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The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

Amsterdam, N. Y., jau se
niai buvo mūsų prakalbos. ši 
kartą įvyko. Kalbėjo d. Anta
nas Bimba. Buvo parodyta fil- 
mos iš Lietuvos. Prakalbas 
faktiškai surengė vienas d. 
Geo. Stanley, kuris energingai 
darbavosi. Jos buvo sėkmin
gos. Dabar rūpinsimės sutver
ti Lietuvių Literatūros Draugi
jos kuopą. Pavienių narių jau 
turime. Bus kuopa, bus ir pla
tesnis veikimas.
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tas 
kaip

Bonapartas N a p o 1 e o nas, 
puldamas Rusiją 1812 metais, 
užėmė Lietuvos sostinę Vilnių 
24 d. birželio. Hitleris, 
“nykštukas Napoleonas,”
jį pavadino Stalinas, kopijuo
damas 1812 metus, 1941 me
tais tą pat dieną užėmė Vil
nių. Jis ritosi prie Maskvos, 
bet ją “matė” tik paveiksle.

Lietuviški fašistai 1941 me
tais labai didžiavosi Hitlerio 
“pergalėmis.” Birželio 24 d., 
Vienybė net specialę laidą iš
leido, garbindama nacių per
galę. Melavo akyplėšiškai, būk 
Hitleris suteikė Lietuvai “ne- 
prigulmybę.” Dar didesniam 
Amerikos lietuvių apgavimui, 
Tysliava tauškė, kad ne vien 
Lietuvai naciai suteikė “nepri
klausomybę,” bet prie Lietu
vos net prijungė Baltarusijos 
Vitebsko, Smolensko ir kitas 
gubernijas.

Susmuko Hitleris ir jo šai- 
, ka. Susmuko ir anti-lietuvių 

viltys, būk, nacių pagalba, jie 
galės grąžinti smetonininkų 
kryžiokų terorą Lietuvoj. Da
bar . tie “strategai” tiešijasi 
poteriaudami apie atomine 
bombą. Bet ir šias jų viltis 
kudlius nuneš ant uodegos.

žinoma, jie buvo ir bus pro
tiniai ubagai. Jie nesuprato ir 
nesupras kad senas išnaudo
jimo pas. lis miršta, kad nau
jas, nešąs7žmonijai laisvę, ima 
ir paims viršų ant senojo.

Lenkijoj esanti Anglijos 
atstovybė leidžia buletiną ne
va informavimui lenkų apie 
Angliją. Pastaruoju laiku ta 
buletiną pavertė propagandai 
prieš Lenkiją, prieš jos demo
kratinę liaudies tvarką. Ang- 

. lijos buletinas, o talpina “ži- 
Lenkijos 

britų im
tuos

n i as” iš Lenkijos! 
vyriausybė pareiškė 
peria! istams, kad 
“šposus” sulaikytų.

a’ie

atstovas
Saugumo 

išdėstė, kas

Tarybų Sąjungos
Jungtinių Tautų
Taryboj aiškiai 
reikia daryti su atomine jėga.
Panaikinti bombas, o atominę 
jėgą naudoti žmonių civiliame 
gyvenime gerinimui jų padė
ties. f

UNIJISTU KARAVANAI 
REIKALAUJA IŠLAIKYT

KAINU KONTROLĘ
l

Ragina Prezidentą Atmest Kongresmany ir Senato Bilius, 
Kurie Grūmoja Nužudyt Visą Kaimj Kontroliavimą

Washington. — Darbo 
unijų karavanai ir skaitlin
gos delegacijos nuo pilieti
nių - vartotojų organizaci
jų iš daugelio valstijų suvy- 
ko į Washingtona. Jie da
ro spaudimą kongreso va
dams ir prez. Trumanui, 
kad išlaikytų tinkamą kai
nų kontrolę - OPA. Unijos 
ir kitos 
kalauja, 
vetuotų 
mingus 
natoriai 
priėmė.
kios “slaptos minos, sprog
dina visą kainų kontrolę,” 
pareiškė Chester Bowles, 
Ūkinio Pastovumo direkto
rius.

Kongreso atstovų rūmo 
ir senato nutarimai perša 
nuimt kainų kontrolę nuo

organizacijos rei- 
kad prezidentas 

- atmestų kenks- 
bilius, kuriuos se- 
ir kongresmanai 

Tie biliai/'kaip ko-

mėsos, kiaušinių, sviesto ir 
kitų pieninių valgių; panai
kint kainų nustatymą taba
ko produktams; pabrangint 
kainas audeklams; užtik- 
rint fabrikantams daugiau, 
kaip 1941 metų pelnus ir tt.

F a b r ikantų Susivieniji
mas ir šiaip stambieji biz
nieriai veda galingą ofen- 
syvą, kad būtų išleistas 
įstatymas pagal tokius se
natorių ir kongresmanų nu
tarimus.

Senato ir atstovų rūmo 
įgaliotiniai tuo tarpu ben
drai svarsto, kaip išlyginti 
savo nutarimų skirtumus ir 
įteikti juos visam kongre
sui užgirti.

Dabartinės kainų kontro
lės terminas išsibaigia šio 
mėnesio 30 d.

MASKVA ĮSPĖJA ANGLIJOS 
IR AMERIKOS FAŠISTI
NIUS IMPERIALISTUS

FRANCUOS VALDŽIOJE 
9 KATALIKAI, 7 KOMU
NISTAI, 6 SOCIALISTAI

“Jei Nebus Mėsos, 
Tai Nedirbsime,” 
Sako Mainieriai

Pratimai su Iškam- 
šine Bomba Dėlei 
Atominės Bombos

Pozicija aišįi, bet ji nepa
tinka karo šalininkams nei 
Washingtone, nei Londone. 
Na, ir kur patiks tiems, kurie 
iš karo darosi bilionų dolerių 
pelną, kurie atominės bombos 
pagalba mano ir darbo žmo
nių valstybę nugalėti.

Tėvynė giria Amerikos Lie
tuvių Tarybą, kuri įteikė rei
kalavimą ponui James Byr
nes, kad Paryžiuje priverstų 
Molotovą atiduoti Lietuvą lie
tuviškiems kryžiokams.

Tėvynė labai džiaugiasi, 
kad “išgirs jų balsą.” Mes 
manome, 
‘‘valdys” Lietuvą, kaip 
mėnulį.

labai
i jų balsą.
kad fašistai taip

valdo

Lietuvių Literatūros 
gijos nariai mokėkite 
les.

Drau- 
duok- 

Dar daug duoklių yra 
nepasimokėta centre. Gi mūsų
Konstitucija reikalauja, kad 
visi nariai pasimokėtų iki lie
pos 1 dienos. >

Pastaruoju laiku į LLD gar-

Maskva, birž. 24.— Jung-. š y d a m a s Raudon ojoj 
tinių Valstijų (Barucho) 
planas atominei jėgai kon
troliuoti tikrumoj yra Am
erikos pasimojimas viešpa
tauti visam pasauliui, rašo 
Pravda, Sovietų komunistų 
dienraštis. Amerikos pla
nas siekia užtikriht jai ato
minę monopoliją, sako 
Pravda.

Maskva. — Minint penke- 
rių metų sukaktį nuo nacių 
atakos prieš Sovietus, 
kvos spauda nurodė, 
Jungtinėse Valstijose 
fašistinės jėgos ir 
kurstoma karas prieš
vietų Sąjungą. Panašiai ir 
Anglijoj.

Žymusis rusų istorikas 
Eugęnius Tarle, tačiau, ra-

Mas- 
kaip 
auga 
kaip 

So-

žvaigždėj, užtikrina, kad 
Raudonoji Armija sugebėtų 
atmušt užpuolikus.

W a s h i ngtone kalbama, 
jog šimtas metų nuo šiol 
būsiąs “amerikinis šimtme
tis” pasaulyje. Amerikos 
imperialistai šneka, kad da
bartinė taika būsianti “Pax 
Americana”, tai yra Jung
tinių Valstijų padiktuota 
taika.

Profesorius Tarle paste
bi, jog Hitleris ketino iš 
Maskvos Kremliaus pas
kelbt' “Pax Germanica,” va
dinasi, vokiečių užkartą pa
sauliui taiką. Dėl to Tarle 
sako: “Hitleris buvo atkak
lus, o Himmleris buvo žiau
rus, bet kur jiedu šian
dien?”

Komunistai Sutiko Dalyvaut Valdžioj, kada Ministerių Vadas 
Bidault Užtikrino Algų Priedus Darbininkams

SOVIETAI PASILAIKO VET0-ATMET1M0
TEISĘ KAS LIEČIA ATOMINĘ KONTROLĘ

Paryžius, birž. 24.— Tapo 
sudarytas naujas Franci- 
jos ministerių kabinetas, 
vadovaujamas Georges Bi- 
daulto, kataliko reSpublikie- 
čio. Į šį kabinetą įeina 9 
katalikai, 7 komunistai ir 
6 socialistai. •

Komunistai sutiko daly
vauti premjero Bidaulto 
valdžioje tik tuomet, kada 
jis, kviesdamas juos, raštu 
užtikrino, jog bus žymiai 
pakelta alga darbininkams 
ir valdžios tarnautojams. 
Teigiama, kad vidutiniai 
bus jiems pridėta 15 nuo
šimčiu uždarbio.

Suprantama, jog steigia
masis Franci jos seimas šį 
antradienį užgirs ministe
rių kabineto sąstatą, kur 
Bidault bus premjeras-pre-

Pittsburgh, Pa. — Vaka
rinės Pennsylvanijos, Ken
tucky ir. Illinois valstijų an
gliakasiai sako: “Jei nebus 
pristatyta mėsos, turėsime 
streikuoti.” Penktojo Mai- 
nierių Unijos apskričio pir
mininkas J. P. Busarello 
pareiškė: “Tai nebus tik 
staptelėjimas,” 
streikas dėl valgių mainie- 
riams.

Didžiulis 
lėktuvas 
(dommi) 
karo lai-

Maskva, birž. 24. — Vy
riausias Sovietų Komunistų 
Partijos laikraštis Pravda 
užreiškė: “Sovietų Sąjunga 
niekuomet neatsisakys nuo 
teisės vetuoti - atmesti kitų 
sprendimus kas liečia ato
minės jėgos kontroliavi
mą” ir kas liečia bausmes, 
kurias skirtų dauguma ato
minės kontrolės komisijos.

(Amerikos planas reika-

Jauja, kad kitos didžiosios 
valstybės Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje išsižadėtų 
vetavimo - atmetimo teisės 
atominiuose dalykuose. Pa
ti Amerika gi pasilaiko sau 
teis ę_g a m i nti atomines 
bombas ir niekam kitam ne
rodyti savo atominių sekre
tu, kol viskas bus kituose v Z
kraštuose taip sukontro- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Fašistinis Lenką 
Generolas Anders 
Atvyko Palestinon

o rimtas

Chicago.— CIO Skerdyk
lų Darbininkų Unijos cent
ras pranešė, jog skerdyklų 
savininkai tyčia nustojo 
skersti gyvulius; jie sten
giasi paveikt Washingtono 
valdžią, kad panaikintų mė
sos kainų kontrolę.

Bikini Sala. — 
karinis Amerikos 
numetė iškamšinę 
bombą, taikomą į 
va Nevadą, ir beveik patai
kė į jį. Iškamšinėmis bom
bomis daroma pratimai pa
leist atominę bombą į su
burtus 75 laivus. Pirmoji 
atom - bomba bus numesta 
liepos 1 d., jei bus giedra. 
Kita atominė bomba bus pa
leista už trijų - keturių sa
vaičių po pirmosios.

Pratimuose su netikromis 
bombomis dalyvauja 42,000 
jūreivių ir oficierių, bent 
200 laivu, 150 lėktuvu ir C. z v
naudojama 4,400 gyvulių.

Lenkijos Reikalavimas 
Prieš Franko

New York. — Lenkijos 
delegatas Saugumo Tary
boj reikalavo sutraukyt ry
šius su Franko Ispanija. 
Dauguma kitų delegatų 
meta reikalavimą.

at

Indėnai Atmetė Naują 
Angly Pasiūlymą

New Delhi, Indija.—Pra
nešama, kad didžioji Indi
jos Kongreso Partija atme
tė ir naują Anglijos pasiū
lymą dėlei laikinės indėnų 
tautinės valdžios.

Maskva.— Pravda rašo, 
busimieji atominiai Ameri
kos bandymai ties Bikini 
sala sukelia didžiausią ne
pasitikėjimą Sovietuose.

Keturis Kartus Daugiau 
Bedarbių, negu Darbų

Jei Anglai Nužudys 
Du Žydus, Žydai Žudy
sią Anglus Įkaitus

Siūlo Paverst Trieste 
Tarptautiniu Miestu 
Dešimčiai Mėty

New York. — Jungtinių 
Valstijų biurų direktorius 
darbams surasti šioje sri
tyje, Josephas O’Connor

ANGLŲ VETERANAI PRIEŠ [paskelbė, jog keturis kartus
MEILĘ FAŠIST. LENKAM

London. — Daugelis an
glų karo veteranų nesuran
da darbo ir smerkia savo 
valdžią, kad jinai stengiasi 
greitai parūpinti darbus 
tiems fašistiniams lenkų ge
nerolo Anderso kariams, 
kurie pasiliks Anglijoj. Ki
tus fašistinius lenkus val
džia planuoja siųst kaip ka
rinius pastiprinimus an
glams Viduriniuose Rytuo
se.

Anglų veteranai reika
lauja $18 pensijos per sa
vaitę vietoj $9.

'daugiau žmonių jieško dar
bo, negu yra darbų. Mies
te 350,000 bedarbių; pusė 
jų veteranai.

bes kuopas įstojo sekamos: 44 
kp., Lowell, sekr. — J. Bla- 
zionis; 160 kp., Benld, sekr. 
— Wm. Mitchell ir 216 kp., 
Brooklyn, Conn., sekr. F. Ka- 
zelionis.

