
Lenkija ir Paskola. 
Primena 1919 metus. 
Laisvė ir Duona.

Jau Vėl “Apgavo”.
Rašo D. M. Šolomskas

__ ___

Washingtone susirūpino, 
kad demokratinės Lenkijos
atstovas Dr. Oscar Lange aiš
kiai pareiškė, kad Lenkija da
bar nelabai daug paiso, kad 
Mr. Byrnes ir kiti sulaikė Len
kijai $90,000,000 paskolą. 
Lenkija tokią paskolą gavo iš 
Tarybų Sąjungos.

Skirtumas yra tame: Wa- 
shingtono diplomatai sutiko 
duoti Lenkijai paskolą mai
nais, jeigu demokratinė Len
kija sutiks leisti laisvai veik
ti jos priešams - fašistams ir 
reakcininkams, žinoma, Len
kija su tokia “malone” nega
lėjo sutikti! Ji iš Tarybų 
jungos gavo paskolą — 
galbą daiktais ir be jokių 
litinių reikalavimų.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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Palestinos Žydai 
Teisiami po Angly 
Kulkosvaidžiais

Jeruzalė. — Karinis an
glų teismas pradėjo tardyti 
31 žydą. Teismo rūmas ap
statytas šarvuotais automo
biliais ir kareiviais su kul
kosvaidžiais, šautuvais ir 

Są- j durtuvais. Teisiamieji pri- 
pa- 
po-

milio-Dabar Wall stryto 
nieriai k austos! prieš Tarybų 
Sąjungą. Jie sako neduos Ta
ryboms jokios paskolos. Pagy
vensime ir pamatysime. Kai]) 
jie norės parduoti savo tavo- 
rų, kaip norės, kad keliais mi- 
lionais būtų mažiau Amerikoj 
bedarbių, tai “suminkštės jų 
širdis.”

klausę žydų teroristų gru
pei, vadovaujamai Irguno 
Zvia Leumi’o. Jie buvo 
areštuoti už tai, kad nešio
jo šaunamuosius ginklus. 
Jiems gręsia mirties baus
mė.

Žydai vis nepaleidžia tri
jų suimtų anglų oficierių.

KIETOJI ANGLIS 
PABRANGINAMA

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Birželio (June) 27, 1946 Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Kongreso Bilius Sprogdina Kainų Kontrolę;
Prez. Trumanas Turėtų Atmesti Tą Bilių

TEISMAS PRIPAŽJSTA 
DARBVEDŽIŲ UNIJA

Washington. — Federa- 
lis distrikto teismas pripa
žino angliakasyklų darbve- 
džiams (formanams) teisę 
kaipo unijai. Valdžia da
rys sutartį su darbvedžiais, 
reikalaujančiais pagerini
mų. Jie yra Jungtinės Mai- 
nierių Unijos nariai.

Indija Tik Dalinai 
Priima Angly Planą

Di-

Kongreso Atstovų Rūmas Žada 
Fabrikantam Karinius Pelnus

MARSHALL TARPININKAUS
dėl chinų armijų

Išlaukinė Mongolija 
Prašo Priimt Ją į 
Jungtines Tautas

puol’ė Lenin-

Ši ponų taktika primena 
1919 metus. Tada kontr-revo- 
liucijos gaujos vedamos gene
rolo Judeničio,
gradą. Anglija prisiuntė kelis 
desėtkus karo laivų ir kelis 
transportus su duona ir sakė : 
“Leningradiečiai, nuverskite 
Sovietus, tai duosim duonos!”

Raudonosios Armijos buvo 
atsakymas: — ji sunaikino 
generolo Judeničio armiją, o 
Sovietų karo laivynas išplau
kė jūron ir nuskandino 11 
britų laivų ! Tiesa, 'Leningrade 
buvo baisi stoka duonos, bet. 
liaudis laisvę daugiau brangi
no ir už duoną. Tą pat paro
dys ir Lenkijos demokratinė 
liaudis.

