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tižiajame masiniame mitinge!
Taip trumpai galima apibū

dinti visa tai, kas praeitą tre
čiadienį įvyko New York o 
Madison Sq. Gardene.

Trys tarybinės kultūros at
stovai — Uja Erenburgas, 
Konstantinas Simonovas ir 
maj. generolas Michailas Ga
laktionovas — buvo taip pri
imti ir pagerbti, kaip retas 
kuris svečias, atkeliavęs Ame
rikon iš kitos šalies.

Gerbdama juos, Amerikos 
liaudis, aišku, pagerbia didvy
rišką rusų tautą, o drauge — 
visas kitas tautas, sudarau- ■ priėmė “suminkštintą” pre- 
čias daugtautinę tarybinę so-'Zidento Trumano sumany- 
cialistinę respubliką! Imą prieš streikus. Trečia-

Prisipažinsiu: esu praleidęs dienį senatoriai 70 balsų 
desėtkus vakarų Madisono prieš 13 išbraukė iš to su- 
Gardene, bet šis buvo patsai manymo reikalavimą vers

tinai rekrutuot į armiją 
streikierius pramonėse, ku
rias valdžia užima.

Penktadienį senatas taip
gi išbraukė siūlymą atimti 
nuo seniau dirbantiems pir
menybę, jeigu jie streikuoja 
valdžios užimtose įmonėse.

Senatas 61 Balsu prieš 20 
Priėmė Trumano Sumanymą 

Streikams Laužyti
Suminkštintas” Trumano Bilius 

Turi Aštrius Dantis
Washington. — Senatas 

i šeštadienį 61 balsu prieš 20

įdomiausias.

Trys vyrai, — kiekvienas 
, savotiškas, originalus; jie ski

riasi amžiumi, išžiūra, balsu, 
temperamentu ir judėsiu.

Tačiau juose yra ir pana
šumas, kurio nematai, bet jau
ti : tai savigarbus kuklumas,
meilė taikai, troškimas maty- Iš prezidento sumanymo 
ti savo kraštą, Ameriką ir vi- pašalintas ir punktas, rei
są pasaulį vieningai veikiantį, kalaująs imt į šalies iždą 
draugiškai bendradarbiaujan
tį, visuomet taikoje gyvenan-

kierių teises pagal Wagne
rio įstatymą. Pepperio rei
kalavimas atmestas 66 bal
sais prieš 12.

Senatorių priimtas bilius 
įgaliną prezidentą daryti 
sutartis su unijom tokiose 
pramonėse, kurias valdžia 
užima. Jis skiria iki $5,000 
piniginės baudos ir vienų 
metų kalėjimo streikieriams 
ir jų vadams už biliaus lau
žymą.

trumannorisIad 
STETTINIUS PABŪTU 
SAUGUMO TARYBOJE

Dėl to ir šis milžiniškas 20,- 
000 žmonių sanbūris teisin
gai buvo pavadintas mitingu 
taikai palaikyti, mitingu tarp 
dviejų didžiausių kraštu pa
saulyje draugiškumui puose
lėti.

Kas negirdėjo Iljos Eren- 
burgo vardo? Tik tas, kuris 

* nieku nesidomi, nieko nežino.
Karo metu Erenburgas sa

vo genialiu žurnalizmu, savo 
griežtu anti-fašistiniu žodžiu 
uždegė milionus visokių tau
tų žmonių mirtina fašizmui 
neapykanta. Jo žodis buvo ta 
karo fronto kovūnams prieš 
fašizmą energija, tuo varykliu, 
kokiu Amerikos Revoliucinio 
karo metu šio krašto kovoto
jams prieš tų laikų angliškus 
imperialistus buvo Tarno Pai
ne žodis.

—Mes kariavome ne prieš 
žmones, — iškilmingai pareiš
kia “Paryžiaus žlugimo” au
torius; — mes kariavom prieš 
fašizmą!. . .

Fašizmas nėra tik vokiškas; 
fašizmas gaminamas ir kituo
se kraštuose, reiškia, ir Ame
rikoj.

—Fašizmas yra kova prieš 
žmoniją. Tai žiauriosios pajė
gos kultas!. . .

Kaip jam atrodo Amerika?

pramonės pelnus, kurie 
įplauks tuo laiku, kada už- 
streikuota pramonė perimta 
į valdžios rankas.

Dantys prieš Streikus
Nežiūrint tūlų “suminkš

tinimų,” Trumano sumany
mas pilnas aštrių dantų 

I prieš streikierius. Jis, tarp į 
kitko, užgiria federaliųužauki „nes
teismų indžionkšinus-draus- y .. ' c dYYiii i Iri i
mes prieš streikierius ir at
ima streikieriams teises pa
gal darbinį Wagnerio įsta
tymą.

Pažangus demokratas se
natorius Pepper reikalavo 
išbraukt sumanymo skyrių, 
kuris siūlo panaikint strei-

Washington.— Prez. Tru
manas ir valstybės sekreto
rius Byrnes sakosi norį, kad 
Ed. R. Stettinius dar būtų 
Amerikos delegatu Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje. 
Stettinius rezignavo iš tos 
vietos. Jis aiškino, kad pa
sitraukiąs dėl nesveikatos.

V a 1 s t y b ės sekretorius
> griežė pirmuoju 

smuiku Saugumo Taryboje, 
laikydamas Stettinių tik sa
vo įrankiu. Tatai Stettiniui 
nepatiko. Menama, jog to
dėl jis ir pasitraukė iš Sau
gumo Tarybos.

Konstantinas Simonovas, generolas-majoras Michai
las Galaktionovas ir Uja Erenburgas, žymieji Sovietų 
korespondentai-rašytojai. Jie dabar sVečiuojasi Jungti
nėse Valstijose, apkeliaudami įvairius šios šalies mies
tus ir sritis.

Francijos Socialistai Naudoja 
Amerikos Paskolų Kaip Po

litini Savo Kapitalą

Popiežius Kišosi į Fran
cuos Rinkimus

ANGLIJA UŽTARIA 
FRANKO; SAKO, JIS 
“NEPAVOJINGAS”

Prezidentas Ruošia Laivyną 
Ir Armija prieš Marininkų 

ir Laivakrovių Streiką
Truman T or pėdavo Derybas dėl 

Sutarties, Sako Unijų Vadai
Washington. — Preziden-1 rybos tarp marininkų at- 

tas Trumanas grūmojo pa- stovų ir kompanijų. Tarpi- 
šaukt karo laivyną, pajūrių ninkauja darbo sekretorius 
sargybinius ir armiją, kad |Schwellenbach. 
sulaužytų gręsiantį preki- Trumanas savo grūmoji- 
nių marininkų streiką. ,mu darbininkams “torpeda- 

Septynios CIO marininkų Wo” tas derybas, pareiškė 
ir laivakrovių unijos su Harry Bridges ir Joseph 
apie 300,000 narių yra nu- Curran, Marininkų Vieny- 
tarusios sustreikuot birže- Kės Komiteto pirmininkai, 
lio 15 d., jeigu kompanijos Jųdviejų pareiškimas sako:

“Prez. Trumanas, praneš- 
Washingtone tęsiasi de- damas laivų kompanijoms, 

ikad jis laužys bet kokį stęęD^ 
ką, padrąsino kompanijas 

(atmesti žmoniškas sąlygas 
dėlei sutarties su unijomis.

“Ta prez.
pėda, 
jo valdžiai, jo partijai ir 
kokiai jo intencijai kandi-P 

1 datuoti į prezidentus.”
Marininkų vadai tikisi, 

kad Amerikos žmonės pra
vers Trumaną staptelėti ir 
“atsivėdinti tarp streiklau- 
žiškų jo žygių.”

atmesjų reikalavimus.

STALINAS NEPRIĖMĖ 
TRUMANO PAKVIETIMO 
Į WASHINGTON^ ~

ri, skirtingesnė nuo kitų. 
Lengva būtų apie ją priple
pėti nonsensų. Bet aš vengsiu 
tai daryti, nes gerai atmenu, 
kokių kvailybių tūli paviršu
tiniški užsieniečiai yra prira
šę apie mano šalį. . . Aš ne, 
pamėgdžiosiu tų amerikiečių 
žurnalistų, kurie atvyko į Ta
rybų Sąjungą jau su gatavai 
parašytomis apie ją knygo
mis . . .

Vatikanas. — Popiežius, 
kalbėdamas per radiją, tvir
tino, kad gręsia naujas ka
ras; sako, taika dabar esan
ti toliau, negu pirm metų, 
kada Vokietija buvo sumuš
ta.

Savo kalboj popiežius at
sikreipė ir į francūzus, kad 
steigiamojo seimo rinki
muose sekmadienį (birž. 2) 
balsuotų už krikščioniškus 
kandidatus prieš “bedie
vius” (suprask, komunis-

New York.— Anglijos de
legatas Jungt. Tautų saugu
mo komisijoje pasakojo, 
kad ^Franko fašizmas Ispa
nijoj negręsiąs taikai; Ispa
nija kariniai, girdi, silpna; 
anglai, esą, nerandą įrody
mų, kad nacių mokslininkai 
Ispanijoj gamintų Frankui 
atominius ginklus. Anglų 
atstovas taipgi tvirtino, būk 
vokiečiai Ispanijoj nepalai
ką ryšių su nacių bei fašis
tų organizacijomis užsie
niuose.

Paryžius. — Kad Franci- 
ja gauna $1,400,000,000 kre
dito - paskolos iš Amerikos, 
tatai francūzų socialistai 
skelbia kaip savo nuopelną. 
Mat, jų vadas Leonas Blum 
padarė Washingtone sutar
tį dėl tos paskolos.

Socialistai naudojo pas
kolą kaip politinį savo ka
pitalą steigiamojo Franci jos 
seimo rinkimams sekmadie
nį, birželio 2 d. Girdamiesi 
paskola, jie visaip šmeižė 
komunistus. Francūzų so
cialistų vadai, tačiaus, tylė
jo, kaip ta paskola gali atsi
liepti francūziškai pramo
nei.

14,000 Darbininku 
Streikavo prieš 
Trumano Bilių

CASE’O BILIUS LAUKIA 
PREZIDENTO PARAŠO

sako, 
mui- 

lerikos 
augiau 
i ame- 
našes-

Paskolos sutartis 
kad Franci j a numjį 
tus įvežamiem iš.JH 
dirbiniams ir leis 
jų įgabenti. K adam 
rikonų darbas daug
nis ir jie gali kur kas pi
giau dirbinius pagaminti, 
tai amerikiniai dirbiniai su 
nupigintais muitais gali šlu- 
bint Franci jos pramonę.

Vienas iš paskolos sutar
ties punktų leidžia ameriko
nam įgyti ir nuosavybę 
Franci jos žemėje. O nuo
savybe gali būti ir karinės 
bazės Amerikos lėktuvams 
Franci jo j.

Amerikos Generolas 
Lee Perša Gerbti 
Kritusius Nacius

Sunku apibūdinti šį vyrą, 
kuris ir apie Tarybų Lietuvą 
yra parašęs labai gražių ir pa
lankių straipsnių.

žvilgterėjęs jin, žmogus sa
kytum, jog tai amerikietiškas 
profesorius; pailgveidis, vi- 
duraukštis ir gal būt vidur
amžis. Kai jis atsistoja estra
doje prie mikrofono, žmogus 
tikiesi išgirsti stambų baso-

(Tąsa 5-me pusi.)

Washington.— Prez. Tru- 
manas sakė, kad jis dar stu
dijuojąs kongreso priimtą 
Case’o bilių prieš streikus. 
Kongreso atstovų rūmas 
praeitą trečiadienį 230 bal
sų prieš 106 užgyrė šį bilių, 
kuris jau pirmiau buvo se
natorių priimtas. Kai kas 
dar abejoja, ar prezidentas 
pasirašys Case’o sumany
mą. Bet žymėtina, jog kon
grese už jį kalbėjo ir balsa
vo tie reakciniai demokra
tai ir republikonai, kurie 
remia p r i ešdarbininkiškus 
Trumano planus.

Case’o bilius reikalauja 
šaldyti gręsiančius streikus 
per 60 dienų; leidžia teis
man traukti unijas už su
tarčių laužymą su kompani
jomis; skiria kietas baus
mes už vadinamą prievartos 
naudojimą streiko pikieto 
eilėse ir atima iš streikierių 
įvairias teises, kurias jiems 
davė darbinis Wagnerio 
įstatymas.

Kartu Case’o bilius už
draudžia pačioms unijoms 
kontroliuoti unijinius gero
vės fondus, į kuriuos sam
dytojai moka pinigus.

Seattle, Wash. — Apie 
14,000 darbininkų streikavo 
pusę valandos, reikalauda
mi, kad kongresas atmestų 
prez. Trumano sumanymus, 
atkreiptus prieš streiko tei
sę. Tie darbininkai yra ma- 
rininkų, laivakrovių ir me
džio darbininkų unijų na
riai. Darbo pertraukoje jie 
rinko parašus po peticijo- 
mis-reikalavimais, kurie bus 
pasiųsti prezidentui ir kon
greso vadams.

Washington. — Tęsiasi 
derybos tarp kietųjų anglia
kasy klų kompanijų ir Mai- 
nierių Unijos vadų. 75,000 
mainierių šimtaprocentiniai 
streikuoja. “Be naujos su
tarties negrįšime dirbti,” 
sako jie.

Amerikos generolas John 
C. Lee, kalbėdamas Memo- 
ria (Decoration) Dienoje, 
sakė:

“Mes neturime neapykan
tos prieš kritusius kare vo
kiečius; mes neturime ne
apykantos prieš suviltą jų 
kraštą. Daugelis jų <pada
vimų yra verti atsimint. Iš
tikimas jų atsimipimas yra 
bendras mūsų ryšys su 
jais.”

Taip už vienų metų po ka
ro prieš nacius generolas 
Lee mezga naujus ryšius su 
vokiečių nacizmu ir piešia 
hitlerininkus kaip “garbin
gus karinius priešus.”

Washington.— Prez. Tru
manas pirm mėnesio kvietė 
Staliną atsilankyti į Wash- 
ingtoną. Stalino gydytojai 
įspėjo, kad ilga kelionė ga
lėtų paliesti jo sveikatą. To
dėl Stalinas* nepriėmė prez. 
Trumano pakvietimo. Apie 
tai prezidentas pranešė pa
sikalbėjime su laikraštinin
kais. Trumanas priminė, 
jog ir praeitą vasarą Pots
dame - Berlyne jis kvietė 
Staliną Washingtonan į sve
čius. Stalinas ir tuomet 
sveikatos sumetimais 
priėmė pakvietimo.

ne-

AMERIKOS ATSTOVAS 
APĖJO MAŽUMŲ 
TEISES

iglijos mok-
neturi būti

> slaptybių

London. - 
slininkai s 
jokių atoi 
tarp Jungtinių Tautų.

.4

London. — Atominių An
glijos Mokslininkų Sąjunga 
išstojo prieš atominių bpm- 
bų laikymą bet kubi-oje vie
noje šalyje. Jie patarė pa
skirstyti atom-bombas tarp 
įvairių Jungtinių Tautų ir 
laikyti jas ten bendroje tų 
tautų žinyboje.

Italijos Karalius Nusi
gando Demonstrantu

Milanas, Italija. — Stei
giamojo seimo rinkimų iš
vakarėse, šeštadienį atvyko 
į Milano katedrą karalius 
Humbertas. Prieš jį pakilo7 
tokia demonstracija, kad 
Humbertas tuneliu pa

New York.— Jungt. Tau
tų ekonominė ir socialė ta
ryba pirmoj on vieton pasta
tė spaudos laisvę ir patarė 
paskirti nuolatinę tam ko
misiją. Sovietų delegatas 
toje taryboje, Nikolajus Fe-'iš katedros ir pasislėpė
onovas nurodė, kad tarybos 
dauguma nekreipia dėmesio 
į daug svarbesnį klausimą, 
kad jinai nieko nesako apie 
reikalą panaikint kitataučių 
bei tautinių mažumų perse
kiojimą ir skriaudimą. Am
erikos delegatas Winant 
taipgi pabrėžė žinių laisvės

minios.
Prieš steigiamojo seimo 

rinkimus birž. 2 d. karaliaus 
agentai per radiją ir kitais 
būdais smarkiai agitavo už 
monarchijos palaikymą.

klausimą, bet užuolanka ap
ėjo tautinės lygybes reikalą.