Jeruzalė, birž. 24. — Žy
dai Irgun teroristai paleido 
du suimtus anglų oficierius, 
bet tebelaiko kitus tris kaip 
įkaitus. Jie reikalauja, kad 
anglai paleistų du nusmerk- 
tus mirti žydus, ir grūmoja 
nužudyt tuos tris anglus, 
jeigu anglai numarins nu- 
smerktuosius žydus.

Paryžius, birž. 24 d. — 
Franci ja pasiūlė keturių di
džiųjų užsieninių ministe
rių konferencijai, kad pri
pažintų Trieste tarptauti- 
n i u miestu deš imčiai 
metų; sako, paskui t u- 
rėtų būti leista patiems 
jo gyventojams nubalsuot, 
ar Trieste turi priklausyt 
Italijai ar Jugoslavijai.

Jeruzalė. — Anglija at
siuntė fašistinį lenkų gene
rolą Andersą į Palestiną, 
kur jau yra 5,000 lenkų fa
šistu kariuomenės. Anders 
tarsis su anglų komisionie- 
rium Cunninghamu apie 
perkraustymą daugiau to
kių lenkų karių į Palestiną 
arba į gretimąją Transjor- 
daniją. Suprantama, kad 
anglai vartos juos kovai 
prieš žydus ir stiprinimui 
karinių Anglijos pozicijų 
Viduriniuose Rytuose. Gen. 
Anderso armija gerai žino
ma kaip žydų priešai.

Tuo tarpu anglai tebe- 
šaudo kylančius prieš juos 
žydus Palestinoj.

Šaukia Pirkikus Streikuot, 
Jei Bus Panaikinta OPA

zi den tas ir sykiu užsienio 
reikalų ministeris.

Kabineto Sudėtis
Katalikai respublikiečiai: 

finansų ministeris Robert 
Schuman, šalies ūkio Fr. 
de Menthon, teisingumo P. 
H. Teitgen, apsigynimo Ed
mond Michelet ir kt.

K o m u nistai: pramonės 
gamybos ministeris Marcei 
Paul, darbo Ambroise Croi- 
zat, visuomenės sveikatos 
Rene Arthaud, krašto at
statymo Francois Billoux, 
karo veteranų Laurent Ca
sanova.

Socialistai: vidaus reika
lų ministeris Jacques De- 
preux, žemdirbystės P. Tan- 
guy-Prigent, Švietimo Mar
cei Naegelen, viešųjų dar
bų Jules Moch, kolonijų Ma
rius Moutet.

Be to, valdžion įeina ke
turi vice-prezidentai: ko
munistų vadas M. Tho
rez, socialistas Felix Gouin, 
katalikas respublikietis 
Francisque Gay ir Demo- ' 
kratinės Sąjungos vadas 
Alex. Varenne.

Visi naujojo ministerių 
kabineto nariai pasižadėjo 
darbuotis, kad steigiamasis 
seimas greitai pagamintų 
naują konstituciją ir pa
teiktų ją piliečiams balsuo
ti rugsėjo mėnesį.

BILIONAI DOLERIŲ BE 
ATSKAITŲ

Washington. — Generally 
kontrolierius Lindsay War
ren pranešė kongresui, jog 
valdinė Finansinio Atstėigi- 
mo Korporacija nevedė pa
tikimų apyskaitų, kaip ji iš
leido bei išskolino bilionus 
dolerių.

Washington. — Mėsos In
stitutas raportavo, kad iš 

i tikrųjų yra gana mėsos, bet 
j juodoji rinka sulaiko mė- 

Camden, N. J. — ClOjsą, kur negali gauti po do- 
Marininkų ir Laivastačių lerį ar daugiau svarui.
Unijos pirmininkas John I 
Green ragino visoj šalyj pa
skelbt vartotojų streiką ir, 
apart būtiniausių reikme
nų, nieko nepirkt, jei bus 
panaikinta kainu kontrolė 
—OPA.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS VAKA 
RINESE VALSTIJOSE

100,000 CHINU DEMONSTRANTU REIKALAVO, KAD 
AMERIKOS ARMIJA PASITRAUKTU IŠ CHINIJOS

Shanghai, Chinija.—Bent 
100 tūkstančių chinu de- 
m o n s t r a v o s ekmadienį 
Shanghajuj. Jie reikalavo, 
kad Jungtinės Valstijos 
tuojau ištrauktų savo ka
riuomenę iš Chinijos.

Demonstrantai pasiuntė 
10 savo delegatų — darbi
ninkų, studentų ir biznie
rių — į sostinę Nankingą.

Delegatai vyko pas Ame
rikos generolą Geo. C. 
Marshallą, kad pareikštų 
jam reikalavimą atsaukt

Chiango Žandarai Budeliavo Demokratiniu Chinu Atstovus
amerikonų kariuomenę iš 
Chinijos.

Tuos demokratinius dele
gatus užpuolė ir budeliškai 
sumušė Chiang Kai-sheko 
žandarai.

S h a n g h a jaus demons
trantai šaukė: “Amerikos 
armija, keliauk sau namo! 
Šalin dolerinę Jungtinių 
Valstijų diplomatiją! Ame- nenustos, tai mes būsime 
rikonai, nesikiškite į narni- priversti daryti tinkamus 
nį chinų karą!”

Nors Chiang Kai-shekas 
pasirašė pailgint pertaikos- 
paliaubų laiką su komunis
tais, tačiau Chiango tauti
ninkai iš amerikinių lėktu
vų bombarduoja komunis
tines pozicijas- Mandžuri- 
joj. Chinų komunistų ko- 
mandierius gen. Lin Piao 
todėl pareiškė: “Jeigu jie

apsigynimo žingsnius, ir

kova praplis visomis pusė
mis.” ’

(Komitetas dėlei Demo
kratinės Politikos Tolimuo
se Rytuose raportavo:

“Beveik visi demokrati
niai žmonės Chinijoje yra 
įsitikinę, kad Amerika yra 
kalta už naujus pilietinio 
karo išsiveržimus Chinijo
je. Amerika remia vieną 
pusę (tautininkus), bet nu
duoda, būk jos generolas 
Marshallas veikiąs kaip be- 
pusiškas tarpininkas.”)

Seattle, Wash. — Sekma
dienį per 45 minutes karto
tinai drebėjo žemė vakari
nėse Oregon ir Washington 
valstijose ir Kanados pro
vincijoje British Columbia. 
Žemės drebėjimas apardė 
tiltus ir kai kuriuos namus 
Portlande, Oregon, ir Seat
tle, Tacomoj ir Olympijoj, 
Wash.; bet daugiau nuosto
lių padarė Vancouver salo
je ir kitur Kanados pusėje. 
Vienas Seattle’o pilietis mi
rė, nusigandęs siūbuojančių 
aukštų namų.

Pittsburgh, Pa.
Birželio 24 d. čia mirė 

Juozas Varnagiris. Kūnas 
pašarvotas Wenslovo šer
meninėje, 164 So. 18th SU

John Urbon.
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Raginkite Prezidentą Trumaną Atmesti 
Hobbs’o Bilių!

Kongrese ir senate viešpatauja isterija! Reakci
niai kongresmanai ir senatoriai tam tik ir sėdi ten, ima 
po $15,000 algos į metus, kad daryti planus ir suma
nymus,—kaip pasmaugti Amerikos liaudies demokrati- 

;• nes laisves, kaip įvesti fašistinį režimą mūsų šalyj!
L Dar taip neseniai, liaudžiai spaudžiant, prezidentas 
r atsisakė pasirašyti reakcinį, antidemokratinį Case bilių. 
^ Nespėjo tas pavojus praslinkti, kaip štai jau naujas.

Pusiau ištuštėjęs senatas urmu pravarė taip va
li dinamą Hobbs’o bilių ir pasiuntė prezidentui Trumanui 
L pasirašyti.

Jeigu Mr. Trumanas jį pasirašytų, tai Amerikos liau
dies demokratinės laisvės, tos brangios idėjos, už kurias 
kovojo revoliucijos tėvai—Jeffersonas ir kiti,—būtų pa
laidotos.

Hobbs bilius buvo įneštas laike ADF išvežiotoji! 
Streiko. Jis kitaip žinomas, kaipo “antiraketinis” bilius. 
Taip jį užmaskavo reakciniai kongresmanai, kad ap- 
gavus demokratinę liaudį ir padarius įstatymu.

Pagal Hobbs’o, jeigu streikuojanti darbininkai su
laikytų streiklaužių trokus, kuriais gabenamos reikme
nys ar streiklaužiai į fabriką, tai tokis streikierių pasiel- 

: gįmas būtų priskaitytas prie “raketo” ir jie būtų bau
džiami 20 metų kalėjimo ir $10,000 piniginės bausmės. 
Tas bilius yra taip sutaisytas, kad, jeigu jis taptų įsta
tymu, tai turčiai galėtų jį pritaikinti prieš bile streiką, 

į įkaitinti streiko vadus “rakete,” įkaitinti net unijų orga- 
£ pizatorius ir patraukti teisman, 
f". ,. • '5

Kiekvienos organizacijos, Wiekvieno piliečio, kuriam 
F yra brangi liaudies laisvC Amerikos Revoliucijos tradi- 

cijbT, Jeffersono, Washington© ir Lincolno idėjos, priva- 
lumas siųsti telegramas, laiškus ir rezoliucijas prezi
dentui Trumanui, raginant jį, kad jis vetuotų (atsisaky- 

' tų pasirašyti) Hobbs’o bilių, kaipo priešamerikinį, prieš- 
; demokratinį ir streiklaužišką.

; l Po Penkerią Metą
Birželio 22 dieną sukako penkeri metai nuo dienos, 

kada Hitleris ir jo razbaininkų gauja užpuolė Tarybų 
Sąjungą. Tai buvo baisus pasaulyj sukrėtimas.

į. Tada daug ir demokratinių žmonių, daug anti-na- 
• zįškų generolų manė, kad Hitleris lengvai įveiks Tarybų 
šalį. Kapitalistinių šalių valdininkai ir generolai nesu- 

; prato tos milžiniškos jėgos ir galybės, kokią atstovauja 
? socialistinė darbo žmonių valstybė.

v * Sunkiausią naštą nešė pati viena Sovietų Sąjunga. Pir
mas ir mirtinas Hitleriui buvo smūgis, tai prie Maskvos, 
1941 metų pabaigoj. Iki to laiko iš Amerikos ir Angli- 
jos Sovietų Sąjunga nebuvo gavusi jokios pagalbos.

i. Vėliau ji gavo pagalbos iš Amerikos ir Anglijos, bet 
pagalba galėjo padengti tik mažą dalelę ginklų kie- 

į kio, kiek reikalavo milžiniškas frontas. Kanuolių iš Ang- 
| jos ir Amerikos Sovietų Sąjunga gavo dvylika kartų ma- 
” Žiau, negu ji neteko kare.

Raudonąją Armiją aprūpino nenuilstanti ir pasi- 
£ šventus Sovietų šalies liaudis, kuri gynė savo laisvę ir 
f revoliucijos iškovojimus. Karo laiku Sovietų Sąjungos 
1 darbininkai suteikė Raudonajai Armijai kas metą po 30,- 
į OOO naujų tankų, 40,000 karo lėktuvų, 120,000 kanuolių, 
: 100,000 mortirų, 450,000 kulkasvaidžių, 2,000,000 auto- 
\ matinių šautuvų, 3,000,000 šautuvų ir kalnus amunicijos!

į- Vieningumas liaudies užfrontėj, dar negirdėtas pa- 
sišventimas civilių darbe ir raudonarmiečių bei lakūnų 

x karo frontuose parbloškė Hitlerio ir jo talkininkų jėgas, 
g •;? Darbo žmonių šalis pati išsigelbėjo nuo grūmojan

čios baisios hitlerininkų vergijos ir išgelbėjo visą pasau- 
^^lį. Laiminga lietuvių tauta, kad ji sujungė savo likimą 

į su kitomis broliškomis darbo žmonių tvarkomomis šali
mis! Tik tas išgelbėjo Lietuvos nepriklausomybę ir lietu
vių tautą.

Po šių pergalių dar pasaulyj yra daug sprogstančios 
■; medžiagos, bet turėkime viltį, kad visos skerspainės bus 
■’ nugalėtos, kad taikos pamatai bus sutvirtinti. Tarybų 
f Sąjungos buvo ir tebėra užsienio politika, — taikos po- 

l į Jitika.
’ Turėkime viltį, kad ir demokratinėse kapitalo šalyse 

; liaudies budrumas ir taikos trokštantiejį vadai paims 
viršų ant tų, kurie, apsvaigę atominės boiųbos kvaituliu, 
■nori įtraukti pasaulį į naują karo katastrofą, į pačių su- 

įsinaikinimo eksploziją.

L. Pruseika.

Kas Girdėt Massachusetts?
Daug Progresyvių Jėgų, Bet Jos Dar Nesucementuotos. 

Laisvė ir Atžagareiviai. Daugiau Domės Jaunimui. 
_____ &

Bendras Įspūdis
LDS Septintame Seime 

delegatai iš kitų valstijų su
sitiko su Massachusetts 
draugais ir buvo maloniai 
paveikti jų draugiškumu. 
Tie iš delegatų, kurie se
niau gyveno Bostone, prisi
minė tolimą praeitį ir lygi
no ją su dabartimi. Andru
liui, Šarkiūnui, Mizarai ir 
man senasis Bostonas išro
do, kaip maloni tėviškė. 
Smagu buvo susieiti su to
kiais veteranais, kaip Li
kas, Kazlauskas, Kupstis, 
Zavis, Žekonis ir su jaunes
niais veikėjais — dėde Pet
ru, Kubiliumi ir kitais. 
Smagu buvo pasikalbėti su 
prof. B. F. Kubilium, Dr. 
Repšiu, F. Bagočium, Pau
ra, V. Gegužiu, Skerstonu 
ir su visa eile kitų mūsiškių 
ir nemūsiškių. Susipažinau 
su prof. Galiniu. Persime- 
tėm keliais žodžiais su Dr. 
Borisu, Dr. Pilka,

Dvi naktis naktavojau 
Montello, pas Gutauskus, 
vieną naktį pas Kudaraus- 
kus Worcestery. Buvau 
Lawrence, kur tą nedėldie- 
nį, po Seimo, Maple Parke 
įvyko piknikas. Ten Pa
raškai, Čiuladai, Penkaus- 
kas, Kralikauskas, Milvy
das, Dovidonis, Bulota.

