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Kaip daugelis kitų Ameri-i 
kos piliečių, klausiau ir aš i 
praeitą antradienį trans-: 
•liuojamų per radiją debatų, i 
kurių tema buvo:

“Are Communism and De
mocracy Mutually Incompat
ible?”

Besiklausant, man prisimi
nė Maksimo Gorkio kadaise 
pareikšta mintis:

Daog Blisskštosios
Anglies Mainierių

Nustojo Birbę
idi joty, 
ką ple-

Boothe

Kai V aidžia ( J žeme Kasyklas, dar 
Daugiau Mainierių Neina Dirbt \

sistema gimdo visokių 
kurie patys nebežino, 
pa.

Kongresmanė Clare
Luce, užuot llebatavusi pagal 
išstatytą temą, šokinėjo, 
straksėjo, 
d r. 
juodu 
rinkto išN 
Jai padėi 
profesiorra 
Tarybų 
“Chicago Tribūno 
Street Journalo” 
bis.

temą, 
kliudė Foster iu i ir 

Ward’u i kalbėti, drabstė 
gniūžtėmis purvo, su- 

. apleistų patvorių.* 
p Mr. Chamberlin, 
[lis komunistų ir 
Sąjungos pi ū d ik as,

” ir “Wall 
b end ra d ar-

Kongresmanė Lucė yra, kaip 
sako žmonės, vėtyta ir mėty- : 
ta būtybė. Kas ji nėra buvu
si ? Pagimdyta ir išauklėta 
protestante, ji, pagaliau, su-į 
rado, jog protestantizmas ne
užtenkamai atkakliai palaiko 
reakciją, todėl Lucė persi
krikštijo i katalikę. O rytoj : 
dievai tik žino, kas ji bus!

Karo metu* kai prez. Roo- 
seveltas buvo gyvas, ši* betak- 
tė smarkuolė, pylė kibirus pa- ' 
mazgų ant Roosevelto, ap-! 
šaukdama jį tokiu ir kitokiu. ' 
Kas tik. pažangu ir padoru,— 
jai komunizmas, ir kongres
manė Lucė tatai mindžiojo ir 
tebemindo savo juodais ar ru-1 
dais bateliais.

Pittsburgh, Pa. — Kad 
prez. Trumano valdžia už
ėmė minkštąsias angliaka- 
syklas, tai vis daugiau mai- 
nierių neina į darbą. Jų 
unijos vadai buvo pertrau
kę streiką dviem savaitėm, 
kad angliakasiai dirbtų iki 
vidunakčio iš šio šeštadie
nio į sekmadienį. Dabar gi 
jau 130,000 mainierių metė 
darbą, nelaukdami paliaubų 
pabaigos; o tai yra apie 
trečdalis viso tų angliakasių

Mandžurijoj Laimis 
Chiangas, o Kitur 
Chinų Komunistai

Mainieriai kal- 
Kol nebus padaryta 

i nauja sutartis su kompani
jom, tol neisime dirbti.”

skaičiaus, 
basi:

AUTOMOBILIAI TREČIĄ 
KARTĄ PABRANGINAMI

Washington.— Kainų Ad
ministracija leido dar 4 iki 
8 nuošimčių pabrangint vi
sus naujus automobilius. ’ 
Tai trečia^ automobilių pa-| 
branginimas šiemet iš vai-' 
džios pusės, ijr dar auto-i 
mobilių kainos bus pakeltos,! 
kaip įspėjo vienas Kainui 
A d m i nistracijos valdinin- i 
kas.

Suimta 200 Rochester 
Miesto Streikierių

Nanking, geg. 23. —Chi- 
nijos t a u t i n inkų Chiang 
Kai-sheko valdžia skelbia, 
kad jie atėmę iš chinų ko- 
mūnistų Changchuną, Man- 
džurijos sostinę.

Komunistai a p leido 
Changchuną pirm tautinin-

Jokios padorumo taisyklės :kų atvykimo. Komunistinė; k lb . J visuotina streį. 
kariuomene tuo tarpu puola iKalDa. vaPįe visuotiną su ei 
tautininkus beveik apsupta- i M Pries žiaurų miesto val- 
me Tsinane, Shantung pro-Į^yJ308 e^gim^sl su darbinm- 
vincijos sostinėje, šiauri-^<ais- 
niai-rytinėje Chinijoje. Ko-

Rochester, N. Y. — Poli
cija suėmė 200 pikietininkų 
streike prieš miesto viešųjų 
darbų departmentą. CIO ir 
Darbo Federacijos unijistai

jai nežinolnos, — jai tik žino
ma tai, kad reikia plūsti ko
munizmas ir bet kokis pažan
gus liaudies judėjimas.

Labai gražiai debatuotojas 
dr. Harry D. Ward’as jai pa-
stebėjo: kariuomenę Jehol provinci-

—Jūsų,> poniute, užsilaiky- joje ties Chaoyangu ir už- 
sena nei kiek negeresnė, kaip ėmė Antze, arti Tientsino 
jūsų argumentai!... UOStamieSČlO.

Van A. Bittner, pietinėse valstijose CIO vajaus direk
torius, pareiškia spaudos atstovams Atlantoj, kad dar
bininkai bus verbuojami i unijas “nežiūrint rasės, ti
kybos, spalvos ar tautinės kilmės.”

Dauguma Gelžkelie- 
! čiųi Priėmė Preziden-

to Siūlomą Mlgą
Dvi Gelžkeliečių Brolijos 
Reikalavo Geresnių Sąlygų

SAUGUMO TARYBA NENORI
PAAIŠKINIMO IŠ IRANO 

PREMJERO GHAVAMO
New York.— Jungt. Tau- valdžios pranešimas apie vi- 

Įtų Saugumo Taryba 9 bal-sos sovietinės kariuomenės 
įsms prieš 1 nutarė dar pa- Ištraukimą, iš to krašto iki 

gegužės ’6 d. Lenkijos dele- 
^Amerikos^deie/atasTtettl-'g^^ Oska*’as LanSe s‘ūlė 
nius ir Anglijos atstovas su- j kreiptis į Irano premjerą 

! telkė kitus, “kišeninius” de- Ghavamą, kad jis pats at- 
legatus balsuoti už skundo siųstų paaiškinimą. Ameri- 
palaikymą. Jie pasakojo,ikonai ir anglai su savo ben- 
kad esąs “neaiškus” Irano ! drais atmetė šį pasiūlymą.

Washington, geg. 23. — liekant vieniems metams 
Prezidentas Trumanas siū- tokias pat darbo taisykles, 
lė pusdevyniolikto cento pa- kaip iki šiol. 18 gelžkelinių 

i kelti geležinkelių, darbinin- darbininkų Brolijų - unijų 
: kams algą per valandą, pa- priėmė prezidento pasiūly

mą. Bet dvi galingos Bro
lijos, traukinių tarnautojų 
•ir mašinistų, reikalavo pa
gerinti darbo taisykles. 
Trumanas patvarkė, kad iki 
1 vai. ketvirtadienį popiet 
jos galutinai atsakytų, ar 
priima ar atmeta jo pasiū
lymą.

KVOČIA KAPITONĄ DĖL 
MERGINOS MIRTIES

Frankfurt, Vokietija. — 
‘Suimtas ir kvočiamas ame- 
irikonų kapitonas J. D. Be
lcher. Rasta negyva, nuoga, 
iškritusi ar išstumta per jo 

(buto langą, graži ameriko- 
;nė Dorothy Knapp, karo de- 
partmento raštininkė. Ji iš 
naktinio kliubo su kapitonu 
nuėjo į jo kambarius po vi
dunakčio.

Naujieji Amerikos 
Bombanešiai Gabens 
Atomines Bombas

' H

MacArthuras Ruošias 
Japonus prieš Rusiją

Demokratas Senatorius Connally 
Taipgi Reikalavo Šaukt Taikos 
Konferenciją, Nepaisant Rusų j

munistai apsupo tautininkų guy„s Amerjkos Komunistu Washington, 
k-nrinnmonn John nrnvinci- r *• I . , .

; Sekretorius Browderis 
Staptelėjo Maskvoje

—
Maskva. — Buvęs Ameri- 

įkos Komunistų Partijos se
iki* e t o r i us, atvykęs Mas
kvon, užregistravo savo ad
resą Jungtinių Valstijų am
basadoj ir kalbėjosi su jos 

į nariais. Jis ketino pasikal- 
Teheran. — Azerbaidža- bėti su užsieniniais kores- 

no provincijos tautinė vy- p o n d e ntais ketvirtadienį, 
“šiandien yra 'riausybe pripažino, kad Ira- (Browderis šiuo tarpu apsi-

pasaulyje. Anti-fašistinės Ta- savo premjero Ghavamo ži- kvos Viešbutyje, kur naudo- 
_ • • • inįos buvo pradėjus karą Ja tris kambarius. Kokiu

kratija ir pasaulio komunisti- prieš Azerbaidžaną. Gha- tikslu jis atsilankė į Mas- 
vamui įsakius, sustabdyta kvą, Browderis dar niekam 
kariniai žygiai. Buvo su- viešai nepasakė.
imta 17 Lrano oficierių už -------------------
Azerbaidžano savivaldybės Valdžia Padės Statyti

Be Premjero Ghavamo
vo betakčiai, tiek Fosteris ir PrarlnHe K o r n o
dr. Ward parodė taktiškumo, lldlWldb Rdldb
kantrybės ir džentelmenišku-, A
mo. Jiedu gvildeno esminį *116S AZ6fDdlUZdI13
klausimą, — skirtumą tarp ----------
komunizmo ir kapitalizmo.

“Komunistinis judėjimas
sakė Fosteris,

. — Demokra-1 kaip ir republikonas sena
tas senatorius Tom Connal-i torius Vandenbergas, nu- 
,ly kalbėjo, kad jau nereikią davė esą mažųjų talkininkų 
'Keturių Didžiųjų talkininkų draugais prieš Sovietus, 
iministerių konferencijų;! Prez. Trumano paskirti,| 
jos, girdi, pasidarė “ne- Connally ir Vandenbergas | 
.naudingomis/’ Connally rei- ‘ buvo valstybės sekretoriaus 
kalavo tuojau sušaukt visų'James Byrneso padėjėjai 
21-no europinių talkininkų: paskutinėje Keturių Di- 
konferenciją taikos sutar-1 džiųjų užsieninių ministerių 
tims daryti. Jis ragino ne-1 konferencijoje. Jiedu pilnai 
laukti Keturių Didžiųjų su- Į užgyrė Byrneso pareiški- 
sitarimo iš anksto. Jis, ■ mą prieš Sov. Sąjungą.

demokratiškiausias judėjimas j no armija sauvališkai, be į gyvenęs naujoviškame Mas- 

karąb'a tris kambarius. Kokiurybų Sąjungos social demo- nios buvo pradėjus
nes partijos yra vyriausia pa
saulio demokratijos tvirtuma.’*

Fosteris įspėjo tuos, kurie 
rengiasi prie trečiojo pasauli
nio karo: po pirmojo pasauli-i 
nio karo atsirado socialistinė 
Tarybų Sąjunga; po antrojo 
pasaulinio karo ši šalis dar 
labiau sutvirtėjo ir šiandien 
kyla Azijos liaudis kovoje už 
laisvę. Jei imperialistai suruoš 
tretįjį pasaulinį karą, tai po 
jo kapitalizmas turės amžiam 
žlugti visame pasaulyje.

užpuolimą. Jie, tačiau, iš
trūko ir nežinia kur paspru
ko.

BLUMAS GRĮŽTA Į 
FRANCIJĄ .

Washington. — Grįžta 
namo Leonas Blumas, bu
vęs Franci jos premjeras, 

Girdėjome, kad niūjorkiškė socialistas. Jis stengėsi 
gaut iš Amerikos stambią 
paskolą Francijai.

Ji gi

Egiptas Negaus Sudano, 
Sako Anglija

Namus Veteranams
Washington.— Prez. Tru- 

; manas pasirašė kongreso 
nutarimą, kad būtų pasta: 
tyta 2,700,000 nebrangių 
gyvenamų namų su valdžios 
parama. Karo veteranai 
turėsią pirmenybę tokius 
namus samdyti bei pirkti. 
Šalies iždas duos $400,000,- 
000 primokėjimų privačiam 
namų statytojam.

ORAS. Būsią šilta.

NACIAI GAMINA
ATOM-BOMBAS
FRANKUI,-GIRAL

New York, geg. 23. — 
Užsieninės ispanų respubli
kos valdžios premjeras dr. 
J. Girai liudijo Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai, 
kaip ir kur naciai Ispanijoj 
darbuojasi, tyrinėdami ato
minę jėgą. Girai tvirtino, 
kad jie stengiasi pagamint 
atominę bombą fašistinei 
Franko diktatūrai.

OPA sako, jau prasideda 
ir duonos juodoji rinka.

Seoul. — Numatoma nau
jos derybos tarp Sovietų ir 
amerikonų Korėjoj.

radijo stotis (W0R) gavo 
daug telefonu pareikštų pro
testų iš debatų klausytojų: jie 
protčstavo, kam buvo leista 
Lucei triukšmas kelti.

Nieko nepadarysim.
kongresmanė. Ji milijonierka. 
Lucė — savotiška komedi j an
te. Ji atkakli Amerikos im
perializmo gynėja. Ji, todėl, 
turi tokių privilegijų, kokių, 
padorus vidutinis pilietis nie
kad kapitalistinėje santvar
koje neturės.

(Tąsa 5-me pusi.)

Washington. — Jungtinės 
IValstijos vartos naujus ga
ilingus bombanešius B-36, 
.kaip atominių bombų išne- 
Lšiotojus, sakė generolas 
Carl A. Spaatz, oro jėgų 
galva. Naujasis bombane- 
šis vienu pradėjimu galės

New Yorko republikonų 
dienraštis geg. 22. d. rašė: 
“Dabartiniai generolo Mac- 
Arthuro veiksmai, atrodo, 
taikomi tam kad padaryt ^OoTmynu 6“jiš 
Japoniją konservatyves 
Amerikos talkininke, jeigu 
Amerikai tektų kada 
liauti su Rusija.”

Senatorių Grupė Mažina 
Valdinius Primokėjimus, 
Apribojančius Kainas

ka-
lėksiąs po 600 mylių per va
landa.

Liepos mėnesį bus pradė
ta lavint atsarginiai armi
jos lakūnai keturiasdešim
tyje stočių. Paskui bus ati
daryta dar 90 stočių kari
niams lakūnams pratinti.

Balkanų Šalys Protes
tuoja, kad Amerikonai 
Užgrobė Jų Laivus

Washington. — Bankinis' 
senatorių komitetas 14 bal-1 
sų prieš 2 nutarė nuo 1947 į 
m. gegužės 1 d. visai panai
kinti valdiškus primokėji
mus gamintojams maisto iri 
kitų reikmenų. Tie primo- 
kėjimai duodami, kad biz-! 
iniai gautų gana pelno, bet! 
kad negalėtų sauvališkai 
branginti savo produktų.

Kainų Administracija rei- 
i kalavo $2,051,000,000 primo- 
kėjimam per metus. Sena-i 
torių komitetas skyrė tik

Washington. — Senatas i $1,100,000,000. j
40 balsų prieš 12 atmetė se- i___  ____________ ___
natoriaus Pepperio sumany- Neduos Sakramentu BalsUO- kad tas užgrobimas apsun-

Kairiuosius ' k- gyvenimą Balkanam.

idytojų lėšomis. | . _
Pranešama, kad senatas1. R°ma- Vidurines Itali- 

greit balsuos Byrdo siūly-;J0S vyskupai saukė katah- 
mą pripažinti tik tokius I ^us ba^?t!. tiktm uz ge- 
fondus, kuriuos samdytojai r?s krikscioms birželio 2 d. 
ir unijos išvien kontroliuo- 1 m^imaose- paieiski-
tiį mas sako, kas balsuos uz

 .marksistines arba “svietiš- 
. . . . . i kas” partijas, tam bažnyčiaChmy komnmstai tebe- d J ŠHįb h. nelei/lai.

valdo du trečdalius Mandzu- d j šventfntuose ka . 
11]OS-įse.

Miami, Fla. — Plinta kū-j -------------------
dikių paryžiaus liga. (Daugiau žinių 5-me puslp.)