PAMATINIAI MARININKŲ
REIKALAVIMAI

Washington. —, CIO ma
rininkų unijos stato laivų 
kompanijoms šitokius rei
kalavimus :

Pridėti 22 iki 35 centų al
gos per valandą; įvesti 8 
valandų darbo dieną, 40 va
landų savaitę; po aštuonių 
valandų darbo paroje mokė
ti už viršlaikius, viso po 
$1.25 iki $1.75 valandai; al
gų priedus mokėti ir už pra
eitą laiką, pradedant nuo 
1945 m. spalių 1 d.

Marininkų laivakrovių 
vadai Bridges ir J. -Curran 
pareiškė, kad prez. Trumą-

nas ir jo partija buvo pasi
žadėję remti marininkų ko
vą už 40 valandų darbo sa
vaitę. Dabar Trumanas lau
žo tą pažadą, grūmodamas 
ginkluotomis jėgomis sulau
žyti darbininkų streiką.

Marininkai iki šiol turėjo 
dirbti po 50 iki 63 valandų 
savaitėje; ir darbo laiko su
trumpinimas yra pamatinis 
jų reikalavimas, sako Brid
ges ir Curran.

Islandija patenkinta pre
kybos sutarčia su Sovietais*
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Už Savo Teises!
Liaudies protestai atkreipė atydą ir didžiuma se

natorių atmetė Trumano biliaus tuos punktus, kurie rei
kalavo priversti streikuojančius darbininkus dirbti. Bet 
patsai bilius dar neatmestas, dar jis kabo, kaip kardas 
ant liaudies demokratijos.

Case’o bilius, kuris buvo taip pat pagamintas pa
gal Trumano reikalavimą, jau yra pravarytas kongrese 
ir senate. Case’o bilius dabar yra paduotas prezidentui 
Trumanui pasirašyti, ir jeigu jis tą padarys, tai bilius 
taps įstatymu. Jau daug kartu rašėme, kad tas bilius 
faktiškai uždraudžia streikus, kad jis būtų didžiausias 
Amerikos liaudies demokratijai smūgis! Jį gali tik pre
zidentas Trumanas vetuoti—nepasirašyti. Ir Mr. Tru- 
manas tą padarys tik tada, jeigu liaudis siųs jam tele
gramas ir reikalaus tą padaryti.

Todėl siųskite telegramas senatoriams, reikalaujant 
atmesti Trumano bilių ir prezidentui Trumanui, reika- 
laujant^Vetuoti Case’o bilių.

Antrasis Mainierių Streikas
Pasibaigė minkštosios anglies mainierių streikas. 

Turčiai, kurie taip ilgai visaip išsisukinėjo ir atsisakė 
išpildyti minkštosios anglies kasėjų reikalavimus, pa
galiau, turėjo didžiumoj juos išpildyti. Dabar turčiai 
šaukia, kad jiems tas streikas padarė $200,000,000 nuos
tolių. Bet jie ir jų spauda visai nepaiso, kiek nukentėjo 
400,000 minkštosios anglies mainierių ir jų šeimynos 
laike streiko!

Dabar prasidėjo apie 100,000 kietosios anglies Penn
sylvania mainierių streikas. Jų kontraktas pasibaigė ir 
anglies kompanijos nenori išpildyti mainierių reikalavi
mus ir pasirašyti naują kontraktą.

Mes pasitikime, kad kietosios anglies mainieriai lai
kysis tvirtai ir jų reikalavimai turės būti išpildyti.

Čia metasi į akį ADF unijų netvarka,—prie tos pat 
United Mine Workers unijos priklauso minkštosios ir 
kietosios anglies kasėjai, bet vienų kontraktas pasibaigia 
vienu laiku, o kitų—kitu. Visi kasėjai yra vienos unijos 
nariai ir jeigu kontraktas baigtųsi tuo pat laiku, tai bū
tų lengvesnė kova.

Iranas Pažabojo Savo Atstovą
Visi pamename, kiek Jungtinių Tautų Saugumo Ta

ryboj sukėlė triukšmo Irano klausimu prieš Tarybų Są
jungą. Tame skandale angliškai kalbančių imperialistų 
įrankiu buvo Irano atstovas Hussein Ala. Tai jis darė 
visokius Tarybų Sąjungai apkaltinimus patsai nuo savęs, 
tai jis įteikė visokius skundus. Dažnai Irano vyriausybė 
iš Teherano sakė, kad Hussein Ala pertoli eina, kad jis 
kitaip “informuoja” Saugumo Tarybą, negu dalykai Ira
ne yra.

Hussein Ala virto tikras “žvaigždė” naujų karo pro
vokatorių rankose. Turčių spauda kėlė jį į padanges, 
didžiavosi ir paveikslus talpino, kaip kokio artisto.

Pagaliau, Irano vyriausybė suvaldė tą imperialistinį 
nykštuką—jam uždraudė daryti bent kokį naują pareiš
kimą Saugumo Taryboj. Tokis Irano vyriausybės pa
sielgimas yra prikalimas prie gėdos stulpo ne vien Hu
ssein Ala, bet ir tų, kurie tą nykštuką naudojo savo 
politikai. Ne veltui pasklido žinios, kad jau Mr. Ed. 
Stettinius ketina pasitraukti iš Jungtinių Valstijų atsto
vo toj organizacijoj.

Galimas dalykas, kad greitai Hussein Ala ir Mr. 
Stettinius prasišalins iš tos organizacijos veiklos, bet 
jie tą organizaciją jau pusėtinai apgriovė, jos pasitikėji
mą tarpe žmonių, kaipo taikos palaikymo organizacijos, 

į jau pakirto.
Tą kietai atžymėjo Sovietų Sąjungos atstovas toj 

organizacijoj Andrei Gromyko, kalbėdamas Madison 
Square Gardene, kad tūlos valstybės (Jungtinės Valstijos 
ir Anglija) pavertė Jungt. Tautas savo politikos įran- 

• kiu, kad kitoms šalims padiktuoti savo valią. Aišku, 
kad tokiam padiktavimui nesiduoda kitos šalys, ypatin
gai Tarybų Sąjunga ir todėl Jungtinės Tautos atsidūrė 
pavojuje. 

• »

Nacionalizacijos Klausimu Bus
If' Balsavimai Saksonijoj

Tarybų Sąjungos okVpuotoj Vokietijos dalyj—Sak- 
sonijoj jau senai valstiečiai pasidalino buvusių ponų ir 
generolų dvarus. Tai pirmoji Vokietijos provincija, ku
ri pradėjo “bolševikiškai” žemės klausimą rišti. Ją pa
sekė ir kitos Vokietijos provincijos, kurios yra Sovietų 

J pkupacijoj. t
Birželio 30 dieną Saksonijoj įvyks balsavimai,—bus 

sprendžiama ar nacionalizuoti—suvisuomeninti fabrikus

Pašalpa ir Muitai Lietuvoje
Lietuvos miestai ir mies

teliai yra baisiai sugriauti, 
baisiai sužaloti. Ypatingai 
skaudžiai nukentėjo Lietu
vos pramonė. Tą baisųjgrio- 
vimo darbą atliko, kaip jau 
žinome, besitraukdami vo
kiečiai hitlerininkai ir jų 
past umdėliai lietuviškieji 
fašistai.

Iš tų baisių medžiaginių 
griuvėsių Lietuvai prisikel
ti savo locnomis spėkomis 
imtų keletą desėtkų metų. 
Jos laimė, kad jinai yra; da
limi didžiosios Tarybų Są
jungos. Kitos tarybinės re
spublikos, medžiaginiai ne- 
sugriaut os šiame kare, 
šiandien teikia didžiausią 
Tarybų Lietuvai paramą. Ir 
tiktai pagalba jųjų Lietuva 
galės savo pramoninę gamy
bą į penkis metus pastaty
ti ant prieškarinio lygio.

Iš kitos pusės, [Lietuva, 
būdama Tarybų Sąjungoje, 
kaip ir visos kitos respub
likos, turi prisitaikyti prie 
tam tikrų sąlygų. Yra, pa
vyzdžiui, tam tikri potvar
kiai, kurie yra federąliniai 
ir privalomi visoms respub
likoms. Lygiai taip, kaip 
Jungtinėse Valstijose: Čia 
irgi kiekviena valstija turi 
prisitaikyti prie federalinių 
potvarkių bei įstatymų. Pa
imkime, pa v., paštą, gele
žinkelius, užsieninę preky
bą ir tt., tai vis vįsašalinis 
(federalinis) reikalas. Be
protystė, juk, būtų turėti 48 
paštus ir kiekvienai valsti
jai skirtingą pašto ženklelį.

Panaši padėtis yra Tary
bų Sąjungoje. Ji susideda 
iš 16 respublikų. .Ten irgi 
paštas, užsieninė prekyba 
ir tt., yra visašališkas (fe
deralinis) reikalas.

Kiekvienas Amerikos lie
tuvis privalo žinoti ir nie
kados nepamiršti, kad Lie
tuva yra tiktai viena iš tų 
16 respublikų. Ją taipgi lie
čia tam tikri visašaliniai 
įstatymai ir potvarkiai.

Pavyzdžiui, Tarybų > Są
junga jau nuo seniai laiko
si tam tikros politikos mui
tų klausimu, prie kurios 
tenka prisitaikyti visoms 
respublikoms.

Tie muitai ant įvežamų iš 
užsienio daiktų yra gana 
aukšti.

Kad kiekviena šalis už 
tam tikrus įvežamus daik
tus ima muitus, tai ; žino 
kiekvienas. Kiekviena ša
lis laikosi savotiškos politi
kos, žiūri savo interesų ir 
i š r o k a v imu. Jungtinėse 
Valstijose, pavyzdžiui, išeina 
amžina kova tarpe dviejų 
kapitalistinių grupių —vie
na stoja už aukštus muitus, 
kita už žemus. Politiniam 
mūsų šalies - gyvenime, re- 
publikonų partija yra aukš
tų muitų partija, o demo
kratų — žemų muitų.

Tai visa reikia turėti 
mintyje, kai šiandien eina 
klausimas apie Amerikos 
lietuvių siunčiamus daiktus 
savo giminėms bei pažįsta
miems Lietuvoje. Tūli žmo
nės nervuojasi ir pyksta. O 
dar kiti šį dalyką panaudo
ja piktai propagandai prieš 
Tarybų Lietuvą. Vienas ki
tas silpnadvasis, be abejo, 
pasiduoda tai propagandai. 
Nu, girdi, aš noriu pasiųsti 
savo giminėms' rūbų, o čia 
muitai nesvietiški! Jis irgi 
pyksta ir barasi ant Tary

bų Lietuvos.
Kaip visais kitais melo ir 

fašistinės propagandos rei
kalais Chicagos menševikų 
dienraščio redaktorius šian
dien stovi pirmosiose eilėse, 
taip šiuomi muitų klausi
mu. “Muitas pašalpai!”, 
šaukia jis. Girdg “tokio 
dalyko, kaip pasaulis stovi, 
dar nebuvo girdėti, kad val
džia plėštų muitus iš nelai
mingų savo piliečių, kurie 
gauna pašalpą iš užsienio, 
arba iš žmonių, kurie tuos 
pavargėlius nori sušelpti!” 
(N., geg. 18 d.). Bet juk 
tai bjaurus, begėdiškas me
las. Tarybine vyriausybė 
neima jokių muitų už pa
šalpą. Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas yra pa
siuntęs desėtkūs tonų Tūbų, 
čeverykų ir kitokių pašalpos 
reikmenų, bet nėra mokėjęs 
niekam nei vieno cento mui
tų. Desėtkai tūkstančių 
Lietuvos žmonių, kurie tais 
daiktais buvo sušelpti, ne
mokėjo jokių muitų!

Siuntimas savo giminėms 
daiktų iš užsienio nėra jo
kia pašalpa.

Tai žino kiekvienas. Tai 
negali nežinoti Naujienų re
daktorius. Pavyzdžiui, tu 
pasiuntei savo broliui Lie
tuvoje siuntinį rūbų. Bet 
gal jis ten gerai gyvena, gal 
jam tie rūbai yra nereika
lingi, arba bent jau jis be 
jų gali gražiai apseiti. Tuo 
būdu jis juos pardavinėja 
kitiems labai aukšta kaina. 
Tai kokia čia pašalpa? Nė
ra jokios pašalpos. Tai gry
nas biznio reikalas. Taip vi
sose šalyse yra žiūrima į 
daiktu siuntimą užsienin 
bei gavimą iš užsienio.

Arba dar taip gali būti: 
Lietuvoje gyvenąs žmogus 
turi daug giminių Ameri
koje. Jis su jais susitaria 
ir jie jam siuntinėja “dova
nas.” O jis Kaune sau iš to 
gražų biznį daro!

Aukštais muitais “grieši- 
ja” ne viena Tarybų Sąjun
ga. Štai pavyzdys. Prieš 
porą metų aš važiavau į 
Montrealą., Kartu važiavo 
ir tūlas Amerikos kareivis 
—važiavo aplankyti savo 
meilužę Kanadoje. Neno
rėdamas, matyt, pasirodyti 
skupuoliu, jis vežė jai įvai
rių dovanėlių. Atsimenu, 
vežė gražų me gstinėlį 
(sweatheri), sijonėlį ir dar 
ką. ’Bet jį užklupo žmogus 
iš Kanados muitinės ir pra
dėjo tyrinėti tas jojo dova
nelės. Jis atsivertė “įsta
tymus” ir pradėjo skaičiuo
ti, kiek kareivis turės su
mokėti muito. Vaikinas net 
nubalo, kai išgirdo/kad tai 
bus net keturioliką dolerių! 
Jokie kareivio aiškinimai ir 
teisinimaisi nieko nereiškė. 
Įstatymas yra įstatymas! 
Vargšas paliko daiktus pas 
muitininką ir grįždamas at
gal, juos pasiims. Pas mei
lužę nuvažiavo be jokios 
dovanėlės. Nes argi jis mo
kėsiąs $14 muito už $9 ver
tės daiktus!

Dar niekur nemačiau, kad 
Naujienų redaktorius ar 
kas kitas iš tos politinės 
grupės būtų amžinai pra
keikęs Kanados valdžią už 
tokius nesvietiškus muitus.

Šiomis pastabomis aš ne
noriu, teisinti aukštus mui
tus. Man irgi daug geriau

siškai žemi, arba jeigu jų 
visiškai nebūtų. Bet mes 
gyvename tokiam pasaulyje, 
kuriame muitai yrą — vie
nur jie aukštesni, kitur že
mesni. Su jais tenka skai
tytis. Burnojimais bei me
lavimu, kad Tarybų Sąjun
gos vyriausybė esanti uždė
jus muitus ant pašalpos, pa
dėties nepataisysime. Tokia 
fašistinė propaganda tiktai 
pakenkia visam Lietuvos 
reikalui, 

t

Siuntimui Lietuvon pa
šalpos durys plačiai atda
ros. Tai puikiai parodo ke
leto metų Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto c veikla 
dėl Lietuvos žmonių. Už 
pasiųstą per Komitetą pa
šalpą niekas niekam jokių 
muitų nemokėjo ir nemoka. 
Lietuvoje ją gauna tie žmo
nės, . kurie nuo karo tikrai 
nukentėjo ir kuriems pa
šalpa yra tikrai reikalinga.

A. Bimba.

Newark, N. J.
čia įžymime dar daugiau 

aukų, surinktų prakalbose ge
gužes 8 d., kur kalbėjo An
tanas Bimba, Šv. Jurgio Dr-tės 
salėje :

Alfonsas Kaziukaitis $10.
Po $2: B. Bajoras, Mačins- 

kas.
Po $1: Kisielienė, Rakickas, 

želionis, J. Stenionis, W. Šta
ras, M. Stanler, Driskius, 
Draugas.

Komisija.

patiktų, jeigu jie butų vi-

ir dirbtuves, tai yra, paverčiant visos liaudies nuosavy
be, ar palikti juos atskiriems turčiams.

Saksonija turi apie 6,000,000 gyventojų, tai du kar
tus tiek, kaip Lietuva. Saksonijoj yra apie 5,000 fabrikų, 
dirbtuvių ir fabrikėlių. Jų tarpe yra apie 500 didelių 
fabrikų! kaip tai, automobilių, plieno, mašinų gaminimo 
ir kitokių. Korespondentė Marg. Higgins mano, kad 
didelė didžiuma piliečių pasisakys už industrijos nacio
nalizaciją. ~ •

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

TJECENT SIGNS on the poli- 
** tical. horizon indicate that 
the Republican Party will play 
both ends against the middle 
in the Congressional elections 
next fall. On the one hand, the 
Republican Party will present 
itself as a knight in shining ar
mor, as a champion of labor. 
On the other hand, it will pose 
the campaign as a “fight bet
ween communism and repub
licanism,” with the Party pre
senting itself as a bulwark 
against communism.