Washington.—Kainų Ad
ministracija leido pabran- 
gint kietąją anglį 91 cen
tu tonui. Minkštoji anglis 
jau pirmiau pabranginta 40 
ir puse cento tonui, šie 
p a b r a n ginimai užtikrina 
kompanijoms didesnius pel
nus, negu jos gaudavo pirm 
algų pakėlimo angliaka
siams.

New Delhi, Indija.— 
džioji Indėnų Kongreso 
Partija priėmė Anglijos 
planą dėlei žadamos Indi
jai tautinės laisvės ateity
je, bet atmetė anglų skiria
mą laikinę valdžią. Indijos 
Mahometonų Sąjunga, at
stovaujanti apie ketvirta
dalį gyventojų, užgyrė An
glijos pasiūlymus dėlei lai
kinės valdžios ir dėlei žada
mos tautinės laisvės bei ne
priklausomybės ateityje.

Washington. — Kongreso 
atstovu rūmas 265 balsais 
prieš 106 nutarė vienus me
tus pratęsti apšlubintą kai
nų kontrolę. Bet kongres- 
manų priimtas bilius pri
kaišiotas tokių “pataisy
mų”, kad jie, kaip minos, 
sprogdina visą kainų apri
bojimą, pareiškė Chester 
Bowles, Ūkinio Pastovumo 
direktorius.

Pranešama, jog ir sena
tas tuojau priims šį bilių.

Darbo unijos ir vartotojų 
organizacijos ragina prez. 
Trumaną vetuoti - atmesti 
tą bilių, kuris pabrangintų 
a m e r i kiečiams gyvenimą 
bilionu ir 750 milionų dole
rių per metus. Dar nežinia, 
ką prezidentas darys.

K o n g resmanų priimtas 
sumanymas, be kitko, siūlo

štai ką:
Užtikrinti fabrikantams- 

gamintojams tokias pama
tines kainas, kaip 1941 me
tais, ir dar leisti jiems pa- 
brangint savo produktus 
tiek, kiek padidėjo fabri
kantų lėšos per paskutinius 
5 metus.

Palikti verslininkams- 
pardavinėtojams teisę imti 
tokius pelnus, kokius jie ga
vo apie 1946 m. sausio 1 d.

Leisti valgykloms ii; vieš
bučiams žymiai pakelti kai
nas. '

Paskirti trijų asmenų ko
misiją, kuri pati galėtų vi
sai panaikint kainų kontro
lę įvairiems reikmenims, 
nepaisant Kainų Adminis
tracijos ir žemdirbystės de- 
partmento reikalavimų ap
riboti kainas.

Nanking, Chiųija. — Pra
nešama, jog chinų komunis
tai sutinka, kad Amerikos 
generolas Marshallas va
dovautų pertvarkymui ir 
subendrinimui komunistu ir 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų armijų. Chiang Kai- 
shekas atmeta tūlus komu
nistų siūlymus.

John Snyder-Naujas 
Iždo Sekretorius

New York. — Išlaukinė 
Mongolijos Liaudies Res
publika atsiuntė prašymą 
priimt ją į Jungtines Tau
tas. Išlaukinės Mongolijos 
premjeras Choy Bol-San sa
vo telegramoj primena, kad 
jo šalis drauge su kitomis 
d e m o kratinėmis tautomis 
kariavo prieš Japoniją.

Suprantama, kad Saugu
mo Tarybos dauguma ati- 
dės Mongolijos priėmimą, ( 
kaip kad atidėjo Albanijos, 
nes tai “kairūs” kraštai.