Seime šauniai darbavosi 
Jusius, Karsonas. Ten at
naujinau savo pažintį su 
Reinardais, Krasauskiene, 
Kvietinskais, Gustaičiu, Pu- 
kevičium ir daugeliu kitų 
gerų draugų.’

Koks bendras įspūdis? 
Jis negali būti pilnąs, nes 
mačiau tik kelius miestus. 
Būt reikėję išbūti visas mė- 
nesis, kad paruošus pilną 
ir visapusį raportą apie 
progresyvi© judėjimo būk
lę Massachusetts valstijoj.

S. Penkauskas (Lawren
ce) man sako: “Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuo- 
pon mes gavom 22 naujus 
narius.”

A. T a r a š k a priduria: 
“Lawrence tuoj bus atgai
vintas Liaudies Choras.”

Marijona Sukackienė 
trumpai praneša man apie 
Worcester!. Ten senelis 
Petras Plokštis, 75 metų 
amžiaus, gavo į LDS 
naujus narius. Sūnų
Dukterų Draugija paauko
jo Vilniaus Medikalio Ins
tituto įruošimui $200. Šau
niai darbuojasi Aido Cho
ras, kuriam vadovauja 
Karsokienė.

Seimo delegatai turėjo 
progos išgirsti aidiečius 
dainuojant, laike savo ap
silankymo Olympia Parke. 
Gražiai nuteikė mus visus 
jų metodiškos dainos.

Savo parkus turi monte- 
liškiai, worcesterieciai, law- 
r e n c i e čiai, gardneriečiai.! J. Gegužiui. Abudu jie su- 
Lowellis steigia savo kliu-
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ne mūsų žmogus, man sa
ko: “Laisvė, savo turiniu, 
užima pirmą vietą.” Šiuo 
laiku žmonės dideliu susi- 
kuopimu skaito Antano 
Bimbos raportą iš Tarybų 
Lietuvos. Net tūli katali
kai skaito Laisvę.

Kunigas Švagždys (Mon
tello) sušuko tūlame mitin
ge: “Imkit pavyzdį iš bol
ševikų! Aukokit taip, kaip 
jie aukoja Vilniaus Institu
tui !” Bolševikais kunigas 
Švagždys vadina visus, ku
rie stovi į kairę nuo Kelei
vio ir Darbininko. Pats to 
nenorėdamas jis kelia bol
ševikų prestyžą.

Vilnis, aiškus dalykas, 
neturi d a Ug skaitytojų 
Massachusetts valstijoj. Čia 
Laisvės te rito rija. Bet 
užuojautos Vilniai yra 
daug. Vien tik Lawrence 
jos reikalams sukelta virš I 
šimtas dolerių.

Keleivis galutinai išsigi
mė parazitišku laikraščiu 
a la Bilbo, Rankin, Dies. 
P 1 i o v o j imas “raudonųjų” 
tai amžinoji jo tema. Ta 
pačia tulžim permirkę ma
žos socialistų grupės Bosto
ne, Norwoode, Lawrence. 
Michelsonas kaip buvo taip 
ir pasiliko Keleivio bosu. 
Keleivio cirkuliacija ne 
tarpsta, bet tirpsta.

“Socialistai” pučia vienon 
dūdon su klerikalais, ku
riems čia vadovauja bački- 
nio tipo, demagogas kun. 
Urbonavičius.

Man būnant Massachu
setts, ten balaįojosi “trem- 
tininkas” Savąitis, hitleri
nės “ideologijos” šinkorius.

Monteliškė Gutauskienė 
man sako: “Kai pas mus 
kalbėjo A. Bimba, aukų Vil
niaus Medikaliam Institutui 
surinkta $1,400. Pirmiau, 
per K. Petrikienės prakal
bas, . surinkta $400. O per 
Savaičio prakalbas jie su- 
kolektavo tik $133. Net 
parapi jonai piktinasi to 
glušo (Savaičio) žiopliau- 
siomis tiradomis.”

Panašiai buvo ir su Sa
vaičio “prakalbomis” Law
rence ir kitur.

Na, o Michelsonas ir 
kompanija sugulė su tokiais 
tipais vienon lovon! Tuo 
šunkeliu einant, tuo labiau 
artėja politinis ir visoks ki
toks susmukimas. Mums, 
kairiesiems, susidaro vis 
palankesnės veikimo sąly
gos. Priešų siutimas — 
vanduo mūsų malūnui.

Seime senukai Žvingilai, 
Antanas ir Jieva, man sa
ko: “Keleivis merdėja. Ke
leivis galutinai atsisveikino 
su progresyvėm idėjom.”

Tai tie patys Žvingilai, 
kurie 1904 metais įsteigė 
Keleivį, o vėliau pardavė jį

steigus liet, radijo valandą, 
daug galima būtų pasidar- 
buot kultūriniąi meniškam 
fronte.

Tai; bendras darbas visų 
progresyvių lietuvių. Kas tą 
darbą pradės? Kas parodys 
tinkamos iniciatyvos?

Būtų puiku, jei kas iš 
laisviečių galėtų praleist 
Massachu setts 
bent mėnesį laiko, 
mas, kompetentiškas žmo
gus tikrai pajėgtų suce
mentuoti pažangiuosius lie
tuvius.

Mūsų jaunimas, susikon
centravęs Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijime, mūsų 
ateičiai turi didžiausios 
reikšmės. Daugiau domės 
jaunimui. Jaunimo prieša
kyje čia stovi tokie veikė
jai kaip T. Vasaris ir F. 01- 
sonas.

Drąsiai ir energingai jie 
varo pradalges. Seniai te
išmoksta b e n dradarbiauti 
su’ jais!

valstijoj
Tinka-

THESE ARE THE TIMES
• By Matt Sholomskas

/COMMERCIAL RADIO blurbs 
^probably annoy many radio 
listeners. Therefor, this col
umnist is no exception when he 
becomes irritated by . some of 
the down-right silly and exag
gerated claims of the radio 
commercials. It has always 
been our belief that many of 
the ads plugged via the air
waves were just so much hot 
air.

—O-—
It is unfortunate for the ra

dio listener that he must listen 
to the phonographic commer
cial blah-blah. Since the best 
programs, not to mention the 
ham-acts, must have sponsors 
and sponsors must advertise 
we’ll just have to listen and 
bear the commercial tripe. Of 
course, there is always an es
cape. One can always dust off 
the old 
out the

gramaphone and pull 
record albums.

—o—
speaking of the cheap

“The best thing to save fall
ing hair ’’advises In Fact, is “a 
cigar box.”

—o—
Now that Billy Conn has 

been pummeled into retirement 
by champion Joe Louis, Repre- 

New 
with 
The 
the

senttive O’Toole (D. 
York) has squared off 
Promoter Mike Jacobs. 
Congressmen has called
bout a fraud and is urging in
vestigation of Mike Jacobs.

The scuffle between Jacobs 
and O’Toole promises to be a 
much better contest than the 
one Jacobs unblusingly asked a 
$100 for a ringside seat.

Haverhill, Mass.
ALDLD 85 kp. buvo suren

gusi prakalbas Bimbai. Pra
kalbos atsibuvo gegužės 23 d.

Prakalbos nusisekė kuo ge
riausia, nors žmonių nebuvo 
labai daug, nes mūsų kalbėto
jas biskį pavėlavo atvažiuoti.

Draugas Bimba papaskojo 
savo Įspūdžius iš Lietuvos ir 
savo kalba labai užganėdino 
žmones.

Aukų buvo paprašyta įstei
gimui Vilniaus Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos In
stitutui. Aukų surinkta $380. 
Aukotojų vardai:

A. ir V. Račkauskai $100.
J. Kibildis $50. -
M. ir A. Kazlauskai $30.
Po $25: J. Masevičius, B. 

Baublys, A. Berželionis, S. ir 
A. Uždaviniai.

Po $10: P. čečėta, J. Sau- 
lėnas, J. Karpavičius, P. ir 
M. Yocumskai, • R. Rutkaus
kienė.

Po $5: J. Aidukonis, A. Na
vickas, Ona Pilsudskienė, B. 
Večkienė, P. Avens, M. Miš
kinienė, Ona Pečiukonis, S. 
Kriaučiūnas ir S. Benkus.

Po $2: B. Gumauskas ir P. 
Galinis.

Petrusė Simons $1.00.
Atsiprašom aukotojų, kad 

taip ilgai užvilkom paskelbti 
vardus.

Bušu j Laisves Pikniką
Haverhilliečiai turi užsakę 

busą važiuoti į Laisvės pikni
ką, kuris bus Maynard, Mass., 
July 4 d. Buše vietos bus ga
na, tad draugai, kurie norite 
važiuoti, matykit ALDLD na
rius dėlei daugiau informaci
jų.

Busas išvažiuos nuo Gede- 
mino Kliubo, kaip 11:00 vai. 
ryte. A. P.

But
(w’e use the word advisedly) 
commercial plugs we unearthed 
one that should make your 
hair stand up, if you have any 
left after using two widely ad
vertised hair tonics. Two of the 
biggest shampoo advertisers, 
Kreml and Fitch hair tonics, 
have been cited by the Federal 
Trade Commission for making 
“false claims,” the newsletter 
In Fact reports.

—o—
“Despite the radio claim — 

‘Don’t despair, save your hair, 
use Fitch Shampoo’ — the pre
paration will not save hair,” 
the FTC said. The FTC espe
cially denounced the . claim 
that Fitch Shampoo is fine for 
babies. “Its use on babies’ 
scalps may cause serious irrita
tion of the delicate skin.”

Speaking of sports, brings to 
our mind an advertising. fakery 
pointed, out by the New Yorker 
of May- 25. It uncovered in the 
Detroit News two items, one a 
statement by Hank Greenburg, 
home run star, saying “I’m giv
ing up cigarets and coffee. I 
never was much of a smoker 
anyway,” and the other a huge 
ad of Raleigh cigaretts quoting 
Greenberg endorsing their pro
duct.

Seems like somebody’s try
ing to blow smoke into our eyes.

—o—
In spite of the anti-labor 

propaganda of the press, a lar
ger percentage of veterans fa
vor labor over big business. 
This fact is borne out by a 
Fortune magazine survey.

According to the magazine’s 
survey households with vete
rans voted 39 percent for labor 
and 35.1 percent for manage
ment, with 25.9 expressing no 
opinion. Households without 
veterans voted 35.7 percent for 
labor, 36.8 percent for business 
and 27.5 expressing not opi
nion,

1 - -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------—----------------------------- ------------------------ -■ ■...........’j-!"

Ella Ross Atminčiai
Šiomis dienomis sukako vieneri metai nuo mirties 

Elios Ross (Young-Jankauskaitės), gimusios ir augu- 
sios Clevelande, bet gyvenusios Brooklyne ir kadaise 
veikusios mūsų judėjime.

Šių liūdnų sukaktuvių proga, velionės sesutė, Mrs. 
Herbert Gefvert ir brolis John Young prisiuntė eilutes, 
kurias mes žemiau spausdiname. Siuntėjai prašo išvers
ti, jei galima, į lietuvių kalbą, bet mes dedame jas an
gliškai, nes taip gražiau skamba:

IN MEMORIAM TO ELLA ROSS

It’s lonesome here without you, dear, 
We miss you more each day.

Somehow life doesn’t seem the same, 
Since you have gone away.

Yqu left behind some broken hearts
That loved you so sincere,

That never did and never will 
Forget you, Sister dear.

Baltimorės unijų taryba 
reikalauja išlaikyt 
kontrolę.

kainų

If all the world were ours to give
We would give it yes, and more 

To see the face of one we love
Come smiling through the door.

Anna Gefvert,
John Young,

(Brother and Sister)
______ ____ —------------------- - — .■> ... ................. t 11.ur“*

Geriausią, betgi, kliubą 
turi Cambridge lietuviai. 
Tai centras ir pastogė visų 
lietuvių. Šis kliubas sukur
tas bepartyviu pagrindu. 
Jis turi savo chorą, kuriam 
vadovauja Šiugeris. Jis va- 
d o v a u j a ir monteliškių 
Liuosybės Chorui. Norwoo
de yra dainininkų grupė. 
Gaila, neteko girdėti ją dai
nuojant. (

Neteko nieko girdėti apie 
Haverhill, Lynn. Norėjau 
būti > Norwoode, bet nesu
spėjau.

Spauda
Laisvė, visoj Massachu

setts valstijoj, labai papli
tus. Vienas iš inteligentų,

silaukė 75 m. amžiaus. Bet 
jie stipriai stovi progresy- 
vėse pozicijose! Žvingilai 
atvyko Seiman iš Connec
ticut valstijos, kur jie turi 
farmą.

Keleivio steigėjai eina su 
mumis. Ar tai nereikšmin
ga!

Ko Reikia
Sakiau jau, kad jokiu bū

du negaliu apimti visą 
Massachusetts lietuvių gy
venimą, visuose jo pasireiš
kimuose. ' Šios pastabos yra 
fragmentalio turinio.

Man rodos, kad Massa
chusetts progresyviai lietu- 
viai būtinai privalo atsteigt 
savo radijo kliubą. Reikia 
atmest į šalį maži nesusi
pratimai, nesutikimai. ‘ Ąt-

ŠYPSENOS
PAŽABOTO VYRO LĄIMĖ

Liūdnos naktys, liūdnos dienos 
Kavalieriui be žmonos;
Pragyvens jis amžį vienas 
Ir kąs laimė — nežinos!
Kitos kortos šeimininko
Su vaikučiais ir žmona;
Štai kaip jis laimingas liko, 
Apsivedęs su Ona.
Turi katiną ir šunį, 
Pagal madą šių laikų;
Niekas liūdnas jis nebūna, 
Tėvas keleto vaikų.
Kad šeimyna būtų soti 
Ir vaikeliai aprengti, 
Reikia sunkiai prakaituoti 
Ir į darbą eit anksti.