In the former case the Re
publican Party will seek to ex
ploit recent labor opposition to 
Truman's anti-labor policies. 
It is more than likely, that the 
Republicans will point to their 
solid opposition to the Presi
dent’s strike breaking measure. 
They are sure to try to capi
talize on the fact, that by a pe
culiar political quirk, they hap
pened to be on the same side 
with the majority of organized 
labor on this issue.

—o—
Motives behind Republican 

opposition to the President’s 
anti-labor measures differ, of 
course, from the reasons labor 
is opposing the measures. With 
the Republicans it has been 
consistent to oppose most mea
sures put forward by the ad
ministration. This includes op
position to measures which in 
somewise would be beneficial 
to labor. In this particular in
stance, it happened that Pre-

Amer. Raudonasis Kryžius Padeda Tau
pyti Išalkusiam Pasauliui Maistą

nimo kursai, dalis organizaci
jos karo laiku veikimo, dabar 
plečiami palengvinti dabarti
nę padėtį. Kursai mokina šei
mininkes, kaip planuoti valgį, 
kad užlaikius šeimos sveikatą

Parūpinti 'daugiau • maisto 
išnikusiems žmonėms karo iš- 
teriotose šalyse, Amerikos 
Raudojo Kryžiaus visi resursai 
naudojami prezidento Truma
no Pašalpos programai.

Per Raudonojo Kryžiaus 
skyrius visoje šalyje šeiminin
kės gali gauti informacijų 
apie programą, ir kaip Rau
donasis Kryžius pasiruošęs 
joms padėti taupyti kviečius, 
riebalus ir visą kitą svarbų 
maistą. Krautuvėse ir restau- 
ranuose Raudonojo Kryžiaus 
iškabos siūlo patarimų pirkę- [ 
jams ir valgytojams. Ir mo
kyklų vaikai, per Junior Red 
Cross gauna patarimu, kaip 
jie ir jų šeimos savo namuose ‘ 
gali padėti taupyti maistą.

Raudonojo Kryžiaus maiti-!

ir tuo pačiu laiku taupyti 
maistą kitiems. Pataria, kaip 
laikyti miltus ir duoną, rie
balus, kaip pirkti maistą, kad 
neeikvoti nei mažiausios dale
lės. Pataria, kaip gaminti 
maistą.

Per Raudonojo Kryžiaus 
skyrius galima gauti kalbėto
jų mitingams ir visokiems su
sirinkimams. Raud. Kryžius 
padės visokioms grupėms, ku
rios tik planuoja specialius 
veikimus ir parodas.

A. R. K.

Pį“WANTED - MORE HOMES” ©j

Millions of Americans are asking: “What’s holding up the housing 
program?” Throwing revealing light on this important question is 
March of Time’s “Wanted — More Homes,” whose facts will be sen
sational news to prospective home-owners. Veterans who had hopes 
of a modern “dream house” with the newest advances in living con
veniences, like the aluminum dwelling of Buckminster Fuller (centre), 
are due for a rude awakening . . . Demand for building materials 
(upper left) exceeds peak production, and there is no back-log . . . 
Meanwhile (upper right) unscrupulous building superintendents and 
landlords make a field day of the house-hunter’s desperation, with 
bribes and OPA violations rampant ... To meet this emergency, 
President Truman has appointed as Housing Expeditor, Wilson Wyatt 
(man on right inspecting prefabricated house) an authority on city 
planning and housing, whose task it is to evolve an all-over program 
to meet the crisis. He hopes to relieve a situation that finds people 
forced to live in houseboats, their children rowing to school; others 
moving into condemned buildings. With widespread public support, 
Wyatt/Thopes, obsolete building codes sand restrictivefTconstruction 
'methods can be abolished, preparing the way for a new era of home
building-throughout the U. S. ....  ...........

sident Truman switched his po
sition. T'he President came out 
with a measure aimed at labor, 
and the solid block of labor 
which the Democrats could 
count on previously for support 
logically switched against the 
President.

—o—
It would be wrong to believe, 

however, that the Republicans 
are opposing H. R. 6578 be
cause it is aimed at labor. They 
have an anti-labor policy of 
their own and would prefer to 
see the Case Bill enacted. Their 
opposition to the Truman bill 
is that it delays the passage of 
the Case bill, to which labor is 
equally opposed.

—o—
In the latter case, parading 

as crusaders against commu
nism, the Republicans will be 
endeavoring to stem the grow
ing tide of independent politi
cal action on the part of labor.

According to the declaration 
of their national chairman B. 
Carroll Reece, the Republicans 
will be aiming their fire 
against such organizations as 
the CIO-Political Action Com
mittee.

“Republican candidates for 
the Senate and the House this 
year will not be running 
against candidates of the De
mocratic Party, but against 

Political Action Committee 
candidates,” Mr. Reece told 
Republican leaders in Missouri 
last week.

—o—
Obviously, the Republicans 

recognize that labor will be 
more discreet in the candidates 
it will support. It is plain too, 
that the Republicans can see 
the sharp cleavage that has 
'taken place between labor and 
the Democratic Party. It would 
like -tonuse this cleavage tb its 
advantage, but labor will not 
support a party which has been 
consistently anti-labor. And 
the Republican Party, from all 
evidence, prefers to continue as 
an anti-labor force. It hopes 
to divert labor’s dis-satisfac
tion with Truman’s policies, 
however, and will put forth the 
“red bogey” in an effort to 
scare supporters away from 
CIO-PAC candidates.

—o—
The logic here is simple. La

bor has turned against the /De
mocratic Party. Greatzsections 
of labor who formerly voted for 
Democratic Party candidates 
will hesitate to do so now that 
a Democrat President has 
framed one of the most vicious 
anti-labor bills in history. But 
these same voters, whose fun
damental political knowledge 
tells them that the Republicans 
are the spear-head .of anti-labor 
forces, will not suddenly switch 
their votes to the Republican 
Party. They will be looking- 
for a more genuine political 
representative of labor. Un
doubtedly many will lend their 
support to thę ČIO-PAC, and 
other . independent political 
action groups. The Republicans 
fear this, realizing that the 
CIO-PAC and other indepen
dent political groups have the 
appeal which would prevent a 

j mass labor swing into the Re- 
■ publican column. So up comes 
Į the old rotten and smelly red- 
herring. The Republicans hope 
to use it to so smear the inde
pendent political action groups 
so as to scare large sections of 
labor into voting for the Re
publican Party.

—o—
The Republicans arc past 

masters of such schemes. It 
hasn’t gotten them anywhere 
in the past. The situation, of 
course, will be greatly different 
this year. At the moment, it 
seems that the marriage of la
bor and the Democratic Party 
is headed for the jagged rocks ? 
of divorce. Anything can hap
pen in the congressional elec
tions this fall. '

N
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Trečias Puslapis

Elektra Kaunui Kauno Universitetas

po- 
dar 
viso 
ka-

šiame technikos amžiuje 
elektros energija vaidina svar
biausią vaidmenį. Be jos neį
manomas kiti; pramonės šakų 
veikimas, o taip pat ji nepa
keičiamai reikalinga buities 
reikalams.

Vokiškieji okupantai tai pil
nai numatė, todėl traukda
miesi išsprogdino beveik visas 
didesnes elektros jėgaines — 
jų tarpe ir Petrašiūnų elektros 
stotį.

Tarybinė liaudis, pradėjusi 
atstatydinti vokiškųjų barba
rų sugriautas Kauno pramo
nės įmones, pirmiausia atkrei
pė dėmesį į miesto aprūpini
mą elektros energija. Kadangi 
Petrašiūnų elektros jėgainė 
buvo taip baisiai sugriauta, 
kad greitu laiku jos bent da
limi atstatyti buvo neįmano
ma, todėl buvo surasti laiki
ni įrengimai, kad patenkintų 
bent minimalius elektros ener
gijos pareikalavimus. Tam 
tikslui buvo panaudota popie-, 
riaus fabriko elektros jėgai
nė, dalimi atstatyta Kauno

32 (40 tonų) vai. galingumo 
ir 1-mą turbiną 3,200 kw ga
lingumo. Pirmos turbinos ge
neratorius buvo vokiškų oku
pantų demontuotas ir išvež
tas, jo vieton iš Kirovo vardo 
fabriko “Elektrosila” jau gau
tas naujas generatorius.

Šios dalies atstatymo termi
nas 1946 m. birželio mėn.

Antroje eilėje turi būti at
statytas visas pastatas ir jė
gainė turi pasiekti pilną pro
jekte numatytą pajėgumą.

Be Kauno miesto įstaigų ir 
įmonių pagalbos laiku atsta
tyti elektrinės būtų neįmano
ma. Daugelis įmonių prie šio 
darbo jau prisidėjo ir staty
bos aprūpinimas medžiago
mis, mechanizmais žymiai pa
gerėjo. Pav., Palemono ply
tinė įsipareigojo duoti kas
dien po 20,000 plytų, Sargėnų 
plytinė duos jau turimas 50,- 
000 plytų, Metalo Trestas — 
atlieti trūkstamas katilo da
lis, padėti metalu ir kt., Miško 
Pramonės Ministerija ir fabri- 

Ikas “Aušra” — pagaminti 
dizelinė stotis bei įrengti du ]angus jr duris ir t.t. 
energotraukiniai. ~

Aišku, kad šie laikinieji statybinių 
įrengimai negalėjo ir negali pagerėjo ir atsirado tinkames- 
patenkinti visų pramonės įmo- n§s sąlygos pradėti spartesniu 
nių ir buities reikalavimų, to-;tempU vykdyti Petrašiūnų 
dėl partijos ir vyriausybės bu-' elektrinės atstatymo darbus 
vo duotas sunkus uždavinys į ciel to, kad su realia pagalba

Bendrai šiuo metu gavimas 
i medžiagų žymiai

Delegatams iš septynių jūrininkystės unijų suvažiavus Į San Francisco tartis 
veikti bendrai už geresnes algas ir darbo sąlygas, čia susitinka ir jų vadai. Iš 
kaires Harry Bridges, Int. Longshoremen’s & Warehousemen’s Unijos preziden
tas; Joseph Curran, Nacionalės Jūrininkų Unijos prez.; Eugene Burke,’ Naciona- 
les Jūrininkų Virėjų ir Stewardu Unijos prez.; Joseph Selly, Amerikos Susisieki
mų Sąjungos prez. Visos šios unijos yra dalimi CIO. Bendra konvencija nutarė 
skelbti streiką birželio 15-tą.

KAS JIE TOKIE BUVO ARBA YRA?

kia tuo atžvilgiu globoti išlei
džiamuosius kursus, kurie yra 
mokęsi nenormaliose sąlygose, 
turėję didelį egzaminų įsisko
linimą.

Dauguma mokslo persona
lo Įsitraukė Į studentijos 
litinį auklėjimą. Tačiau 
yra ir tokių, kurie nuo 
to stovi nuošaliai. Dabar, 
da taip akivaizdūs socialisti
nės santvarkos privalumai ir 
kada ji taip surišta su lietu
vių tautos egzistencija ir toli
mesniu jos klestėjimu, kada r1? 
mokslas ir kultūra bei jų dar
buotojai taip gerbiami, globo
jami ir remiami, kada jiems 
visur pirmosios vietos sutei
kiamos, nuošaliai stovėti ne- ; 
galima. Mokomojo personalo 
pareiga yra įsitraukti į akty
vų jaunų būsimų tarybinių 
specialistų auklėjimą.

Mūsų visuomenė, tame tar
pe ir studentija, turi iš vokie- 

' čių okupacijos metų blogą 
palikimą; atvirumo ir savi- 

i kritikos stoką, atitrūkimą nuo

'- ✓

kuo trumpiausiu laiku atstaty- ’ 
ti ir perduoti eksploatacijon 
Petrašiūnų elektros jėgainę.

PetrAšiūnų elektrinės atsta
tymo darbai pradėti 1944 m., 
lapkričio — gruodžio mėn. 
1945 m. vasario — kovo mėn. 
inžinierių brigada vietoje su
darė pirmuosius projekto 
metmenis bei sudarė griauti- 
nų ir atstatomų konstrukcijų 
projektą.

Nuo to laiko pradėtas pla
ningas sugriautos • elektrinės 
griuvėsių valymas. Koks dide
lis buvo griuvėsių valymo 

^darbas galima spręsti iš to, 
kad iš jėgainės vietos reikėjo 
išgabenti apie 20,000 tonų 
gelžbetono, plytų, geležies ir 
įrengimų laužo. Prieš išvežant 
jis teko susprogdinti, susmul
kinti. Šalia jėgainės rajono 
atsirado “stoties kapai/’ kur 
suversta masė jėgainės griu
vėsių. Todėl griuvėsių ardy
mas užsitęsė gana ilgai, nes 
daugelį konstrukcijų teko ar
dyti rankiniu būdu, kad nepa
kenktų užsilikusioms kons
trukcijoms bei įrengimams.

Pagal patvirtintą projektą 
Petrašiūnų elektros jėgainė 
bus 25,000 kw galingumo, tai 
yra tokio galingumo, kad 
1950 metais, baigus ketvirtąjį 
stalininį penkmetį, ji pajėgtų 
patenkinti aukštai pakilusios 
Kauno ir artimųjų apylinkių 
pramonės ir dirbančiųjų bui
ties reikalavimus.

Pati jėgainė susidės iš 
svarbiausio pastato (katilinės, 
bunkerinės, mašinų salės) — 
50,000 m5 dydžio, tarnybinio 
korpuso 5,000 m3 dydžio, val
dymo ir energijos paskirsty
mo patalpų 8,000 m3 dydžio, 
medžiagų sandėlio, kontoros, 
kuro padavimo įrengimų ir 
kuro (durpių) sandėlių. Ben
dra su pagalbiniais pastatais 
jėgainės kubatūra —- apie 
75,000 m3.

Jėgainės pastatų konstruk
cija sudaryta iš plieninio ir 
gelžbetoninio karkaso, per
dengta geležinėmis fermomis 
ir gelžbetoniniu stogu.

Atstatymo darbams reikės 
sunaudoti: cemento 700 tonų, 
geležies 500 tonų, plytų 1,- 
200,000, pjautos miško me
džiagos 800 m3.

Atstatymo darbai suskirsty
ti į dvi eiles.

Pirmoj eilėj numatyta at
statyti pusė pagrindinio pasta
to ir sumontuoti pasilikusius 
mažai apgadintus 5-tą katilą

atėjo partija ir vyriausybė.
Kauno įmonių, 

įstaigų remiami, 
elektros 
darbuotojai partijos ir vy
riausybės pastatytą uždavinį 
įvykdys: šių metų liepos mėn. 
1 d. dalį jėgairiės 3,200 kw 
galingumo atiduos eksploata
cijai.

fabrikų ir 
Petrašiūnų 

jėgainės atstatymo 
partijos

K. Sadauskas,
Petrašiūnų elektros 
jėgainės vyriausias 
inžinierius.

Ifttntvmai panašūs į vo
ratinkli. kurin pakliūva ma- 
žngi’os musės, vansos pn ir 
širšės kiaurai pro jį pralen- 
da.

v Jonathan Swift.

Įvairios Žinios
Maskvp. — Jzviestiių’kn- 

resnondentas Mavev rašo 
apie padėtį Palestinoje. Jis 
mano, kad anglu - amerikie
čiu sudarytoji komisija nri- 
darė daug bėdos, sukėlė Pa
lesti note suirutę. Tosios 
komisijos, i o supratimu, vi
siškai nereikėjo. Jis teigia, 
kad tokių klausimų spren
dimui jrtk gyvuoja Jungti
nės Tautos.

Mexico City. — Meksikos 
Darbo Fedęracija grūmoja 
visuotinu streiku, jeigu 
mieste Monterev nebus iš
pildyti stiklo fabriko darbi
ninkų reikalavimai. Šiuo 
tarpu streikuoja 1,000 Mon
terey Glass Works kom
panijų darbininkų.