NEDRAFTUOS18 
METU JAUNUOLIŲ

NACIŠKŲ TOTORIŲ
PERKRAUSTYMAS

Uja Erenburg, Žymus Sovietų 
Rašytojas., Atsisveikina Ameriką 

Ir Prašo Nekurstyt Karo

Washington. — John W. 
Snyder, senas prez. Truma- 
no draugas, tapo prisaik
dintas kaip Jungt. Valstijų 
iždo sekretorius. Snyder 
pirmiau buvo Karinės Mo
bilizacijos ir R'ekonversijos 
direktorius. Dabar Snyder 
užima vietą Vinsono, iždo 
buvusiojo sekretoriaus. 
Vinsonas praeitą pirmadie
nį buvo prisaikdintas kaip 
vyriausias A u k š č iausiojo 
Teismo teisėjas.

GUB. O’CONNOR LAI
MI NOMINACIJAS

Baltimore. — Nominaci
jų balsavimuose į Jungtinių 
Valstijų senatą demokratas 
Maryland valstijos guber
natorius O’Connor gavai „ 
20,000 balsų daugiau, negu 
dabartinis reakcinis demo
kratas senatorius Geo. L. 
Radcliffe. Darbo unijos rė
mė O’Connorą prieš Rad
cliffe.

Saksonijoj, prie Zeithain at
rado naujus milžiniškus ka
pus. Ten yra palaidota virš 
100,000 rusų karo belaisvių, 
kuriuos naciai nukankino. To
kių kapų daug Vokietijoj. 
Ten ilsisi ir tūkstančiai Lietu
vos geriausių sūnų ir dukrų, 
kuriuos naciai ir lietuviški iš
gamos nužudė!

Washington. — Kongre
sas įteikė prez. Trumanui 
savo nutarimą — pratęsti 
verstiną ėmimą į kariuome
nę iki kitų metų kovo 31 d., 
bet paliuosuoti 18 metų jau
nuolius nuo rekrutavimo, o 
draftuot bevaikius vyrus 
nuo 19 iki 44 metų amžiaus. 
Kartu kongresas nutarė pa
kelti kareiviams algą 50 
nuošimčių, o oficieriams 10 
nuoš. Lemiama, kad prezi
dentas pasirašys šį bilių.

Maskva. — Pranešama, 
jog Sovietai perkraustė ki
tur tuos Krymo ir šiauri
nio Kaukazo totorių auto
nominių respublikų gyven
tojus, kurie karo metu iš
vien su naciais veikė 
Sovietų Sąjungą.

prieš

Naujas, Galingiausias 
Bombanešis $13,000,000

1,000 
Ten 

2,210

Suomijoj surado virš 
slaptų ginklų sandėlių, 
rasta 17,000 šautuvų, 
automatinių šautuvų, 106 kul- 

' kasvaidžiai, 468 prieštanki-
• niai šautuvai, virš 3,000 minų 

ir kalnai amunicijos.
Aišku, kad tą paslėpė suo

miai fašistai. Jie nėra dar iš
naikinti, jie, kaip tos gyvatės,

# nori kąsti prie pirmos progos. 
Bet jų šaika bus pažabota.

Kareiviai Mažai Kur Svei
kins Of icier ius

Washington. — Karo se
kretorius Patterson sutiko, 
kad kareiviai niekur kitur 
nesaliutuotų oficierių, apart 
armijos stovyklų, užimtų 
kraštų ir karinių ceremoni
ją

Anglija gyrėsi, kad ji jau 
“paleidžia” fašistų lenkų ar
miją, vadovaujamą generolo 
W. Anderso. Bet štai atėjo ži
nia, kad tas fašistas su savo 
štabu pribuvo į Palestiną. Aiš
ku, kad ten bus atvežta ir len
kai “liuosnoriai” karui prieš 
žydus ir arabus.

Washington.— Teigiama, 
kad kava bus pabranginta 
2 centais svarui.

Washington. — Sakoma, 
štokuos mėsos dar metus.

Čilėj įvyko žemės drebė
jimas.

