. Tad pilniausiai sutinku 
su jūsų rezoliucija.”

Panašių pareiškimų, kaip 
minėta, Connolly gavo tūks
tančius nuo kitų veteranų, 
nuo dvasiškių, fabrikų darbi
ninkų, unijų vadų — nuo vi
sokio luomo visuomeniškai 
galvojančių piliečių.

Mrs. Catherine Travers, 39 
m., mirė iškritus iš 5 aukšto 
a p artmen te, 52 Wadsworth 
Terrace, New Yorke. Jos vy
ras mano, kad ji apsvaigusi, 
stovėdama ties langu ir iškri
tusi.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Motorų Apšvietos Kliubo svarbus 
susirinkimas įvyks 16' d. geg., 8 v. v. 
419 Lorimor St. Raportas iš Motinų 
Dienos pietų ir gegužinės, ruošima
sis LLD apskrities piknikui, RR Tau
tybių Divizijos koncertui ir kitf dar
bai. Kviečiamo ir ne nares. — Valdy
ba. (113-114)

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

< CHARLES
*įįįSį UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer 3t«. .
BROOKLYN e. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI !

Bros, audringoje dramoje “Her Kind of Man,” rodo
mo] Strand Teatre; Broadway ir 47th St.,- New Yor 
ke, greta scenos aktų.

Dane Clark, su Zachary Scott žvaigždžiuoja Warner

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

2-4 P. M.
6-8 P. M.

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENT1STAS

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650 5th Ave., k a m p 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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 lr Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

gm

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists '

394-398 Broadway ; 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

,J2XA 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

Persodlnam Deimantas Jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longlnes, 
Jules Jurgensen. *

ROBERT LIPTON
701 Grand St.
Tel. ST. 2-2173

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS

jį

i&witt tetoj
-