Aleksiej Petrovič, vyriau- 
sis Rusijos caro Petro Pir
mojo sūnus (gimęs 1690, 
mirė 1718 m.), šis karalai
tis priešinosi visokioms sa
vo tėvo įvedamoms refor
moms, todėl aplink jį telkė
si visi feodalinės senienos 
šalininkai. Jie tikėjosi at
eityje padarysią Aleksiejų 
imperatorium, vietoj jo tė
vo Petro, ir vėl atgriebsią 
sau neribotą valią. Reak
cinė dvasiškija irgi kurstė 
Aleksiejų prieš tėvą. Prie 
jo glaudėsi ir senovinių ba
jorų palaikoma karių orga
nizacija (strėlcy), kurią 
Petras persekiojo. Jausda
mas, jog tėvas ima jį nu- 
žiūrėt ir varžyti, Aleksie
jus 1716 m. pabėgo į Vieną, 
bet greit vėl sugrįžo, tėvui 
pažadėjus jam atleisti. Ta
čiau, sugrįžus, karalaitis 
buvo kvočiamas ir išdavė 
savo pritarėjus. Petro Pir
mojo sukviestas specialis 
teismas pasmerkė Aleksiejų 
mirčiai, kaipo valstybės iš
daviką. Jis patalpintas Pe
tr o p a v lovskon tvirtovėn, 
kur, po žiaurių kankynių, 
carui Petrui įsakius, liko 
slaptai nugalabytas.

Philadelphia, Pa. — Laik
raščių sunkvežimių vairuo
tojų streikas pasibaigė. Sa
vininkai laikraščių Record, 
Inquirer ir Bulletin paga
liau išpildė darbininkų rei
kalavimus. Streikas tęsėsi 
15 dienų.

Mexico City. — Meksikos 
Farmerių Federacija ragi
na prezidentą Camacho ne
beleisti iš Meksikos darbi
ninkams važiuoti dirbti į 
Jungtines Valstijas. Pačio
je Meksikoje jau esanti dar
bininkų stoka. Girdi, far- 
meriai negali gauti darbi
ninkų.

Trumpos biografinės žinelės apie tūlus paskilbusius asmenis, 
kurių vardai kartais minimi įvairiuose rašiniuose.

Parankiojo J. BARKUS 

nimo sistemos reformuoto
jas. Parodė nepaprasto ga
bumo vaikų mokyme, bet jo 
vartojamieji auklėjimo bū
dai tiek skyrėsi nuo abel- 
nojo tų laikų žmonių išsila
vinimo, jog jį ėmė atakuo
ti spauda ir vadinamieji 
apšvietos, autoritetai. . 
cott’as liovėsi mokytojavęs 
ir ėmė keliaut paskaitas 
skaitydamas. Jisai daug 
rašė jaunuolių auklėjimo 
klausimais. Jo duktė Loui
sa irgi paskilbo kaipo rašy
toja.

ir paraše 
apysakaičių

Alcott, Louisa May (1832- 
1888 m.), amerikietė auto
rė, duktė aukščiau minėto
jo A. B. Alcott’o. Gimus 
Penn. valstijoj. Keletą me
tų mokytojavo 
pirmą savo
knygą Flower Fables, kuri 
atspausdinta 1855 m. Civilio 
karo laike jinai liuosnoriai 
tarnavo slauge ir savo pa
tyrimus paskui aprašė ke
liuose rašiniuose. Jinai ra
šė daugiausiai vaikams ir 
jaunuoliams skirtas apysa
kaites. Labiausiai paskilbo 
jos kūrinys Little Women, 
išleistas 1868 m.

sakaites sudaro bent 1 
skirtingais vardais knygų.

Alembert,
(1717 - 1783 m.), francūzų I 
filosofas ir matematikas; 
vienas žymiausių enciklope- 

„ : distų, redaktorius Didžio- 
Al-lsios Francūzų Enciklopedi
ni jos, Paryžiaus ir Berlyno 

Mokslų Akademijų narys. 
Įžangos straipsnyje minėta
jai enciklopedijai, Alember- 
tas aiškina žmogaus žinoji
mo kilmę ir eigą, nustatyda
mas mokslų klasifikavimą 
pagal tris žmogaus gabu
mus: protą (kuris duoda 
galimybę filosofijai), atmin
tį (įgalinančią suprast pra
eities istoriją) ir vaizduotę 
(kuri gimdo poeziją ir ki
tas meno rūšis). Alembert 
parašė daug mokslinių ir 
filosofinių raštų, išleistų 
atskirais leidiniais, taipgi 
daugybę straipsnių savo re- 
daguotojoj enciklopedijoj.

1944 m., tuoj po liauno iš
vadavimo, kada vakarinėje 
Lietuvos dalyje dar vyko ar
šios kovos su hitlerininkais, 
pradėjo atsikurti Kauno VVD 
Universitetas. Ir štai dabar, 
nežiūrint visų sunkumų, ku
riuos pergyveno ir pergyvena 

i Universitetas, jame pilnu tenj- 
i pu jau vyksta naujų tarybinių 
(specialistų paruošimas, vyksta 
I mokslo tyrimo darbai. Komu
nistų partijos i)’ tarybinės vy
riausybės dėka Universitetas 

{greit atsikūrė, tuo tarpu, kai 
i buržuazinė vyriausybė tik po 
i 4-rių metų pirmajam pasau
liniam karui pasibaigus susi
griebė įsteigti aukštąją moky- 

Iklą (1922 m.). Kauno VVI) 
i Universitetas jau baigia an
truosius mokslo metus. Jis 
(kraštui 1945 m. davė 70 gerai 
paruoštų gydytojų. Ir dabai’ 
visas Universiteto kolektyvas 

■intensyviai dirba stengdama- 
! sis sėkmingai užbaigti mokslo 
! metus. Trūksta mokslo prie
monių, trūksta baldų, maža 
bendrabučių, valgyklų, stu- i visuomeninės veiklos. To pali- 
dentai turi iš vokiečių okupa- kimo pėdsakai jaučiami ir 
cijos sunkmečio didelį egza- j mūsų studentijoje. Visuomeni- 
minų įsiskolinimą — sunku- nis kultūrinis gyvenimas dar 
mų nemaža. Studentai turi po nėra pakankamai gyvas. Uni- 
40 — 50 savaitinių valandų versiteto komjaunimui, prof- 

Jean Lerond'paskaitų ir pratybų. Tačiau, sąjunginiams komitetams čia
- J |nežiūrint to,* sesija pasibaigė reikia gerokai padirbėti. Pa- 

i sėkmingai, 50 nuoš. studentų gyvinti Universiteto visuome- 
išlaikė juos pažymiu “labai ninį gyvenimą, išplėsti savivei- 
gerai” ir “gerai,” marksizmą klą, 
- leninizmą — “labai gerai
ir “gerai” išlaikė 80 nuoš. Tas — štai mūsų visuomeninių or- 
rodo, kad Universiteto kolek- ganizacijų pirmaeiliai uždavi- I , i » ■. _tyvas yra pasiryžęs atlikti bet|niai, kuriuos reikia 
kuriuos partijos ir vyriausybės ' liojant išspręsti.

Artėjant vasaros 
goms, reikia mokslo 
kadrų skyriui ruoštis pasiųsti 
būrelį mūsų jaunų mokslo 
darbuotojų į Maskvą, Lenin
gradą ir kitus mokslo centrus 
pasitobulinti, pagilinti savo 
specialybės žinias, parsivežti 
ten pasiektus patyrimus.

Pagaliau reikia pagalvoti 
apie priėmimą naujų stu-

paįvairinti kultūrines
pramogas, kultyvuoti sportą

neatidė

■i

l
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Alfredas Didysis, anglų- 
saksų karalius, gimė 849, 
mirė 900 ar 901 m. Ginda
mas savo valstybę nuo da
nų, perorganizavo

tvirtovių, įsteigė 
Sumaniai tvarkė 

ir visuomeninį gy-
Rūpinosi švietimo

armiją,

Alcott, Amos Bronson 
(1799-1888 m.), amerikietis 
mokytojas ir reformistas, 
gimęs Conn, valstijoj. Jau
nose dienose vertėsi smul
kiąja prekyba (pedleriavo), 
vėliau paskilbo kaip moki-

Little Men, taikoma ber
naičiams. Šie jos kūriniai 
greit paplito Amerikoj ir 
Anglijoj ir tapo išversti į 
kelias kitas kalbas. Dar ir 
dabar tos knygos tebėra 
vaikų mėgstamos. Jos apy-

Trejetą pristatė 
metų vėliau išėjo jos knyga laivyną, 

politinį 
venimą. 
reikalais: steigė mokyklas,
kvietė į Angliją iš kitur 
mokslininkus; pats išvertė 
anglų kalbon kelioliką lo
tynų rašytojų veikalų.

------ --------------------------- ,------------------------ ?-----------------------------------------

GARSIEJI DŽIOVININKAI - RAŠYTOJAI 
MOKSLININKAI. POLITIKAI. ARTISTAI

Daugelis istoriniai garr 
šių žmonių kada nors džio
vos liga sirgo, mirė arba te
beserga. /

‘E'ssex Mountain sveikat- 
namis Veronoj, New Jersey 
valstijoj, paskelbė sekamus 
asmenis tarp išgarsėjusių 
mokslininkų, karininkų, po
litikų, rašytojų ir dailinin
kų:

Alexander Graham Bell, 
amerikonas telefono išradė
jas; Marie Curie, radiumo 
išradėja, francūziška lenkė; 
dr. Paul 'Ehrlich, vokietys 
išradėjas salvarsano, vaisto 
nuo sifilio.

Juozas Stalinas (kuris, 
matyt, išsigydė); Napoleo
nas, francūzų imperato
rius; Andrew Jackson, gar-

sus Jungtinių Valstijų de
mokratas- prezidentas; Am
erikos prezidentas gen. U. 
S. Grant; buvęs Amerikos 
iždo s e k r e t o r ius Henry 
Morgenthau, Jr.; Mohandas 
K. Gandhi, tautinis Indijos 
vadas; Simonas Bolivar, 
Venezuelos patrijotas, “Pie
tinės Amerikos ' išlaisvinto
jas.” , .

Rusų rašytojai — Tolsto
jus, A. Čechovas, Maksimas 
G o r k i j ir Dostojevskij; 
Amerikos rašytojai—feąlph 
Waldo Emerson, Washing
ton Irwing, Artemus Ward 
(Charles Farrar Browne), 
Thoreau ir Eugene O’Neill.

Anglų rašytojai - poetai 
—Shelley, Keats, Robert L. 
Stevenson, Rossetti, Eliza
beth Browning ir H. G.

Wells; vokiečių poetai Hein
rich Heine ir Fr. Schiller; 
francūzų rašytojai Moliere 
ir Balzac?

Muzikos kompozitoriai — 
lenkas Chopinas, francūzas 
Debussy, norvegas Grieg, 
austras Mozart ir italas Pa
ganini. . •

(Lietuvių poetai Vincas 
Kudirka ir Pranas Vaičaitis 
taip pat buvo džiovininkai.)

Tokyo. — Japonijos Ko
munistų Partija išleido pa
reiškimą, smerkiantį ame
rikiečių MacArthuro ir Ge
orge Atchesono skelbimus, 
būk Japonijos komunistai 
norį įvesti krašte totalitari
nį režimą.
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statomus uždavinius.
Kokie dabai’ aktualūs klau

simai stovi prieš Universitetą ?
Pirmiausia, reikia apibend

rinti praėjusios egzaminų se
sijos patyrimą — (sesijinė sis
tema pas mus naujiena) ir iš 
to padaryti konkrečias išva
das. Toliau, reikia sudaryti 
studentams kuo palankiausias 
sąlygas pavasario egzaminų j ir 
sesijai pasiruošti. Reikia pasi-!dentų. Reikia per spaudą su
rūpinti laiku baigti skaityti | pažindinti būsimus abiturien- 
kursą, reikia gerai sutvarky-,'tus su mūsų Universitetu, duo
ti konsultacijas. Ypatingai rei- dant ciklą informacinių straį- 

---------------------------------------pshių tema: “Ką studijuoti?” 
Būtų labai pageidautina, kad 
Kauno gimnazijų abiturien
tai jau dabar užmegztų ry
šius su Universiteto komjau
nimu, profkomitetu, kviesda
mi juos į savo pasilinksmini
mus, prašydarfli iš Universite
to savo pranešimams lektorių. 
Studentų org-jos turėtų atsi
lyginti tuo pat. Tas padėtų 
naujai stojantiems pasirinkti, 
ką jam geriau studijuoti. Da
bar stojant į Universitetą nie
kam nereikia teikti sau klau
simų : 
neteks 
gentų 
1 ištinę 
žino, 
sais 1 
Kiekvienas studentas, kuris 
tik patenkinamai mokosi, gau
na stipendijas. Jeigu 1937 m. 
stipendijoms buvo skirta 113,- 
000 lt., 1945 m. 2,729,000

SOVIETINIAI SKIEPAI
NUO DŽIOVOS

Sovietų mokslininkai 1936 
metais išrado skiepus (čie- 
pus) nuo džiovos. 'Jie pava
dinti BCG. Jais įskiepyta 
jau milionai asmenų. Paly
ginamieji tyrimai parodė, 
jog įskiepytų žmonių * 75 
nuošimčiais mažiau miršta, 
kaip neskiepytų.
* Švieži BCG skiepai išlai
ko savo'veikmę tik vieną 
mėnesį. Bet kai skiepus pa
verčia milteliais ir išdžiovi
na stiklinėse, iš kurių 
oras išpumpuotas, tai skie
pų medžiaga gera ir per 
pusantrų metų. Naudojant 
skiepijimui, milteliai pra
skiedžiami.

Sovietuose nuo džiovos 
įskiepyta ir 
naujagimių
skiepai aprašyti Amerikinė
je Peržvalgoje Sovietinės 
Medicinos.

atosto- 
daliai ir
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ką veiksiu baigęs, ar 
> tik papildyti intelin- 

bedarbių eiles? Socia- 
valstybė nedarbo ne- 

Tarybinė santvarka vi- 
būdais padeda mokytis.

du milionai 
kūdikiu šie|r^’’ ^’erns niekams numatyta 

O A O A AAA 4- •»* .X * . * 4

D i d ž iuosius romanistus 
pažįstame sulyg jų sugebė
jimo gyvuojančias esybes 
sutverti.

Emile Zola.

Netikrų pinigų gaminto
jus mes grūdame kalėj i- 
muosna, o netikros litera
tūros gamintojus talpiname 
palociuose.

A. O’Malley.
Geriau būti kvailiu negu 

būti negyvėliu.
R. L. Stevenson.
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3,490,000, t.y. šiemet studen
tams skiriama t 30 kartų sti- ' 
pendijų daugiau, negu 1937 
m., kada tebuvo vienas Uni- • 
versitetas. Nė viena santvarka 
nė viename pasaulio krašte 
neduoda žmonėms tiek švie
sos, mokslo, kultūros, tauti
nės savo forma ir socialistinės 
turiniu, kiek duoda tarybinė 
santvarka, štai, kodėl VVD 
Universiteto personalas su pa
sitikėjimu žiūri į ateitį, štai 
kodėl Kauno VVD Universite
tas sparčiais tvirtais žin 
niais eina į naujus tarybinio 
mokslo laimėjimus.
- V. Kuzminskas,

Kauno VVD 
Universiteto 
partorgas.
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Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Tokiu pat ciniškumu Romeikis pasakoja, kaip buvo nužudy
tas Gečiauskas. Atėję pas jį į namus, jis su Kontrimu pirma 
dar paprašė pavalgyti ir išgerti, o paskui davė komandą pa- 

. kelti rankas. Greitai išvartė kišenes, spintą, o pajutęs, kad 
gali įklimpti — iš 3 metrų paleido Vytautui Gečiauskui į kak
tą du šūvius. '

I prokuroro klausimą, kodėl, būtent, komjaunuolius jis 
žudė? Romeikis atsakė:

— Man buvo duotas įsakymas nužudyti, tai aš ir nužudžiau.
Kaltinamasis Mikulevičius savo anksčiau duotus parodymus 

patvirtina ir pasakoja, kaip buvo paruoštas žalio nužudymas.
LIUDYTOJAI.

Pirma liudytoja iššaukiama Romeikio motina — Ona Ra
gauskienė. Ji stovi nuleidusi galvą, negalėdama išlaikyti visų 
susirinkusiųjų į ją nukreiptus žvilgsnius.

—Ką aš galiu pasakyti? — pradeda kalbėti ji. — Jis, sū
nus, jau seniai seniai nustojo manęs klausyti. Kai aš jį ragi
nau stoti į armiją, jis atsakė esąs gudresnis už mane.