Los Angeles, Calif. — Čia 
skraidė naujausias ir galin
giausias bombanešis XB-35, 
kuris lėšuoja 13 milionų do
lerių. Jis gali du sykiu 
tiek nešti bombų, kaip le
kiančioj! tvirtovė B-29. 
Naujasis bombanešis skren
da 10,000 mylių vienu pra
dėjimu. Jis yra be uodegos 
ir be liemens (fusilage), 
vien tik sparnai. Nuo vie
no sparno galo iki antro 
sparno galo jis turi 172 pė
das pločio.

Buenos Aires. — Jungti
nės Valstijos sutiko priimti 
A r g e n tinos ambasadorių 
Oskarą Ivanissevichių.

Mr. D. Middleton rašo iš 
Maskvos, kad Tarybų Sąjun
gos piliečiai yra ramūs. Jie 
žino, kad jų sunkumai kas
dien mažėja, o kapitalo daly
se darbo žmonių vargai nuo
latos didėja.

Roma. — Steigiamasis 
italų seimas reikalauja pri
pažint Italijai Trieste ir jo 
apylinkę Venezia Giulia.

Ply- 
įsisteigė

Nespėjo užsienio ministerių 
konferencijoj susitarti, kad

-Raudonoji Armija, po taikos 
pasirašymo, pasitrauks iš 
Bulgarijos, o Anglijos ir Ame
rikos armijos turės pasitrauk
ti iš Italijos, kaip jau naujas 
skandalas.

Reakcinė turčių spauda sa
kę, • / kad “Molotovas apgavo
poną Byrnes”. Kaip? Nagi,čiukai be vištos.

Proga Didvyriškai 
Pasireikšti

Connecticut miestelyje, 
mouthe, neseniai
liuosnorių gaisragesių skyrius. 
Išbuvo jie tris savaites be jo
kio pašaukimo. Pagaliau, iš
šaukia. Skubina į nelaimės 
vietą ir galvoja, kaip čia jie 
geriausia pasitarnaus gyvsties 
gelbėjime. Nu zujo. Medžio
viršūnėj miaukia katė. Iš kar
to nuleidę nosis, gaisragesiai 
atsipeikėjo, kuomet kuris, nors 
atsiminė posakį, jog katė tu
rinti devynias gyvybes.

Roma.— Steigiamojo Ita
lijos seimo pirmininku iš
rinktas dešinus socialistas 
Giuseppe Saragat.

kad Italijoj reakcininkai be 
britų armijos jausis, kaip viš-

Garsusis Sovietų kores
pondentas - rašytojas Uja 
Erenburg lankėsi Jungti
nėse Valstijose per du mė
nesiu ir dabar, atsisveikin- 
damas, pate ikė United 
Press’ai savo įspūdžius.

Erenburgui patiko šau
nūs Amerikos fabrikai, pui
kūs universitetai ir labora
torijos ir daugelio žmonių 
demokratiškumas, c e remo- 
nijų nebuvimas asmeniniuo
se santykiuose. Iš antros 
pusės, jis pastebėjo milionų 
žmonių pajungimą ir pilie
tinių teisių atėmimą.

Blogiausią įspūdį Eren-1

burgu! padarė kurstymai 
amerikiniuose laikraščiuose 
į karą prieš Sovietų Sąjun
gą. Erenburgas, tarp kit
ko, rašo:

“Aš mačiau Jungtinėse 
Valstijose daug idealistų, 
žmonių, kurie svajoja apie 
laimę visai žmonijai, ir aš 
mačiau Amerikoje žmonių, 
kurie yra tikri vergų vari- 
nėtojai, nors bė bizūno.

“Amerikos laikraščiai ra
šo, kad čia esanti visiška 
spaudos laisvė, o Rusijoj to 
nesą. Aš esu buvęs Tenne

ssee valstijoje, kur uždraus- 
(Tąsa 5-me pusi.)