Čėdydamas savo pačią, 
Plauna puodus ir grindis, 
Kožną rytą kuria pečių, 
Neša malkas ir anglis.
O kai laikas jau miegoti, 
Reikia katiną maitint, 
Reikia šunį pavedžioti — 
Ir nėr laiko nusimint.
Valgyt jam paskiausia tenka — 
Kas atlieka nuo kitų,— 
Ir gana dažnai pakanka 
Bulvių, vakar išvirtų.
Ot tai vyras toks — auksinis, 
Jis negal nei bėdavot, 
O jei valgo paskutinis, 
Tai ir bliūdus tųr mazgot!
Štai kodėl, brol neženotas, 
Nelaimingas tu esi, — 
Nes pačios nepažabotas 
Tokios laimės nerasi!
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Reikalauja Paliuosuot 
Argentinos Auksą

Washington. — Argenti
nos valdžia reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos paliuo- 
suotų $500,000,000 Argenti
nos aukso, kurį Washingto- 
no vyriausybė yra užsal
džius šioje šalyje. (Prane
šama, jog Argentinos pre
zidentas Peronas užreiškė, 
kad jo šalis tol neis į sutar
tį dėlei amerikinio žemyno 
bendro gynimo, kol Jungti
nės Valstijose paliuosuos 
Argentinos afiksą.)

Jeruzalė. — \vngiai laiko 
politinius kalinius kalėji
muose blogesnėse sąlygose, 
negu turkai laikydavo prieš 
30 metų.

DIENRAŠČIO LAISV

Nurnberg, Vokietija. — 
Amerikinis prokuroras tei
sėjas Jackson atsisakinėja 
traukti teisman vokiečių 
bankininkus, kurie padėjo 
Hitleriui.

Chicago, III.
Bukime pasiruošę juose dalyvauti

MM

Mire Anna Childs
Praeitą antradienį pasimirė 

Anna Childs, sulaukusi 59 me
tų. Anna Childs yra motina 
Morris ir Jack Childs. Mor
ris Childs per daugel j metų 
buvo Illinois ir Indiana Ko
munistų Partijos Distrikto or
ganizatorius, o pirmiau sekre
torius. Dabar jis yra Daily 
Workerio redaktorius.

Vienas sūnus Annos Childs 
žuvo laike mūšių su naciais 
Francūzijoje. Tai buvo lt. Phi
lip Childs. Pati motina taipgi 
buvo nuoširdi darbo klasės 
reikalų gynėja ir labai džiau- 
gės^savo sūnų pažangumu.

Reiškiame gilią simpatiją 
velionės sūnums ir jų šei
moms. Gaila, kad pažangusis 
judėjimas neteko vienos ko
vingos dukters.

Vilniete.

BROOKLYN, N. Y.
Piknikas įvyks Sekmadienį

Birželio 30 June

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., L. L, N. Y.

MAYNARD, MASS.
* «

Piknikas įvyks šventėje

Fourth of July
(Liepos 4-tą Dieną)

VOSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASSACHUSETTS

MĮSLES Iš LIETUVIŲ 
TAUTOSAKOS

(Trumpus atsakymus 
skaityk atbulai)

KAS pirmiau atsirado — 
barzda ar žmogus? (Barz
da, kadangi, pagal Bibliją, 
Dievas pirmiau sutvėrė ožį, 
o paskui žmogų.)

AKLAS pamatė kiškį, 
šlubas jį pasivijo ir pagavo, 
o nuogas įsidėjo į kišenių ir 
.parsinešė namo. Kas tas?

(Salem).
NEGYVAS, bet muša

mas rėkia. (Saprav).
KADA kvailys, būna iš

mintingu? (Kuomet jis ty
li.)

KAS tą kitiems daro, sau 
nepageidauja; kas tą perka, 
pats nesinaudoja; o kas tą 
turi, tas nežino? (Sabarg).

KOKIA giminė vaikui y- 
ra senis, kurio motina yra 
to vaiko motinai anyta?

(Ėdėd).
KAS prie valgymo la

biausia reikalinga?
(Anrub)

KAS turi pilvą galvoje?
(Syžėv).

KO Dievas nemato? (Sau 
lygaus.)

Surankiojo R.M.S.

PUIKI DAINŲ PROGRAMA

Sietyno Choras, iš Newark, N. J
vadovaujamas Walter Žuko

Pirmyn Choras iš Great Neck,
vadovaujamas Almos Kasmočiutės

Brooklyno Aido Choras
vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus

Aido Vyrų Choras
vadovaujamas Prano Pakalniškio

Piknikas prasidės 2-rą vai. dieną

CLEVELAND, OHIO
DR. I. E. LEVY

OPTOMETRIST
Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:
7917 ST. CLAIR AVE..

(Arti Yale Theatre)
CLEVELAND 3, OHIO.

Telefonas: Express 1244.
Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir Išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

PAVIDIS
RADIO ORCHESTRA

GROS ŠOKIAMS

Gražią Dainų Programą duos:
Montello Liuosybės Choras

vadovaujamas Edwardo Sugario

Norwood o Vyrų Choras
vadovaujamas Olgos Zarubaitės

Trio: Dzūkas, Žemaitis ir Zanavykas - Peter 
Shimonis, Alekas Vasiliauskas ir Stanley Pauža.

Rojus Mizara, Laisvės Red.
sakys prakalbą svarbiais dienos klausimais

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Piknikas prasidės tuojau po pietų 
ir tęsis iki vėlumos

Gėrimų ir Valgių
Rengėjai pasirūpins užtenkamai.

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus. Naudokitės dovanų proga prie įžangos
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Antanas Bimba Bet-

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

Žinios iš Lietuvos

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Nebėra to didelio, moderniško laivų statymo fabriko. 
Viskas sumaišyta su juodąja žeme. Atstatyti jis nebe
bus galima ir nebeplanuojama atstatyti. Bergas aiškino, 
kad vyriausybė planuoja čionai įsteigti žvejų uostą, ku
ris busiąs tik antrasis uostas po Murmansko. Bet jau 
tik išvalymas iš čia griuvėsių yra milžiniškas darbas ir 
ims daug laiko.

Iš uosto griūvėsiu atsidūrėme į kiek jaukesnę vie
tą, būtent, į Vytauto Didžiojo Pirmąją Klaipėdos Gim
naziją. Mokyklos pastatas irgi buvo apgriautas ir kuo
met iš sykio mieste lietuvių gyventojų beveik visiškai ne
buvo, buvo manyta laikinai šias patalpas paimti armijos 
reikalams. Bet viršų paėmė ta nuomonė, kad pastatus 
reikia taisyti ir palikti mokyklai, nes mieste žmonių at
siras, mokslas neprivalo nukentėti. Džiugu, kad šitie 
dideli pastatai jau aplopyti ir gimnazija jau veikia. Turi 
260 mokinių. Deja, centrinio apšildymo dar neturi, tai 
pamokų kambariai pusėtinai šalti ir mokiniams didelis 
vargas. Bet senas klaipėdietis gimnazijos direktorius 
Trukanas sakė: mokytojai ir mokiniai su didele vilčia 
laukia pavasario, o kitiems metams jiems mokyklos pa
talpos jau bus gerai ir pilnai įrengtos.

Visi mokiniai ir mokytojai susirinko į be galo šaltą 
salę. Ten trumpai jiems pakalbėjau apie jų brolius ir 
gimines Amerikoje.

Malonu buvo susipažinti su šia nepaprasta publika.
Iš gimnazijos nusidavėme į Klaipėdos pramonines 

įmones. Gaila, kad laiko nebuvo jas visas atlankyti. At-/ 
lankėme tekstilės fabriką “Trinyčiai”. . Būta gero, mo-l 
derniško fabriko. Vaizdas labai liūdnas. Audimo sky-\ 
rius visiškai sugriautas. Kaip visur kitur, taip čia,*vo- ' 
kiečiai sužalojo brangias mašinas. Jų pataisyti nebega
lima. Šimtai jų riogso suverstos ir rūdija.

Tik šiek tiek jau dirba verpimo skyrius.
Tekstilės fabrikas “Gulbė” šiek tiek geriau stovi. 

Bet ir čia pati didžiausia fabriko dalis sugriauta. Vie
nam milžiniškam pastate taip pat riogso šimtai visiškai 
sugadintų brangiausių mašinų—staklių. Atremontuota 
ir dirba tiktai nedidelė fabriko dalis. Fabriko direkto
rius Bernardas Koganas džiaugiasi daromu progresu. 
Šiuo tarpu jis turi 150 darbininkų. Iš jų yra 50 vokiečių 
Jkaro belaisvių. Jie yra audėjai, užtat jiems čia ir duotas 

.'darbas. Trūksta lietuvių audėjų. Paprastai, labai ven
giama vokiečiams duoti darbo Lietuvos fabrikuose. Jie 
naudojami valymui griūvėsiu, darymui remonto, taisy
mui bei tiesimui kelių ir t.t. Klausiau, kaip vokiečiai dir
ba, kaipo audėjai? Sako, “vidutiniškai.” Lietuviai dirba 
geriau.

Dabar fabrikas daro po 12,000 metrų medvilninio 
audeklo, per pirmąjį šių metų ketvirtadalį pagaminsiąs 
apie 40,000 metrų.

“Gulbės” būta didelio, gražaus, gerai įrengto moder
niško tekstilės fabriko. ’

Su pasididžiavimu majoras Bergas parodė jau gerai 
atsteigtą ir veikiančią elektros dirbyklą (stotį). Džiau
giasi, kad vokiečiai nespėjo stotį visiškai sugriauti, tuo 
būdu buvo galima greitai atremontuoti. Kai pažiūri į 
Kauną ir Vilnių, kiek jie kenčia dėl elektros stokos, tai 
Klaipėda šiuo atveju laiminga. Kadangi fabrikai dar 
neatsteigti ir mažai kuris energijos naudoja, tai šiuo tar
pu Klaipėdos elektros stotis duoda daugiau elektros, ne
gu miestas gali sunaudoti. Be to, dar du motorai bai
giami įrengti ir neužilgo bus paleisti darban. Klaipėdie
čiai žada suteikti elektros energijos kitiems artimiesiems 
miestams. i

Taip pat aprodė jau beveik visiškai normališkai vei
kiančią Klaipėdos vandens sistemą. Tai irgi didžiulis 
miesto žmonių laimėjimas.

Kadaise Klaipėdoje veikė didžiulis mineralinių trą
šų fabrikas. Jau nuo karo pradžios jis nebeveikia. Visą 
mašineriją vokiečiai išsigabeno Vokietijon. O fabriko 
pastatus nebesuspėjo sugriauti. Negavau konkretaus at
sakymo, ar bus bandoma trąšų gamybą Klaipėdoje at- 
steigti. Didžiausia bėda, sako, su žaliavomis. Jas vo
kiečiai gabendavę iš Čili respublikos.

O taip labai reikia Lietuvos žemės ūkiui mineralinių 
trąšų! Nesutiksi tokio ūkininko, kuris nesiskųstų dėl 
tų trąšų nebuvimo. Dirbi dirbi, girdi, pasėji daug, bet 
kas iš to, kad pjauti mažai kas būna. Kas kita kai že
mę zuparu patręši!

Tikimasi, kad pavasarį nemažai zuparo bus gauta iš 
broliškųjų tarybinių respublikų.

Vakare įvyko teatre susirinkimas, sušauktas tą pa
čią dieną. Nežinau, kaip taip trumpu laiku Klaipėdos 
žmonės sužinojo, kad pas juos pribuvo Amerikos lietuvių 
- ^stovas. Svietas salėn negalėjo sutilpti. Naujbkai ir 
^amatų mokyklos mokiniai atmaršavo organizuotai. Jiems 
vieta surasta orkestro “duobėje” ir po estrada! Nepa- 

_ prastai daug susirinko jaunimo. Be galo džiugu man 
buvo į šitą publiką kalbėti. Dalyviai išklausė pranešimą 
su didžiausiu dėmesiu. Klausimų buvo daug.

Susirinkimui pirmininkavo majoras Bergas.
Kokia gi numatoma Klaipėdos ateitis?
Klaipėdos ateitis turi būti didelė ir graži. Bus at- 

steigti jos fabrikai. Uostas bus padidintas ir nebeturės 
4<b^dauti” dėl stokos prekybos. Čia gražiai sužydės švie
simo ir mokslo įstaigos.

O kaip su patimi Klaipėdos kraštu, kaip su jo žeme?
Man Bergas suteikė įdomių 

krašto žemėš ūkio • praeitį/ Bent

Klaipėdos karštas yra labai stambių ūkių kraštas, 
gi štai ką rodo skaičiai:

Nuo 1 iki 2 hektarų ūkių buvo 236
n 2 v 5 v v n 517

5 8 v v 513
M 8 >> 10 v v 264
n 10 ff 12 ,, }> n 221
n 12 v 15 v v 285
n 15 n 20 v 312
n 20 n 30 v v v 377
n 30 n 50 v v 340
n 50 v 100 v v v 151

100, 150 v v v 33
>> 150 200 v n 13

Su virš 200 hektarų buvo tiktai 26 ūkiai.
Viso Klaipėdijoje buvo 3,288 ūkiai.
Šiandien daugiausia ūkių yra 15-kos hektarų katego

rijoje.
Stambieji ūkiai sujungti į tarybinius ūkius.
Vidutinis tarybinis ūkis turės apie 1,500 hektarų.
Kokia bus žemės ūkio kryptis? Gal Klaipėdos kraš

tas bus padarytas Lietuvos aruodu?
Abejotina, sako Bergas. Manoma, ne tik Klaipėdos, 

bet visos Lietuvos žemės ūkį kreipti daugiau į gyvulinin
kystę. Geriau -apsimoka.