SIŪLOMA DVILYPĖ 
UNIJŲ GEROVĖS 
FONDŲ KONTROLE

Frankfurt, Vokietija. — 
Jugoslavija ir kiti Balkanų 
kraštai užprotestavo, kad 
amerikonai užgrobė 372 jų 
laivus Dunojaus upėje ties 
Vilshofenu; reikalavo lai
vus sugrąžinti. Amerikos 
valdininkai atsakė, kad 'ne- I '
atiduos tų laivų, kol visi di
dieji talkininkai pripažins 
Dunojaus laisvę visoms ša
lims. Sovietų spauda rašę,

Chinų Komunistai šaukia 
Neduot Chiangui Lėktuvų

Yenan. — Chinų komu
nistai atsišaukė į ameriko
nus, kad nustotų davę Chi- 
n i j o s t a u t i ninku vadui 
Chiang Kai-shekui lėktuvus 
ir ginklus, kuriais jis žudo 
chinų darbininkus ir vals
tiečius pilietiniame kare.

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministeris 
Bevinas pareiškė, jog ang
lai neužleis Egiptui Suda
no, kurio reikalauja egiptė- 
nų valdžia. Egiptas sako, 
dauguma Sudano gyventojų 
yra jo tautiečiai.

KAIP LENINGRADAS KELIAMAS IŠ GRIUVĖSIŲ
Leningradas. — Šio mies

to gyventojai atliko milži
nišką atstatymo darbą per 
dvejus metus po Leningra
do paliuosavimo nuo vokie
čių apgulos, rašo Drew 
Middleton, N. Y. Times ko-

Senato Politikieriai Stoja 
Už Drabužių Branginimą

respondentas. Bet dar likę 
daug griuvėsių, bombų iš
muštų duobių ir kitų apgu
los palaikų.

Gyventojai, vyrai ir mo
terys, linksmai ir su pasi-

ryžimu vdirba, kad atkurtų 
savo miestą. Visų pirmajie 
atstato gyvenamuosius na
mus ir muzėjus, rašo Mid
dleton. Jis mate, kaip mo
terys iškrovė didelius rąs
tus iš valčių ir jais sustip-

rino savo apartmentinio na
mo pamatus.

Palociai ir istorinės baž
nyčios taipgi atsteigiama. 
Kartu su civiliais gyvento
jais dirba ir raudonarmie
čiai ir vokiečiai belaisviai.

Washington. — Senato 
komitetas nubalsavo panai
kint Kainų Administracijos 
patvarkymą, a p ri bojantį 
kainas pigiems ir viduti
niams drabužiams; atmetė 
ir įsakymą gamint tinkamą 
nebrangių drabužių kiekį.
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Angliakasių ir Gelžkeliečių Reikalai
Anglįakasių ir gelžkeliečių reikalavimus turčiai at

sisakė išpildyti. Tas privertė darbininkus skelbti strei
ką. Jų streikas suparalyžiuoja gamybą, transportaciją 
ir kitas pramonės šakas. Vyriausybė nutarė paimti gelž- 
kelius ir mainas į savo rankas ir atsišaukė į darbininkus 
raginant juos dirbti. Jau šis vienas Taktas parodo, 
kad visuomenė gali apsieiti be kapitalistų. Jeigu vy
riausybę sudarytų liaudies ištikimi atstovai, tai tokia 
vyriausybė visada susitaikytų su darbo žmonių unijomis 
ir nebūtų streikų. Todėl nėra streikų ir Tarybų Są
jungoj.

Žinoma, kapitalistinėj tvarkoj laikinas “nacionali
zavimas” kasyklų ir gelžkelių neišriša klausimo. Vy
riausybė, kuri daugiau, rūpinasi turčių reikalais, negu 

nenori 
darbi-

visuomenės, tokių žygių imas tik todėl, kad ji 
daryti spaudimo ^kapitalistus, kad jie išpildytų 
ninku reikalavimus.

Prezidentas Trumanas ragina darbininkus: 
kite, dirbkite ir dirbkite!” Ir kas nenori dirbti? 
nieriai ir gelžkeliečiai, kaip ir kiti darbninkai

ką t ado it Sako
lerių pinigų propagandai 
'įrodyti, kodėl darbininkams 
i nereikia pakelti algų. Jie 
i visom keturiom kovoja 
prieš darbininkų reikalavi- 
imus, kad jiems algos būtų 
! pakeltos.

Tai sakyte sako darbinin-

šilos -ir buvusi tremtinė val
džia. -.

“Lietuvoje yra banditų 
grupes, kurias Naujienos ir 
Draugas vadina partizanais 
ir patriotais ir kurios už-! 
puldinėja civilius žmones ir ( 
apiplėšia arba nužudo. Ar-1 
mijos, valdžios pareigūnų I 
tie banditai nedrįsta puldi-1

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

OBBY SOX IDOL, Frank From such 
Sinatra, had something to quite clear why

Isay about red-baiters last week fear returning to 
I nėti, tai puola bejėgius^ be-!which L worth repeating. 1 he of then origin.
I ginklius viensėdijų 

čius.”
Panašios fašistinės gau

jos siaučia ir Ukrainoje, ir 
ičechoslovakijoje, ir Jugos
lavijoje. Jų esama ir ki
ltuose kraštuose. Juos gali
ma vadinti “vilkžmogiais”, 

įgalima vadinti “žmogvil- 
ikiais,” galima vadinti ban
ditais ir, paprastai, fašizmo 
likučiais. Visuomenė jų ne
apkenčia ir neapkęs, nes jie i 
laikosi banditišku sodiečių i 
puolimu ir plėšimu.

Kad jie bus išgaudyti ir ff į mjnute a ne tries 
|uz savo kriminalybes nu-ihelp the |ittle guy. Ws called a 
bausti, tuo niekas neabejo- communist.” This is an apt

giu”) gaują. Pasak Vilnies: f1' kokl,a naVdt ’Scha,'a<:te,i>!atio” of nla"y leat1' 
.bus tokiems, kaip lietuviški ers of .flocks who are constant-

4

incidents it is 
many £>P’s 

the countries 
They would 
for similar 

committed in
have to answer 
crimes they had 
their motherland.

—o—
ON THE “THREE CHEERS 

HITLER” FRONT: Chi
cago’s “Naujienos,” under 
whose roof “Jaunimas” once 
printed its infamous “Three 
cheers for Hitler” blurb, is do
ing everything in its power to 
keep Nazi ideology alive. Lat
est effort in this direction is 
Naujienos serialization of a 
Nazi book entitled “Kolektyvi
ne Tironija” (Collective Tyran-

valstie-! crooner, who perviausly took up 
i the cudgels against racial pre- 
Ijudice, was taken to task by a 
Knights of iCoumbus official 
for recently speaking at a vete
rans housing rally in Madison ' FOR 
Square Garden. He answered 
his critic, Gervase T. Murphy, 
by declaring:

“I was trying to help veterans 
get homes to live in. If that was 
subversive activity, I’m 
it.”

KANADOS TURČIŲ 
PELNAI

Liaudies Balsas raįįo:
“Per vienus metus karo 

metu Kanados kompanijos 
pasidalino $337,000,000 di
videndais, kaip nurodo La
bor Information Centras.
Tais pačiais metais Joę dar.kams, kad jie juo uoliau or- 
pasidejo $183,000,000 biznio ganizuotųsi ir kovotų už sa- 
plėtimui. ši suma buvo liuo-įvo reikalus, nes tik tokią 
sa nuo taksų, kadangi ji bu-[kalbą kapitalistai tesupran- 
vo skirta ne pelnui, o biznio ita. 
plėtimui. Tokiu būdu, kom-, _______ 1
panijos 
gavo $520,000,000. Bet joms 
tokio pelno dar maža.

“Industrialistų verksmai, 
kad jie negauna užtektinai 
pelno, yra verksmai nepaso
tinamų finansinių vilkų. Jų 
kišenės nepripildomos. Jos 
be dugno. Juo daugiau į jas 
pila, tuo daugiau jos reika
lauja.” /

Kas yra Kanadoje, tas 
pats ir Jungtinėse Valstijo
se. Kapitalistai čia karo 
metu ir po jo susikrovė pa- i vargiai daug jon dėsis, .betJi .šitie ponai padeda jiems vis 
sakiškus pelnus. Tačiau jie 
bliauna ir bliauna, jog darj 
jiems vis to permaža. j

Jie rėkia, šaukia^ reika-l 
Jaudami panaikinti gyveni
mo produktų kainų kontro-i 
lę. Jie išleidžia milionus do-i

vienų metų bėgyje l “ VILKŽMOGIAr AR
[ “ŽMOGVILKIAI”—
TAS PATS! J

.Vokiečių rašytojo Thoma- 
so Mann’o (jis gyvena Am- 
lerikoj) duktė, Erika, nese
niai sugrįžo iš Vokietijos.! 
Jos pasakojimu, ten naciai, 

; slapta veikia susibūrę į t.1 
[v. werewolf’ų (“vilkžmo-

“dirb- 
Mai- 

ir be 
'raginimų nori dirbti, nes jie be darbo negali gyventi. 
Bet jie negali dirbti už senas algas, iš kurių jie ir jų 
šeimos negali žmoniškai pragyventi. Tūluose lietuvių laikraš-

Patsai Washingtonas pripažįsta, kad gelžkelių kom- čiuose pastebėjau netikslių 
panijos nuo 1941 iki 1944 metų pasidarė tris bilionus do- ir neteisingų aiškinimų apie 
lerių gryno pelno! Taip pat dideli pelnai buvo ir anglies kraustymą iš Lietuvos len- 
kompanijų. Turčiai galėtų išpildyti darbininkų reika- My
lavimus, jeigu ne jų didelis godumas.

all for

—o—
Sinatra’s description 

baiters, incidentally, is 
(al. Frank correctly notes that ny) ... The nature of this book 
•“the minute anyone tries to was revealed in the March 

edition of the Baltic Review, 
which described the book as 
“one of the many Nazi propa
ganda publications issued in 
Lithunia during the German 
occupation.” ... One Andrius 
Valuckas is the “author” of the 

advanced a description of j-ed-; book, which the Review dis- 
baiters that often applies. Said 
the wife, on one of her rare 
moments of political reflection: 
“It seems to 
people who 
‘Communists’ 
bunch.” Here

of red- 
classic-

f

Ji mano, kad ta organi- jų garbintojai?* Drąsindanli ly shouting wolf.
—o-—

This winter’s better half once
zacija nebus pavojinga, nes įr šelpdami tokius banditus,

gali daug- nesmagumo pada- labiau kišti galvą j ki|Į)ą 
lyti sabotažu, kriminalinėm ■ kul.j juos pasmaugs.
atakom ir kitais žygiais
prieš Aliantus ir prieš vokie
čius anti-nacius.

“Lenkijoj veikia panaši or-'
ganizacija, kurią remia bu
vusios Lenkijos armijos vir

Dėlei Iškraustymo Lenkų iš Lietuvos

DIDŽIOJO NEW YORKO 
' APYLINKEI

Laisves piknikas įvyks 30 d. bir
elio (June) 30lh, Clinton Park, 

Maspcth, L. L, N.-Y. (116-121)

closed “was published by. the 
State Publishing House in Kau
nas in 1943 (during Nazi oc
cupation) ”...

—o— 
HEADLINE:

“U. N. May Have to. Find 
New DP Solution.”

Perhaps dis-solution might 
be more advisable!

—o—
Over in Japan McArthur’s 

brand of democracy, some im
portant people believe, is alto
gether too democratic. Hungry 
Japanese especially have little 
respect for the “emperor sys
tem,” which the General has 
done everything to preserve. 
Such “disrespect” to the em
peror, who realty should be 
tried as a war-crimiiial, is a 

J During the Jewish May Day ‘ violation of- democracy as some 
I demonstration at Regina Erne-1 big-wigs see it. Thus the .recent 
Ilia, an internment camp for re
fugees near Milan,. Ukrainian 
and Lithuanian fascists at-

! tacked the demonstrators, 
Hing two Jews and wounding 
i five others.

me that these 
repeatedly cry 

are a frustrated 
was a simple ob

servation whose wisdom struck 
us suddenly. But it took 
little woman to express the

the 
ob-

ibuvo jų įsivaizduota, užsi
degimas išvažiuoti pradėjo 

I atšalti. Labai daugelis len- vious. 
pozicijos, kad iš visos Lietu- kų tiesiog pakeitė savo nuo-1 
vos bile lenkas, arba pasi- monę ir prašė Lietuvos val- 
skelbęs lenku, gali išvažiuo- džios, kad jiems leistų pasi
tik Mat, Len 
trūksta žmonių, 
jai reikia žmonių į Rytinę mas buvo patenkintas. Bū

na, sakė man, net tokių at
sitikimų, kad vyras arba 
pati nori išvažiuoti, bet an
troji pusė jokiu būdu nesu
tinka. Norintysis išvažiuo- 

darbui [pasilieka Lietuvos-piliečiais, Iti gali išvažiuoti, o nenorin- 
ir (vadovauja Tarybų Lietuvos Ikad repatriacija liečia tik- itysis —• gali pasilikti Lietu- 
’ (užsienio reikalų ministerio i tai tuos lenkus, kurie prieš (voje.

( Tūli lenkai dar pavartoja 
;, darbštus, čiais, arba skaitėsi Lenkijos (ir tokią gudrybę: Vieną ku- 

|rūpestingas vyras. Su juo- (piliečiais. įrį šeimos narį palieka Lie- ,
mi aš gerai susipažinau, jis f Nežinau, kaip tas klausi-(buvoję ir jam paveda savo I 
man suteikė daug informa- mas pagaliau “tapo išspręs- (namą arba kitokią nuosavy-' 
cijų apie tą visą taip svar- tas. O gal taip ir pasiliko bę. Mano šitaip: Nepatiks! 
bu reikalą. Jis-man sakė,' neišaiškintas. Lenkijoje, sugrįšime atgal. [
kad jeigu bus gauta užten- Tuo tarpu Lietuvos vy- Jeigu gi ten bus geriau, tai 

i karnai traukinių, tai lenkų iriausybė* išdavinėja leidi-i pasiimsime ir likusįjį šeimos ' 
(repatriacija bus pabaigta mus tik tiems, kurie / 
11946 metais. Žinote, sako, |miau buvo Lenkijos pilie-į 
toks kraustymas, koks da-( čiais. Kitiems lenkams lei- 
bar yra vedamas, yra mil-! dimai šiuo tarpu neišduo- ■ 
žiniškas darbas.

lavimus, jeigu ne jų didelis godumas. | . Kaip tas reikalas šian-
Dabar Mr. Trumano vardu derybas veda Mr. J. R. dien stovi?

Steelman ir J. W. Snyder su gelžkeliečių brolijų (unijų) Štai žiupsnelis informa- 
vadais, kad išrišti.Nrlgų' pakėlimo ir kitų darbininku cijų.
reikalavimų klausimą. •• • i Man esant Lietuvoje, len-

Derybose su mainierių unija valdžią atstovauja vi- kų kraustymas/ ėjo visu 
daus reikalų sekretorius Mrt A. J. Krug. Kada šios j smarkumu. Tam 
derybos vedamos, tai tuo pačių^ kartu gelžkelieč 
mainieriai (pastarieji su maža išimtimi) dirba.
vien anglies kasėjai ir gelžkeliečiai, bet visos šalies pi-(p a v a d u o t o j as Albertas karą buvo Lenkijos pilie-! 
liečiai seka derybas. Vyriausybės yra pareiga priversti [Knyva, jaunas 
mainų ir gelžkelių kompanijas išpildyti darbininkų rei-[

. kalavimus. Jokios pasakos, būk turčiai “neturi iš ko” 
pakelti algų, 'neturi pamato, vyriausybė žino jų įplaukas 
ir pelnus.

jai labai likti Lietuvoj., Daugumoje 
ypatingai atsitikimų tasai jų ‘ prašy-

our

Prūsiją. Todėl ji stengiasi 
gauti kuo daugiausia lenkų 
iš Lietuvos. Tuo tarpu Lie
tuvos vyriausybės pozicija 

Lyra, kad Lietuvos piliečiai

—o--
So-called innocent DP’s 

not as innocent as some of 
Nazi coddling Lithuanian news
papers would want us to be
lieve. Even at this late date cer
tain Lithuanian DP’s are tak
ing part in fascist attacks upon 

( Jews. The latest reported inci- 
; dent comes from Rome via of 
i the Jewish Telegraph Agency.

declaration that “troublesome 
minorities” will have to re
strict their activities. Seems to 
us that many of the real 
“troublesome minorities” are 
being coddled by our policy.