Tyla viešpatauja salėje, kai prie, liudytojų stalo prieina Jo
nas Gečiauskas, nužudytojo Vytauto Gečiausko tėvas.

Jis pasakoja apie tą atmintiną vakarą, kai banditai buvo 
pasibeldę į duris. Sūnus juos įleido ir šnekučiavosi su jais, 
jis pats snaudė ir pro miegą girdėjo vieną kitą žodį. Jis pa
budo tuomet,3 kai išgirdo banditų žodžius: “Atvesk ir senį.“ 
Jį surišo ir pasodino šalia surišto sūnaus. Banditai pradėjo 
mušti Vytautą, reikalaudami iš jo ginklo. Paskui jie pradėjo 
kratyti spintą, sudėjo visus geresnius daiktus, net akumulia
toriams prikrauti aparatą, buvo paėmę, ištraukė 2,000 rublių

I pristatyti Vy r. Karių šeimų... Valstybinio Aprūpinimo 
Valdybai miestų ir apskričių Vykdomųjų komitetų arba 
centrinių įstaigų vadovų patvirtintas apyskaitas. Prie 
apyskaitų pridėti daiktus gavusiųjų sąrašus ir komisijų 
protokolų nuorašus.

Iš šio dokumento matysite, kaip rūpestingai ir at
sargiai mūsų pasiųsti daiktai yra prižiūrimi ir išdalina
mi. Kelis sykius Brašiškis pakartojo: Kai vokiečiai bu
vo išgrūsti iš Lietuvos, kai prisiėjo viskas pradėti beveik 
iš nieko, amerikiečių lietuvių parama buvo be galo svar
bi ir didelė. Ji mums pagelbėjo aprengti ir apauti tūks
tančius ir tūkstančius žmonių.

Su pradžia metų, sakė Brašiškis, bus paruoštas pil
nas, detalus raportas, kiek viso daiktų iki šiol iš Ame
rikos yra gauta, į kokius miestus bei apskričius tie daik
tai buvo išsiuntinėti ir kokioms žmonių kategorijoms jie 
tapo išdalinti. Kopija to raporto bus man suteikta. Ga
lėsiu parsivežti Amerikon. Sakiau jam,, kad gerokas 
kiekis mūsų išsiųstų dovanų dar nėra pasiekęs Lietuvos, 
kad jos tebesiranda uostuose ir neužilgo turės pribūti 
Lietuvon. Brašiškis džiaugiasi toliau mūsų teikiama 
Lietuvai parama.

Pagaliau nuėjome į sandėlį, kur amerikiečių atsiųsti 
daiktai yra sudedami ir paskaidomi miestams bei orga
nizacijoms dėl išdalinimo. Tą įstaigą dieną ir naktį sau
go sargas. Į ją/įeiti gali tiktai specialė komisija. Pa
vieniai nei pats Brašiškis, nei komisijos nariai negali 
įeiti. Kai mudu ėjome, ėjo sykiu ir komisija. Komisi
ja ima pilną atsakomybę už kiekvieną daiktelį, tam san
dėlyje padėtą.. Kai tuos daiktus išduoda, viską smulk
meniškai surašo ir patikrina. Kurie juos paima nu
vežimui į kitą miestą arba pristatymui kuriai daiktų da
linimo komisijai bei organizacijai, laikomi pilnai atsa
kingi už kiekvieną paimtą daiktą. Dar paskui specia
lė komisija tikrina, ar tie daiktai tikrai buvo išdalinti 
tiems, kuriems jie buvo paskirti. '

(Daugiau bus)

Waterbury, Conn.
Pasekmingos A. Bimbos 

Prakalbos
Gegužės 19 d. kalbėjo d. 

A. Bimba. Rengėjai buvo su
sirūpinę pasekmėmis, nes čia 
buvo ilgas streikas. Tačiau 
publikos dėmesis prakalbomis 
buvo didelis. Sulaukus tos die
nos ir valandos, svetainė pri
sipildė.

Vilijos Choras sutartinai 
sudainavo keletą dainelių, už 
ką publika gausiai paplojo. 
A. Bimba pirmoj dalyj pasa
kė, ką Lietuvos žmonės šian
dien turi ir ko neturi, ko jiems 
trūksta, — tai drabužių ir 
apavų. Taip pat ir ligoninių, 
nes* prakeikti vokiečiai visas 
sunaikino. Jis atsikreipė į pu
bliką. aukų, įrengimui Institu
to Vilniuje. Pertraukoje buvo 
renkamos aukos. Surinkta 
$1,000.

Antroj savo kalbos dalyj d. 
Bimba sakė, kaip baisiai karo 
metu sugriauta Lietuva. Ką 
vokiečiai, bėgdami nuo atgrįž- 
tančios Raudonosios Armijos, 
negalėjo patys sukoneveikti, 
tai jie paliko suorganizuo
tiems lietuviams fašistams ta
tai padaryti. O tie, pasigrobę 
*busus, automobilius ir arklius 
su vežimais, irgi bčgo paskui 
vokiečius. Publika klausėsi

ir kai kurias brangenybes. Tuo metu kažkas pasibeldė pas 
juos. Abu banditai pribėgo prie durų ir ginklu prirėmė dury
se pasirodžiusį raudonarmietį, kuris atsitiktinai, su ryšuliu 
rankoje, buvo užsukęs pas GečiauskuS. žmona pašinaudojo 
tuo trumpu sąmyšiu ir išbėgo pro kambario langą šaukti pa
galbos. Tada Romeikis paleido du šūvius į Vytautą ir ban
ditai paspruko.

Didžiausias susijaudinimas kyla, kai liudytoja iškviečiama 
nužudytojo Vytauto motina Gečiauskiene.

Jai sunku kalbėti. Pamačiusi Romcikį, ji pradeda raudoti: 
“Prakeiktas banditas, nužudė mano sūnelį.” Verkdama Ge
čiauskienė pasakoja, kaip pareikalavus sūnaus dokumentus, 
banditai pradėjo jį mušti, o ji iššoko iš lovos ir atsjZJaupė 
prieš juos ant kelių, prašydama: “Muškit mane, o ne jį.”

Kai pasibeldė pas juos į namus, ji pasinaudojo kilusiu 
trumpu sąmyšiu ir iššoko pro langą šaukti pagal/bos. Tačiau 
nesuspėjo ji toli nubėgti, kaip išgirdo šūvius. Jau .viskas bu
vo vėlu.

Liudytojų apklausinėjimas baigtas. Po prokuroro ir gynėjo 
kalbų, teismas išeina psitarti.

Visi atsistoja, kai iš pasitarimo sugrįžta Karinis Tribuno
las.

—Romeikis Stanislovas nuteistas aukščiausia bausme — 
sušaudyti, Mikulevičius Vytautas — 15 metų katorgos dar
bams.

Tai teisinga bausmė žudikams ir ramaus^) kūrybinio darbo 
trukdytojams. Banditų niekas nesigaili.

Gruodžio 31
Šiandien turėjau pasitarimą su Št. Brašiškiu, kuris 

vadovauja visam darbui, ‘surištam su Amerikos lietuvių 
atsiųstos paramos paskaidymu M- išdalinimu. Tai kuklus 
ir nuoširdus vyras. Savo pareigas jis eina ištikimai ir 
atsidavusiai. Jam rūpi, kad kiekvienas amerikiečių at
siųstas daiktelis patektų tiems Lietuvos žmonėms, ku
riems jis yra reikalingas ir kurie yra jo užsitarnavę/ 
Jis griežtai prižiūri, kad joks daiktelis nenusimestų ar
ba nepakliūtų į neteisingas rankas. O tai yra didelis 
ir labai atsakingas darbas. Kas yra dirbęs prie pana
šių šalpos darbų, tas tiktai gali pilnai įvertinti Brašiškio 
pareigas ir atsakomybę.

Plačiai ir detališkai jis man išdėstė visą daiktų da
linimo aparatą ir procedūrą. Pagaliau padavė jis man 
kopiją sekamo dokumento:

“Amerikoniškiems daiktams laikyti, dalyti ir atsi
skaityti Instrukcija”. 1

' Amerikoniškiems daiktams laikyti dr dalyti prie 
miestų ir apskričių vykdomųjų komitetų sudaromos ko
misijos:

Pirmininkas: Karių šeimų Valst. Aprūp. Skyriaus 
Vedėjas; jo pavaduotojas: Vietos Raudonojo Kryžiaus 
V. K-to pirmininkas; nariai vietos švietimo, Soc. Aprūp. 
ir sveikatos Apsaug. skyrių vedėjai.

Centrinės įstaigos iš atsakingų darbuotojų sudaro 
daiktams dalyti atsakingas komisijas.

Amerikoniški daiktai, laikomi saugiuose sandėliuo
se komisijų žinioje ir atsakomybėje. Sandėliai užrakina
mi ir plombuojami; raktai ir plombyrai laikomi pas at
sakingus asmenis. Plombos nuimamos ir sandėlis ati
daromas komisijos pirmininkui arba jo pavaduotojui da
lyvaujant.

Pagal paduotus pareiškimus daiktus dalina komisi
ja. Komisijos nutarimai protokoluojami. Apie pada- 
vusio pareiškimą asmens arba šeimos materialę ir šei
myninę padėtį surašomas tyrimo aktas, iš kurio maty
tųsi, kad prašytojas atitinka kuriai nors § 1 nusakytai 
kategorijai. Tikrinimus atlieka ir tyrimo aktus surašo 
miestų ir apskričių vykd. komitetų atitinkamų skyrių 
inspektoriai* o valsčiuose vykdomieji komitetai per apy
linkių pirmininkus.. Centrinės įstaigos tikrinimas atlie
ka per savo darbuotojus.

Daiktai išduodami po parašu, žodžiais išvardinant 
ko ir kiek gavo. Daiktus gavusiųjų sąraše turi būti: pa
vardė, vardas,, adresas ir kuriai šių instrukcijų § 1 nu
sakytai kategorijai priklauso.

Laike dviejų mėnesių, nuo daiktų gavimo dienos,

CHICAGOS ŽINIOS
Ketvergo vakare, gegužės 23, 

Sherman viešbutyje, Chicagos 
laikraštininkai gražiai priėmė 
Sovietų Sąjungos svečią, mili- 

! tarinį laikraščio Pravda redak- 
i torių, majorą generolą Michai- 
. lą R. Galaktionova.

Pasitikimą ruošė American 
i Newspaper Guild, Chicagos 
skyrius. Suėjo ne vien daugelis 
reporterių, redakcinių darbi
ninkų, bet buvo atėję ir leidėjai 
— Marshall Field, iš Chicagos 
Sun, ir Fennigan, iš Aaily 
Times. Gal buvo ir daugiau, bet

visur važinėja su svečiu. Visi 
trys Sovietų laikraštininkai pa
kviesti Amerikos Valstybės De- 
partmento.

Klausimų nebuvo gal dėlto, 
kad gen. Galaktionovas jau tre
čiu sykiu Chicagoj kalba. Pora 
dienų anksčiau jiY kalbėjo Vi- 
durvakarių laikraštininkų su
važiavimui Congress viešbuty
je. Ten jisai atsakė daug klau
simų, taipgi pabrėžė, kad taika 
priklauso nuo Amerikos ir So
vietų Sąjungos santikių, ir pa
tarė Amerikai nesekti Britani-

i kitų, nepažįstu. jos politikos.

Bimbos pasakojimo gana įdo
miai, o jam pabaigus — buvo 
duota daug klausimų, į ku
riuos kalbėtojas atsakinėjo.
Pasibaigus klausimams, žmo
nės nenorėjo skirstytis, — jie 
šnekėjosi apie visa tai, ką 
girdėjo iš prakalbų. Taigi šios 
prakalbos tikrai buvo pasek
mingos šimtu nuošimčių.

Stasys.

Čia seka d. J. Strižausko 
atsiųsti aukotojų vardai:

J. M. štrižauskai $60.
Vincas Yakubonis $50.
Elena Paugis $35.
Po $30: Antanas Antanavi

čius ir Ignas Kazlauskas.
Po $26: S. M. Meisonai,

G i 1 d i j os p i rm i n i nko Justin j 
nesant, pirmininkavo kitas šios 
organizacijos narys. Po Ameri-

I kos himno, jis perstatė Errt- 
meth Dedmoną pasveikinti sve
čia rusiškai. Dedmonas buvo I V

į lakūnas ir suimtas vokiečių 
i nelaisvėn. Jis ten būdamas su! 
I Sovietų kariais, irgi nelaisvėn 
suimtais, išmoko rusiškai. (Ji
sai knygą parašęs apie karą ir 
savo patyrimus nelaisvėje.)

Sveikino svečią ir Daily Times 
atstovė varde Amerikos moterų 
žurnalisčių. Paskui pats pirmi
ninkas trumptai apibūdino 
tarptautinę padėtį, o< pagalios 
kalbėjo svečias žurnalistas gen. 
Galaktionovas. s'

Jisai sakė negalįs patiekti ra
šyto kalbos5 teksto, nes kas va
karas vis kitokiai publikai k^il- 
ba, dėlto kalbėjo kas jo many
mu geriausia tiktų laikraštinin
kams. •

Jisai apibūdino žurnalisto, 
laikraštininko pareigas visuo
menei ir savo tautai. Paskui 
aiškino, kad Sovietų ir Ame
rikos laikraštininkams reikia 
geriau susipažinti su vieni kitų 
šalimis ir teisingai perstatyti 
vieni kitų gyvenimą, nes tas 
reikalinga geriems abejų šalių 
santikiams, o šių šalių geri san- 
tikiai reikalingi taikos išlaiky
mui.

Jam, ir per jį dviem kitiem 
žurnalistams, kurie lankosi 
Amerikoje, įteikta dovanos — 
plunksnos ir paišeliai. Geft. Ga
laktionovas, priimdamas tas do
vanas, padėkojo ir sakė, kad jis 
pažada rašyti vien teisybę *tąja 
dovana — tikrą teisybę galuti
nam fašizmo sunaikinimui.

Jis kalbėjo rusiškai, o anglų 
kalbon gan tiksliai vertė chica- 
gietis jaunas rusas Abramči- 
kas.

Jo kalba dažnai palydėta 
gausiais aplodismentais gan 
skaitlingo laikraštininkų mitin
go.

Su generolu buvo atvažiavęs 
ir Sovietų Generalio Konsuįato, 
New Yorke, sekretorius, taipgi 
Valstybės Departmento atsto
vas Manhing Williams, kuris

Reikia pažymėti, kad Chica
gos laikraštininkai, ketvergo 
vakare, labai gražiai pasitiko 
savo kolegą SSRS žurnalistą.

Po prakalbų generolas dar il
gokai buvo asmeniniai sveiki
namas.

Beje, pertraukoje vyrų kvar
tetas labai gražiai padainavo 
Raudonosios Armijos dainą ir 
kitas tinkamas tokiam susirin
kimui dainas. Vakaro nuotaika 
buvo gera, atmosfera jauki.

Jei Amerikos ir Sovietų Są
jungos santikiai priklausytų 
nuo dirbančiųjų laikraštininkų, 
jie tikrai būtų geri. Supranta
ma, negalima tas sakyti apie vi
sus leidėjus ir redaktorius. Tūli 
nėra taip nusiteikę.

Sovietų žurnalistų apsilan
kymas^ daug prisidės prie san
tikių gerinimo. Reporteris. _

Povilas Meckeliūnas ir Kazys 
Sabutis.

Po $25: J. Vosilius, Klc- 
mentina Yankeliūnienė, Juo
zas 'Žiūraitis, Antanas Gruzin- 
skas, Stasys Mizara, Vincas 
Ruginis, M. A. Raškauskai, 
Jonas P. Dvilinskai, Karolius 
Krasnitskas, Antanas ir Ma
rijona Ražai, Marijona Ma
kauskaitė, Juozas Svinkūnas, 
Jonas ir Eva Pabilonai, Lietu
vai Prijaučiantis, J. Pabilonis 
ir Vinca^ Rauba.

Elzbieta Stražnickienė $26.
Po $10: Kazys Lusas, Sta

sys Kidulas, Bronius Marci- 
nionis, Petras -Digimas, Juozas 
Ząlenekas, Domicėlė Ramo
nienė, Vincas Banevičius, Ona 
Marozienė.