Bet, kiek suprantu, tikrų gairių dar nėra nustaty
ta. Šiuo tarpu svarbiausia užgydyti žemės ūkyje karo 
žaizdas.

Vasario 2:
Sudiev, iš griūvėsiu besikelianti Lietuvos Klaipėda! 

Gaila, kad tiktai tiek laiko tebuvo su tavimi susipažinti. 
Kitą sykį gal daugiau laiko turėsiu.

Traukiame linkui Raseinių...
» Apie Raseinius buvau girdėjęs daug. Buvau girdė

jęs, kad jie yra baisiai sunaikinti. Bet tiktai dabar, sa
vo akimis pamatęs, suprantu tikrąjį to sunaikinimo bai
sumą.
/ Tasai gražus, žydintis 14,000 gyventojų miestelis vi
siškai nušluotas. Iš visų didesniųjų pastatų išliko tiktai 
vienas ligoninės sparnas! Ten dabar susispietus visa 
^Raseinių apskrities valdžia ir visos įstaigos!

Nežinau tarybines vyriausybės plano, bet man atro
do, kad Raseinius atsteigti apskrities miestu nebereikė
tų. Apskrities miestu reikėtų padaryti kurį nors “baž- 
riytkiemį”, gulintį prie geležinkelio. Raseiniai buvo per 
toli nuo geležinkelio.
\ Prie Pasienių atstatymo, matyt, traukia tolokai už 
miesto išlikęs nesunaikintas gimnazijos pastatas. Nepa
prastu greitumu tas namas buvo ateremontuotas ir jau 
dabar ten veikia apskrities gimnazija. Gimnazija turin
ei 700 mokinių.

Apskrities pirmininkas suteikė man davinių apie vo
kiečių padarytus Raseinių apskrityje nuostolius. Ap
skrityje gyventojų skaičius sumažėjo ant 24,000. 1941 
metais apskrityje buvo 70,000 raguočių, 1944 m. belikę 
28,OOP; arklių 1941 m. buvo 36,400, o 1944 m. jau belikę 
20,300; kiaulių 1941 m. buvo 68,800, o 1944 m. berasta 
tik 17,000!

Tai nuostoliai, kuriuos sunku raseiniečiams paneš
ti. Vienok nesutikau nei vieno, kuris traukytų pečiais ir 
sakytų: Beviltiška padėtis, viskas pražuvę! Jie tuos smū
gius pergyvens, jie karštą atstatys, jie vėl gyvens!

Gal geriausia žemaičius pavaizduoja Raseiniuose 
statula, stovėjusi pačiam miestelio centre. Štai, stovi 
tvirtas, drąsus žemaitis ir tartum sako visam svietui: 
“Kas bųs,Jias.-Jiehusr_bet žęmąitisjiepražusJ” Aplinkui 
ėjo baisūs mūšiai, krito bombos, sproginėjo šoviniai, 
dangus su žeme maišėsi, virto mūrai, pleškėjo pastatai, iš 
abiejų pusių krito tvirti vyrai, bet šita statula išliko “gy
va”, čiela! Jei tai būtų koks nors šventojo atvaizdas, tai 
kunigai ir davatkos garsiai skelbtų, kad tai yra Dievo 
stebuklai. Bet čia stovi paprastas valstietis žemaitis!

Jojo sukūrėją, skulptorių Grybą fašistiniai žmogėd
ros nužudė. Bet jo skurtasis Žemaitis nugalėjo tuosius 
lietuvių tautos priešus. Jis tebestovi ten, kur Grybas jį 
sukūrė, kur raseiniečiai jį pastatė. “Amžiais budėjau ir 
vėl nepriklausomybę laimėjau”, sako statuloje įrašas. 
Raseinių laukuose vokiečių kaulai supus, patręš jie gra
žią, derlingą žemę, sužaliuos javai, pakils nauji namai, 
ateis naujas, laisvas, tarybinis gyvenimas pasveikinti ši
tą nepalaužiamos valios, neišsemiamos energijos, rustų, 
malonų, galingą Žemaitį!

Taip yra nusprendę raseiniečiai, kurių laimė buvo 
išlikti gyvais, kurie dabar taip energingai, su tokia šilta 
ranka imasi atstatymo darbo. Jais reikia pasitikėti.

Draugai sako: Kodėl nepranešėte, kad pribusite. Bū
tumėme sušaukę susirinkimą. Dar mes turime du tūks
tančiu gyventojų. Visi būtų susirinkę!

Teisinamės, kad negalėjome, neturėjom laiko, neži
nojome, kada į Raseinius užkliūsime, ir užkliuvome tik
tai valandai kitai, tik pro šalį važiuodami sustojome.

Jau gerokai po pietų< Jeigu skubinsimės, dar pa
sieksime Vilnių. O ten gal rasime kokią nors žinią iš 
Dancigo, gal iš ten išplaukia laivas Amerikon. Nebega
lima atidėlioti išvažiavimo.

Kalba Mončunskas Teofilius, buvęs partizanas, toje 
apylinkėje kentėjęs ir kovojęs prieš okupantus. Jis da
bar vadovauja atstatymo darbui, tai veiklus darbuotojas, 
įsitikinęs kovotojas. Jis man sako: Pasveikink nuo ma
nęs amerikiečius lietuvius. Padėkavok jiems už dovanas. 
Kai baisiai sunkios ir juodos dienos buvo, mes, partiza
nai, gavome iš Amerikos atsiųsto tabako. Nepamiršiu 
tos valandos!

O dabar prie ano reikalo. Negalite išvažiuoti be 
niekur nieko. Pietų dar nesate valgę. Žinote, draugai, 
už 20 kilometrų atgal į Klaipėdą miestelyje Viduklėje už 
pusės valandos įvyks valstiečių susirinkimas. Bus apie 
keturi šimtai žmonių. Važiuokime ten. Sugrįšite, rasite 
mano žmonos pas mus namie paruoštus pietus. Paval-

Raudonoji Vėliava Kauno 
Plentininkams

Kauno Kelio Eksploataci
jos Ruožas Nr. 122 šių me
tų I-jo ketvirčio planą iš
pildė 115%. Pasiekta gra
žių laimėjimų akmenis, 
miško medžiagą, žvyrą ir 
kit. medžiagas paruošiant 
bei išvežant.

VRM Plentų Valdyba už 
sėkmingą I-jo ketvirčio 
darbų įvykdymą Kauno Ke
lio Eksploatacijos Ruožui 
Nr. 122 paskyrė pereinamą
ją Raudonąją Vėliavą ir 
pirmąją premiją 10,000 rub
lių.

Š. m. balandžio 23 d. ruo
žo patalpose įvyko iškilmin
gas posėdis — Raudonosios 
Vėliavos įteikimas.

Į su entuziazmu ir paki
lia nuotaika susirinkusius 
darbininkus, inž.-technikinį 
personažą ir tarnautojus 
žodį tarė ruožo viršininkas 
drg. Adamavičius. Apžvel
gęs atliktų darbų apimtį ir 
supažindinęs kolektyvą su 
naujais grandioziniais dar
bais, kalbėtojas kvietė ko
lektyvą ir toliau su dar di
desne energija dirbti, žen
giant į naująjį pokarinį 
Stalininį penkmetį.

Plentų Valdybos vardu 
kalbėjo valdybos viršininko 
pavaduotojas inž. Skornia- 
kovas, kuris supažindino 
plentininkus su naujojo 
penkmečio programa, . ra
gindamas visus į darbą, tuo 
greičiau užgydant karo pa
darytąsias žaizdas.

Po savo kalbos, inž. Skor- 
niakovas Plentų Valdybos 
vardu įteikė pereinamąją 
Raudonąją Vėliavą. Iškil
mių pabaigoje pasižymėję 
plentininkai buvo apdova
noti pramoninėmis prekė
mis.

Su pakilia nuotaika ir 
nauju pasiryžimu skirstėsi 
darbininkai prie kasdieni
nio darbo — naujų- prisiim
tų socialistinių įsipareigoji
mų vykdymo. J. Karpis.

Įmonėje pradėjo organi
zuotis komjaunuoliai. Ro
mualdas labai norėjo įstoti 
į šią jaunimo organizaciją, 
bet organizatoriai priėmė į 
komjaunimą tik tuos jau
nuolius, kurie išpildė po 
pusantros ir daugiau darbo 
normos.

— Pradžioje nusiminiau, 
— sako Romualdas, — bet 
vėliau pagalvojau, kad tas 
tik nuo manęs priklauso. 
Pasitempiau ir vasario mė
nesį išpildžiau 186% nusta
tytos normos. Praeitą mė
nesį, nežiūrint kitų pašali
nių darbų, planą išpildžiau 
taip pat 186%. Ir tuo pasie
kiau savo tikslą. Mane pri
ėmė į komjaunimo eiles.

Artinosi Nemuno naviga
cija. Reikėjo skubiai atre
montuoti garlaivius “Kęs
tutį” ir “Mariją Melnikai- 
tę”. 5 komjaunuoliai pasi
siūlė tą atlikti po darbo va
landų. Jų tarpe darbavosi 
ir Romualdas Matulevičius. 
“Kęstučiui” pastatė kapito-

Pakėlęs Darbo Našumą, 
Atsiekė Tikslą

KAUNAS. — Romualdas 
Matulevičius iš pat mažens' 
labai troško mokytis. 1941 
m., baigęs pradžios mokyk
lą, įstojo į gimnaziją, ta
čiau vokiečių okupacijos 
sunkumai neleido jam mo
kytis ir buvo priverstas pa
sitraukti iš gimnazijos. Rei
kėjo jieškoti tokios specia
lybės, kuri duotų greičiau 
pragyvenimo šaltinį.

Įstojo į amatų mokyklą 
Nr. 1. Pernai rugpjūčio mė
nesį minimą mokyklą sėk
mingai baigė ir atėjo dirb
ti į Kauno Laivų Remonto 
Dirbtuves, kaip praktikan- 
tas. Pradžioje dirbo kaip ir 
visi kiti jaunuoliai. Kiek 
pasipraktikavęs, ėmė kelti 
darbo našumą ir nustatytas 
normas daugiau ar mažiau 
viršijo.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

kaičių apie Klaipėdos 
aš manydavau, kad

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

no tiltelį ir “M. Melnikai*- 
tei” atremontavo sektorių 
ir uždengė vairą. Intensy
viai kiekvieną dieną dirbda
mas, Romualdas savo darbo 
uždavinį išpildė žymiai ank
sčiau sutarto laiko.

Daug kartų Romualdas 
atliko pavestą uždavinį su 
kaupu net ir tokiais atve
jais, kai kiti būtų tik ran
kas nuleidę. Jis sugebėjo ne 
tik laiku darbą padaryti, 
bet ir medžiagą tam reika
lui surado.

Nesvetimas jam ir visuo-^ 
meninis darbas. Jis yra pa
vyzdingas komjaunuolis, 
aktyvus profsąjungos na
rys ir veiklus saviveiklos 
ratelio organizatorius bei 
vadovas.

Nežiūrint, kad drg. Ma
tulevičius turi tik 18 metų, 
bet jau sugeba gerai dirbti 
ir gražiai tvarkytis. Uždir
ba duoną sau ir net išlaiko 
motiną ir du jaunesnius 
brolius. J. Ąžuolaitis.

Sovietų spauda sako, gen. 
de Gaulle siekiasi į Franci- 
jos diktatorius.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTABY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisni uotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

Telefonas Poplar 4110 
•••••••••••••

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA.
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Vilniaus Oro Uoste
M. Ragažius

Buvo niūri šalta diena. 
Gąusus pavasario lietus 
krito nesibaigiančiomis di
džiulėmis čiurkšlėmis iš de
besų, kurie sunkia, gauruo
ta antklode kabėjo virš me
džių ir namų. Vilniaus ae
rodrome platuma nyko pil
kuose vandens garuose ir 
atrodė, kad didžiulis tuš
čias laukas sumažėjo, o vo
kiečių susprogdintų pasta
tų pasikūprinę griaučiai 
dar labiau smego žemėn, 
norėdami joje pasislėpti.

Odiniuose rūbuose būrys 
lakūnų išėjo iš medinio na
melio. Jie pakėlė veidus į 
debesis, dairėsi.

—Jis tuoj bus,—pasakė 
vienas.

Nors tebebuvo vis ta pa
ti pilkuma, tėškė ir kliokė 
lietus, bet aerodromo vyrai 
negrįžo į šiltą kambarį.

—Girdžiu, — šūktelėjo 
tuoj kitas. Greit ir visi iš
girdo, sunkų, tolimą, nema
tomą garsą, kažkur viršuje, 
ateinantį iš už 
skraistės.

Lėktuvas radijo bangos 
vedamas, tiksliai 
Vilniaus aerodromą, 
kai jo nematydamas. Kelią 
įš Maskvos iki čia jis pada
rė viršum debesų, nes blogo 
oro zona stovėjo visame 
maršrute. Greit motorai 
pritilo, o paskui, kaip di
džiulis plėšrus paukštis, il
gais smailais sparnais ir 
žybčiodamas p r o p e 1 e rių 
skrituliais, išniro iš pilku
mos ir pats lėktuvas, smu
ko vis žemyn ir be' garso 
nubėgo aerodromo veja, 
taškydamas vandens kla
nus.

Šį kartą civilinės aviaci
jos Vilniaus avio būrio la
kūnas Rešietnikovas atve
dė sunkų, dvimotorinį spar
nuotą laivą net iš Gruzijos.

Rešietnikovas — senas ir 
prityręs lakūnas.
pradėjo skraidyti antrąjį 
milijoną kilometrų. Civili
nės aviacijos yra ne kas ki
ta, kaip žmonės, kurie ge
riau kaip paukštis, moka su 
savo sparnuotomis mašino
mis rast kelią padangės pla
tybėse bet kokiu laiku ir 
bet kokiam orui esant per
vežė šimtus keleivių didžiu
lius kiekius krovinių. Oro

MTS traktorių 
Be to, pakelėje 
nutūpę Stalingra-

pąčiu metu į Vil-

debesų

atėjo į
yisiš-

Jis jau

milijonieriai - lakūnai, ku
rie savo daugiamečiu dar
bu ir tūkstančiais valandų 
prie lėktuvo vairo yra su
augę su savuoju lėktuvu 
taip, tarsi visas tas meta
linis daugiasvoris skraidan
tis aparatas būtų tapęs jo 
pačio kūnu, širdimi ir krau
ju.