Redakcijos Atsakymai
$4,639,659,000 Karo Laivynui, o Kodėl

I , . Nesirūpinama Namais?
Specialis kongreso komitetas apsvarstė ir nutarė, 

kad nuo 1 d. liepos, 1946 metų iki tos dienos 1947 metų, 
karo laivynui būtų išleista $4,639,659,000. Bus statomi 
nauji karo laivai ir modernizuojami dabartiniai. Kaip žiniškas darbas. Kiekvie- 
žinia, Jungtinės Valstijos jau dabar turi didesnį karo [nas žmogus gali su savimi 
laivyną negu viso pasaulio į daiktą sudėtas. pasiimti du tonus mantos-

Ši suma skiriama tik karo laivynui. Armijai ir or-' turto. O pokarinėse saly- 
laivynui yra paskirta dar daugiau. Prie to išleidžiama g0Se transportacijos prie- 
šimtai milionų visokiems kariniams bandymams. Vien monėms esant labai apsun-, 
atominių bombų išbandymams, liepos mėnesį, skiriama pintoms kitais svarbiais 
daugiau kaip $100,000,000 vertės karo laivų, kurie bus | reikalais, desėtkams tūks- 
sunaikinta! Patsai prisirengimas dar daugiau kainuos tancių žmonių su jų manta•sunaikinta! '
negu $100,000,000! Taip eikvojamas karo reikalams ša
lies iždas. Tai parodo, kad ponai valdininkai tik daug 
kalba apie “taiką”, apie tai, būk jie tiki, kad Jungtinių 
Tautų Organizacija palaikys pasaulyj taiką. Bet šie 
•karo prisirengimai ir sudarymas karinių sąjungų su 
Kanada rodo, kad jie nesirengia taikiam sugyvenimui 
su kitomis šalimis. '

Reikia atžymėti, kad dabartiniai karo prisirengimai 
praryja milžiniškas sumas pinigų. Tuo pačiu kartu 
daugelio reikmenų gyventojams nėra ir dar ilgai nebus. 
Visoj šalyj jaučiamas didelis gyvenimo namų nedatek- 
lius. Seni, pasenę,—

Jonui B. — Klausiate, ką Toks valdžios perėmimas į 
reiškia valdžios paėmimas į savo žinią v pramonių yra 
savo rankas geležinkelių ar- daugiau mažiau tik forma- 
ba fabrikų, kai tų pramonių luinas. Paimtųjų pramonių 

išeina strei- savininkai tebegauna savo 
kan? Reiškia tiek, kad vai- pelnus, kaip gavę. Kitais 
džia tuo būdu priverčia dar- žodžiais: paėmimas valdžios 
bininkus (jei šie valdžios 
klauso) grįžti darban, vadi
nasi, išvengiama streiko. 
Tolydžio, valdžiai operuo- 

sm- JaiS/didelg"stote'Vilniaas, krašt^ ten ' jant fabrikus arba geležin- 
darbininkų ir tarnautojų,If paslhks viel?as ^tas bitelius, tariamasi su darbi- 
Vien tiktai į Vilnių šiandie^ kas’ tal nebesudarys jo- nmkais del jų reikalavimų 
galėtu atvažiuoti ir surastų i kl°®. Problemos. Lietuvos ■ Kai susitariama, y— 
vietos keletas desėtku tūksb®°,stine ,met? klt^. ^us valdžia grąžina įstaigą sa- tersburgo, vėliau Petrogra- 
tancių žmonių. Klaipėdos ( 
krašte taip pat lengvai su
tilptų gal koks šimtas tūks- i 
tancių lietuvių.

Jokios prievartos prieš! 
lenkus nėra vartojama. Iš- * 
kraustomi tiktai tie, kurie ! 
savanoriai pasirašė, kad jie 
nori išvažiuoti. Iš sykio,' 
kai buvo paskelbta sutartis 
su Lenkijos valdžia ir len-; 
kai buvo pagauti patriotinio 

tutlūpo, labai gausiai susiregis- 
nu-itravo norį išvažiuoti. Bet 

pradėjo ateiti giminėms 
laiškai nuo išvažiavusiųjų,! 
kad Lenkijoj naujakuriams 
irgi nėra rojaus, kad pra
dėti gyvenimą naujoje že
mėje nėra taip lengva, kaip

pir-: narį! 
į • >

- - Kaip ten nebūtų, visas šis 
denkų repatriacijos reikalas 

darni. Kiek suprantu, LiejĮabai sudėtingas labai keb- 
tuvos vyriausybė šitaip!lu% Bet v}fnas 5^^ yra 
orientuojasi irgi todėl, ka%lsiskal aiškus, būtent, Lie- 
Lietuvoje taip pat nėra jo-įtU™S Yt paS-’
kio žmonių perviršio. M??“? atlietuvinti VlbmJ lr

darbininkai

išgabenti reikia beveik virš- 
žmoniško pasiryžimo.

Kaip jau esame girdėję, 
Lietuvos ir Lenkijos buvo 
susitarta, kad lenkai, kurie 
nori, gali išvažiuoti iš Lie- 
įtuvos. Bet toje sutartyje, 
(matyt, nebuvo aiškiai nu
statyta, kokie lenkai turi 
i teisę išvažiuoti: Ar visi len- 

.... (kai, ar tiktai tie, kurie buvo 
gyvenimui netikę, o naujų, kaip ir Lenkijos piliečiai, tai yra 

nebūdavo ja. Kongresas ir valdininkai daug kalbėjo, Vilniaus krašto Iv 
milionus naujų namų prižadėjo, bet jų stato labai mažai, e-sant Lietuvoje 
peš vyriausybė rūpinasi išleisti pinigus karo prisirengi- rep<aiu ^uvo Varšavon 
mui, o gyvennamių reikalą palieka atskiriems kapitalis- Lietuvos užsienio rei 
tams. Qi atskiri turčiai stengiasi kuo mažiau jų pasta- kalu ministeris povilas Eo. 
tytųnes stoka namų palaiko ant jų aukštas kainas. Ir tomskis ir jo pavaduotojas 
turčiams taip yra daugiau, pelno. įtartis. SugJrįžį jie nieJko

. rrv. . d t j j [konkretaus nenutarę.
Anglijos Uzsjenio Prekyba Auga \ Lenkų valdžia laikosi tos

New York Times paskelbė Mr. M. L. Hoffmann----------------------------- -------
straipsnį iš London, pagal kurį pasirodo, kad Anglijos davo už 14,400,000, o dabar jau už 24,400,000; į Afriką 
išvežimai tavorų į užsienį šiemet kas mėnesis yra 170%, išveždavo už 6,100,000, o dabar už 15,600,000; į Aziją 
lyginant su 1938 metų prekyba. Reiškia, Anglija veik išveždavo už 6,500,000, o dabar jau už 11,100,000 ir į Rie
du kartus tiek išveža tavorų į užsienį, kaip ji išveždavo (tų Ameriką tada išveždavo už 3,700,000, o dabar jau už 
pirm karo.

Jos išvežimas paaugo į visas pasaulio dalis. Jeigu . x
1938 metais į Šiaurinę Ameriką išveždavo per mėnesį (pinigais yra lygus $280,000,000. 
už 3,700,000 svarų sterlingų, tai dabar atveža už 4,500,-i.....................
000; į Australiją ir Naująją Zelandiją tada išvežė už 
4,800,000, o dabar

■) 

krašto lenkai ? i
S

i 4,000,000 svarų sterlingų.
Dabar mėnesinis Anglijos išvežimas amerikoniškais 

. Reiškia, britai kapitą> 
pistai plačiai varo pasaulyj bizfų, tuo pačiu kartu jie_  _ , į/AVVVAVV* v w J. LIAV JJCXVAU. naivu JJlV 

lž I Amerikoj ne tik prašo,'bet tiesiog reikalauja paskolų ir 
7,300,000; Europoj Anglija parduo- (kitokios pagalbos. Ir jų gauna! . #.[kitokios pagalbos. Ir jų gauna!

M

i tikras lietuviškas miestas 
savo sudėtimi.

A. Bimba.

žinion tos ar kitos pramo
nės streiko metu nėra tų 
pramonių nacionalizacija, o 
tik laikinas (t. v. emergen
cy) žygis.

Joe Andersonui, Albany, 
u ; N. Y. — Mūsų žiniomis, Le- 

tuomet! ningrado (pirmiau St. Pe-

(vininkams. Panašiai buvo i do) švedai niekad nevaldė, 
su stockjardais, panašiai i Kai jie kadaise buvo įsiver- 

I buvo ir su kitom pramonėm. į žę Rusijos gilumon ir buvo 
■ skaudžiai sumušti prie Pol
tavos, tuomet to miesto dar 
I nebuvo, na, o vėliau jiems 
neteko progos Petrapilį už
imti ir valdyti.

P o d r*a u g klausiate, ar 
i šiuo metu Tarybų Lietuvoje 
lyra Raudonosios Armijos 
[dalinių. Manome, kad taip, 
yra. Be kitko, ten yra Lie- • 

• tuviškoji Divizija (ar gal 
J jau dvi ar trys). Bendrai, 

i apie tai, kur Raudonosios 
Armijos daliniai stovi ir ką 
jie veikia, mes labai mažai 
teturime žinių, nes Raudo
nosios Armijos vadovybė 
nėra linkusi- tokius dalykus 
pasakoti. Turime suprasti, 
ikad imperialistai ruošiasi 
trečiajam pasauliniam ka
rui, — grūmoja pulti Tary
bų Sąjungą, — todėl Rau
donosios Armijos vadovybė 
palaiko savo dalinius ten, 
kur jie reikia palaikyti ir 
apie tai nesako tiems, ku- . 
riems nėra reikalo žinoti

Valstijos truperiai bando pralaužti United Electrical 
Radio and Machine Workers, CIO, pikietą tikslu pra
vesti skebus i Pratt & Whitney šapą, West Hartford, 
Conn. Žmonės atsišaukė j valstijos Seimelį, reikalaujant 

vartojimąpąsmerkti gub. Raymond E. Baldwin už 
truperių prieš stteikierius.

K'VžS U •A' Y' N'.h*?
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t Trečias Puslapis

Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa) •

Gruodžio 24
Reikia pamatyti Kauną ir jojo apylinkes. Gavome 

automobilį ir tryse pasileidome pasivažinėti. Pirmučiau
sia atsidūrėme j Vilijampolį, už Nėries. Bet Vilijam- 
polio neberadome—tikrai neberadome! Vilijampolis vi
siškai sunaikintas, nušluotas. Čia, mat, buvo įkurtas 
žydų ghetas ir Ičia jie buvo visi išžudyti. Daugybė jų 
buvo gyvi sudeginti. Pasakoja žmonės apie baisius vaiz
dus. Besiklausant jų ir matant tuos griuvėsius, pagaliau 
pažvelgus į naujai supiltus kapus prie pat Nėries, taip 
bloga ant širdies pasidarė, jog ilgai negalima buvo žodis 
ištarti. Tik už tai vieną Lietuva ir visa žmonija vokie
čius amžiais keiks. O su didžiausia gėda reikia pripa
žinti tą baisų faktą, jog lietuviškieji išsigimėliai padėjo 
vokiečiams tame baisiame darbe. Pavyzdžiui, kalbėjausi 
su viena lietuve dantų gydytoja. Ji man papasakojo tokį 
baisų dalyku. Tūli lietuviai, girdi, specializavosi nuim- 
dinėti nuo žydų pirštų žiedus, nukapojant jiems pirštus. 
Ne sykį, sako, jie man atnešė dar kruvinus žiedus ir 
klausė, ar galėčiau iš jų jiems įdėti auksinius dantis. Ji
nai jiems su pasipiktinimu atsakydavus: Iš to aukso 
dantų padaryti negalima! Kitką, sako, bijodavau pa
sakyti, nes už vieną žodį galėjo jie ir su manimi tolygiai 
pasielgti! ■

Gėda, baisi gėda tiems lietuviškiems žmogžudžiams. 
Daugelis jų, sako, buvo praturtėję žydų žudymu. Mat, 
tiems lietuviams vokiečiai atiduodavę turtus žydų, ku
riuos jie nužudydavo.

Tie galvariezai, suprantama, paspruko Vokietijon, 
kai Lietuvoje vokiečių okupacijai atėjo galas.

Kūčių vakarą gražiai praleidau pas amerikiečiams 
puikiai žinomą rašytoją Cyirką. Jo graži, jauna žmo
na, tapytoja, davė puikią vakarienę. Ten susipažinau 
su prof. Račkausku, Kauno Universitete dėstytoju seno
binių kalbų—lotynų, graikų. Jis yra Cvirkienės ir Venc
lovienės tėvelis. Tai vienas iš gabiausių ir sąmonin
giausių senųjų lietuvių inteligentų.

Beje, būčiau ir pamiršęs. Važinėdami po Kauną, 
užėjome į Kauno sporto rūmus. Jie jau visiškai atsta
tyti ir sutvarkyti, net ir apšildyti. -u

Mylimiausias Lietuvoje sportas yra krepšinis 
(basket ball). Sporto direktorius tiek susižavėjęs krep
šiniu ir lietuvių krepšininkų pasižymėjimais įvairiose 
lenktynėse, jog apie kitokį sportą nelabai nori ir kalbėti.

Sporto pastatuose yra salė, kurioje telpa dvylika 
tūkstančių žmonių. Tai esanti tos rūšies didžiausią salė 
visam Pabaltijyje.

Kauno apylinkės nepaprastai gražios. Kaunas irgi, 
kaip Vilnius, randasi dviejų upių trikampyje—Vilnius— 
Nėries ir Vilnelės, o Kaunas — Nemuno ir Nėries. Mies
tas guli slėnyje. Jo apylinkėse lietuviška buržuazija bu
vo prisisteigus gražių vilų ir jose puikiai gyvendavo. 
Jos išliko nesunaikintos. Dabar, jose gyvena geri Kauno 
žmonės, užsitarnavę geresnės pastogės.

Mačiau vieną įdomią karo liekaną. Tai didžiulė 
duobė prie sporto rūmų. O ta duobė yra rezultatas vie
nos bombos sprogimo. Bombą gi numetė Raudonojo 
Orlaivyno lėktuvas vokiečiams Kauną valdant. Visas 
Kaunas buvęs dėl to susijaudinęs. Vokiečiai buvę persi
gandę. Tokio baisaus sprogimo niekas pirmiau nebuvo 
matęs bei girdėjęs. Sporto rūmų direktorius nuvedė 
mus pasižiūrėti tos duobės. Tai iš tiesų baisi duobė, 
dešimties metrų gylio ir 35 metrų pločio. Milžiniškas i 
akmuo, kuris, matyt, gulėjo toje vietoje, kur bomba nu
krito, sprogimo jėgos numestas už kelių dešimtų metrų 
nuo duobės.
Gruodžio 25

Kalėdų diena. Įmonės ir įstaigos nedirba., •
Atėjo pasikalbėti nepaprasta viešnia, M. Grigaity- 

tė-Jasulaitienė, išgarsėjus Kauno dantų gydytoja, ame
rikiečio Pijaus Grigaičio sesuo. Nors jau nebe jauna, 
bet gražios, malonios išvaizdos moteriškė. Jinai atėjo 
pasiteirauti apie savo brolį, Pijų Grigaitį, ar jis dar 
gyvas ir sveikas, nes nuo jo nesanti gavus laiško labai 
ilgą laiką. Džiaugėsi, kai pasakiau, kad jos brolį pu
sėtinai gerai pažįstu ir kad jis, kiek žinau, yra ir svei
kas ir dar gyvas. Ji pati per karą išsilaikius savo pro
fesijoje, su vokiečiais nieko bendro neturėjus, dar pa- 
dėdavus jų persekiojamiems žydams ir kitiems žmonėms. 
Ir dabar jai niekas nekliudo jos profesijoje.