Po $5: Antanas Grenčunas, 
Vincas Zuraitis, Pranas 'Ziu-

raitis, Augustas Pigimas, An
tanas Acias, M. Danesevičie- 
nė, Kazys ir Karolina Sinke
vičiai, V. Maraskauskas, Jur
gis Skinsera, V. Krasnitskas, 
Pranas Kemesis, John J. Mik- 
linevičah, Petras Kukenis, Jo
nas J. Ynamaitis, Juozas Che- 
pukaitis, M. Voveris, Stasys 
Sinkevičius, Kazys Garbaus- 
kas, V. Dobilavičius, Pranas 
Stiklius, Alesandra Kidulas, 
Jurgis Česnas, Jonas Butkus, 
Kazys Sinkevičius, Jurgis Šiu
žąs, K. Sprindis, P. Katainie- 
nė, John Guderkis, Ant. Le- 
nartavičius, Vincas Adomaitis, 
Mary Kučinskas, Draugai Žel
viai, Joseph Marchalonis, Jo
nas Vaskeviče, Louis Pocius 
ir Louis Laudenskas.

Po $3: A. Kucauskas ir P. 
Krugeris. ,

Po $2: Vincas Kulikauskas, 
P. Alenskis, Petras Gumbule- 
vičius, Viktoras Radžiūnas, J. 
Lotuzas, Alena Buzienė, Pra
nas Terepas, Adam Vaitkus ir 
Ant. Rakuoza.

Po $1: /Martinas Staugus, 
P. Butkus, Jos Pakatka, Val
ter Meirin, Juzė Baltrušaitie
nė, J. Vaitonis, J. Kvaraciejus, 
J. Ulevičius, U. Grinienė, K. 
Dobilavičienė, P. Pakstis, A. 
Varkalas, A. Žukauskas, A. 
Teripu, S. Vartelis, Mary Ku- 
censkienė, Pranas Zuraitis, A. 
Ramonienė, Mary Yasinskie- 
nė, Kast. Kačergienė, Ana 
Butkus, Ant. šūkis, Al. Ze- 
mantaitienė, M. Ulinskienė, 
Agn. Marozienė ir Pet. Kel- 
melienė.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Waterburio skyrius 
taria širdingai ačiū aukoto
jams dėlei įrengimo Tiriamo
sios Medicinos ir Vėžio Ligos 
Instituto Vilniuje. Komitetas 
atsiprašo visų, . jei pasidarė 
klaidu berašant vardus ir su
mas pinigų. Komitetas pasi
stengs atitaisyti, nes ir prie 
geriausių norų pasidaro klai
dų. J. Strižauskas.

(Apie Bimbos prakalbas 
talpiname anksčiau gautą ki
to draugo pranešimą, o iš jūsų 
pranešimo pridedame tik au
kotojų vardus. Dėkui! —Lais
ves Red.).

Paryžius. — Austrija rei
kalauja, kad jai būtų pri
skirta teritorija “Brenner 
Pass.” Ta vieta istoriniai 
priklausanti Austrijai, o ne 
Italijai.
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Cleveland, Ohio
Motinų Diena.

Motinų diena buvo atžymėta 
iškilmingai. Koncertas įvyko 
Sacksenheim salėje. Diena iš 
pat ryto buvo giedri ir šilta, no
rėjosi kur nors nueiti. Koncer
tas prasidėjo apie 4 valandą, 
svetainė buvo pilnutė žmonių.

Apart vietinių žmonių, dide
lis būrys buvo svečių iš Pitts
burgho. Jie atvyko specialiu 
Greyhound busu. Vietinis Mote
rų Choras, vedamas M. Mačio- 
nienės, pradėjo koncertą su 
“Lietuva tėvyne mūsų”; paskui 
sekė kitos dainos. Duetus ir trio 
dainavo: Viola čypiūtė-Aldona 
Devetsko-Mačionienė; Čypiūtė- 
Devetsko; čypiūtė-Krasnickas; 
Mačionienė - Devetsko; Mačio- 
nienė-čypiūtė ir solistas Hage
dorn (naujas artistas Clevelan-Z 
de). Mačioniūtė akompanavo 
chorui ir didžiumai artistų dai
nininkų, išskyrus Devetsko- 
Hagedorn. Kitiem akompanavo 
Jeanette Jankauskas.

Pittsburgho kolonija ne tik 
kad skaitlingai dalyvavo, bet ir 
atsivežė savo artistus, būtent 
Mrs. Vainiorą, kuri gražiai pa
dainavo; taipgi ir žymiausią tos 
dienos kalbėtoją, draugę Slie
kas, kuri tinkamai kalbėjo to
kios dienos paminėjimui.

Apart pittsburghiečių, buvo 
svečių iš Jamestown, N. Y. ir 
Washington, D. C., jau nieko 
nesakant apie mūs artimus 
kaimynus iš Akrono, — jie lan
ko beveik visus mūsų parengi
mus tiek žiemą, tiek vasarą, tai 
draugai Braziai, Kirtikliai, Vi- 
taičiai ir kiti.

Publika buvo jausmingai su
žavėta Moterų Choro dainomis, 
vietiniais ir Pittsburgho artis
tais, o vietinė Viola Čypiūtė be
ne buvo žymiausia.

Koncertas buvo labai pasek
mingas. Ačiū tokiom draugėm, 
kaip Račkaitienė, kuri buvo 
koncerto, rengimo ir vedimo 
pirmininkė, — ji dirbo su 
darbščiom draugėm: Panzer, 
Tamas ir Venslovas. Jos visos 
energingos, tai ir jų pasidarba
vimas atnešė ’Moterų Chorui 
gerus rezultatus. J. W. P.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite,-iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kafalkui, 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
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic'Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4i8698

a
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J. J. KAŠKJAUČIUS, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Paikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St *
PHILADELPHIA, PA. •

Telefonas Poplar 4110 _
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Užmirštoj Apylinkėj
Iš Agitatoriaus Užrašų
Mes Merkinės valsčiuje. 

Vykstame į Kibysiu apy
linkę. Kelias geras, trupu
tį pašalęs. Arkliai bėga 
smagia risčia. Aplink be
veik vien tiktai miškai. Pa
kelėse baltuoja sniego lopai, 
tarp kurių laetvarkingai iš
simėtę vienkiemiai. Retai' 
kur jų tarpe sublizga skar
da dengti stogai, iškyla 
erdvūs trobų, daržinių ir 
tvartų pastatai. Pakelėse 
beveik visur matai tik skur
do ir vargo sugniuždytas 
lūšneles, padrikomis šiaudi
nėmis kepurėmis, mažais, 
traiškanotais langiūkščiais. 
Ir atrodo, kad tai ne jos, ne 
kumečių palūžusios lūšne
lės, bet amžinas vargas di
delėmis, nuo ašarų išseku
siomis akimis, yra įbedęs į 
tave akis.

Vidutiniųjų valstiečių čia 
beveik nerasi. Iš 100 apy
linkės gyventojų 80 turi 
nuo trijų iki penkių ha že-1 
mės. Tuo tarpu nedidelės 
kaimo turtuolių grupelės 
valdydavo 70, 100 ir dau
giau hektarų. Įsisunkė dzū
kui į kraują ši nelygybė. Iš
plėšė iš jo gyvenimo džiaug
smą ir laimės pajautimą. 
Neapkenčia jis, tarytum 
kempinė, permirkusių išdi
dumu dvarininkų ir buožių, 
kurie kaip galėdami, tepė 
okupentų prūsų ratus ir pa
dėjo pastariesiems gaudyti, 
žudyti bei vežti vergijon ta
rybinius žmones. Dzūkas 
kantriai laukė ir tikėjosi: 
sulūš jiems pagaliau ragai. 
Ir sulūžo. Lengvai, pilna 
krūtine, atsikvėpė Dzūkija. 
Jos vargo sūnus atsitiesė, 
ir, lyg netikėdamas, 
žvelgė apylinkę.

Daugelyje kiemų pokši 
kirviai, kvepia šviežiomis 
skiedromis ir nauju gyveni-

per-

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 
susirinkimas Įvyks 2 d. birželio, 2 v, 
dieną, Liet, salėje. Draugės, visos 
(urime dalyvauti, nes išgirsime ra
portus iš parengimo ir prie progos, 
atliksime kitus svarbius reikalus. 
Nepamirškime ir naujų narių atsi
vesti. — M. K.

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas Įvyks 

birželio 2 d., 2 vai. dieną. Andy Re
pairing Shop, 219 E. Market St. Tu
rime svambių reikalų ir taipgi reikia 
duokles užsimokėti, nes jau šių me
tų šeštas mėnesis. — B. R., fin. sek.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

the

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 898 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 210 — 42nd St., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the
premises.

4 JOE PANE
210 — 43nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L. 5509 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 804—54th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 1 
premises.

ORESTE FERRELLI & 
AM ERICO FERRELLI 

(D-B-A John’s Wine & Liquor Store)
804—54th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9078 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 99—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CLARENCE RILEY ’ 
99—5th Ave., w Brooklyn, N. Y.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai 

NEWARK, N. J. 
426 Lafayette Street 

TEL. MARKET 2-517$

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu. 

mu. Vakarais aidi talkinin
kų dainos...

Sustojame Kibyšių kaimo 
mokykloje. Pirmieji mus 
patinka mokiniai. Greit jie 
pasipila keliais ir laukais, 
lyg šaukliai, kviesdami na
miškius į susirinkimą. Ne
praėjus nei valandai mo
kyklos patalpos prisirenka 
žmonių. Sueina vyrai ir 
moterys, seni ir jauni, iš to
limiausių kaimų. Susėdame 
mokinių suoluose.

Agitatorius Mikas Čepu
lis taria trumpą įžanginį 
žodį. Jis pasakoja apie ta
rybinių piliečių didžiąsias 
teises ir pareigas, apie ta
rybų šalies demokratiją. 
Čepulis kalba lėtai, kiekvie
ną nesuprantamesnį žodį 
paaiškindamas, svarbesnes 
vietas labiau užakcentuoda
mas.

Po jo žodį taria agitato
rius Aleksas Jankauskas. 
Jį pažįsta beveik visi apy
linkės gyventojai kaip bu- 
'vusį partizaną. Kalbėtojas 
išsamiai apibūdina Alytaus 
rinkiminės apygardos kan
didatą J Tautybių Tarybos 
deputatus drg. Venclovą u 
kandidatą į Sąjungos Tary
bos deputatus drg. J. Žiugž
dą.

—Kas neskaitė Antano 
Venclovos kūrybos, kas ne
sigėrėjo jo raštais, jo eilė
raščiais, kuriuose jis be pa
sigailėjimo pliekia ponų 
priespaudą, dainuoja sunkią 
vargdienių buitį buržuazi
nės santvarkos laikais. Ly
giai taip pat nepalūžtantis 
buvo Venclova Lietuvai 
sunkiomis vokiškosios oku
pacijos dienomis. Jis daž
nai * vykdavo į pirmąsias 
fronto linijas, skaitydavo 
kariams savo kūrybą, guos
davo juos sunkiomis kauty
nių valandomis.

Jankauskas buvęs fron
to karys. Jis prisimena su
sitikimus su rašytoju A. 
Venclova. Jis pasakoja apie 
jį gyventojams vaizdžiai ir 
gyvai, panaudodamas rašy
tojo kūrybą.

—Mūsų kandidatas į TS 
RS Aukščiausiosios Tary
bos deputatus yra tikras 
liaudies sūnus, tvirtai suau
gęs su darbo žmonių var
gais ir savo kraštu. Eilėraš
tyje, parašytame Tarybų 
Sąjungos gilumoje, Venclo
va sako:
“Aš gimiau tavyje.. Tavyje 

aš išaugau.
Vienas kūnas ir kraujas.

Tu—aš, aš—tai tu. 
Su tavim šaknimis, šakomis 

aš suaugau,— 
Mes kovosim drauge ir 

laimėsim kartu... ”
Jankauskas gražiai pasa

koja ir apie kandidatą į Są
jungos Tarybos deputatus 
drg. Žiugždą Juozą.

Po agitatoriaus Jankaus
ko pranešimo pirmuoju pa
kyla Šibaila, Pusingės kai
mo valstietis, pagyvenęs 
žmogus.

—Štai kur tikrasis gyve
nimas — sako jis. — Pasa
kykite, draugai, kas begalė
jo tikėti, kad va aš, arba 
Jankus, ar kitas kuris mū
sų dar būsime žmonėmis.: 
Visą amžių vergavę ponams 
ir kumečiais buvę, dabar 
esame pilnateisiais žmonė- 
"-1 1....... ...................— u........U""* ....... " • "■ >

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, -sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT OO.

|mis. Mes, lygiai;'kaip vi$i 
vasario 10 d. rinksime ge
riausius darbo žmonių at
stovus į aukščiausiąjį mūsų 
šalies valdžios organą.

Puikiai atsimenu kaip se
niau vykdavo visokie rinki
mai. Ponai sueidavo, posė
džiaudavo ir kas jiems pa
tikdavo, tą išrinkdavo. Pa
tys rinkdavo, patys valdy
davo. Dabar visai kitaip 
virto. Dabar mes — darbo 
žmonės statome savo kan
didatus ir už juos visi kaip 
vienas balsuosime.

Vienas po kito išsitaria 
kalbėtojai, iš Voverių, Spy
rių, Levūnų ir kitų kaimų. 
Pasakoti yra daug ką. Išky
la įvairiausių klausimų. Vie
nas skundžiasi, kodėl jo pa
vardė neįtraukta į rinkikų 
sąrašus, kitas sako, kad 
valsčiaus žemės komisija 
blogai dirba.

—Jau prieš keturis mėne
sius padaviau pareiškimą 
gauti žemės iš to paties 
dvaro, kuriame aš su savo 
šeima visą amžių tarnavo
me. Bet iki šiol jokio atsa
kymo negavau, — kalba Pu- 
singės kaimo valstietis.

Kiti skundžiasi dėl netei
sėto mokesčių paskyrimo. 
Merkinės gyventojas sako:

— Samuniškio apyl. buo
žė turi apie 50 ha, mokes
čius moka tiktai nuo 2 ha 
žemės, Čaplikas Klimas turi 
44 hektarus neblogos žemės, 
o apdėtas mokesčiais tik 12 
ha... Merkinės apylinkės 
gyventojas Čiurlionis Sta
sys turįs žemės 26 ha ir 4 
karves, pieno prievolės duo
da tiktai nuo vienos karvės.

Vienas po kito iškyla eilė 
įvairiausių nenormalumų ir 
trūkumų, kuriuos nuvykę į 
valsčių turime sutvarkytir 
Tai vienas svarbiausių agi
tatoriaus uždavinių.

Kalbamės beveik iki pat 
sutemos. A t s isveikindami 
pasižadame padėti pašalin
ti .esamus nenormalumus ir 
atsilankyti kitą kartą. Ke
lyje mus dar ilgai lydi vals
tiečių žvilgsniai, toli matyti 
juos mojuojančius kepurė
mis. 7

Mes neabejojame: visa 
tai yra savotiškas, nors ir 
ne rinkiminis nubalsavimas 
už Tarybų Lietuvą, už ko
munistų ir nepartinių blo
ko kandidatus. Jaučiame, 
kad padarėme neblogą agi
tacinio darbo pradžią dar 
viename bare iki šiol už
mirštoje Kibyšių apylinkė
je.

(Iš Valst. Laikraščio)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

baritono balsą, bet išgirsti 
aukštą tenorą.

“Dienų ir Naktų” autorius 
— rašytojas Simonovas, — 
jau kitokis: jaunas, dailaus 
nuaugimo, skambaus, tarytum 
dainoje besisiekiančio barito
no balso vyras.

—Blogas draugas yra kaip 
šešėlis: saulėtąją dieną jis vi
suomet arti tavęs, bet debe
suotą dieną tu jo nebematysi, 
—sako jis.

Argi tai netinka tūliems, 
taip vadinamiems Tarybų Są
jungos draugams?

Gen. Galaktionovas atrodo 
kur kas senesnis už Erenbur- 
gą, bet tai netiesa: jis jaunes
nis, tačiau .senumo žymes jam 
teikia baltuoją, kaip pūkas, 
plaukai. Jis kalba tikrai ge
nerolišku tonu, tinkančiu jo 
tipui ir jo rangui.

—Amerikiečiai n ė g y v ens 
gerai, jei Rusijos žmonės gy
vens blogai. . .

O kad Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos žmones gyventų gra
žiai ir gerai* tai jie privalo 
gyventi taikiai — visas pasau
lis privalo būti taikoje.