—Iš Gruzijos — kalba iš
lipęs pilotas — mes atve
žėme Vilniaus magazinams 
vynuogių ir mandarinų. 
Maskvoje dar pakrovė lie
tuviškas 
detales, 
buvome 
de.

Tuo
niaus oro uostą atvyksta 
sunkvežimiai su pundais 
laikraščių, ant kurių dar 
beveik ir dažai nenudžiūvo. 
Užkaukia mažų, vienmoto- 
rinių U2 motorai. Pilotai 
lipa į sėdynes. Spaudą 
kraunama į lėktuvus. -

—Kasdien, — sako avio- 
būrio vadas Klikovas, — 
mes parvežėme į įvairius 
Lietuvos miestus po 2000 
kg laikraščių, o tai nemažas 
kiekis pašto.

Lėktuvas nusvyruoja pie
va, vis greičiau, paskui 
straktelėja į orą ir nuplau
kia, sukdamas į vakarų pu-

bus krašte įrengtas gausus 
oro linijų tinklas. Buvo, 
pagaliau, nupirkti du lėk
tuvai ir atidaryta linija 
Kaunas-Palanga.

Visai kitaip civilinės avi
acijos ręikąlaį sutvarkyti 
šiandien Tarybų Lietuvoje. 
Oro pašto linijos pravestos 
į 18 Lietuvos apskričių 
centrus. Gegužės 15 d. ati
daryta nuolatinė oro linija 
Maskva - Vilnius'- Kara
liaučius. Greitu laiku 
sunkaus tipo lėktuvai bus 
paleisti dar viena krypti
mi: Vilnius-Leningradas.

Veikia ir sanitarinės avi
acijos stotis.

—Šiais metais, — sako 
būrio viršininkas, — pir
maisiais penkmečio metais 
mūsų planas padidintas 5 
kartus. Tai reiškia, kad 
mums paskirta 5 kartus di
desni kiekiai degamosios 
medžiagos ir didesnis lėktu
vų parkas aptarnauti res
publikos darbo žmonių rei
kalus.

Ir kai apleidi Vilniaus 
oro uostą, kai praeini pro 
sudaužytus, išdegintus, vo
kišku dinamitu suskaldytus 
aerodromo pastatus, taip 
pajauti stiprią broliškų ta
i’ y b i n i ų t a u tų pagalbą 
mums. Greit turės ant šių 
griuvėsių išaugti naujas 
šaunus Vilniaus orinio su
sisiekimo miestas. Jau da
bar čia padaryta nemaža 
atstatomųjų darbų.

Bostono Žinios
Atsibuvus LDS 7-tpm Seimui

Kada ruošėmės prie Seimo 
ir tų šeiminių 5-kių parengi
mų, būtent birž. 9 d. pikniko, 
birž. 10 .d. delegatų ekskursi
jos j Worcęsterį, birž. 11 d. 
koncerto, birž. 12 d. jaunimo 
šokių, birž* 13 d. bankieto, tai 
buvo istorinis dalykas, ir sa
kėme, kad tatai vykinsime 
nuo A iki Z. Dabar gąlime 
pasakyti, kad tas viskas- pui
kiai, gražiai ir sėkmingai pa
vyko. Iš seime buvusių kores
pondentų matome pilnesnius 
aprašymus, todėl čia nėra rei
kalo atkartoti. Reikia pasa
kyti, kad komisija iš šešių: 
trys jaunuoliai, trys senuoliai, 
sutartingai darbavomės, žino
ma, kada loks didžiulis daly
kas reikia pravesti ir susidur
ti su daugeliu žmonių, gal 
kaip kas ir užsirūstino ar ne
patenkintas liko, — prašome 
atleisti. t

Kooperacija iš kuopų 1-mo 
Apskrities, nebloga buvo, 
nors galėjo būti skaitlingesnė. 
Montelliečiai puikiai darbavo
si, kaipo pikniko gaspadoriai. 
Trūkumas buvo, kad alus pa
sibaigė su 6 valanda po pie
tų, garsiakalbio savininkas ne
pristatė garsiakalbio, tad di
delė publika negalėjo gerai 
girdėti tolimų svečių prakal
bų. Norwoodieciai puikiai, pa
girtinai, prisidėjo dėl sėkmin
gumo pikniko: N. Grybienė, 
J. Būžienė ir A. Kasparienė

užsakymą skanių lie- 
sūrių.
buvo biskį vėsus, bet 
giedrus, piknikieriai 
ir gerame ūpe leido

odinį part- 
P. Kubiliu-

Traveling

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORES IR FINIŠERKOS
* - prie 

MOTERIŠKŲ COATŲ 
Unijinė Dirbtuvė.

35 valandų savaitė. 
Mokama Aukščiausios Algos. 

MAMK INC.
2-8 Johnes Street, Viršutinės lubos

NEWBURGH, N. Y. (150)

REIKALINGOS
SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORES
Nuolatinis Darbas, 5 Dienų Savaitė.

Darbas nuo Kavalkų. Kreipkitės
LINDE PRODUCTS MFG. CO.,

132 CHERRY ST., BRIDGEPORT, CONN.
(Važiuokite Barnum & State Bus iki Hancock ir Cherry SU.)

(146)

PATYRUSIOS DARBININKES 
PRIE MOTERIŠKŲ 

SWEATERS.

MOTERYS VALYTOJOS
Ofisiniuosc budinkuose, valandos 7 P.M. iki 

11. 66c j valandą. Kreipkitės j Supt.
60 John St.. N. Y. C.

VISU AKYS IR AUSYS ATKREIPTOS 
J MAYNARD. MASS.

MERROW OPERATORES
MERGINOS ABELNAM DARBUI 

TAISYTOJOS
KIRPĖJOS

PAKUOTOJOS
NUOLATINIS DARBAS

PUIKIAUSIA ALGA

KREIPKITĖS

D. & F. KNITTING MILLS,
238 MELROSE ST., BROOKLYN.

EVERGREEN 8-4690.
 (150)

MERGINA AR MOTERIS
Paprastas virimas, lengvi skalbimai, priežiū
rai virtuves. Kitokio namų darbo nėra. Vai
kai šeimoje. Praleisti vasarą Hampton Bays, 
L. I. $125 j mėnesį. Telef. PResident 2-2707.

(146)

MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ ATKAR

PŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

9-11 BOERUM ST., BROOKLYN.
050)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
reikalingi paprasti 

DARBININKAI 
PAGELBININKAI.

NUOLATINIS DARBAS
9-11 BOERUM STREET. BROOKLYN.

(150)

SU

at-

—Tai Klaipėdos mašina, 
—sako alyvuotame kom- 
binzone aviotechnikas. —O 
dabar išleisime jos brolius į 
Šiaulius, į Panevėžį ir Uk
mergę ...

Iš miesto atburzgia 
lengva mašina keleivis.

—Į Kauną vietų yra? 
klausią jis...—Vakar
skridau, atlikau reikalus, o 
šiandien reikia atgal. Dar
bo daug, reikia suspėti.

Atvyksta ir netrukus iš
skrenda provincijon moky
toja Markevičaitė, keli par
eigūnai iš Žemės Ūkio Mi
nisterijos sėjos reikalais, 
gydytojas... Kiek daug 
lėktuvas jiems sutaupo lai
ko, kiek pagreitins darbo 
tempą.

Vilniaus aero stotis visus 
noriai aptarnauja, vietų 
pakanka, nes lėktuvų visa
da parengta keliolika.

S m e t o ninėje Lietuvoje 
buvo ilgai svajota, kada

SUDARYKITE MILIONĄ!”

/ UŽDARBIAUKITE BESIMOKYDAMI 
AMATO AR PATYRIMO

A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE THIS

FINl PROFESSION NOW!

271 Washington St. 
Brooklyn, N. Y.

Puikią mokybą ir išlavinimą dau
giau kaip 200 amatų ir sugabumų 
teikia naujoji Reguliarė Armija. 
Gera alga ir progos paaukštinimui. 
Daugiau kaip trys ketvirtys mi- 
liono jau įstojo. SUDARYKITE 
MIŲIONĄ! Gaukite visus faktus 
arčiausioj jums J. V. Armijos Sto
vykloj ar Poste, ar J. V. Armijos 
Rekrutavimo Stotyje.

Didžiausias šios vasaros 
Naujoje Anglijoje lietuvių pa
rengimas atvirame ore įvyks 
liepos ketvirtą dieną Vose Pa
vilion Parke, Maynard, Mass. 
Tai bus dienraščio Laisves 
metinis piknikas, kurį ruošia 
Naujosios Anglijos progresy
vių lietuvių organizacijų ko
mitetai. šventadienio progra
ma susidės iš įvairių pasilink
sminimų : bus šokiai, prakal
bos ir dainos. Dalyvaus įžy
mūs lietuvių chorai ir daini
ninkų grupės; geri kalbėtojai 
saldys kalbas dienos klausi
mais ir garsi lietuvių orches
tra parūpins šokiams muziką.

Muzikališką programos da
lį pildys Montellos Liuosybės 
Choras, vadovybėje Edwardo 
J. Sugario; Norwoodo Vyrų 
Grupė, vadovaujant Zarubai- 
tei, ir Bostono garsių daini
ninkų grupė, kuri užsivadina 
“Lithuanian Trio”, šios gru
pės nariais yra visiem gerai 
žinomi (Dzūkas, žemaitis- ir 
Zanavykas).

Prie to, yra užkviesti geri 
kalbėtojai. Lietuvių kalboje 
sakys prakalbą dienraščio 
Laisvės redaktorius, R. Miza- 
ra, ir anglų kalboje tūlas bos- 
tonietis. Kad patenkinti jau
nimą, šokiams gros viena iš 
šauniausių orchestrų.

Liepos 4-tą dieną
nardą suvažiuos lietuviai 
visų Naujosios Anglijos 
tų ir miestelių, kadangi 
Pavilion Parkas visiems 
gerai žinomas. Daug 
lietuviai yrą aplankę tą
ir daug sykių yra pasigėrėję 
vasariniais parengimais. šį 
metą, kaip ir seniau, susirinkę 
iš plačios Apylinkės visokio 
amžiaus lietuviai ( praleis 
šventadienį gražiame parke ir 
dideliame žmonių būryje, Tai 
bus tam tikros rūšies lietuviš
kas kermošius.

Rengimo Komisija užtikri
na, jog liepos ketvirtą dieną 
Maynarde turėsią visko pa
kankamai. Viskas yra iš anks
to parūpintą. Jie sakė, kad 
svečiams nereikėsią būti nei 
išalkusiems, nei ištroškusiems. 
Tai ištikrųjų gera naujiena 
šiuose laikuose.

Vose Pavilion Parko savi
ninkai praųešė, kad parkas ąu 
naujais įrengimais^ paruoštas 
dideliems piknikams. Todėl iš

mašinas ir visais keliais į 
Maynardą 4-tą dieną liepos.

Kitas didelis piknikas t yra 
rengiamas liepos 28-tai die
nai, Lietuvių Tautiškame Par
ke, Montello, Mass. Šis pikni
kas bus suruoštas bendromis 
jėgomis Bostono ir plačios a- 
pylinkes Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetų.

Rengimo Komisija jau iš 
anksto pranašauja, kad jie 
savo piknike turėsią skirtin
gos rūšies programą. Kokia ta 
programa ištikrųjų bus, teks 
palaukti ir pamatyti. Bet ga
lima numanyti, jog bus daug 
naujo.

šis piknikas bus vienas iš 
svarbiausių, kadangi jį rengia 
bendras komitetas sušelpimui 
karo nukapiuotų Lietuvos 
žmonių. Jo pasisekimas pri
klausys nuo žmonių prijauti
mo labdarystės reikale.

Į šį pikniką turėtų būti pa
kviesta geriausi kalbėtojai ir 
dainininkų grupės. Taipgi tu
rėtų būti rodoma krutamieji 
paveikslai, neseniai parvežti 
iš Lietuvos ir 1.1.

S. Baronas;

Harrison - Kearny, N. J.

gali-

Wor- 
buvo

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

į May- 
iš 

mies- 
Vose 

yra 
sykių 
vietą

IDEALIŠKA FARMA
VAKACIJOMS
Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynės, 

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS 
Tuom Ivlskuorn svečiai pilnai naudojasi 

Prašome jsitėmytl, kad su mažais vaikais nepriimsime. 
VIEN TIK SUAUGUSIUS.

Prašome iš anksto pranešti, kada manote atvažiuoti, kiek asmenų 
ir aht kiek laiko. Jei kada ant greitųjų sumanote važiuoti, būtinai 

pašaukite ant telgfono pirm negu išvažiuojate.

BLOZNELIŲ FARMA
R. F. D. 2, Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Tel. Catskill 885F4

Busu j Laisves ^Pikniką
L.L.D. 136 kp. paskutinia

me savo susirinkime nutarė 
važiuoti į Laisvės pikniką, ku
ris įvyks birželio 30 d. Mas- 
pethe, busu. Busas paimtas 40 
sėdynių. Didelis ir naujas. 
Kurie norite važiuoti busu, 
prašome, praneškite komisijai 
ir prašome visų, kurie važiuo
site busu, būti laiku. Busas iš
eis 12:30 v. p. p. nuo Hamil
ton st. ir Schuyler Ave.

Bušo Gavimo Komisija, 
K. Kuzmickas, 304 John St., 
Harrison, N. J.