Po tam ji priėjo prie “skundo.” Josios brolis kuni
gas Grigaitis Klaipėdos krašte esąs nuteistas dešimčiai 
metų kalėti. Už ką? Girdi, okupacijos metu jis buvo 
vokiečiams už perkalbėtoją! Ji žinanti, kad jis jokio 
kitokio prasižengimo nepapildęs.

Bet, sakau, kiek man teko patirti, tarybinė vyriau
sybė kunigų nepersekioja, visiškai nekliudo tiems, kurie 
nebuvo okupacijos metu susidėję su vokiečiais. Jinai 
sutiko, jog tas tiesa. Vadinasi, jos brolis bendradarbia
vo su vokiečiais. Tačiau, suprantama? jai gaila jo ir ji 
norėtų, kad jis greičiausiai už griekus atpakutavotų ir 
iš kalėjimo išeitų. /

Nuvažiavau a ri^ žalioj o kalno aplankyti Petro Bim-, 
bos šeimą. Istorija'tbkiaSPetras Bimba buvo sūnus 
kitų mūsų kaimelio Bimbų. Jis man pagelbėjo išvažiuoti 
iš Lietuvos į Ameriką. Tadais mokytojavo Žemaitijoje.

Sužinojau, kad jis jau prieš kiek metų mirė ir pali
ko Kaune šeimą. Norėjau su jo žmona pasikalbėti. Ra
dau ją su dukrele Aldona? Moteriškės gyvena labai gra
žiai. Tik tiek liūdi, kad sūnus dingo pradžioje karo ir 
nebesitiki jį gyvą pamatyti.

(Bus daugiau)

Sužeisti veteranai ir šeimininkes atkeliavo i Washingtona gelbėti OPA. Kairėj: 
senatorius Robert F. Wagner, demokratas iš New Yorko, priima peticijas su tūks
tančiais parašų. Dešinėj kariai, kariavusieji ir daug paaukojusieji už savo kraštą, 
dabar irgi yra pasiruošę kovoti už kainų kontrolę. Ne tik dirbantieji, bet ypatin
gai sužeisti veteranai, seneliai ir visi, gyvenantieji iš pensijų, nukentėtų 
vertei visiškai sumažėjus dėl pakilusių kainų.

Lietuvai Pagalbos Teikimo
Komiteto Finansinė Atskaita

Už Laikotarpį nuo 1945 Metų Spalių 1 Dienos 
iki 1946 Metų Gegužės 1 Dienos

Įplaukos
Balansas 1945 m. spalių 1 dieną ...................... $4,390.59
Spalių mėnesį įplaukė...................................... 3,654.80
Lapkričio .......................................................... 2,678.75
Gruodžio ...........................  2,696.46
Sausio 1946 ....................................................... \ 1,991.59

i Vasario ...........................   237.65
Kovo ....... w...’................................................. 5,077.91
Balandžio .'........................................................ 11,797.29

Viso $32,525.04
Išlaidos

Pas American Society for Russian Relief pa
dėta ateities pirkimams ...........................  $10.000.00

Pirkta čeverykų už .......................................... 3,047.76
Išlaidos atstovo pasiuntimo Lietuvon............. 1,000.00
Išlaidos atstovo į Pittsburgho suvažiavimą .. 25.00
Išlaidos kalbėtojos į Mass. . '........................... 12.00
Išlaidos del. į Am. Society for R. R. kohferenc. 6.00

dolerio

Baltimore, Md įtik vieną sūnų Kristupą, ku-[ 
ris jau yra vedęs. Malonus, : 

i rimto būdo vyras, visų myli-! 
į m as. Tėvas, ' gyvas būdamas, ■ 
! įraše jį ir jo žmoną į LLD; 
j 25 kuopą. Mes tikimės, kad;
Kristupas su žmona pasiliks; 
LLD 25 kuopoj. Turėjo jis! 
didelį nuliūdimą dėl tėvo mir
ties, bet taip pat jis susilaukė 
ir džiaugsmo: jo žmona Aldo
na laike šermenų (7 d. gegu
žės) pagimdė dukterį. Linkę-Į 

nikų buvo du gražūs vainikaitina jaunųjų Mikolaičių šei-į 
nuo progresyvių organizacijų : imynai sveikatos ir užauginti! 
nuo LDS 48 kuopos ir nuo | sveiką ir gražią dukterį. Te- i 
LLD 25 kuopos.

Velionis Mikolaitis palaido
tas šalę savo moters Magdele- 
nos, kuri mirė 1939 metais. 
Gražus paminklas puošia 
koląičių kapus.

Gražus būrys draugų ir 
žįstam ų su 15 automobilių 
lydėjo velionį į kapus. Drg. 
M. Kučinskas, senas Mikolai- 
čio draugas, prie kapo paša- i 
kė atsisveikinimo prakalbėlę. j 
Velionis palaidotas be religi-' 
nių apeigų. Už tai garbė pri
guli jo sūnui Kristupui už nc- 
sulaužymą tėvo troškimo ne
turėti nieko bendro su religi
nėmis apeigomis.

Parvažiavus 
Kristupas 
palydovus 
ant pietų.

Velionis 
1880 metais, 
me, Suvalkijoj, Marijampolės 
apskrityj, pasiturinčio ūkinin
ko šeimoje. Paliko vieną sese
rį Amerikoje, Katriną Jurai- 
tienę. Draugai Juraičiai yra 
Laisvės skaitytojai ir rėmėjai 
progresyviško judėjimo. Gau
sūs aukotojai darbininkų ju
dėjimui ir spaudos rėmėjai.

Velionis Mikolaitis 
metais atvažiavo į Ameriką, į 
Baltimorę ir čia išgyveno vi
są laiką. Pirmiausia jis skai
tė laikraščius “Kovą” ir “Lie
tuvą.” 1908 metais Baltimo- 
rėj susitvėrė Socialistų Sąjun
gos 14 kuopa, ir velionis į 
kuopą įstojo pačioje pradžio
je. Nuo to laiko prasidėjo jo 
klasinis susipratimas. Socia
listų Partijai persiorganizavus 
į Komunistų Partiją, Mikolai
tis ėjo su Komunistų Partija. 
Per 38 savo klasinio, susipra
timo metus velionis daug dir
bo ir aukojo savo laiką ir tur
tą darbininkiškiems reikalams. 
Labai įvertino spaudos svar
bą. Jieškojo Laisvei ir Vilniai 
naujų skaitytojų. Pats rašė 
korespondencijas iš darbinin
kų judėjimo, ir abelnai plati
no darbininkišką literatūrą.

Per pastaruosius kelis me
tus velionis tik lazdele pasi
remdamas galėjo vaikščioti. 
Bet neapleido susirinkimų ir 
veikimo. Susirinkimuose visa
da duodavo gerų sumanymų 
ir pabarimų kitiems 
gams už apsileidimą.

Velionis Mikolaitis

4
8

Apie Mirusi Draugą K. 
Mikolaitį

K. Mikolaitis mirė gegužės 
d. Likosi palaidotas gegužės 
d., Alfonso kapinėse. Jo pa

laikai buvo pašarvoti pas gra- 
borių Kašinską. Daug gėlių 
buvo sunešta prie velionio šer
menų kambaryje. Tarp tų vai-

nuo 
Mikolaitis 
į Lietuvių

Mi

pa- 
pa-

kapinių 
pakvietė 
svetainę

Mikolaitis gimė
Pilatiškės kai-

1900

drau-

turėjo

Newark, N. J

Perdirbimas (sumažinimas) iš Lietuvos par
vežtos filmos ...... f...............................

Ekspreso kom. už iš kolonijų atvežtus daiktus
Komiteto Centrui reikmenų pirkta .
Randa ...............................................
Spauda, stampos ...........................
Klišės, paveikslai iš Lietuvos .........
Rūbų valymas .................................
Medinės dėžės .................................
Telefonas, kablegramos ................
Gėlės Komiteto narei E. Gasiūnienei

vas, gyvas būdamas, troško 
pamatyti savo anūkus, bet mi
rė trimis 
negu 
sūnui

kutis

dienomis pirmiau, 
gimė anūkė. Prieš mirtį 
pasakė, kad einąs pri- 
pasilsėti. Velionis Miko- 
atsigulė ir užmigo amži

nai, palikdamas liūdėti sūnų 
Kristupą ir seserį K. Jurašie
nę.

John Balsys.

Montello.. Mass.

602.20
327.49
217.87 
269.00
95.10
61.54
40.00

120.00
9.82

15.00
3.00

11.40

A. Bimbos Prakalba
Pagaliau ir tie Newarko Banko kaštai ..... 

! apsileidėliai turėjom puikų ; Smulkūs ant rankų 
!masinį mitingą, kur kalbėjo!
A. Bimba, Liet. Pag. Teik, i 
Komiteto pirm., tik ką par-i 
grįžęs iš Lietuvos.

Apie šias prakalbas tik į 
j trumpai prisimint teks, nes! 
(žinau, kad bus plačiau para-1 
[syta ir aukotojų 
;skelbti. Kadangi mitingas la-1 
bai gražiai pavyko, kaip iš i 
materialės, taip ir moralės pu
sių, todėl negaliu iškęst nepa-! 
sidalinęs džiausmu su tais | 
Laisvės skaitytojais, kad tie 
apsileidėliai newarkieciai su
dėjo virš $2,000 Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos In- 

’stitutui Vilniuje. Bravo, New-j 
iarko ir Harrisono - Kearnės 
žmonėms, i Nežiūrint, kaip labdaringas | 

[šis mitingas buvo, betgi juod
varnis ir čia pasirodė didžiau- 

(siu begėdžiu, donosčiku; 
;skundė policijai, kad šį, taip 
[nekaltą, labdaringą mitingą [jį galima 
valdžios atstovai uždarytų, j Veterans Hospital jam bus 
neleisdami Lietuvos žmonėms | vietos, jis gali būti perkeltas, 
pagelbėt jų varguose. To i Čia norime pabrėžti faktą, 
juodvarnio sąžinė ( jei kokią J kad kada veteranas staiga su
turi) kietesnė ir už tas uolas, (serga nuo tarnyboje gauto su- 
juodesnė 
ka.

x •

Viso $15,863.18 
Balansas 1946 m. geg. 1 d.............................$16,661.^0
Raportą prirengė kom. iždininkė F. Pakalniškiene. 
Finansų sekretorės—Lillian Kavaliauskaitės ir iždi

ninkės—Frances Pakalniškienės knygas peržiūrėjo 1946 
vardai pa-|m. gegužės 14 d.

Knygų peržiūrėjimo komisija:
M. Klimas,
Geo. Waresonas ir
Mary Dobinis.

Balandžio 26 d. laikytam į 
Moterų Apšvietos Kliubo su
sirinkime buvo skaitytas laiš
kas iš Bostono nuo LLD mo
terų skyriaus. Pageidauja, kad 
mes priimtume bendrai reng
ti pikniką Montelloj. Nutarta 
priimti. Piknikas 
birželio, Lietuvių 
Parke.

Pora mėnesių 
kliubas nutarė surengti ban- 
kietą pagerbimui lietuvių, an
tro karo veteranų. Kreiptasi į 
kitas draugijas bei kliubus. 
Prisidėjo dar 6 draugijos., 
Bankietas įvyks birželio 15 d. 
Tikimės, kad bus pasekmin
gas, nes turime gabių jaunuo
lių, kurie mums padeda. Nu
tarta nupirkti Liet. T. Namo 
pikniko tikietų už 20 dolerių. Į 
Gražiai Atžymėta Gimtadienis i Jisai su įvairių pakraipų or- 

j ganizacijomis mokėjo gražiai 
Gegužės 10 d. keletas drau- ‘ 

gių susirinko pasveikinti drau
gę A. Merkelienę jos gimta
dienio proga. Ji yra moterų 
kliubo narė ir LLD 6 kuopos 
veikli narė. Visuomet darbu 
ir aukomis prisideda prie mū
sų parengimų. Sumanyta pa
remti įrengimą Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos In
stituto Vilniuje. Aukojo seka
mai : Az Merkelienė $5. R. 
Stripinienė $5. Mr. ir Mrs.. 
Čiužas $2. Po $1: M. Budrik, 
J. Stripinis, J. Stigienė, K. 
Chereškienė, P. Sinkevičienė, 
M. Potsus, P. 
B. Navickienė, 
nigai perduoti 
Komitetui.

įvyks 16 d.
Tautiškame

atgal mūsų

Mickevičienė, 
Viso $20. Pi- 
vietiniam LPT

Biruta.

BOSTONO APYLINKEI
Laisvės piknikas, 

(July 4th), Vose 
Maynard, Mass.

bus liepos 4-tą 
Pavilion Park, 

(116-121)

Veteranam Patarimai
Klausimas. — Veteraną su-Į Atsakymas. — Ne. Natio- 

į žeidė prie darbo ir jį tuoj nu- nal Home Guarda neturi nie- 
;vežė į miesto ligoninę. Ar jį ko bendro su kariuomene. Tik 
dabar galima perkelti i Veto- laikas aktyviai praleistas ka- 
rans Administration ligoninę?

Atsakymas. — Taip. Nepai
sant, kur buvo sužeistas. Ka
da tik gydytojas pasakys, kad 

perkelti, jeigu tik 
Hospital

nors ir gyvena toli 
nuo Veterans’ Hospitalio, jis 

Mirtis |gali gydytis bet kurioj ligo-
savaitės atgal, čia ninėj arba kreiptis prie pri- 

mirė Petras Luckus, gimęs ir vataus gydytojo, ir tam tiks- 
augęs šioj šalyj, buvęs praei- ūii išmokėti pinigai bus jam 
to pasaulinio karo veteranas sugrąžinti.

Klausimas. — Veteranas, 
per apie i pasiruošęs vykti užsienin, pra- ♦ t • 1 _ . ,1 2— X   _ 1-11- «

ir už jo viršinį švar-Į žeidimo,

Kelios

ir šv. Jurgio Draugijos, sve
tainės gaspad orius ]
10 pastarųjų metų. Gaila jau-1 neša/, kad jo žn^ona ką tik nu
lio vyro, dar tik 42 metų am- mirė ir jis turės siųsti savo 4 
žiaus.

Spėju, kad iš visų buvusių 
šios salės gaspadorių, buvo 
bene geriausias žmogus, su 
kuriuo buvo galima susikalbė
ti, susitaikinti gerai, teisingai.

draugiškai kooperuoti. Prie jo;I 
mūsų, organizacijos veltui su
sirinkimus laikydavo, o ypa
tingai sietyniečiai su juo la
bai gražiai kooperavo, 
mirus, tą pat dieną, 
choras laiko praktikas, 
karą buvo pertrauktos 
kos ir paskirta jo pagarbai ir 
atminčiai 10 dolerių dėl gėlių. 
Pastaba reiktų padaryti siety- 
niečiams, kad jie iki šiol nie
ko neparašė į spaudą.

Ilsėkis, gerbiamasai, mes 
apie tave visuomet gražiai, 
jausmingai prisiminsime.

Sergančios Drauges 
Katrina Yuodeškienė 3 

į ligoninę 
dėl tume-

jam 
kada 

tą va- 
pamo-

sa-

virš tris

vaitės atgal išvyko
sunkiai operacijai
rio. >

Ligoninėj išbuvo
savaites, po priežiūra dakta
ro Glass. Tai sunkiai vargšė

(Tąsa 5-me pusi.)

riuomenėje bus skaitomas.
Klausimas. — Ar teisybė, 

į kad pagal neseniai priimtą 
į priedą prie GI Bill dabar vie
na pilna suma išmokama ant 
Government Life Insurance?

Atsakymas. — Ne. Apdrau- 
dos išmokėjimai mokami mė
nesiniais mokesčiais. Wash
ington e svarstoma pakeisti. 
Kada bus pakeista, mes pra
nešime savo skaitytojams.

Klausimas. — 1943 m. su
laukiau 43 metų amžiaus. Po 
vienuolikos mėnesių kariuo
menėje paliuosuotas dėl dar
bo karo įstaigoje, 
neša, kad negaliu 
“mustering out” 
Ar galiu reikalauti 
dų pagal GI Bill?

Atsakymas. — Public Law 
345 (GI Bill) teikia tamstai 
visus “benefits,” apart “mus
tering out pay.” Vyrai, pa- 

lliuosuoti dėl svarbių darbų 
,karo industrijoj, nebuvo pa

dengti. CWV.