Pittsburgh, Pa.
Draugų Sliekų Išleistuvių 

Vakaras
Gegužes 26 d. Lietuvių 

Mokslo dr-jos svetainėje, su
sirinko apie 50 artimų dd. 
Sliekų atsisveikinti su jais. 
Juozas Sliekas ir žkiona ap
leido Pittsburghą gegužės 27 
dieną ir išvyko į Miami, Flori
da, apsigyventi. Nors diena 
pasitaikė labai lietinga, bet 
susirinko ne tik pittsburgie- 
čiai, bet ir iš tolimesnių kolo
nijų draugai 'atsisveikinti su 
draugais Sliekais, su kuriais 
per ilgus metus sykiu dirbo 
progresyvį darbą.

Apie 7 vai. vakare, mote
rys, kaip tai, Kairienė, Bogu- 
žienė, Imbroziene^ Mikeškie- 
nė ir dar keletas kitų, kurios 
surengė tą išleistuvių vakarą, 
pakvietė visus susirinkusius 
sėstis prie stalų, kurie buvo 
puikiai papuošti ir gyvomis 
gėlėmis apstatyti. Gėles atve
žė draugai Vainoriai, Mi
liauskas ir Imbrosai iš savo 
gėlynų.

Svečiams pavalgius skanią 
vakarienę, J. K. Mažukna 
pradėjo programą vesti. Pro
grama susidėjo iš kalbų. Va
karo vedėjas pakvietė kiek
vieną atsilankiusį tarti žodį ir 
iš visų kalbų buvo galima iš
girsti daug atsiminimų iš pra
eities, daug linkėjimų ir daug 
apgailestavimų, kad draugai 
Sliekai apleidžia Pittsburghą. 
Vakaro vedėjas įteikė po do
vaną abiem draugam Sliekam 
—po rašomą plunksną “foun
tain pen.” Dovanos buvo nuo 
visų susirinkusių į išleistuvių 
vakarą. Prie užbaigos buvo 
pakviesta draugė Sliekienė ir 
draugas Sliekas tarti žodį. 
Abu savo kalbon įvertino 
p i ttsb u r gh i e č i ų d r au gišk u m ą 
ir kvietė, kad Pittsburgh© pro
gresyviai žmonės niekados 
nesustotų veikę progresyvio 
darbo, taipgi ir drg. Sliekai 
prižadėjo niekados nesustoti 
veikę to darbo.

Programai pasibaigus, dar 
ilgai draugai savo tarpe šne
kučiavosi.

Prie pabaigos noriu primin
ti ir apie Juozo Slieko brolį 
Povilą Slieką: Drg. Povilas 
Sliekas ir jo moteris yra labai 
gerai žinomi pittsburghiečiam 
kaipo progresyviai žmonės ir 
visados ir visur prisidėjo prie 
progresyvio veikimo. Povilas 
Sliekas ir jo moteris tą pačią 
dieną (geg. 27 d.) apleido 
Pittsburghą ir išvažiavo į 
Miami, Floridą, apsigyventi, 
nes jau tenai turi savo namą 
nusipirkę. Nors Povilas Slie
kas buvo kviestas sykiu daly
vauti išleistuvių vakarėlyj, bet 
dėl susidėjusių aplinkybių ne
galėjo būti. Susirinkusieji pri
siminė savo kalbose apie Po
vilą Slieką ir jo moterį, apgai
lestaudami, kad čia jų nebu
vo.

Laisves Didysis

pikui:: .
Įvyks Sekmadienį

Birželio - June 30

Programoje Dalyvaus Visos 
Apylinkės Chorai.

BUS KLASHUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I., N. Y.

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

Gaila, kad netekom dviejų 
brolių, Juozo ir Povilo Sliekų; 
mes jų pasigesim kiekvienam 
susirinkime, kiekvienam drau
gijiniame veikime, bet ką tu
rime daryti? Turime sakyti: 
daug laimės jums gyventi sau
lėtoj Floridoj!. . .

Nuo , parengimo dar liko 
apie 30 dol., kurie bus pasiųs
ti į tą fondą, kuriam drg. Juo
zas Sliekas su savo moteria 
tiek daug dirbo, tai yra Lie
tuvai Pagalbos Teigimo Ko
mitetui.

Artėja Bedarbė
Nors lėtai, bet įtikinančiai, 

šmėkla bedarbės artėja. Ar
cher Daniel aliejaus išdirbys- 
tėj jau per daugelį savaičių 
mažas skaičius darbininkų te
dirba. Sako, kad negauna sė
menų aliejui išdirbti.

Ford Motor Co. atleido virš 
1,800 darbininkų ir kalbama, 
kad po trumpo laiko dirbtuvė 
visai užsidarys. Kitose dirb
tuvėse irgi tos pačios bėdos,' 
nuolatiniai atleidinėjimai dar
bininkų iš darbo.

Mūsų miestelio gyventojai, 
ypač tie, kurie turi savas stu- 
belkas, yra susirūpinę. Mat, 
visi miesto darbininkai, pra
dedant policistais, reikalauja 
algų po $3,000 metams. Iki 
šiol, maksimaliai imant, poli
cininkų algos buvo $2,750 me
tams. Ugniagesių — $2,450 
metams ir šiaip darbininkams 
mokėdavo po $2,250 metams. 
Dabar visi vienodai reikalau
ja po $3,000 metams. Sakoma, 
jei miesto darbininkų reika
lavimas bus užgirtas, tai na
mų savininkams bus pakelta 
taksai bent 40 centų už šim
tą dolerių ir nuosavybės ap- 
taksavimai pakelti bent 25 
nuošimčių.

Principe aš nesu priešingas 
algų pakėlimui, bet kadangi 
čia nėra didelių budinkų ir di
delė didžiuma namų savinin
kų yra fabriko darbininkai, 
tai ir noriu priminti sekamą 
faktą:

Paimkime policistą su meti
ne alga $3,000. Jo senatvės 
pensijai pridedama metuęse 
$1,250. Tokiu būdu jo aktu- 
alė alga $4,250. Jis patsai 

imoka per metus į pensijos 
fondą $150.

Ištarnavęs 20 metų policis- 
i tu ir sulaukęs 53 metų any
žiaus, jis gali pasitraukti iš 
darbo ir per visą likusią gy
venimo dalį gauna $1,500 per 
metus. Dabar palyginkite fa
briko darbininko uždarbį ir 
darbo aplinkybes ir pasidary
kite savąją išvadą.

Nuosprendžiui pakelti al
goms susirinkimas įvyks 10 
d. birželio, 8 vai. vakare, Bo
rough Hali.

Kazys.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORES
SIUVĖJOS

PRIE VIENA ADATA SINGER MAŠINOS
Nuolatinis Darbas—Gera Alga

Kreipkitės
MANHATTAN SHIRT COMPANY

27-31 Hoffman Street Kingston, N. Y.
(129)

PATYRUSIOS IR MOKINĖS 
PRIE VIENA IR DVIEM 

ADATOM MAŠINŲ 
NUOLATINIS DARBAS 

BONAI 
NEMOKAMAI BLUE CROSS 

MEDIKALIS APTARNAVIMAS 
VAKACIJOS SU ALGA 

LEHIGH UNDERWEAR 
MILLS, INC. 

MAIN STREET 
COOPERSBURG, PA.

PHONE COOPERSBURG 970 
(127)

MERGINOS
Lengvas, paprastas fabriko darbas 
PRADŽIAI 60C Į VALANDĄ 

Vakacijos ir švdntės apmokėta 
KREIPKITĖS

PETER DOUBRAVA & CO.
26 SOUTH GTH STREET 

BROOKLYN
(Priešais Williamsburg Tiltą)

(127)

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

Reikia Dailydžiųi
Prie Mažų Namų Konstrukcijos — Nuolatinis Darbas
5 Dienų Savaitė—Pilna Skalė—Geros Darbo Sąlygos

KREIPKITĖS
PAISLEY I1OMI>

Cedar Lane ir Prospect St., 
Princeton, N. J.

Telefonas PRINCETON 2428

Reikale iš Lietuvos 
Filmy Rodymo

Draugai iš Worcester, Mon
tello, Hudson^ Stoughton, 
Norwood ir Gardner, su ku
riais aš susirašinėjau reikale 
rodymo filmų iš Lietuvos, ma
lonėkite greit atsakyti man, 
kada manote surengti filmų 
rodymo vakarą, nes reikia 
greitai sudaryti planą dėlei 
maršruto Mass, valstijoj.

GEO. KLIMAS, 
669 — 6th Avė., 
Brooklyn 15, N. Y.

Žinios iš Lietuvos
KLAIPĖDOS UOSTININ

KŲ LAIMĖJIMAI
Puikiu laimėjimu sutiko 

pirmąją TSRS Aukščiausio
sios Tarybos sesiją Klaipė
dos prekybinio uosto kolek
tyvas.

Kovo mėn. 11 d. 75 valan
domis prieš terminą buvo 
baigtas garlaivio “Kuznec- 
kostroj” iškrovimas.

Per pirmąją kovo mėne
sio dekadą buvo žymiai su
trumpintas garlaivių “Vol
ga”, “Sevanas,” “Sako” ir 
kitų iškrovimo laikas.

Didelio darbo našumo pa
vyzdžius parodė Žukovo, 
Davidovo ir Nikitorovo kro
vėjų brigados. Kiekviena 
jų įvykdo po pusantros nor
mos per pamainą.

JAUNI PRIEŠLĖKTUVI
NĖS IR PRIEŠCHEMINĖS 

GYNYBOS INSTRUK
TORIAI

V i 1 n i a us osoaviachimo 
mokykla išleido naują prieš
lėktuvinės ir priešcheminės 
gynybos instruktorių būrį. 
Miesto įmonių darbininkai 
ir tarnautojai, neatsitrauk
dami nuo darbo, išėjo 50 va
landų priešlėktuvinės gyny
bos programą.

Per metus mokykla pa
rengė dešimtis priešlėktuvi
nės ir priešcheminės gyny
bos instruktorių visuomeni-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PATYRUSIOS 
VIENA ADATA 
OPERATORĖS

PRIE DRESSES IR BLOUSES 
REIKALINGOS DIRBTI 
LENGVAS MALONUS 

DARBAS
GEROS ALGOS

KREIPKITĖS
MURIEL DRESS CO. 

625 LINDEN STREET 
BETHLEHEM, PA.

(128)

MERGINA. Patyrusi namų darbininkė. Geri 
namai su atskiru kambariu ir maudyne. Ma
ža šeima, New Yorko apylinkėje. Rašykite 

WEISS, 2885 FABER TERRACE, 
FAR ROCKAWAY, L. I.

(128)

MOTERYS
Daliai ar Pilnam Laikui. MOKYTIS SIUVĖ
JOMIS. DARBAS ARTI JOSŲ NAMUI GE
RAI APMOKAMAS LAIKE MOKINIMOSI.

Puiki Proga.
Crawford Clothes, 164 East 59th St., N. Y.

(133)
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DAILYDES
HOUSING PROJECT

48 VALANDŲ SAVAITĖ

NUOLATINIS DARBAS 
Kreipkitės

VETERAN HOUSING 
PROJECT

J. W. BISHOP CO. 
500 North Lake Ave. 

WORCESTER, MASS.

(127)

MŪRININKAI
Darbas 10 minučių nuo George Washington 

Bridge, New Jersey, šaukite HACKENSACK 
2-7857 šeštadienio vakare arba visą dieną 
SekmadienJ. (129)

ninku ir 1458 savisaugos 
grupių vadovus. Jų tarpe 
gerai baigusieji mokyklą 
instruktoriai dd< Galinas, 
Mikalauskas, Subačius, Ka
valiauskas ir kiti.
VIUNIUJE PALEIDŽIA
MI AUTOBUSAI

Daug vilniečių neseniai 
turėjo progos stebėti mies
tu kursuojančius autobusus. 
Tai buvo bandomieji Vil
niaus autobusų reisai.- Da
bar mieste atidaroma pir
moji reguliaraus keleivinio 
susisiekimo linija. Autobu
sai, pradėję kelionę Gedimi
no gatvėje, suks iš čia į Jo
gailos ir Pylimo gatves, 
vyks ligi geležinkelio stoties 
ir grįš tuo pačiu keliu atgal 
ligi Kęstučio gatvės Žvėry
ne. Autobusų judėjimas 
bus pradedamas 7 vai. 20 
minučių ryto.

Šiuo metu autobusų skai
čius dar nėra didelis, ir jie 
kursuos 20-ties minučių 
protarpiais. Netolimoje at
eityje numatoma paleisti 
papildomą mašinų skaičių.

Tokiu būdu dviejuose mū
sų respublikos miestuose — 
Vilniuje ir Kaune (čia au
tobusai jau anksčiau pradė
jo kursuoti) — atnaujina
mas autobusų susisiekimas, 
kurį hitleriniai okupantai 
buvo nutraukę.
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Komitetas.

Iš Maspetho

Mar-

Laisvės Pikniko Žinios

pat sa- 
ir visai

Die- 
lai vo 
New

kalbos 
bangomis), 
jog “karas 
jėgos ragi- 
diplomatai

Tarybų Sąjungos
Jungtinių Tautų

Taryboje, sakyda-

zurna- 
Sholem 

žydų autorius;

Plėšikas, pastojęs kelią ko
lektoriui mokesties už pieną, 
Bronxe, atėmė iš jo $200 ir 
nuo kostumerkos, su kuria jis jis taip pat gaminamas ir ki- 
kalbėjosi, $36. I tose šalyse.”

Svečių iš tolimesnių koloni
jų bus nemažai. Drg. A. Gal- 
kus iš 
šė, kad 
busą ir

Philadein1 :jos prane- 
jie pasisamdė didelį 

atvyks į Laisvės, pik-

fa
it a- 

J$ 
Ta

tiesa buvo atžymėta daugelio 
ir šiame mitinge. , R.

Didysis Madison Square 
Gardenas praeito trečiadienio 
vakarą ir vėl buvo pilnutėlis 

suėjusių j_ National 
of American-Soviet

K. Steponavičius iš 
adū.io pasi

jų miesto 
į Laisvės

Paskaitą Duos Vilnies 
Redaktorius V. Andrulis 
Brooklyn© lietuviai turime 

gerą progą labai meniškai ir 
kultūriškai praleisti penkta
dienio vakarą. Iš Chicagos at
vyksta Vincas Andrulis, Vii- i žmonių,- 
nies redaktorius. Ji/ pasiža-1 Council 
dėjo duoti labai įdomią pa-: Friendship sušauktą susirinki- 
skaitą apie Lietuvos poeziją. ;ma pagerbti tris žymius Tary- 
Jo paskaita įvyks birželio 71 Sąjungos rašytojus ir pa-

Šeštas Puslapis Laisve—-Liberty, Lithuaniah Daily
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NewYorko^^^Zlnios
Paskaita apie Lietuvos 
Poeziją

dieną, lygiai 8 vai. vakare, 
Laisvės svetainėje.

Paskaitų-prelekcijų jau ne
turėjome per keletą metų. To
dėl pasinaudokime šia porga. 
Paskaitą rengia Lietuvių Me
no Sąjunga.

stangose pagrasinti pasauliui, 
kad mes jau gatavi trečiam 
karui.

įmones Dar Kartą Parode 
roškimą Draugingumo su

Tarybų Sąjunga

Vaikas Užsimušė
Parke

John Ellis, .15 m., 140 Flat
bush Ave., Brooklyn, mirtinai 
užsigavo nukritęs su atitrūku
siu.. nuo šlaito akmeniu Pali
sades Parke. Krisdamas, ths 
atliuosavo pastarųjų smarkių 
lietų atliuosuotus kitus, užbė
rė apačioje kelią. Atvažiavę 
akmenų nuvežti nuo kelio 
Įleistai, rado berniuką, to 
timo ir kartu krintančių 
menų pridaužytą.

Kaip pasakojo kiti 6 vaikai, 
Ęllis atsiskyręs nuo jų rizi
kuoti nuo kalno ,leistis tiesiu, 
bet parko administracijos už
draustu taku, tačiau jaunes
niems savo draugams draudęs 
paskui jį eiti.

po- 
kri- 
ak-

Brooklyn© Paramount
“The Virginian” ir “Tokyo 

Rose” palikti antrai savaitei 
Brooklyn© Paramount Teatre, 
Flatbush ir DeKalb Avės.

New Yorko Paramount
Prie Times Square, toliau 

rodo “The Blue Dahlia,” mis
terijų filmą, su Alan Ladd, 
Veronica Lake ir William 
Bendix.