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro busas į Laisvės 
pikniką Mąspethe išeis 12:30 dieną 
nuo 566 Clintop St., East Orange, 
N. J. O 1 vai. dieną, nuo 180 Nevy 
York Aye., Newark, N. J. Kelionė į 
abi pusi $1.15. (146-147)

SO. ĘOSTON, MASs/ .
Birželio 27 d., 7:30 v. v. 'įvyks 

ALDLD . 2-ros kuopos narių susirin
kimas, Am. Liet. Piliečių Kl. salėje, 
318 W. Broadway. Kviečiame visus 
narius dalyvauti susirinkime, nes 
turim daugelį svarbių reikalų ap-

atvežė didelį keiką su užrašu: 
“Welcome LDS Delegates,”— 
buvo pelno $40. Prie valgių 
stalo prisidėjo: M. Sadauskie
ne, O. Vasiliauskiene, J. Si, 
manaučienė ir Trakimaučie- 
ne. Vyrų Choras, vadovaujant 
Olgai Zarubaitei, dalyvavo 
programe, sudainavo gražiai 
tris dainas. Specialių valgių 
stalą parūpino bostonietės: II. 
Simanaučiene, M. Dambraus
kiene, J. Jusiene, H. Tamo
šauskienės; aukojo kaip kuri 
maisto: A. Jasienė, O. Kviet- 
kauskienė, E. čeikięnė aukojo 
gražų mezginį Savo rankų 
darbo, — buvo pelno $9. Mi
neikienė iš So. Easton, Mass., 
išpildė 
tuviškų

Oras 
gražiai 
linksmi 
laiką. -

Dovanas laimėjo sekami as
menys :

(1) Fur Coat, No. 13, A. 
Rosakascas, iš Stoughton, 
Mass.

(2) Auksinį brasletą ir žie
dą, No. 3692, Jackie Siegle.

(3) Moterišką 
monietą, No. 3770, 
nas. *

(4) Kosmetišką
Kit, No. 5844, M. Faleurez.

(5) Galvos plaukų sutaisy- 
mą, No. 5818, M. Uždavinis.

(6) Reynol’s fontaninę 
plunksną, No. 1081, Anne 
Stočkus.

Jei kurios kuopos dar nesu
grąžinote likusių tikietų, pa
darykite tatai kuo greičiausia, 
kad pilna atskaita būtų 
ma padaryti.

D e 1 e gtų e k sk u rs i j a į 
cesterį ir priėmimas jų
puikus, didžiai entuziastiškai 
vakaras praėjo Olympia Par
ke.

Į koncertą prisirinko publi
kos virš trijų šimtų, delegatų 
ir vietinių. Drg. Lekas sako: 
“Negailėčiau $5 įžangos į to
kį koncertą.” Sakoma, kad tai 
pirmutinis toks puikus lietu
viu koncertas Bostone.

Jaunimo šokiuose buvo ku
pina šokėju, tarp jaunimo ir 
senesniųjų nemaža.

Seimo paskutinė diena drau
giškoj nuotaikoj baigėsi tik 
biskį po 4 valandos. Delega
tai išsiskirstė pasivaikštinėti. 
Prieš 8 valandą delegatai ir j 
vietiniai pripildė pilną puoš-, 
niai parėdytą salę. Tai atsi
sveikinimo bankietas. Vėles
niesiems jau negalima buvo 
nei tikietų parduoti, vienok 
viešbučio tarnautojai su mo
derniška tvarka visus aprūpi
no maistu, trys komisijos na
riai iš šešių: F. Olson, Tony 
Vasaris ir Peter Šimonis, Jr. 
—visi jaunuoliai — paguodo
je senuosius tris kom. narius: 
J. Rainordienę, N. Grybienę ir 
D. Jusiu,' — pastarieji sėdėjo 
prie garbės stalo, o pirmieji 
vieni apsukriai darbavosi. 
Jiems neteko nei pavalgyti.

Pasivalgius, buvo puikus 
prakalbėlių programas, pirmi
ninkaujant Keistučiu! Michel- 
sonui iš Brooklyn, N. Y. Pa
kalbėti iššaukta vien patys žy
mesnieji kalbėtojai, kurie šia
me LDS Seime dalyvavo. Da
lyvių ūpas buvo nepaprastai 
puikus. Po kalbų iki po 12 
vąl. šoko, linksminos, draugiš
kai atsisveikindami pradėjo 
skirstytis, kas į tolimą kelio
nę, kas į nakvynę. Ddugumas 
delegatų pareiškė, d'ėkingą pa
sitenkinimą 
parengimus 
seimą.

Čia turiu
seimui sveikinimai, kurie ne
suspėta įdėti į spausdintas 
programų knygutes yra seka
mi : Jonas Krapavickas $2 ir 
F. Apšeiga $1. Abu iš Auburn, 
Me. Ačiū už auką.

J. Rainordienė, kad ir tu
rėdama tolimas viešnias (A. 
Kenstavičienė ir K. Abekienė 
iš Chicago, Ill.) vis dėl to pa
sidarbavo dėl Lietuvos sušel- 
pimo. Laike pikniko ii aprodi-

už taip gražius 
ir taip .sėkmingą

pasakyti, kad du

(146-147) nėjo piknikieriams iš Lietuvos

REIKIA 
PATYRUSIŲ AR BE PATYRIMO 

OPERATORIŲ 
PROSYTOJŲ 

RANKINIŲ FINIŠERIŲ 
PRIE DRABUŽIŲ 

FOREMANO
IR PAGELBINlO FOREMANO
SU PATYRIMU PRIE DRABUŽIŲ IŠDIRBIMO

NAUJAS, MODERNINIS FABRIKAS, GRAŽIOJE APYLINKĖJE 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

ATDARAS PERŽIŪRĖJIMUI
KREIPKITĖS

HAROLD LEVINSOHN CORP., 
148 MORFORD PLACE, 

RED BANK, N. J.
TELEFONAS RED BANK 1701.

(150)

Sovietai Pasilaiko Veto Teisę
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

liuota, kaip Amerikai atro
dys saugu.)

Pravda rašo, jog Ameri
kos pasiūlymas reiškia, jog 
amerikonai reikalauja mo
nopolinės teisės dirbti sau 
atomines bombas per neri
botą laiką.

Maskvos spauda užgiria 
Sovietų delegato Andriaus 
Gromyko planą, įteiktą 
Atominei Jungt. Tautų Ko
misijai. Groriiyko planas, 
tarp kitko, siūlo sustabdyt 
atom - bombų gamybą ir su
naikint jau gatavas atomi
nes bombas. Jis sako, ato
minė jėga turi būti naudo
jama tiktai civiliams žmo
nių reikalams. (Gromyko 
pasiūlymas ištisai išspaus
dintas Laisvės Įvairumų 
skyriuje pirmadienį.)

S o v i e t i niai laikraščiai 
smerkia Amerikos ruošia
mus atominių bombų mėty
mus į laivus ties Bikini sa
la; sako, tai dar vienas am
erikonų žygis atominėje di-

plomatijoje ir grūmojimo- 
terorizavimo manevras.

Pabranginta cukrus dar 
1c penkiem svaram.

New Kensington,Pa
Čia pažymime pavardes 

tų asmenų, kurie aukojo įren
gimui Vilniaus Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos In
stituto.

Po $25: L.D.S. 10 kuopa; 
Ch. Shukys, J. ir K. Tamošiū
nai.

J. ir Ag. Yasadavičiai $10.
Po $5: A. Martinkus, A. 

Martinkus, A. Sheris, P. Kriš
čiūnas, J. Sperskis, S. Bijavi- 
čius, M. Stashinskienė.

Bertha Stashinsky, $1.
Viso $116.00.

C. Stashinsky,
LDS 10 k p. rašt.

A. Bimbos atvežtą kaklaraiš
tį ir juostą, ir pajamų buvo 
$11.

Reumatiški Skausmai v
Deksnip Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galipgą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpįns Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk

LDS 1-mos
4-oz.
16-oz

z. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
OZ $5.00.
PEON’S OTOffNT op.

P. O. Box 666, Newark 1, *L 9.

• * ^i**5*. 1
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Lankėsi Jauni Svečiai

au-

Antanas Gabalas, Brooklyn

LPTK Fin. Sekr.

N.

Sužeidė W. Semen
pik-

MIRĖ

Varde Lietuvos žmonių 
riame širdingai ačiū!

fondas 
remti 

aukštyn 
Lietuvių

po du 
mažme-

kaip patinka ad- 
darbas. Atsakė,

Skroblus, 70 m. am-, 
gyveno 126 Ashford

Burkauskas,
Druseikienė, P.

M. Rudžionis, 
Sakaučienė, M.

nelinksmas Laisvės 
draugams Semėnam, 
sūnų W. Semen patiko 
nelaimė, tapo sunkiai

Puikiausias praleidimas vakacijų ant didžiojo 
/ Atlantic vandenyno kranto.

Kreipkitės asmeniškai ar rašykite aukščiau paduotu antrašu.

VAKACIJOS ROCKAWAY BEACH 
Rūmas, Lietuviški, Amerikoniški Valgiai 

Už $40 Į SAVAITĘ 

Kreipkitės į Mikutę
522 Beach 140th Street, Rockaway, L. L, N. Y.

Queens. Dar jauna 
jau dirba vieno- 
įmonėje skyriaus

Mūsų 
spaudai 
laipsniu 
viams

Harry Bowes, 50 m., 
nukritęs 5 aukštus iš 
apartmento, 139-29 34th 
Flushing, L. T.

Parėmė Darbininkų 
Spaudą

PHILADELPHIJOS LIETUVIAI ATVYKS
TA Į LAISVES PIKNIKĄ DIDELIU BURIU

darbininkų 
pasišokėjo 

dėka daly- 
Literatūros

Draugijos 2 apskr. pikniko, 
įvykusio birželio 16-tą, Lin- 
dene. Brooklyn© moterims 
kliubietėms pasisukinus publi
koje, kiekvienas paprašytas 
spaudai paramos, davė kiek 
nors. Aišku, piknike nėra ga
limybės kiekvieną prieiti, ta
čiau ir ne visus priėjus parve
žė $32.

Tai gerokas Šeras į L 
Kliubo fondą, į kurį 
niečiai turi sukelti $600.

Aukojo:
V. Damošaitis $1.03.
Po $1: V. Globičius, P. 

A. Yesmont, Ig. Urbonas, 
Ramoška, Vera Smalstienė 
Detroit), 
šiejus, J. Bimba, A. Trepkus, 
W. Skodis, Tg. Baches, K. Bal
čiūnas, P. Grabauskas, J. Juš
ka, J. Zajankauskas, V. Bitė.

Po 50c: A. Vertelienė, Mon- 
trealietis, F. Šimkus, A. Jo
naitis, A. Slančiauskienė, M. 
Bakunienė, Ant. Janušonis, 
M. Butėnienė, A. Arlauskas, 
V. Miller, A. Bačiunas, J. Vit- 
kunas, K. Yuknys, F. Krung- 
lis, V. K. Sheralis, S. Vilkas. 
A. Glaubičius 40c.

Po 25c: M. 
Žukauskas, 
Sakatauskas, 
M. Katyva, 
Pakštienė, M. Selienė, M. Do- 
binis, M. Ražanskienė, Ch. 
Yanušis, J. Chepinskas, Jame
son, A. Stripeika, VI. Bajoras.

Kliubiečiai Prašomi Dar 
Padirbėti

Kliubui iki kvotos užbai
gos jau ne kažin kiek trūks
ta, tačiau trūksta. Jeigu kiek
vienas narys dar pasidarbuos, 
jeigu dar neaukavusieji ar vi
sai mažai aukavusieji nariai 
ir ne nariai kliubo draugai 
sulyg geriausią išgalę dar 
prisidės, mes kvotą užbaigsi
me garbingai.

Paskutinė diena kvotai už
baigti yra liepos 4-ta. Pasi
darbuokime visi, kad ir mūsų 
kliubo valdyba turėtų ramų 
pasilsį šventėmis. Neužbaigtas 
darbas, kaip žinia, trukdo il
sėtis.

Valdyba prašo narius pri
duoti jau turimas surinktas 
ar aukosimas sumas prie pir
miausios progos, bet ne vė
liau kliubo sekamo susirinki
mo, liepos 2-rą. Prašo grąžin
ti ir likusias medžiagas, šia
me susirinkime valdyba pa
skelbs visus jau aukojusius ir 
žada skelbti dar neaukoju
sius.

Visi keliai iš Philadelphijos 
ves į brooklyniečių rengiamą 
Laisvės pikniką šį sekmadie
nį, birželio 30-tą, Klaščiaus 
Clinton Parke, Maspeth, kaip 
matosi iš jų laiškų :

Draugas A. Galkus rašo 
Laisvės gaspadoriui Bukniui:

Mielas Drauge: — Šiuomi 
pranešu, kad mes prirengėme 
busą j Laisvės pikniką. “Pri- 
pekinome”. . . keturias dešimt

pr pasažierių su kaupu. Viskas 
į brookly- jau atlikta 16‘t, , ,

Pas mus yra bėdos, kad mes 
pradėjome organizuoti tik 
vieną busą. Kada griebėmės 
darbo, pasirodo, netruko dvie
jų savaičių pripildyti pilną. 
Dabar, atrodo, kad dar daug 
kitų norėtų važiuoti, tad nu- 

Mrs. Pleakis, Am- į ėjau busų kompanijon pa
klausti, ar jie galėtų mums

užsileisti gavusiems, mobili- 
zuojasi atvažiuoti privatiško- 
mis mašinomis, reguliarėmis 
busti linijomis ir traukiniais. 
Taigi, laukiame didelio būrio 
philadelphiečių.