M an pra- 
reikalauti 

mokesties. 
kitų nau

metų sūnų į našlaičių namą. 
Ar gali sutvarkyti savo daly
kus taip, kad šis našlaičių 
namas gautų vaiko užlaikymo 
mokesčius ?

Atsakymas. — Taip. Pra-1 
nešk Dependency Benefits,; 
Newark, N. J., tuo pačiu lai-1 I 

į ku pasiųsdamas fotostatinę 
kopiją mirties certifikato. 
Laiške pranešk, jog nori, kad 
šis našlaičių namas gautų vai
ko užlaikymo mokesčius.

Klausimas. — Buvusi WAC 
praneša, kad ji dirba krautu- bora 
vėje. Algos negauna, tik nuo
šimtį nuo visų pardavimų 
(taip sakant, dirba “on com
mission”). Pragyvenimui pra
leidžia visus taip uždirbtus pi
nigus. Ji dabar nori žinoti, ar Paliko nuliūdime vyrą Songai- 
ji gali prašyti bedarbės kom
pensacijos pagal GI Biliaus.

Atsakymas. — Ne. Asmuo, 
kuris gauna atlyginimą pagal 
savo pastangų, neskaitomas 
kaip vienas, kuris seka kokį 
užsiėmimą arba turi savo biz-! metus metė skaičiusi Saulę ir

Easton, Pa
Mirė Mineikienė ir 

Songailienė
Balandžio 10 d. mirė Bar- 

Mineikienė, 75 metų. 
Prieš kelis metus mirė josios 
vyras. Paliko nuliūdime kelis 
sūnus ir anūkus.

Gegužės 15 d. mirė Ag
nieška Songailienė, 74 metų.

lą. Pastarąją aptarnavo mūsų 
tautietis graborius Jonas Ra
tinis.

Draugė Mineikienė per eilę 
metų skaitė Mahanojaus Sau
lę. Bet per pastaruosius tris

I

Klausimas. — Veteranas 
klausia ar jo tarnyba iš 21/2 
metų National Home Guard 
skyriuje bus skaitoma prie 
paliuosavimo punktų ?

prenumaravo darbininkišką 
dienraštį Laisvę, kuri jai la
bai patiko skaityti.

Abi moterys 
maitijos.

paėjo iš že



.............. ......u-------z.

AKIMIRKA PEKINE- 
STEBĖTINĄ KNYGA 

2-4-46 JONAS KUKAITIS 86
K

Pittsburgh, Pa kinti Clevelando lietuvių gra
žiu priėmimu.

(Tąsa)
Jie parvažiavo į viešbutį, kaip pusė po 

keturių ryto. Mulan’a ir Močou’a snau
dė, viena ant sofos, o kita nenusivilkus 
ant lovos. Pirmoji atsibudo Močou’a. 
Lifu’s ir Sunia atsargiai, ant pirštų 
stypčiojo, kad neišbudinus ir Mulan’os. 
Mulan’os, matyt, sapnuota. Ji pasimuis
tė ant sofos ir nesavu balsu riktelėjo 
“Atung’ai!” Sunia pribėgo prie jos. Mu
lan’a prabudo, jos akys vis tebebuvo aša
rotos. Matyt, jos verkta per sapnus. At
rodė nusigandusi, nustebusi.

—O, jūs jau čia. Aš sapnavau—Ąt- 
ung’as krito užmuštas purvynėn, o Šia- 
ofu’s jį pakėlė ir nunešė...

Sunia ją ramino. Paskui ir jis ir Li
fu’s papasakojo savo pačiom apie atsi
lankymą. Lifu’s gavo rytinį laikraštį:

Chinai daro priešpuolimą ir .atgavo 
dalį pralaimėtos žemės. Siaučia siaubin
gi mūšiai, žiauriausi nuo rugpiūčio 13 d. 
Prez. Ruzveltas įspėjo visus ameri
kiečius išvažiuot iš Chinijos, pagal kab- 
legramą iš Vašingtono. Šiaurėj Chini- 
joj karo frontas tęsiasi 200 mylių ilgio, 
nuo Tiencin’o Į šiaurryčių Šansi. Ja
ponai dabar turi 200,000 kareivių vien 
tik Hopei provincijoj. 61 japonų orlaivis 
tapo mūsiškių nukirstas per dvi savai- 
ti... s

ftlulan’a, visa sunerimusi, laukė kokios 
žinios nuo sūnaus. Liepė Sunia’i pasiųst 
dar 10 dėžių apelsinų per karinę moterų 
sąjungos pagalbą, kur darbavosi Pao- 
fen’a.

Močou’a rūpinosi greičiau važiuot na
mo, nes jos mošai, Lifu’o motinai, ten 
nesaugu vienai. Ji kalbėjosi su Pao- 
fen’a. Močou’os jaunis sūnus vienametis 

-su Paofen’os jaune dukrike, abu vienuo
likos metukų. Paofen’a berniukų netu- 

• rėjo,\tai ji net norėjo apsimainyt vaikais, 
bet Močou’a pusiau juokom, pusiau rim
tai tarė jai, kad nėra reikalo mainytis, 
girdi, geriau tu man leisi savo dukterį 
už mano sūnaus, Bus man marti... Pa
ofen’a patenkintai šypsojos, o jų abiejų 
vyrai, Afei’jus ir Lifu’s mirktelėjo vie
nas kitam akim.

Ant rytojaus ir Mulan’a jau planavo 
grįžt su Sunia ir Amei’jyte j Hangčou’ą. 
O jos sesuo Močou’a su Lifu’m turėtų 
traukiniu važiuot į Sučou’ą. Seserys ir 
svainiai atsisveikino. Dabar jie nė ži
not nežinojo, kad negreit jiems teks pa
simatyt. » ♦ y

Mulan’a pasakė sudieu ir Paofen’ai ir 
Saldžiai Kvapsniai; ji manė galėsianti ir 
vėl kada sugrįžt į Šanghai’jų, pasima- 

. tyt su Atung’učiu.
Astuoniomis ryto, 1937 m. rugsėjo 8 

d., Mulan’a su Sunia ir Amei’jyte pribu
vo stotin. Žmonių pilna, kaip skruzdė
lių. Krūvos lagamino, maišų. Kai ku
rie bėgliai jąu nuo vakar dienos laukia 
traukinio. Vaikiūkščiai kėpso sudribę 
ant lagamino. Chinų ir tarptautinės ko
lonijos policija žiūri tvarkos. •

Tai da gerai, kad Mulan’a mažai tesi- 
vežė4 daiktų su savim. Prasimušti į va
gonus buvo karšta karionė. Ir stačių ir 

, sėdom ir’gulsčių pilna visur. Nė prasi
muši negalima. Priešakinėj sėdinėj 
turtingas viduramžis chir^is, europiškai 
pasirėdęs rbalta vasarine eilinėle, sėdėjo 
pasipūtęs su gražiai prilaižytu sūnum, 
gal 13 metų. Iš pažiūros galėtum sakyt, 
kad tai. aukšto polėkio paukščiai, ne- 
-mėgstą su plebėjiškais žvirbliais terliotis. 
Senutis, nuskuręs žmogelis su mažiuku 
sūnėnu bailiai stypsojo prie sėdynės.

Traukinys trūktelėjo, ir senelis, pasvi
ręs, užgriuvo ant švariai apsitaisiusio 
bernioko. Tuoj jo pasipūtėlis tėvas ge
rai išrekino, išlojojo senį, kaip kokį gal
viją neraliuotą. Traukiniui įsibėgėjus, 
senukas bailiai sėstelėjo ant sėdynės at- 
ramties. Pasipūtėlis žiurstelėjo krei
vom akim, susiraukė ir užsidengė nosį 
nosinaite. Senelis mirkčiojo paraudu
siom blakstienom: — Susimildamas, 

i ■ tamstele, duokite man atsisėst, aš senas 
žmogus...

Išdidusis pasipūtėlis piktai burbtelėjo, 
-m’ kam, girdi, nepasiskubinai anksčiau įeit, 

. —manierų jum nėr, gaivijėliai jūs mur-
! rini. Gėda su jum prieš svetimtaučius 

I i/ pasirodyt...

i

!

į

Mulan’a net iškaito iš' apmaudo. Se- 
nelis vėl meldė, kad bent jo berniukui

Kursūnėnui duotų atsisėst iš kraštelio, 
tau ?...

Tada Mulan’a pasislinko arčiau 
Sunios ir parodo seneliui iš šono 
sėst, o Amei’jytę pasodino šalia ano ap
sitaisiusio bernaičio.

Traukinys važiuoją negreit: našta per
sunki*. Pro langą matyt ramūs nokstan
čių javų vaizdai. Stabtelėjus prie kitos 
stoties, vėl krūvos pabėgėlių. Apsitaisė- 
lis bernaitis išsiėmė, iš balto popieriaus 
išvyniojęs, pyrago su kumpiu perdėto ir 
gardžiai sau čiaumojo. Jo tėvas per aki
nius skaitė anglų dienraštį.

Sunia iš nešulėlio išėmė ir padalijo po 
obuolį Mulan’ai, seneliui ir prie jo kelių 
prisiglaudusiam vaikiūkščiui.

Tik staiga kas tai šūktelėjo:—Orlai
viai !

Apsitaisiusio bernaičio pyragas šliopt 
ir iškrito iš rankų. Akimirksny pašėlo 
velniava. Bėgo, rėkė, stūmė, pro duris 
ir pro langus burbėjo. Orlaivių gaudi
mas pasidarė labai smarkus. Pasipūtėlis, 
įsitvėręs bernaičiui už rankos, ėmė verž
tis prie duru, rėkdamas angliškai: “My 
God! MjfGod!”

Kaip matai, vagonas ištuštėjo. Gal 
kokie penki, šeši pasiliko. Mulan’a už
traukė užuolaidą ir riktelėjo Amei’jytei: 
—Atsitūpk!— ir pati ji su Sunia atsitū
pė. Jai dar tebesakant, pragariškai su
trinksėjo “zzzzz.... bumpt!” Vagonas 
net aukštyn iššoko. Subrazdėjo langai, 
veidrodžiai, elektriniai vėdintuvai.. Kul
kosvaidžiai prapliupo nežmoniškai tarš
kėti ore. Žmogų aname vagono gale rė
kė, kad jį užumušė...

Orlaivių gaudesys aprimo ir nebesi
girdėjo kulkosvaidžių.. Tik šūkavo, kly
kavo savais ir nesavais balsais dar tebe
ūkę gyvi.

—Užleisk užlaidą! — paliepė Sunia’i 
Mulan’a:—ar mus čia užmuš, ar ore— 
tai tašau pat.

Sunia užleido langą ir prikrovė eiles 
čemodanų, štai ir vėl tas grėsmingas 
artėjančių orlaivių gaudesys. Mulan’a 
ir Amei’jytė palindo po sėdyne, Sunia 
tik spėjo susiriest po čemodanais, kaip 
griausmingas sprogimas suvirbino visą 
traukinį. Matyt, pataikyta į kitą vago
ną. Ir tuojau vėl pekliškai sutarškėjo 
kulkosvaidžiai. Pabėgėlius mušė lauke, 
kaip kiaulius. z‘

Kita bomba tarkštelėjo apkurtinančiai. 
Sunia pamato dalį kojos- skrendant pro 
langą. Koja šlumštelėjo ties jo sėdyne, 
iš jos tebetekėjo kraujas. Sunia’i šleikš
tu pasidarė ir jis bijojo, kad nepradėt 
ožiukų lupt.

Ir dar vienas viską užgožiantis spro
gimas, ir metalo žvangėjimas, lyg kad 
būtų sprogęs koks kubilas... Ir ūžesys 
laipsniškai aptilo.

Stebuklingai išlikę gyvi, apsidžiaugė... 
Sunia išsitiesė ir tarė saviškėm, kad jod- 
vi gulėtų, o jis išeis apsidairyt.

Moteris anam gale vagono,
traukta koja, rėkė pagalbos... Dirstelė
jo jis pro langą. Apie stotį ir lauke 
kėpsojo susiplėškoję kūnai. Keli leng
viau sužaloti, dvoklinėjo, apštankę, ieš
kojo šeimos ir daiktų.

Priėjęs, nustūmė čemodanus: Mulan’a 
ir Amei’jytė, vis da tebedrebėdamos, iš
lindo iš po sėdynės. Pasiėmę savo nešu
lius, išėjo iš vagono. Moteris be kojos 
šaukėsi pagalbos. Sunia pažadėjo su
rast jai ką.

Stoty, kaip skerdykloj... Studentų 
skerdynės 1926 m. tai tik vaiko žaislas, 
palygint su šita baisenybe. Laikraščiai 
paskui pranešė, jog 400 buvo negyvai 
užmuštų, 300 sužeistų, visi pabėgėliai iš 
•Šanghai’jaus. Tik apie 50 išliko nesuža
loti. Vienuolika orlaivių pleškino bėg
lius. Numesta septyniolika bombų.

Štai užvažiavo lįgonvežimis: kiek jis 
tegalėjo sugraibyti?... Du vagonai lieps
nojo ir aitrūs dūmai driekėsi pažemiu. 
Sunia pašaukė pagelbėt moteriai vagone 
ir pats padėjo ją išnešt.

Ant kelio į stotį jie pamatė tą apsitai- 
sėlį bernaitį: kniūbščias gulėjo purvynėj, 
purvinais, sukruvintais rūbais...

Vargais negalais surado, pasisamdė

prie 
atsi-

su nu-

Visokios Žinios

Gegužės 7 d. atsibuvo LDS 
160 kuopos mėnesinis susirin
kimas, savam name, 1320 
Medley St.

Namo taisymo komisija pra
nešė, kad dabar negali gauti 
meistrų. Dėl to darbas atidė
tas ant toliau.

Delegatai iš Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetų su
važiavimo išdavė raportą. D. 
P. Lekavičius paprašė, kad 
LDS 160 kuopos nariai paau
kotų daugiau drapanų, ir ava- 

j lynės. Taipgi paprašė, kad 
: kliubas ' paaukotų dėl įrengi
mo Tiriamosios Medicinos ir 
Vėžio Ligos Instituto Vilniu- 

|je. Apsvarsčius, tas klausimas 
atidėta ant toliau.

Prisirašė naujas narys Jo
nas Mažukna.

Apkalbėta apie kliubo rei-| tonus įvairių drapanų ir čeve- 
. kalus, kad šeštadienio vaka
rais būtų atidaryta anksčiau. 

'Kliubo direktoriai išdavė savo 
Iraportą už tris mėnesius. Iš- 
; rodo, kad neblogai einasi. Tik 
visa bėda, kad negaunam už- 

: tektinai
Kitas šios kuopos mitingas 

i įvyks 9

Gegužės 26 d.’įvyks LDS 
8-tos Apskrities konferencija 
LDS 142 kuopos name, Es- 
plen, West Carson St. Pradžia 
2 vai. po pietų. Delegatai, ne- 
sivėluokite. Tą pačią dieną 
taipgi turėsime lietuvių tau
tiškų kapinių, apvaikščiojimą.

D. P. Lekavičius.

Elizabeth, N. J

amerikiečiai lietuviai, pasi
žadėjome sudėti pinigų ir nu
pirkti čia, Amerikoj, paga
mintus geriausius įrengimus, 
aparatus, instrumentus, tokiai 
ligoninei. Jau daugelis mies
tų yra savo dalį išpildę ir tuo 
būdu jau daugiau kaip puse 
reikalingos sumos pinigų su
kelta. Su šiuo suvažiavimu 
mes, lawrencieciai, irgi prisi
dėsime prie to didelio istori
nio darbo. Bus renkamos ir 

i aukos, yra patvarkyta seka
mai: kas aukos 25 dolerius ar 

.. . ... , daugiau, tu vardai i]' pavar-lietuviui bus be

Lawrence, Mass.

Teikimas Pagalbos Lietuvos 
Žmonėms

Virš du metai, kaip suor
ganizuota iš pažangių organi
zacijų Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetas. Prie to pri
sidėjo LDS 33 kuopa, LLD 54 važiuoja 
kuopa, LDP Kliubas, 
Draugija ir mezgėjų grupės.