O’Toole Užatakavo Jo 
Paties Rinkėjai

reikšti amerikiečių draugingu
mą tai šaliai.

To draugingumo Amerikos 
žmonės visuomet pageidavo. 
To draugingumo žmonės nori 
šiandien, kaip parodė šis su-

jsirinkimas, jo programos da
lyviai, jam atsiųsti sveikini- 
imai ii’ gausios aukos National 
i Council darbui. Draugingumo 
žmonės šiandieną reikalauja 

i dar stipriau akyvaizdoje re
dakcinių ir fašistinių jėgų kurs- 

cionai | tvni0 trečio pasaulinio karo—
Susituokė

Gegužės mėn. 30 d. 
susituokė Charles Tamulynas 
su Berly Galland. Jaunoji yra 
anglė, gimusi ir augusi Lon
done (Anglijoj) ir karo metu, 
kai Charles Tamulynas tar
navo kariuomenėje (Londo
ne), jiedu ten susipažino ir 
susitarė tuoktis. Miss Galland 
atvyko iš Londono prieš mė
nesį laiko, šliūbas įvyko ang
liškoj katalikų bažnyčioj Mas- 
pethe. Pabroliais buvo Ferdi
nandas Tuska ir Juozas Mi- 
linčius, o pamergėmis: Olga 
Tuska ir Dorothy Gaešiutė.

Sutuoktuvių ] 
Navickių salėje, Maspethe, į 
dalyvaujant gražiam 1 
jaunojo giminių ir draugų. Iš! 
toliau vestuvėsna buvo atvy-, 
kę: Mr. ir Mrs. Ned Brydone- i dabar. Kad prieš karo kursty- 
Jack (jaunojo sesuo Tamuly-, tojus, vieningumo graužėjus 
niutė su savo vyru), iš Holly-.reikalinga neatiaidi kova. Kad 
wood, Cal.; taipgi Mr. ir Mrs. ^ie vieningumo ir taikos prie- 
Zajaiczek, jaunosios giminai- ^aj dangstosi patronais, gynė- 
čiai, iš Buffalo, N. Y.

karo prieš Tarybų Sąjungą.
O tas kurstymas prie karo, 

pavojus karo yra didelis. Apie 
tai perspėjo ir vyriausis to 
vakaro kalbėtojas Andrei A. 
Gromyko, 
delegatas- 
Saugumo 
mas, jog:

Tūlų šalių olinkiai “domi
nuoti” Jungtinės Tautose ga
li sunaikinti tos is igos pres
tižą ir visą taikos ir saugumo 
išlaikymo idėją.

Neminėdamas Vardais, Gro- 
pokylis įvyko ;myko, tačiau, perspėjo, kad 

• pačioje Jungtinių Tautų orga- 
būriui i nizacijoje, dėl tti šalių polin

kių dominuoti, dalykai nebu- 
Įvo geri iš pradžių ir nėra geri

Drg.
Cliffside, N. J., j 
rūpinti, kad ir r 
susidarytų busas 
pikniką.

IŠ Newark atvyksta visas 
Sietyno Choras. Aišku, su cho
ru atvyks daug ir 
kiečių, kurie nėra 
riais.

Iš Great Neck 
vyksta Pirmyn Choras, žino
ma, su Pirmyn Choru pribus 
daug greatneck iečių, tų. ku-‘ 
rie nėra choro nariais.

Gauname žinių 
valstijos, kad iš ten 
būrjukus važiuoti 
Laisvės pikniką, birželio 
tą (June 30th).

Mr. Klaščius, Clinton Park 
savininkas, sako, kad alaus 
bus gana visiems. Su skilan
džiais ar kitokiais užkand
žiais reikia iš anksto apsirū- 
rūpinti.

Fihnos-Teatrai
Radio City Music Hall

Antra
Each His 
H avi 11 and,

savaitė 
Own.” 
filmos

rodo ”To
Olivia De
žvaigždė,

Norris,

jais mažų šalių, kuomet tikro
vėje jie patys atstovauja šalis 
labiausia pasižymėjusias “nei- 

igime teisių mažų ir neišvysty- 
i tų šalių ir tautų.”

Kalbėjo Svečiai Rašytojai 
žymieji svečiai, kurių pa

garbai - pasitikimui suruošta 
šis mitingas, maj. generolas 
Mikhail Galaktionov, Kons
tantin Simonov ir Ilya Ehren
burg, pasakė trumpas kalbas 
rusiškai. Jos persakyta verti
me.

Pabrėždami reikalą ir ga
limybę draugingumo tarp Ta
rybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų, jie visi pareiškė ap
gailestavimą dėl pastebėto

vU nevai" Ąmerj]<oje spaudos ir mūsų 
>nmo na" visuomenes reakcinių sluoks- 

. ’nių kurstančio, melagingo at-
Aipg1 a - sjne§jmo j Tarybų Sąjungą.

Būdingai mūs spaudos melus 
.prieš Tarybų Sąjungą atžymė
jo Ehrenburgas, sakydamas: 

~ “Viena karta Amerikos re-is Conn. . . * '. .j. .

telkiasi i CL '5’ -me.Tn™ p“e’ 
. ...... 'kad as esąs tik 30 metų am-l didįjį v. _A' ziaus. Ta buvo vienatine pro

sovietinė klaida, man matyta 
Amerikos spaudoje.”

Viskas kita buvo prieš Ta
rybų Sąjungą. O jie čionai bu
vo jau išbuvę 6 savaites ir pla
čiai apkeliavę, daugelio sričių 
ir miestų spaudą matę.

Jis ragino žmones budėti 
prieš fašizmą, stipriai primin
damas, Kad “nelaimei, fašiz
mas nėra vokišku monopoliu;

Žymūs Amerikiečiai už 
Draugingumą

Joseph E. Davies, buvęs am
basadorius Tarybų Sąjungai, 
perstatydamas Gromyko šio 
mitingo ir radio publikai. (Da- 
vies’o ir Gromyko 
transliuota oro 
karštai perspėjo, 
yra ore. Fašistinės 
na kariauti. Tūli
gembleriuoja su karu.” Tiktai 
draugingumas tarp Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos gali iš
saugoti nuo trečio pasaulinio 
karo, sakė jis.

Senatorius Elbert D. Tho
mas (demokratas iš Utah) sa-. 
k ė, kad “Rusija ir Amerika 
yra natūraliai talkininkai, ka
dangi laisvė vyrų, moterų ir 
vaikų yra vyriausiu šių abiejų 
žmonių siekiu.”

Philip Murray, CIO prezi
dentas, asmeniškai negalėjo i vaidina rolėje Jody 
pribūti, bet jo atsiųstame per,mažo miestelio merginos, ku- 
pavaduotoją : 
pat stipriai pasisakoma už 
draugingumą. Panašios mintys 
išreikštos gautuose sveikini
muose nuo senatoriaus Claude 
Pepper, majoro William O’
Dwyer, Harold L. Ickes, Auk
ščiausio Teismo teisėjo Hugo 
L. Black, James Roosevelto, 
dr. Harlow Shapley, Serge 
Koussevitsky, Edward 
binson, Howard Fast, 
shall Field.

Mitinge dar kalbėjo 
listas Leland Stowe, 
Asch, žymus 
Albert E. Kahn, vienas auto
rių The Great Conspiracy, 
kuris, beje, pasirodė ir labai 
geru kalbėtoju (jis rinkliavą 
pravedė). Dr. W. E. B. Du- 
Bois iš National Association 
for Advancement of Colored 
People. Kun. John Howard 
Melish pravedė maldą.

Įspūdingai sudainavo kelias 
dainas čechoslavė Metropoli
tan Operos soprano Jarmila 
Novotna. Norman Corwin dra
matiškai suvaidino vaizdelį, 
šaukiantį prieš trečią karą, už 
gerovę veteranams ir visiems 
žmonėms.

Pirmininkavo Corliss La
mont, National Council žymu
sis veikėjas-vadas, kuriam 
amerikiečiai esame daug sko
lingi už draugingumą su Ta
rybų Sąjunga. Jis pradėjo šią 
organizaciją, kada kiti Ame
rikoje Tarybų Sąjungos žmo
nėmis vaikus -tebebaugino. 
Patsai kilęs iš turčių klasės, 
jis, tačiau, nepabijojo būti ap
šauktu tos klasės, priešu, ka
dangi tame draugingume įma
tė naudos ne vien tiktai Tary
bų Sąjungai, bet taip 
vo kraštui, Amerikai, 
žmonijai.

Jeigu žmonės būtų 
Tarybų Sąjungą prieš

sveikinime taip jriai sąlygos neleidžia prisipa
žinti savo sūnaus, bet ji de
da didžiausias pastangas \būti 
arti jo, Įgyti jo meilę. 
Lund, scenoje vaidinęs 
vau j amą rolę veikale 
Hasty Heart,” pirmu 
pasirodo filmoje, bet vaidiną 
dvigubą rolę — Jody’s myli
mojo ir, paskiau, priaugančio 
jos stiliaus.

Scenoje puikus teatro po
vandeninis baletas “The King
dom of the Sea.”

John 
vado- 
“The 
kartu

Stanley Teatre
Ant 7-tos Avė., prie 42nd 

St., New Yorke, šešta ir pas
kutinė savaitė rodoma filmą 
“Days and Nights,” gaminta 
pagal paskilbusį Konstantin 
Simonov’o veikalą apie didvy
riškus Stalingrado gynėjus. 
Taipgi rodo tris trumpas fil
mas — apie Varšavos atbuda- 
vojimą, iš jaunų muzikos mo
kinių kvotimų ir iš paskiausių 
rinkimų.

Stadiumo Koncertai
Tikietai tiems koncertams, 

29-tam jų sezonui, pradeda
mi pardavinėti birželio 3-čią, 
Lewisohn Stadiumo kasoje. 
138th St. ir Amsterdam Avė., 
New Yorke, dienos valando
mis. Prasidėjus koncertų, se
zonui, 17-tą, bus parduodami 
Stadiumo kasoje ir vakarais.

Koncertų pamatine grupe 
yra New Yorko Ph’lharnio- 
niška Simfonijos Orkestrą, o 
prie jos tankiai dalyvauja sve
čiai dainos ir muzikos solistai, 
taipgi orkestrų vaRai. Tarpe 
jau užtikrintų solistų yra 
Whittemore ir Lowe (duetas), 
Levant, Kapeli, Arrau, Heif
etz, Elman, Milstein, Pons, 
Swarthout, Mechior, De Luca, 
Peerce; orkestrininkai Hendl, 
Sevitzky, Halasz, Johnson, 
Romberg.

Kongresmaną Donald L. 
O’Toole, iš Brooklyn© 13-to 
distrikto, buvusieji jo rėmėjai 
įkaitino “praradime žmonių 
paramos.”

Tokį kaltinimą jam iškėlė 
Abe Weisburd, vadovavęs Ne
partiniam Komitetui išrinkti 
O’Toole 1944 metais. Weis
burd sako, kad jisai kalba už 
visą Nepartinį Komitetą, ku
ris tuomet pagelbėjo išrinkti

Pirmadienis, feiržeP.o 1946

kaltina, kad O’Toole buvęs tlj 
Moran atakų įkvėpėju.

Jis “tiksliai vengė” bent 
kokio veiksmo ar išsireiškimo 
prieš antisemitiškas atakas 
ant trijų berniukų jo distrik- 
te, nors ta byla tapo centru 
kovos

Jis
prieš
mais,
kinimo 
jiingumo.

Imant domėn, kad tasai Ne
partinis Komitetas buvo vienu 
iš vyriausių faktorių O’Toole 
išrinkime, kaltinimai turi juo

Tas paro- 
politikoje.

prieš anti-semitizmą.
atsisakė užimti poziciją

Franco ir tais klausi- 
kurie “veda link sunai-

Jungtinių Tautų vie-

pradėjo 
muzika- 
žvaigž-

Roxy Teatre
Irgi antrą savaitę 

“Do You Love Me,” 
liška filmą, spalvose,
dėse Maureen O’Hara, Dick 
Haymes ir Harry James. Kiti 
veikiančiose rolėse yra Regi
nald Gardinei’, Richard Gal

ines, Stanley Prager, B. S. 
jPully, Chick Chandler, Alma 
Kruger, Almira Sessions, 
Douglas Wood, Harlan Briggs, 
taipgi James’o muzikantai.
Embassy Newsreel Teatruose 

žiniškose filmose rodo Tru- 
mano 
rius ;
ko; 
duoti

KOMUNISTAMS
Lietuvių Komunistų Kliubo 

labai 
nis 
lio 
re, 
te.
gus.

svarbus 
susirinkimas 
(June) 4-tą, 
419 Lorimer
Pakvieskite ir savo drau- 

Valdyba.

priešpusmeti- 
įvyks birže- 
8 vai. vaka- 

St. Visi būki-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.
išstojimą prieš streikie- 

šį tą iš mainierių strei- 
pasiruošimą išbombar- 
100 laivų atomais pa-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES del Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

pažinę 
kelioli

ka metų, nebūtų įsigalėjęs 
šizmas, nebūtų buvę 2-ro 
ro. Jeigu žmonės pažins 
dabar, nebus 3-čio karo.

Aukso Žvaigždės Mo 
tinos Ceremonijose

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių. 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191 
_______________ i_________ _____________

Tai tas stebėtinas naujas jausmas tame Lubitsch’o bruože ... 
Sudaro čia žymiausią meiles prietikį per metus!

CHARLES BOYER
Neatlaikomai patrauklus!

JENNIFER JONES
Tokia nekalta?

ERNST LUBITSCH’S
Smagus, puikus kūrinys

“CLUNY BROWN
su PETER LAWFORD

RIVOLI BROADWAY IR 49TH ST.

Nacionalės Atminimų 
nos ceremonijoms, ant 
Franklin D. Roosevelt, 
Yorke, buvo sukviestos 43
Aukso žvaigždės motinos,
kurių sūnūs mirė šiame kare. 
Pakviestos po vieną nuo kiek
vienos valstijos.

Laivai susibūrė New Yorko 
prieplaukoje New York’s 
Fleet savaitei. Lankytojus lei
džia nuo 12:30 iki 4 
kasdien ir nuo 10 'iki 
tadienj.

po piet
4 šven-

^.'1

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 GrandŠt. Brooklyn
V • ■ **•

O’Toole prieš galingos reakci- didesnės reikšmės.
nes Kelly demokratų mašinos do naują posūkį
valią. Jo pasipriešinime maši- Rodo, kad praėjo laikas, ka
nai jį rėmė CIO* Darbo Parti
ja ir visas pažangus judėji
mas. Jis buvo išrinktas.

Bet išrinktas, sako Weis- 
burd, jis (O’Toole) užmiršo 
žmones. Kaltinime sako, kad 
jis:

užtekdavoda politikieriams 
pirm rinkimų išbučiuoti darbi
ninkų vaikus, gauti darbinin
kų balsus ir paskui' juos už
miršti, susisukti sau politinę 
mašiną ir, kartą užsirioglinus 

j ant sprando, juos valdyti. Da- 
savo 

i žmonių reikalauja 
ginti jų reikalus, su jais tartis, 
veikti. O jeigu to nenori da
ryti, lai užleidžia vietą geres
niems.

Atsisakė susitikti su darbi- bar eiliniai piliečiai iš 
ninku ir kitų' susiedijos orga- patikėtų 
nizacijų atstovais.

Atsisakė kalbėti prieš May i 
Quinn, mokytojavusią distrik- į 
te. Jis neatsiribavo nuo savo 
politinio bendro Donald Mo-’ 
ran, kuris atakavo prieš Quinn 
kovojančias grupes. Weisburd

Brooklynas minės savo 300- 
nį gimtadienį birželio 12-tą.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, pirmos lubos. Gali kreiptis 
vyras ar moteris. Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis po num.: 
189 South 2nd St., Brooklyn. N. Y. 
(Basement) (126-128)

Pasirandavoja keturi kambariai, 
garu šildomi ir visi moderniniai Įren
gimai. Klauskite pas Mrs. Balažen- 
tis, 49 Ten Eyck Street, Brooklyn, 
N. Y. Taipgi galima pirkti rakandus 
tuose pačiuose kambariuose.

■ (125-127)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

J 9—12 ryte 
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569 
l ,

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer SU. 
BROOKLYN C. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

O ta

'S™ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

fc

fit

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$J50
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue

I

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

Persodlnam Deimantus Jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymjil laikrodžių 

Ir laikrodėlių?*
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longinas, 
Jules Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL BT. 2-2173 ATDARA VAKARAM