Philadelphiečiai, beje, tiki
si Laisvės piknike turėti savo 
stalą, kurio nereikės jieškoti 
su žiburiu, kaip adatos. Vie
na — tas stalas turės būti vie
nas iš didžiausių, jeigu ne pats 
didžiausis. Kita — savo stalą 
jie ruošiasi pažymėti su iška
ba. j

Panašiu tempu rengiasi į 
Laisvės pikniką ir daugelis ki
tų kolonijų. Tad šį sekmadie
nį visi turėsime progos susi
tikti daug mielų svetelių iš 
arti ir iš toli, iš kęlių New 
Yorko miestą apsupančių vals-

Tas primena mums patiems 
antrą busą duoti. Atsakė, kad j apsirūpinti iš anksto pikniko 
pervėlai, tai dienai visi užim-1 tikietais ir apsirūpinti valgo- 
ti. Tad turėsime pasitenkinti momis vaišėmis. Geriamųjų 
tuo vienu busu. . . vaišių —'alaus — parko sa-

Girdėti, kad daugelis nega-1 vininkas Klasčius tikisi paro
vusiųjų vietos buse žada ne- pinti pakankamai ant vietos.

Vilniaus Instituto 
Reikalai

Šiomis dienomis gavome 
k u nuo sekamu asmenų :

Aleksandras ir Margaret 
Valilioniai, Ft. 
Fla., $150. (Kitoms įstaigoms' 
jų duotos aukos bus skelbia
mos atitinkamose atskaitose.)

Leonas Tocionis, Brooklyn,

A

Dar Apie Kumštynes

Iš LLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

Ridgewood - Brooklyn, N. 
Y., birželio 18 d., šapolo-Vai- 
ginio svetainėj atsibuvo susi
rinkimas LLD 55 kuopos.

Po komiteto ir komisijų ra
portų buvo daug kalbėta, kaip 
būtų galima praplėsti ar pa
tobulinti veikimą šioje apylin
kėje, bet neprieita prie jokių 
rezultatu. 4-

Parama L. Meno Sąjungai
Kadangi Lietuvių Meno 

Sąjunga rengiasi prie didelės 
šventės - suvažiavimo, kuris 
Įvyks (arba, goriau pasakius, 
prasidės) spalio 20 d., Chica- 
goje, tai mūsų kuopa suvažia
vimą nutarė pasveikinti su 5 
dol. ir 5 dol. pasimokėti kaipo 
narystės mokestį už šiuos me
tus.

Petras Babarskas prirašė 
naują narį (pavardę pamir
šau).

Kuopos Korespondentas.

mirė 
savo 
Rd.,

Laisviečius atlankė jauni 
svečiai, Antanas Janušis ir 
Petras Mališauskas iš Montre
al, Can., Jiedu laikinai apsi- 

__„___  gyvenę New Yorke, lanko mo- 
Lauderdale, Į kyklą ant Fifth Ave., studi

juoja vyriškų drabužių plana- 
vimą-braižybą, pasiruošia va
dovauti drabužių gamybai.

O’Dwyer Pasirašė Tak
sy ant Pirkiniu Biliy

Lankėsi Frances Fab i j on ai
te iš Scranton, Pa. Jinai tūlas

i laikas gyvena didžiajame New 
ta- Yorke,

mergina, bet
je stambioje 
vedėja.

Klausėme, 
ministratyvis
kad jis turi gerųjų ir blogųjų 
pusių, kaip ir bile darbas. Aiš- 

iku, administratyviam darbe 
Majoras William O’Dwyer: geresnis atlyginimas. Bet taip 

pasirašė pakeltų sales taksų Pat ir didesnė atsakomybė, 
bilių, greta kiti] penkių mo- Į daugiau rūpesties, tankiai il- 
kestims rinkti bilių. ‘ [ginu užsiusiančios valandos.

Penki ne taip jau labai pa
liečia eilinį pirkėją, bet šešta
sis, taip vadinamasis sales tax 
bilius, pakelia ant pirkinių 
taksus vienu nuošimčiu. Da
bar mokame vieną nuošimtį. 
Taigi, pradedant liepos mėne
sio 1-ma, mokėsime 
centu nuo dolerio, o
nomis perkant pareis iki ke
lių centų nuo dolerio. .

Taksais ant pirkinių mies
tas tikisi gauti 80 milionų do
lerių metams. Tš visų kitų, 
mažiau gulančių ant biedno 
žmogaus, išrinks 20 milionų. 
Kiti taksai yra ant biznio ir 
finansų, viešbučių, gaso-elek- 
tros, ir t.t.

Užsimušė Nerdama į 
Negilu Vandeni

Milionai Žmoniy Sutiko 
Vasary Pajūryje

Sekmadienį, antrą šios va
saros dieną — nepaprastai 
gražią ir apyšiltę dieną — 
newyorkieciai sutiko pajūry
je. Didžiausią “grupę,” apie 
vieną milioną, priglaudė gar
susis Coney Islandas. Orchard 
Beach turėjęs apie 50,000 lan
kytojų, dvidešimtą Coney Is
lando minios dalelę.

Coney Islande 51 vaikas bu
vo pasimetę su tėvais. Tai vo
kuojama didžiu atsargumu. 
Kartais pasimeta po porą šim
tų.

Buvo svieto ir parkuose. Di
dysis Bronx Pąrk, turįs daug 
įdomumo vienoje vietoje — 
žvėrinčių, botanišką daržą, 
erdvių žaismaviečių ir nema
žai akrų natural ės girios — 
turėjo 25,000 lankytojų.

Temperatūra buvo pakilus 
iki 84 laipsnių, bet toli atsili
kus nuo rekordo, šilčiausia 
23-čia yra buvusi 1888 m., 96 
laipsniai, o šalčiausia — 47 
laipsniai, 1918 m.

Harlemas Džiaugėsi Ne Be 
Priežasties

Popietį pirm Joe Louis su 
Billy Conn kumštynių, birže
lio 19-tą, apie 200 tūks
tančių (policijos aprokavimu) 
Harlemo gyventojų išėjo j de
monstraciją pasveikinti su
grįžtantį į kumštynes Louisą, 
kitaip sporto kalboje vadina
mą Brown Bomberiu, Dark 
Destroyer. Vieni išėjo maršuo- 
ti, kiti tėmyti maršuotojus, 
tačiau visi atrodė puikiausia
me ūpe.

Tr atrodė pilniausiame įsi
tikinime, kad Louis laimėsiąs. 
Įsitikinime, kad jis dar liksiąs 
čampionu ilgam laikui — taip 
šaukė iškabos, taip kalbėjo 
žmonės. O tūlas iškėlęs aukš
tyn buinų vaikutį šūktelėjo— 
sekamas čampionas.

Džiaugsmui jie turėjo ne 
vieną priežastį. Joe Louis sa
vo laimėjimu pačiu pirmu kar
tu tapo simboliu savo tautos. 
Jis parodė, kad negras lygiai 
gali iškilti, jeigu jam bus duo
ta lygi proga. Ilgu išlaikymu 
čampibnato jis parodė, kad, 
duotas progą, negras gali iš
kilti ne tik lygiu, bet ne kar
tą ir viršyti daug kitų..

Šios jau buvo Louiso 22-ros 
kumštynės jam esant čampio
nu, ginant titulą.

Viena kita iš svarbiausių 
priežasčių Harlemo žmonių 
džiaugsmo Louiso sugrįžimu, 
yra jo žmoniškumas. Iškilęs iš 
masių, prasisiekęs turte, jis 
neišpuiko, neišsižadėjo eilinio 
žmogaus: Jis daugelyje vietų, 
daug atvejų yra pasisakęs už 
gerovę ir teises savo žmonėms, 
žmonės tą žino, atsimena ir 
įvertina.

Net jeigu Louis būtų ir pra
laimėjęs šias kumštynes, turė-

damas pirmesnius didžius at- 
sižymėjimus kumštynių spor
te ir žmoniškumo ypatybes, 
jis vistiek būtų lįkęsis masių 
mylėtiniu.

Smagu Laimėti, Liūdna 
Pralaimėti

Matyti Conną kautynėse 
čampionatą buvo atvykęs 
vas ir du jo broliai iš Pitts
burgh, Pa. Namie prie radio 
klausėsi kumštynių raporto jo 
pamotė, 16 metų amžiaus jo 
sesutė ir kiti giminės ir drau
gai. Išgirdusi brolį pralaimė
jus, mergaitė gailiai pravirko. 
Gal būt, kad tas pats atsitiko 
ir su žmona — atėjusiems į 
jų namus reporteriams pasa
kyta, kad jos “nėra namie.”
Kumštynių Pamatymo Kaina

Artimosios prie pastolio sė
dynės mokėta po $100. Vidu
tinėmis kainomis skaitėsi $50, 
$30 ir $20. Pigiausia rezer
vuota sėdynė buvo gaunama 
už $10 ir stovimosios vietos 
po $5.

Tėmytojuose buvo miesto 
majoras O’Dwyer, gub. De
wey, nemažai aktorių ir kitų 
įžymybių, taipgi daug aukš
tų svetimšalių, tarpe tų, An
drei A. Gromyko, Tarybų Są
jungos atstovas Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje.

T-as.

Keturkojis Paštininkas

už 
tė-

Jo nerasite pašto darbinin
kų sąraše, tačiau Bubbles, 
pašto viršininko Olsono šuo 
Armstrong pašte, Minnesota], 
dirba savo šeimininkui, o kar
tu ir vyriausybei. Kada pašto 
traukinio švilpukas paskelbia 
ateinantį traukinį, šuo nubėga, 
prie traukinio ir laukia, kol 
jam .išmeta maišelį su siunti
niais. Maišelį jis parneša savo 
šeimininkui.

Notice is hereby given that Brillo 
Mfg. Co., Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
“Brillo” with the Secretary of State 
of New York, to be used on cleaners.

(146-164)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys, jėjimas iš koridoriaus. Pagei
daujama, kad atsišauktų senyvas as
muo. Mrs. S. Yurkins, 678 Belmont 
Ave., Brooklyn, N. Y. (146-147)

REIKALAVIMAI
Reikalingas apartmentas su 4 ar 5 

kambariais, 3 suaugusieji asmenys. 
Kas turi tokj apartmentą, prašome 
rašyti j J. Rachynskas, 540 Essex St., 
Brooklyn, N. Y. (144-146)

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 8-6569

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Džypsui susidūrus su auto 
ant Franklin Ave., Garden Ci
ty, sužeistas jūrininkas Wil
liam Farnum.

PA.IIEŠKOJIMAJ
Pajieškau pasirandavojimui 4 kam

barių, priemiestyj, Maspethe arba 
kur nors Jamaica. Atsišaukite į 
Laisvės ofisą: M. D.. 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
ST. 2-3878. - (142-147)

PATAISYMAM AR GREITAI PAGALBAI KREIPKITĖS
I-C Refrigeration Sales & Service

55 Irving Avenue Brooklyn, n. y. Tel. EV. 4-0798
PATARNAVIMAS UŽ $2
Peržiūrime, sutaisome diržus, 

išaliejuojame ir nustatome 
tik už $2.

ALBERT MILLER
(Milišauskas), prop.

Refrigeration Specialistai
Greitam aptarnavimui—Emergency—vėlai šaukite j namus:

• EV. 8-3682.
Visokius pataisymus prie Refrigeration atliekame 

labai prieinamomis kainomis.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

ktt

CHARLES 
i UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE. 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sto. 
BROOKLYN «, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Bus 
nikas 
nes jų 
didelė
sužeistas automobiliaus. Ran
dasi ligoninėje.

Draugai Semėnai gyvena 
Bellmore, L. I. Yra dideli 
Laisvės patrijotai ir gausūs 
rėmėjai viso darbininkiško ju
dėjimo. Labai gaila, kad to
kia skaudi nelaimė patiko 
juos. Ir pats W. Semen ener
gingai rengėsi piknikan.

Manhattan prezidentas Ro
gers pasiūlė New Yorko mies
to centre įsteigti auto pastaty
mui stotis dviejų ir trijų aukš
tų. Tik tuo būdu, sako jis, ga
lėsią išvengti trafiko kamša
ties mieste.

Nancy Jones, 27 m., buvusi 
Armijos Slaugių Korpusio ka
pitonas, dabar studijavus žur- 
nalizmą New Yorko Universi
tete, mirė nusilaužus sprandą 
neriant į dvi pėdas vandens 
Hudson .upėn prie South Ny
ack, N. Y? Jinai ten atostoga
vus.

Nelaimė ištiko jai užsimir
šus apsižiūrėti, kad tuo tarpu 
vanduo buvo nuslūgęs. Diena 
prieš tai jinai toje pat vįetoje 
nardžiusi vandeniui esant pa
kilusiam.

Birželio 24-tą į New Yorką 
atplaukė du transportai su 2,- 
398 kariškiais ir 1 karo nuo
takų laivas su 319 jaunamar
čių ir jų vaikais.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Mrs. Edith Gardiner, 40 m. 
ir jos sesuo Ethel Shepherd, 
38 m., rastos užsidusinusios 
gasu namie, 956 E. 37th St., 
Brooklyne. Jas atrado Editos 
vyras.

Eva 
žiaus, 
St., Brooklyn, N. Y., mirė bir
želio 2.4 d., šv. Antano Ligo
ninėj. Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne. Laido
tuvės įvyks birželio 27 d. Šv. 
Traicės kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
dukterį Margaret Yankus.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Queens apskrityje dantų 
klinikos vaikams mokiniams 
bus palaikomos atdaros liepos 
ir rugpjūčio mėnesiais šią va
sarą. Jos bus prie 40-tos mo
kyklos Jamaica, 72-ros Mas- 
pethe, 42-ros ’ Belle Harbor, 
97-tos Woodhavene.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyje miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

KaMpaa Broadway ir Stone Aye.
■ prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GEenmore 5-6191

: 4c i Hi ffiįįįi

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 EVergreea 4-9612

&Es

BIRŽELIO-JUNE YRA MOKSLO 
NUOTAKŲ ir MOKSLĄ BAIGUSIŲJŲ

suPagerbkite savo vaikus, gimines ar draugus 
labiausia tinkama dovana šiuom įvykiu.

Mes turime gražų pasirinkimą Daimqptu, Laikrodėlių, Džiūlerių, 
Plunksnų dovanom, Costume Jewelry ir kitko už prieinamas kalnas.

Užeikite pas ROBERT LIPTON Jevverel pasimatykite su mumis.

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

i