Per tuos du metus šukelėm 
virš $2,000 pinigais- ir kelis

Nedėlioj Girdėsime Antano 
Bimbos Kalbą Apie Lietuvą

Nedėldienį, gegužės 26 d., 
Maple Park, Methuen, Mass., 
Lawrence skyrius Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto, 
rengia didžiausią išvažiavimą, 
kuriame Antanas Bimba kal
bės apie tai, ką jis matė Lie
tuvoj per tris mėnesius važi
nėdamas po kaimus ir miestus.!

Nėra . nei klausimo, kad 
kiekvienam 
galo svarbu išgirsti jo kalbą, 
dėl to paėmėm geriausį gar
siakalbį, kad kiekvienas, at
važiavęs į parką, galėtų aiš
kiausiai girdėti, ką jis paša-J 
kys.

Jau žinių turime, kad su- 
ne 'vien iš i 

Lowell, 
kitų vi

dės bus užrašyta ant bronzo 
lentos, o ta bronzo lenta pa
siliks ant visados pakabinta 
ligoninėje ant sienos, o kurie 

'aukos mažiau 25 dolerių, tų 
1 vardai ir pavardės bus įrašy
ta į specialę knygą, o ta kny
ga taipgi ant visados pasiliks 
ligoninėje dėl visuomenės pa
sižiūrėjimo, kas prisidėjo.

Tad lawrencieciai, kurie 
aukosite tam tikslui, būkite 
pasirengę aukoti šiame išva-

• žiavime.
A. Taraška, 
LPTK, Lawrence

liotu viai 
Aušros Lawrence, bet ir 

Nashua, Haverhill 
sų apylinkių.

Kurie nesate buvę 
uote, kur randasi Maple Par
kas, atvažiavę į Lawrence ar 
i Methuen, susiraskite Howe 
St., Methuen (iš Lawrence 
reikia važiuoti Jackson Stree- 

itu, tai Įvažiuosite tiesiai į 
Howe Streetu 
numerio 209 

kryžiavojasi

iš 
ir

ir neži-

rykų. Draugės mezgėjos daug 
yra prisidėjusios su rankų 
darbu; yra numezgusios daug 
visokių mezginių Lietuvos 
žmonėms.

Pinigiškai stambesnės įplau- Howe Street), 
kos dalinasi šiaip: per dvejas 
A. Bimbos prakalbas aukų su
rinkta $800.

važiuokite iki 
i Howe St., ten 
illowe ir Maple Streetai, ant 

Kai Lietuva buvo išvaduo- hampo matysite nurodymą Į 
ta nuo nacinės okupacijos, į Maple Park ir, pasukę Į Ma- 
draugai rengė džiaugsmo pa- i PL St., 
res, i. ?. 
finansinės paramos 
žmonėms. Nuo parių 
karnai: A. Stripeikos, 
čio V. Sherelio $304; 
lio $126; A. Saulėno 
G. Kudirkos $50. 
aukavo $100. Visiems prisidė- 
jusiems su aukomis širdingai i Mūsų išvažiavime pakalbėjęs, 
ačiū.

Pirmas Piknikas
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 3-čios Apskrities 
piknikas įvyks 26 d. gegužės, 
Lietuvių Liuosybės Parke, 340 ; 
Mitchefl z z 

! Tai bus toj pačioj vietoj, kur [ 
Iš šeštadienio į sekmadienį, j buvo praeitais metais. Tiktai' 

; 12 d. gegužės, vagiliai atplė-:šiemt pikniko dalyviams bus [ 
išė Petro Pivariuno kepyklos i didelis nusistebėjimas, kai pa-1 
i duris, sudaužė seifą ir išnešė ■ matys naują šokių svetainę 
apie $20,000 vertės bonų ir Į pačiame parke ir šokikai ga- 
apie $4,000 pinigais. Taip bu- les šokti ir kvėpuoti tyru oru. 

Yra ir daugiau pagerinimų 
i prie parko.

Gegužės 20 d. apsivedė sū- Rengėjai deda daug pa
inus Petro Jonkaus, saliūninin- stangų, kad šis pirmas pikni-

alaus.

d. birželio.

Gegužės 10 d. pasimirė 
[North Side senas gyventojas 
I Domininkas Krikstanas, apie 
74 metų amžiaus. Dirbo už 
duonkepį Hanks kepykloj per 

j ilgus metus. Paliko moterį, dvi 
| dukteris, vieną sūnų. Palaido- 
! tas su bažnytinėmis apeigo- 
;mis 13 d. gegužės, Šv. Kazi- 
| miero kapinėse.

/

(Bus daugiau)

KliuboSūnų Draugystės 
maršalka Jonas Šimkus serga, 
Randasi šv. Jono Ligoninėj. 
Prisimetė gangrena. Nupjo- 

|vė koją ir kelis rankos pirš
tus. žmogus turi didelę šeimą. 
Jau nuo seniai nesveikuoja.

vo pranešta per radio.

i ko, su Radeckio dukteria. 
; Taipgi apsivedė Kazimiero 
■Kumzo sūnus su svetimtaute.

pavažiuosite ' keletą 
ir buvo sukelta nemažai į šimtų žingsnių^ rasite išvažia- 

Lietuvos ; v'mo vietą. Iš Lawrence eis 
liko se- specialiai busai iki Maple 
D. Kru- Park. .
F. Šatl- i Nesivėlinkit atvažiuot, nes 
$84.50; Bimbos kalba prasidės antrą 

Ch. Ruka valanda, vėliau atvažiavę ne
girdėsite pilnos prakalbos.

jis turi važiuoti į’Bostoną, sa
kyti ten prakalbą vakare, tad 

i laukti tų, kurie pasivėlins at
važiuoti į ‘ išvažiavimą, nebus 

l galima.
Išvažiavime bus galima gau- 

A T. , T ti įvairių užkandžių, o kurieAve., Linden, N. J. ! .. . ..’ ’ norės, galės gauti ir pilnus
pietus. Taipgi bus visokių gė- 

: rimų — lengvų 
Inančių.

Uždarbis nuo 
mo eis be galo 
toniniam Lietuvos reikalui, tai 
yra, šiam reikalui: Lietuvos 
sostinėj yra statdma ligoninė, 
kurioj bus tyrinėjama ir gy
doma vėžys ir kitos, "iki šiol ■ 
niekur pasaulyje nenugalimos; 

j ligos, tą ligoninę pastatys pa-' 
. , į tvs Lietuvos žmonės, o mes,!viskuo1 __- —

* K M I .A.geri- :

kas būtų visapusiai pasekmin
gas. Mes tikimės, kad šiemet' 
pikniko dalyvūyi bus 
aprūpinti: va/gymais,

Sugrįžo iš kariuomenes Juo-imais ir gera programa. Siety-1 
no Choras iš Newarko pildys 
programą, po vadovyste W. i 
Žuko. Bus ir daugiau mūsų I 
draugų kovotojų, grįžusių iš 
“lapių” urvų. Tai bus miela 
juos susitikti ir su jais pasi
kalbėti. Būkite visi ir visos

Į zas Petrikas ir Pranas Man- 
deikis, kurie tarnavo užsienyj 
kelis metus.

Gegužes 12 d. pittsburghie- 
čių vienas busas (37 žmonės) 
ir ęlu automobiliai nuvyko į 
Clevelandą į lietuvių koncer
tą ir vakarienę. Labai paten-' A. Skairius

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
UETUVISKAS KABARETAS

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

s.
ATEIKITE PASIMATYTI SU GWIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □ D

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

ir pralinksmi-

šio i.švažiavi- 
svarbiam, is-

NOTARY 
PUBLIC

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

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

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

Newark 4, N. J.
IlUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUKAUSKAS
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.

TELEPHONE , 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas 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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj krcip- • 
kites prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- e 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis 0 
būsite patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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A M E R IKONŲ GINKLAI 
IR SMEGENYS DIRBA 
CHIANG KALSHEKUI

Gandai apie Stalino Sueiga 
su Trumanu

Washington. — Čia pas
klido gandai, kad liepos 
mėnesį gal įvyks prez. Tru-

Nanking. — Puolanti chi- 
nus komunistus Mandžuri- 
joj, C h i n i j o s tautininkų' mano konferencija su Sta- 
Chiang Kai-sheko armija linu, Anglijos premjeru 
yra išlavinta Amerikos ofi- Attlee ir Francijos prezi- 
cierių ir apginkluota ame- dentu Gouinu.
rikiniais ginklais. | -------------------

TIK AMERIKOS TRANS
PORTO LĖKTUVAI VEI

KIĄ CHINIJOJE

ČEVERYKŲ KAINŲ 
PAKĖLIMAS

Washington. — Nuo bir- 
rželio 1 d. bus 10 nuošimčių 

Peiping, geg. 23. - Ame-i pabrangii}ti .^verykai vy-
nkonų komandienai Chini- k ’ ’
joj sake, buk tik karimo jų . f *
transporto lėktuvai veikią J * 
Chinijoj. Tuom jie užgin
čijo pranešimus, kad ameri
konai su savo bombanešiais 
puolė chmų komunistus Į 
Mandžurijoj.

WASHINGTONAS Už 
100,000 ŽYDŲ ĮLEI

DIMĄ Į PALESTINĄ

Laisve—-liberty, Lithuanian Daily
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Penktas Puslapis

Laisvoji Sakykla HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

tuvos žmonės buvę visi sotūs.
Kad iš Lietuvos, palygina

mai nemažas eksportas buvo, 
tas tiesa, bet didelė Lietuvos 
ūkininkų dalis patys save nu- 
siskriausdami, pardavė ūkio 
produktus, kad gavus šiokių 
tokių reikmenų dėl savęs ar
ba kad pasidarius centą kitą

Sako, dabar Lietuva turi

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA JAUNŲ MERGINŲ
Patyrimas Nereikalingas

Nuolatinis Darbas
5 Dienų Savaitė 

Geros Algos
Linksmos Darbo Sąlygos

Stamford Wallpaper Co.
Entrance 153 GREENWICH AVE.

STAMFORD, CONN.
(122)

PAPRASTI DARBININKAI
ir

VYRAI ABELNAM DARBUI
Rašo P. Baranauskas

Pastaruoju laiku Amerikos 
Lietuvių Taryba yra suruošu- 
si prakalbų maršrutą vienam 
iš Lietuvos pabėgėliui, Jur
giui Savaičiui. Minimas pabė
gėlis yra atskridęs orlaiviu iš 
Švedijos, kelios savaitės tam 
atgal. Trumpai kalbant, pa
bėgėlis nėra kokis nors iš kai
mo “Motiejus,” bet jaunas 
vyrukas, Lietuvos taūtinininkų 
(prie Smetonos) išauklėtas 
produktas ir apsukrus propa
gandistas.

Gegužės 14 d. Jurgis Savai
tis kalbėjo Bridgeporte. ' Jam 
prakalbas suruošė Am. Lietu
vių Tarybos skyrius, bažnyti
nėj salėje. Į prakalbas klausy
tojų susirinko vidutinis būrys.

Kalbant Savaičiui, niekas 
obstrukcijų jokių nedarė, 
apart to, kad po prakalbų 
vienas - kitas kai ką prisimi
nė apie iš Lietuvos ateinan
čius laiškus. Klausimų rimtų 
arba debatų niekas nepatie
kė, atsižvelgiant, kad į tokias 
prakalbas daugiau žmonių 
ateina, kurie vaduojasi ne 
kuo kitu, kaip tik jausmais.

Tikiu, kad ponas Savaitis 
savo namuose. į kalba ir kalbės visur tą patį.

Newark, N. J.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

kentė — nepaprastai sunkias 
dvi operacijas. Dabar randa

mi savo namuose, 21-23 Under
wood St. Jei jau vietiniai 
draugai patingėjo parašyti ži-

Washington. — Amerikos nute> tai nors dabar aplanky- 
valstybės departmentas ofi-,kite segančią draugę, seniau- 
cialiai parėmė amerikonų-į siaTzsjetynietę’ J081®8 namuose, 
anglų komisijos patarimą1 
tuojau įleist į į______
100,000 benamių europinių 
žydų, nežiūrint, jog arabai 
tam priešinasi.

’ i Kita sena sietynietė, tai
Palestina’draugg Tes® stočkienė’ turėjo

- - ; operacija ant tonsilių; irgi 
dar serganti i
Man matosi, pas mumis yra: Tad norisi kai kurie jo pro- 
pusėtino apsileidimo, nedrau- į pagandos “perlai” pagvilden- 
giškumo prisiminti viešai, ap- ti.

Pono Savaičio žodžiais ta
riant :

I —Atvykę rusai kareiviai į

Washington. -— Nusižudė lankyti asmeniškai sergančias į
Alan Steyne, valstybes de-1 

, partmento narys.
drauges.

Remkime Svarbų Darbą
Lietuvos Raudonasis Kryžius, Lietuvos Mokslų Akademija ir 

kitos visuomeninas organizacijos steigia Vilniuje Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos Institutą-Ligoninę.

Amerikos lietuviai turime prisidėti prie šio prakilnaus darbo. 
Turime sukelti pinigų ir nupirkti tam Institutui įrengimus- 
aparatūrą.

7

i

APARATŪRA KAINUOTU APIE $50,000
Tai stambi suma pinigų, tačiaus jau apie pusę tos sumos esame 

sukėlę. Pasispauskime ir sukeikime pilną sumą $50,000.00. O 
jei sukelsime tūkstantį-kitą daugiau, tai bus dar gražiau.

Instituto įrengimui aukotojai bus atžymėti sekamai: kuris au
kos nemažiau kaip $25, tas gaus nuo Komiteto specialį Certifika- 
tą. Negana to, jojo vardas ir pavardė bus išspausdinti ant bron
zinės plokštės, kuri bus steigiamame Institute pakabinta ant sie
nos. Kas tik lankys tą Institutą, matys vardus jo įrengėjų.

O kurie aukos nemažiau kaip $5, tų vardai ir pavardės bus 
įrašyti į specialę knygą, kuri bus laikoma Institute. Mes norime, 
kad Lietuvos žmonės, kad mūsų broliai ir seserys, gyveną Lietu
voje, žinotų, kurie Amerikos lietuviai prisidėjo prie įrengimo 
jiems to svarbaus Instituto .kovai su ligomis abelnai, o su vėžio 
liga ypatingai.

Neatsidekime ant Prakalbų!
Amėrikos lietuvių atstovas Antanas Bimba, grįžęs iš Lietuvos, 

dabar važinėja su prakalbų maršrutu. Jis dar neatlankė nė pusės- 
kolonijų, kur prakalbas galima surengti, o jau oras eina šiltyn, 
artinasi karščiai. Vasaros karščiuose, aišku, su prakalbom bus 
sunku.

Neatsidėkite ant prakalbų, rinkite aukas Instituto įrengimam 
tuojau. Reikalas yra greitas ir atidėliojimai trukdys taVi mūsų 
prakilniam tikslui. Kur tik yra bent kiek lietuvių, rūpinkimės 
pakalbinti juos prisidėti prie įrengimo Tiriamosios Medicinos ir 
Vėžio Ligos Instituto Vilniuje.

Surinkę aukas, ar patys* aukodami, čekius ar money-orderius 
rašykite šiuom vardu:

Committee To Aid Lithuania
Siųskite šiuom antrašu:

417 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y

Kauną pamato apelsinus 
(oranges). Jie tuojau jais su
sidomi. Klausia, kas čia to
kie per sutvėrimai. Jiems pa
aiškinama, jog tai apelsinai, ūėl valstybinių mokesčių, 
valgomieji dalykai. Tada ru- į Sako, dabar 
sai kareiviai atsako, jog jie į maitinti Rusiją.
jau dabar žino, kas tie per Remiantis amerikonišku į 
padarai, nes pas juos Mask- į 1939 metų “World Atlas,” ! 
voje yra keletas fabrikų, ku-! kuriame statistikos rodo, kad;

tuomet Sovietų Sąjunga per 
metus pasigamino 1,117,365,- 
000 bušeliu kviečiu. Jokia ki
ta pasaulyje šalis tiek kviečių 
arba miežių bei avižų nepa- ■ 

įsigamino, kaip Sovietų Sąjun-1 
. Todėl Sovietuose jie I ga. Kuomet Lietuvoje, prie ■ 
be abejo, daugiau priei- j gerĮausių aplinkybių, buvo, 
gyventojams, negu kad ; galima pagaminti keli deset-1

rie dieną-naktį juos dirba. . . 
(Suprask, kareiviai nematę 
niekad apelsinų.)

Tačiau faktas yra, kad So
vietų pietinėje dalyje, Kryme, 
kaip tik apelsinai ir yra augi
nami. Todėl Sovietuose 
yra, 1 
narni gyventojams, __ _ . .
buvo Lietuvoje * į tūkstančių bušelių kvie-

Man lankantis 1939 metais hei miežių. Tad Lietuvos 
Lietuvoje ir važinėjant kuone Pr°duktais valgiai būtų gah- 
po visa Lietuvą, niekur kitur ma ^maitinti bent porą die- > 
nemačiau apelsinų nei bana- įSbvietl^ Sąjungos žmones, i 
nų, kaip tik Kaune ant Lais-! Nors Ponas Savaitis ir ga-: 
vės alėjos, pačiame ponijos |na ™pestingai bando propa-1 
metropolyje. Bet vienas ma- 8‘anch} pravesti piies 
žytis apelsinas buvo litas ir Lietuvos 
bananų kilogramas buvo virš j 
penkių litų. Ir kada kaimo 
samdininkas žmogus i_____
du litu'į dieną, tad argi jis Pasakaitė, 
važiuos į Kauną pirkti apeisi- į 
nų. Esu tikras, kad 80 nuoš. į 
Lietuvos gyventojų nežinojo, 
kas yra apelsinas. ,

Panas Savaitis pabrėžia la- į Iš LLD 68 Kuopos Susirinkimo 
jbai “svarbų” argumentą, kad: į 
“...laike pirmosios ir antro-į 
sios rusų okupacijos Lietuvoje I 
darbininkas f
tiktai 375 rublius mėnesiui —Į 
iškeitus doleriais, būtų tiktai !ragė. 

j 75 doleriai...

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA 

Viršlaikiai 
Jei Pageidaujama 

Geros-'Darbo Sąlygos
Kreipkitės 

REICHARD-CdULSTON 
Ine.

Mauch Chunk Road 
Bethlehem, Pa.

(J 24)

REIKIA STALIORIŲ
Turi būt patyrę prie 

BEFORE SPRAYING HAND 
SANDING 

Nuolatinis Darbas
VERNON CABINET

47 SOUTH 5TH AVE.
MT. VERNON, N. Y.

Telephone MT. VERNON 7-4386 I
(122) j

MT. CO.:

; vyriausybę 
visą Sovietų Sąjungą, 
da dalykai kalbama

naująją 
ir prieš į 
bet k a-! 

nuo au-I

ALUMINUM FOUNDRY 
Moulder lai Prie Jolt Squeezers. 

BASIC APPLIANCE CO., 
2787 E. 14th ST., BROOKLYN

PATYRUSIOS IR MOKINĖS 
PRIE VIENA IR DWEM

ADATOM MAŠINON 
NUOLATINIS DARBAS 

BONAI
NEMOKAMAI BLUE CROSS 

MEDIKALIS APTARNAVIMAS
VAKACIJOS SU ALGA 

LEHIGH UNDERWEAR 
MILLS, INC.

MAIN STREET 
COOPERSBURG, PA. 

PHONE COOPERSBURG 970 
(125)

(123)

, k ainio . .. ,v.
uždirbo s*es’ Pasl(^aro tik vaikiška KRISLAI

SUTAISYMUI 
KUMPIO 

DEŠRUKIŲ 
Departmentuose

NUOLATINIS DARBAS 
su

GERA ALGA
Kreipkitės į Superintendent 

’ 8 A. M. iki 11 A. M.

MERKEL, INC.
94-11 Sutphin Blvd. 

Jamaica, L. I.
__________________________________ (124) 

REIKALINGOS
APAČIŲ APDIRBĖJOS 

ir Vingiuotojos
Šioks-Toks Supratimas Apie Mašinas 

Pagelbėtų.
nopatyrusios prie Fellini? Mašinos ’ir 
Pinker, Tai Mes Jus Išmokysime.

Taipgi RciMa VALYTOJŲ
PATIKRINTOJ Ų 

ATRINKfcJŲ 
Patyrimas Nereikalingas

Nuolatinis Darbas -Gera Alga 
Kreipkitės

FAIRFIELD DRESS CO., 
785 Main St., Bridgeport, Conn.

(125)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
Ant 

i skaitau 
įbėgyje 
vaičiu Į i.

Hartford, Conn
10

rytojaus po debatų 
Daily Workeryj, kad 
pastarųjų keletos sa- 
į Jungtinių Valstijų 

Komunistų Partiją įstojo 
Susirinkimas atsibuvo gegu- qqq nauju narių

žės 13 d. Narių neperdaugiau- rpaĮ ]yg atsakymas 
v - v |sla dalyvavo. Bet vistiek ge- < f esi jonuliams, komunizmo 
žmogus uždirba !ras skaičius narių pasimokėjo ; ]įkams. /
--------------- 1 —: duokles ir du nauji nariai įsi-j *

;----- Šiais metais pasimirė j Prezidento Trumano įsaky-1
XT . . . r t ; i keturi kuopos nariai. Mes:mu Amerikos valdžia paėmė;
Na, tat, kada motais |bandome atpildyti jų vietas !sav0 kontrol6n minkštosios 

.. j naujais nariais. Taip pat yra:ang]įes kasyklas. Tai padary- 
. , 7 1° Is"|skaičius narių, kurie dar ne- įa įu0 tikslu, kad išvengus

keltus I dolerius, butų buvę i u^simok6jo duokliį už šiuos mainierių streiko, kuris galėtų I 
10 dolenų. Vadinusi, tadajmetus. Gerbiamieji, atlikite suparalyžiuoti visą kraštu, 
blogiau buvo, negu dabar. Ta- savo pareigas ir pasimokėkite j Matysime, kaip i tai'rea- 

guos mainieriai.

į darbininkas kaime gavo mė 
: nėšiui vidutiniai.

pro- 
puo-

i čiau po 50 litų buvo mokama! duokles.
įtik apie Marijampolę ar apie! Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Kauną—Dzūkijoj dirbo žmo-; Komitetas raportavo apie ko- 
nės ir už 35 litus į mėnesį. imiteto veikimą. Pranešė, kad Į 

Ponas Savaitis storai užak- Hartfordo ir apylinkės lietu-į 
centuoja, kad prieš karą Lie- viai turės ubai svarbią nau- 
tuvoje nebuvo nei didelių po- į jiena Komitetas rengia svar-į 
nų, nei utėlių, nei ubagų. biąsprakalbas. Kalbės Auta-i

Dėl Dievo meilės, na, kur nas Bimba, kuris lankėsi Ta-'mu lauktos 
jau daugiau buvo pasipūtu- rybų Lietuvoje ir matė, kaip | prakalbos įvyko 12 d. gegu- 
sių ponų, kaip Lietuvoje?’ mūsų broliai gyvena, ką jie | žės. Galima drąsiai sakyti, į 
Juk visi Lietuvos valdininkai turi ir ko jiems trūksta. Pra- kad tai buvo istoriškas įvykis! 
kaip tik ir buvo dideli ponai, kalbos įvyks birželio 2 d., Lie-j mūsų mieste. Rengėjai dėjo: 
kokių ir Amerikoj mažai ga-:tuvių Piliečių Kliube, 227 daug pastangų, bet ir nenusi-1 

į Įima rasti. O kalbant apie Lawrence St. Pradžia 3 vai. vylė. Svetainė prisipildė klau-l 
ubagus, nors prie Smetonos ; p0 pietų. Gerbiamieji lietuviai,; sytojais, kad net ir kėdžių 

i knvn r1” o4'° ! nepraleiskite progos, neišgir-1 pritrūko, o tai dėl to, kadi
dę draugo A. Bimbos raporto įvairių minčių žmonės žingei-' 
apie 
mą.

jiems ir buvo viešai uždrausta 
pasirodyti, tačiau aš esu nu
fotografavęs visą virtinę uba
gų ant šventoriaus Nemunai
čio miestelyje, prie bažnyčios. 
Tai buvo 1939 metais, liepos 
2-rą . dieną, 
riaus ponai 
nabagams 
nedrumstė.
davo arba į kalėjimą sodinda-;

Mat, ant švento- į 
valdininkai tiems ' 

ubagams ramybės 
Kitur juos vaiky-

Jei

Scranton, Pa.
Gražiai Pavyko A. Bimbos 

Prakalbos
Nuo seniai ir su nekantru-

Antano • Bimbos

MERGINOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Nuolatiniu Darbas, Linksma Aplinka 
VIRŠLAIKIAI 

Muzika Laike Darbo
Cord-Way Products, Inc.
86-20 38th St., Long Island City 

1-nas blokas nuo Ind. subvčs, 36th St. stoties.
. (125)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

o ką jau bekalbėti apie 
arba blusas. Juk Lie- 
valdininkai, blusos ir 
daugiausiai ,ką įgrįsda-

atsilankiusiemš į Lietuvą I

REIKALINGI

seniai ją japlankė. Kalbėtojui 
Į kalbant, visi labai ramiai už-j 
silaikė.

Pradžioj programos ir per 
įtraukoj V. Valiukas, akompa-į 
; nuo j ant savo sūnui, gražia; i
sudainavo kelias daineles. 
Užbaigus pirmą dalį kalbos 

įvyks 28 d. gegužės, 7:30 val.įbuvo renkamos aukos. Surink- 
155 Hungerford St. Draugės ta 
kviečiamos dalyvauti. — V. K.' 

(121-122)

Lietuvos žmonių gyveni-

B. Muleranka, 
LLD 68 K p. 
Fin. Rast.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Kliubo susirinki
mas 
vak., 
visos 
sekr.

VYRAI mazgojimo kambariuose, 
į MERGINOS prie flat darbo, prosi- 
i jimo ir marškinių departmentui. 
(Taipgi high school mergaitės viršaus ' 
i 16, popietiniam darbui. Kreipkitės—
PEMBROKE LAUNDRY

& CLEANERS 
396 Madison Ave.
Bridgeport, Conn, 4

(123)

.... P°. t0. buvo rodomi. RŪŠIUOTOJAI 
(paveikslai, kuriuos Antanas. V1LNONIŲ SVeterių atmatų ’ 
i parsivežė is Lietuvos, ro to Turi Būt i>atyrę

• vėl sekė kalba. Pabaigoj bu-’ Gera Alga. Nuolatinis Darbas 
LLD 84 kp.ir LDS 123 kp. rengia vo duodami klausimai, j ku- APTEKAR KNITWEAR CO., 

IWO kuopom, sekmad. geg. 26 d įriUOS kalbėtojas labai gražiai 46 Canal St., New York City.^

PATERSON, N. J.

VO.
Na, 

utėles 
tuvos 
utėlės 
vo
amerikonams. Visi, atsilankiu
sieji Lietuvoje amerikonai ne
gali pamiršti šių trijų rūšių. Rusų Parke, w. Paterson, N. J. Kel-;atsakė. Atsirado žmogus, ku- 
paiazitų. i Market St. ir išlipkite ant McBride i

Savaitis, kad |AVC £>u bloku pervažiavę krign ........ .......... — —
Lietuvoje yra daug kalėjimų : i Bridge, eikite po kaire į kalną, ten sakė atsakyti į jo klausimą.

Taigi, šios prakalbos ne tik i 
|kad suteikė daug medžiagiš-j 
įkos paramos įrengimui Tiria
mosios Medicinos ir Vėžio Li
gos Institutui Vilniuje, bet ir

rodis: Važiuokite busu No. 4 nuoi^ pavartojo
High žius. Tai jam kalbėtojas atsi-j

Kaune, Šiauliuose ir dar kitur. Irasite pikniko vietą. (120-121) 
Veikiausiai dar Sbvietų vy
riausybė nesuspėjo jų sunai
kinti arba paversti į kitus ko
kius pastatus. Bet už jų gau
sų pristatymą “kreditas” ten
ka nabašninkui Antanui Sme
tonai ir visai tai ponijos Sai
kai. Juk tai buvo Lietuvos 
tautininkų “laisvės” simbolis.

Kada kilo klausimas, kas 
Lietuvoje šaudė žydus, laike 
vokiečių okupacijos, Savaitis 
sakosi, kad jie nešatidę, ta
čiau kitame atvejyje jis klau
sytojus užtikrino, kad kurie 
žydai buvo atvaryti prie mir
ties duobės, tai nei vienas iš 
jų nepaspruko. Reiškia, sve
čias turėję tose ceremonijose 
dalyvauti, kad taip puikiai vi
są padėtį žino.

Ponas Savaitis guodžiasi, 
kad prieš šį karą Lietuva mai
tino'Anglijos imperiją ir Lie-

MONTELLO, MASS.
Dideles masines Prakalbos 

Koncertas įvyks gegužės 25 d., 7:30 
v. v. Dalyvaus Liuosybės Choras. 
Kalbūs Antanas Ęimba, neseniai su-

ir

grįžęs iš Lietuvos. Tad kviečiame vi- morališkai parodė dabartį-, 
isus dalyvauti Liet. Taut. Namo apa-,nį Lietuvos vaizdą. Ypatingai i 
tinej saleje. Įžanga veltui. — Kom. ■ atsakymų į klausimus daugi

koliojimo žod- BERNIUKAI IR MERGINOS 
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas 
GERA ALGA 

DAUG VIRŠLAIKIU 
PASTOVŪS DARBAI

BERNĄ SWISS DIALS, Inc.
80 NASSAU ST., NEW YORK CITY 

(4-tos Lubos)
(121)

(120-1211) i ko sužinota.
HARTFORD, CONN. p0 $50

Lietuvių Draugijų Sąryšis rengia £jus įr p. 
pirmą Parko Atidarymo pikniką,; p 
gegužės 26 d. Light House Grove, E. • # j; . 
Hartford, Conn. Piknikas įvyks ne-j Šlekaičiai, 
paisant ar bus lietaus ar giedra. Bus j į<aj ] 
ir dovanos duodamos. Malonėkite ne- į 
praleisti progos, dalyvaukite pikni-!
ke, nes bus geri muzikantai šokiams, į J. ir D. Elinskai, ALDLD 39 
Pradžia 12 vai. dieną. (120-121)

SO. BOSTON, MASS.
Šeštadienį, geg. 25 d., 8 v. v., 318

Broadway įvyks svarbus parengi- kas, A. Ruseckas, J. Gluoks- 
mas, tai bus pagerbimas jaunų ka- njs 
reivių-veteranų, grįžusių iš kariuo- ’ 
menės. Gaspadinės > rengiasi paga-

aukavo B. Tuškevi 
Pėstininkas.
aukavo: P. ir D. i 

. J. ir P. Mankaus- 
K. Yanušaitis,

Klevinskai, F. ir P. Indruliai

j kp. ir Lietuvių Pašai pine'
Draugija.

Po $10 aukavo: J. Navic-

P. R-eklaitienė, LDS 
kp., Dainys ir Antanas, nitrile^, vxa&pauxiKzo ' icugiaoi 1 F

minti skanią vakarienę. Rengia LLD I Po $5: M. Gustaitienė, 
moterys ir kviečia visus dalyvauti Stanynas, A. Venclavičius, 
įkartu su veteranais praleisti smi
giai laiką. — Rengėjos. (120-121). ir T. Medeliai,P. Kručas,

iRasimienė, E. Geležauskicnė, 
i D. ir M. Pociai, H. Ruben, R. 
iYanušaitis, J. Skiečius ir P. 
Rutale.

Po $2: A. Katorkienė, Emi
lija Zinkevičienė, F. Banelis, 

L ir J. M- Kunsevičienė ir Ona Py- 
pienė.

Po $1 : J. Bungarda, A. Za- 
■ leckas, J. Karinauskas, J. Ta- 
mulionienė, C. Spūdis, Matil
da V. Palinosky, • K. Mali
nauskas, M. Kalauskas, J. 
Proleikienė, A. Kairienė, M. 
Kupstienė, Ona Marčiukiene, 
A. žemaitis, M. Mociejunas ir 
A. Motejunas.

’ Nugirdęs.
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Laisves Didysis
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šertas ihislapis
■<„; t ■ ■■■ >

m
I
B

LDS 46 kp., Central Brook
lyn, N. Y., (per-J. Weiss), 
$25.

Jonas Kusi Ik a, New York Liber 
prie 
? erdvios

Mrs. Marie Engeholm,
E. 232nd St., Bronx, rado sa
vo dukrytę, 2 mėnesių am
žiaus, uždususią vygėj blan- 
ketui uždengus jai burną.

Antanas Zurinskas, Brook-

cijos, šiuo gėlių ir pavasari
nės grožės sezonu panašios ir
gi į parką ar gėlinyčią. O pa- 

'čiame piknike irgi bus grožės 
ir naudos.

Pikniko programoje dai-|dene,

■'ui. r iiiim

Įvyks Sekmadienį

BUS KLASHUS CLINTON PARKE
Maspeth, L. L, N. Y.

v’-
. □ □ □

V **

V ’.ii’• -’u ■-’v - 'tVi” ■■ r” • «
k Ve '.,U '-’r, '"'' ,

t*

' t

jau buvo minėta 
organizacijų ir dar 
be abejo, praslinkos 
tokių, kurios surin- 
parašų už išlaikymą

Penktadienis, Geguž. 24, 1946 ... ..... ..... n... .

leisti jų atstovui daly-
svarstyme mokytojos

Laisve^—Liberty, Lithuanian baily
........... , - i .i. u*.r- i

New¥iilo^^š^jZinios
Dar 20,000 Parašę 
Už OPA Išlaikymą

Vilniaus Institutui 
Aukos

Šiomis dienomis 
aukų Vilniaus Inst. 
sekamai :

Petras ir /Gabele Anuške- 
vičiai, Newark, N. J., $100.

J. Ruseckas, Brooklyn, N. 
Y., $25.

Jonas Velička, Jamaica, N.

Darbo Partija Mini 
10 Metę Sukaktį

Kas Nenori Saules, Oro Tėvai Reikalauja Balso 
ir Linksmybės Mokytoju

.v XT Jungtines tėvu grupes diliuos Sietyno Choras is New-1 ,v. . XT _
, , T‘ t , dziajame Now Yorke kreipe-kada tam yra ark, N. J., vadovybėje Walter

Žuko. Taipgi bus prakalba.
muzika šokiams. Taip

si i valstijinį 'švietimo komi- 
įsionierių Stoddard su reikala- 
I vi m u 
vauti
May Quinn bylos.

. . , . Quinn, fašistiniu polinkiu.minimo bus naudos organiza- , . ,. . . . * ‘i .. . , . , .(turinti mokytoja, tėvu reika-ųpi<_ ci]ai, kuri uoliai darbavosi,, . , , ' v .v•s< K J davimu, buvo prašalinta is mo-
, , . . . . 2 , "Ukyklos už fašistiškos minties

c ai >is, jeigu jo ulės, n c a j sjjpidima. Bet vietinė švieti- 
bar bus panaudotas svarboms !m<) Tai.yba ja tj|(Ui ni|1(g|g f 
visuomeniškiems reikalams — ; |.ita nloky](la' T(,vų neat|ai. 

pat paremti darbus jsteignnui į dūs protestai'privedė prie ios 
stovios taikos, išlaikymu! <le-1by|os sva,.stymo valstijos įstai- 

gojo, bet reikia, kad ir tėvai 
turėtų tame balsą.

. #^vorn<; j Visi to norime. Tad ir pa-
įi engimui sjnau(|oųjme>

gera proga. O geriausia pro
ga tam bus pirmame šio sezo-! Gera
no piknike, kurį rengia Lietu-! pat rasis ir vaišių — visko, ko 
vių Darbininkų Susivienijimo i reikia tinkamam pasilinksmi- 
3 apskritis, su talka New Jer-'nimui. O iš to jūsų pasilinks- 
sey-New Yorko kuopų.

Piknikas įvyks jau
madienį, gegužės 26-tą, 
t y Park,. 34 0 Mitchell 
Linden, N. J.

Lindeniečių lietuvių
ty Parkas randasi
m testavo parko, gi
gyvenimiškos priemiesčio sek- mokratijos ir žmoniškų gyvė

sj
Liber- greičiau karą laimėti.
Avė.

nimo sąlygų darbo žmonėms.

B
r 11%
H t

• ■ --W4

•Xx<

L-
J ' ■

■ '■.. r

Laisvėje 
desėtkai 
daugiau, I 
neminėtų 
ko daug 
ir pagerinimą kainų kontrolės.

Pastarosiomis dienomis New 
Yorko Piliečių Politinės Veik
los Komitetas pasiuntė dvide

šimt tūkstančių parašų sena- 
įtoriui Robert A. Taft, Senato 
i Banking and Currency Komi
teto nariui.

Peticijas palydėjo dr. J. 
Raymond Walsh laiškas, ku
riame sakoma, kad Senatas 

.“privalo sąlydžiai stoti už 
I OPA bilių, nesužalotą patai
komis.”

Ginger Rogers ir Adolphe Menjou filmoje “Heart
beat,” antra savaitė rodomoj RKO Palace Teatre^ 
Broadway ir 47th Street, New Yorke.

P ARD AVIMA I
Parsiduoda visai nauja piano-ar- 

monika, tik parvežta iš Italijos; 
puikaus išdirbimo, šešių skirtingų 
tonų. Interesuojanti tuomi galite pa
matyti pas P. Šolomską, 386 S. 2nd 
St., apt. 5-F, Brooklyn, N. Y.

(19-121)

su nauda 
Būkime 

apskrities piknike, Lin- 
gegužės 26-tą.

Pasilinksminkime 
sau, savo žmonėms. 
LDS

CIO Laimėjo Rinkimus 
Brooklyno Krautuvėj

Našlaitė Atvyko Pas 
Naują Motiną

PRANEŠIMAS

politinės
Tai su

su ruošta i i 
Commo-1

Simonovas iš .1 follywoodo 
Grįš jį Mitingą Gardene

Konstantin Simonov

Amerikos Darbo 
mini pirmąjį sayo 
veiklos dešimtmetį.- 
kakčiai atžymėti 
bankietas viešbutyje
dore, New Yorke, gegužės 24- 
tos vakarą.

Tarpe žymiųjų kalbėtojų ’ 
tikėtasi komercijos sekreto-Į 
rius Henry Wallace, valstijos 
organizacijos sekretorius Hy
man Blumberg, pirmininkas 
Sidney Hillman, kongresma- 
nai Vito Marcantonio ir A.. 
Clayton Powell, Miesto Tary
bos narys Michael J. Quill, 
valstijos CIO pirmininkas 
Louis Hollander.

Wallace prakalba trans
liuojama radio bangomis.

Įkurta 1936 metais tikslu 
pagelbėti iš naujo išrinkti į 
Rooseveltą ir Lehmaną, Dar-' 
bo Partija pasiliko ir toliau. 
Ne tik pasiliko, bet patapo; 
galinga įtaka nustatyme vals
tijos ir miesto politikos ir 
progreso.

Praeituose New Yorko 
miesto majoro rinkimuose,! iš 
1945 metais, 223,232 piliečiai jungos rašytojų, dabar 
užsirašė 
Partijos 
pirmiau, 
užsirašę

lingrado gynėjus, pradės 
tą savaitę Stanley Teatre, 
New Yorke, ten dar pasiliks 
iki šio mėnesio 30-tos.

Dar tik trijų dešimtų metų 
amžiaus, Simonovas jau yra 
apšauktas daugelio talentų 
rašytoju. Du kart jis jau lai
mėjęs rašytojų branginamą 
Stalino Prizą. Yra parašęs no
velių, poezijos, filmoms sce
narijų, scenos veikalų. O karo 
laiku tarnavo 
respondentas 
me Tarybų 
sektoriuje.

Jis, beje
gražuolę Tarybų7 Sąjungos fil
mų žvaigždę Valentiną Sero
va prisiviliojęs su eilėmis — 
ji pamylėjo jo eiles pirm pa
mylėjimo jų 
laipsnio, kad 
tų.

Simonovas

5-

kaipo karys ko
ve i k kiekviena- 
Są,jungos fronto

ir savo žmoną,

CTO Departmentinių Krau
tuvių Darbininkų Unijos Bo
kalas 1250 laimėjo teisę atsto
vauti Oppenheim-Collins dar
bininkus kolektyvėse derybo
se. Prieš porą metų praves
tuose rinkimuose ten buvo lai
mėjusi Retail Clerks Protec
tive Association, AFL. Dabar 
pravestuose 
CIO gavo 
90 balsų.

Sekama 
ko CIO,
Strauss. Kitos dvi didžiosios 
B r o o k 1 y no departmentinės 
krautuvės, Namm’s ir Loes- 
ser’s jau nuo seniau yrą 
jurisdik.ci.joj.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių šv. Jurgio Draugyste ren

gia'66 metinj pikniką birželio 29 d., 
Dexter Park, 741-11 Jamaica Ave.Gegužės 23-čią į LaGuardia

Lėktuvų stotį, New Yorke, iš Rengimo Komisija kviečia visus da-į 
Berlyno atvežta <3 metu mer-1 lyvauti, linksmai praleisti laiką gra- 

^imons ižiame sode ir erdvingoj salėje sma- 
’ : giai pasišokti prie Antano Pavidžio 

Bertrand Orkestros, kuri gros lietuviškus ir 
Kadangi amerikoniškus šokius. Į parką galė- 

- -- i site įeiti nuo 4 vai. dieną, šokiai nuo

perbalsavimuose
123 balsus, o AFL

ant programos, ša
bus Abraham &

Laivas Pribuvo su 
Šermenimis

CIO

gyte Bela Raphael 
našlaitė, saržento 
Simons auklėtinė.
SimOHS dai VIS landasi Vo- g v v vėlumos. Kviečiame daly- 
kietijoje, tai kūdikį sutiko JOvauti. Ch.4 Kundrotas, pirm, ir J. Ja-Į 
žmona Jeanne, 28 metų,

N etru ko m a ž a j a i 
susipažinti su savo 

į m ama. J os n a u j asis
išleisdamas

Tyrinėjama, del ko' ištiko 
kokia epidemiška liga laivu 
Zebulon Vance į New Yorką 
atvežamus kariškiu kūdikius, 

sugrįš į NewjTrys kūdikiai kelyje mirė, ki- 
Yorką šio menesio 29-tą, 
lyvauti 
mitinge 

’Square 
šalies ; vakai’a,

autoriaus iki to 
su juo susives-

Konstantin Simonov, vienas 
trijų žymiųjų Tarybų Są- 

įtvy-
(enrolled) Darbo ikusių į Jungtines Valstijas, 

balsuotojais. Metais'šiuo tarpu buvoja Hollywoo-
1944, 205,789 buvo į de, svečiu pas Amerikos fil-

darbiečiais. 1 mų žvaigždes mūsų
----- ;------------  žvaigždžių sostinėje. Simono-'me pagarbai jo ir dviejų kitų ■ 

ivui mūsų žvaigždės ten suruo-i plunksnos sandarbininkų-žur- kių tėvas, dr.

ti 16 susirgę. Iš tų, mažiausia 
sveikata randasi kritiš- 

Madison įkoje padėtyje. Visi 19, apart 
esą apie 6 mėnesių

Max Shapiro, 58 m., buvęs 
atvykęs iš Europos kaipo pa
bėgėlis, nuogas iššokęs per 
langą iš savo kambario 16- 
me aukšte viešbučio Salisbu
ry. Ant vietos užsimušė.

;šė tikrai žvaigždėtas priimtu-! 
. ves.

Simonovas filmų srityje nė-1 
ra naujokas, yra . veteranas 
filmoms veikalų rašytojas. Jis ' 
tikisi apie.filmų gamybos dar-! 
bus, rašybą ir techniką, pasi
kalbėti su Hollywood© eks
pertais, apsikeisti nuomone- i 
mis. Vienas iš jo vėliausių vei- .
kalų filmoje, .<Days . and nėję. Kiti pas rengėjus, 114 E. 
Nights,” apie garbingus Sta- •Q*^nd St., New Yoike, n, te c 

_____________________________ _ i liks, mitingo vakarą bus par-
■ 11 i m..............— .............  ..—r duodami kasoje.

didžiajame masiniame ! trijų
- koncerte
Gardene tos ■ dienos į dviejų, 
trečiadienį, suruošta-! amžiaus.

Vieno iš susirgusiųjų kūdi- 
John Batten- 

field, iš Norman, Okla, sako, 
kad vaikai susirgo dėl nešva
ros ant laivo. Jis sunkiai ser
gančią savo dukrytę perkėlė 
į New York Hospital.

nalistų, Ilya Ehrenburg ir ma- 
įjoro generolo Mikhail Galak- 
i tionov.

Mitingą
i Council of
■ Friendship.
nuo 60c iki
te sau dalyvumą įsigijimu ti- 

! kietų iš anksto. Po 85c tikie- 
! tai dar gaunami Laisvės rašti-

rengia National
American-Soviet
Tikietų kainos

$3.60. Užtikrinki-

MIRĖ
61 m.
South

Birželio - June 30

Programoje Dalyvaus. Visos 
Apylinkės Chorai.

Betts ir Maspęth Avės.,

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

d. Kū-

Kazimieras Damuša, 
amžiaus. Gyveno 87 
2nd Street, Brooklyn, 
Mirė namuose, geg. 23 
nas bus pašarvotas grab. S.
Aromiskio koplyčioj, 423 Me
tropolitan Avė., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks geg. 27 d., 
šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Veroniką, dvi dukteris 
Olgą ir Helen, sūnų Vytautą, 
brolį Antaną, seserį Salomėją 
šeškienę, du anūkus ir du 
žentus, Ed. Rameiką ir S. 
Aromiskį, brooklyniečiams ži
nomą laidotuvių direktorių.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graboriaus Aromiskio 
laidotuvių įstaiga.

Gatvekariui susidūrus su bu- 
su prie Church Ave. ir Kings 
Highway, Brooklyne, 12 ke
leivių sužeisti, bet nepavojin
gai. Bušo vairuotojas, Michael 
Skelly, 33 m., 617 Flatbush 
Ave., ir August Schneider, 
.66 m., 1918 E. 22nd St;, nu
vežti ligoninėn.

Laivu Wakefield praeitą 
trečiadienį parvyko iš Guam 
6,685 kariškiai jūrininkai. Iš 
tų 4,35.0 parvežti atleidimui iš 
tarnybos.

MIS

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Bntelklam garbingas laidotuves

$150 '
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. 

X

TEL. EVERGREEN 8-9770

11
1 I

i siūnas, sekr. ______
. „ . .! r-———— viešniai: 

naująja i
tėvas, | 

pirm’ išleisdamas Amerikon 
savo dukterį, buvo papasako
jęs jai, kad naujoji mama jos 
laukia. Kad jinai pas naują! 
mamą turės savo kambarėlį, I 
žaislų. Ir naujoji mama šiltai 
sutiko dukterį — iš susijau-! 
dinimo verkdama ji bučiavo 
nepažįstamą kūdikį, 
tėvus naciai nužudė Ausch
witz koncentracijos kempėj. -

Našlaitė paimta auklėti pa
sekmėje saržento Simons pa
sižadėjimo karo fronto, kad į 
jeigu jis išliks gyvas, jis paims! 
auklėti nacių nužudytų žydų 
našlaitį. Jo žmona mielai su
tiko padėti jam įvykdyti jo 
pažada.

Kol kas kūdikis kalba tik
tai vokiškai, bet Mrs. Simons 
tikisi^ neturėsianti su tuo 
dos. Jos vyras jai sakęs, 
mergiščia greit išmoksta 
ko.

(121-122)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

kurios !

be
ls ad 
bile

Mirė ketvirtas kūdikis iš at
vežtų laivu Zebulon Vance. 
Laivas atplaukė iš Le Havre 
praeitą pirmadienį.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.
p* • ■ 
H?’ i

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

s
g
39

i L=A RESTAURANT
STANLEY RUTKCNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
K<l PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS
pj Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
! S ATDARA KAS DIEN4 IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

IfaXlfri

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

8 vakare

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

Tel. south 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8868 

221 South 4th Street

• ■

Valandos: j

Penktadlbnlait* Uždaryta

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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