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS 
MERGAITĘ

Phoenix, Ariz. — Radijo 
dainininkas R. R. Thomas 
prisipažino, kad jis pagro
bė ir nužudė 6 metų mer
gaitę Suzanne Degnan šių 
metų pradžioj, Chicagos 
apylinkėj.

CIO Galva Ragina Trumaną 
Atmest Hobbso Bilių

MIRĖ MARTYNAS 
JANKUS

Amerikos ir Anglijos 
Karo Laivai Atplaukė 
Į Trieste Sritį

Byrnes Turi Vilties 
Susitart su Sovietais 
Dėlei Trieste Miesto

Trieste. — Atplaukė į 
Trieste uosto sritį Ameri
kos šarvuotlaivis Fargo ir 
du naikintuvai. Netoli 
Trieste taipgi stovi du An
glijos šarvuotlaiviai, keli 
naikintuvai ir laivas su 
tankais. — Tei grūmojimas 
Jugoslavijai ginče dėl to, 
kam Triestė turėtų būti 
paskirtas. Anglai sutelkė 
daugiau savo kariuomenės 
ties rubežium tarp Italijos 
ir Jugoslavijos.

Manila. — Amerikos lėk
tuvai naikina šarančius Fi
lipinuose, švirkšdami DDT 
chemikalą.

Paryžius. — Neoficialiai 
pranešama, kad Amerikos 
valstybės sekretorius James 
Byrnes Keturių Didžiųjų 
užsieninių ministerių kon
ferencijoj tikisi susitaikyt 
su Sovietų ministerių Mo
lotovu kas liečia Trieste 
uostamiestį. Sovietai siū
lė paskirt Trieste Jugosla
vijai, o amerikonai - anglai 
piršo jį Italijai. Menama, 
kad Byrnes ir Sovietai su
tiks paversti Trieste 
tautiniu miestu per 
tikrą skaičių metų.

Washington. — Philip 
Murray, generalis CIO uni
jų pirmininkas, atsiuntė 
prez. Trumanui laišką, pra
šydamas atmest Hobbso bi
lių. Šis kongreso priimtas 
bilius skiria žiaurias baus
mes unijoms už trukdymą 
neunijinių darbų. Murray 
primena prezidentui, kad 
jis, atmesdamas streiklau- 
žišką Case’o bilių, kartą 
jau atmetė ir Hobbso bilių, 
kuris buvo prikergtas prie 
Case’o.

Iš Vokietijos pranešama, 
kad Flensburge, Vokietijoj, 
mirė Martynas Jankus, bu
vęs aušrininkas, bet karo 
metu pabėgęs į Vokietiją 
su vokiečių armijomis, “be
sigelbėdamas nuo bolševi
kų.”

Martynas Jankus buvo 
senas žmogus; jis gimė 
1858 m. rugpjūčio 7 d., O! 
mirė 1946 m. gegužės 24 d. 
ir geg. 27 d. palaidotas 
Flensburge.

UŽMUŠTI ANT GELE
ŽINKELIO \

Harlingen, Texas.—Trau
kinys sudaužė troką, važia
vusį skersai geležinkelio. 8 
žmonės užmušti, 15 sužeis
ta.

Jeruzalė — Anglai užklu
po slaptą žydų ginklų san 
dėlį Tel Aviv srity j.

tam

ORAS bus šiltas ir drėg
nas.

SUDEGĖ 5 VAIKAI

Savannah, Ga. — Sudegė 
penki negrai kūdikiai, 2 iki 
6 metų amžiaus. Gaisras ki
lo, kada jų močiutė, užraki
nus namus, išėjo į krautu-

Indianapolis, Ind. — In
dianos demokratų suvažia
vimas nominavo buvusį gu
bernatorių M. Cl. Townsen- 
da kaip kandidatą į Jungt. 
Valstijų senatą.

LENKIJOS ATSTOVAS SMERKIA ATOMINĮ AMERIKOS 
PLAN/; UŽGIRI A SOVIETINĮ PASIULYM/

New York. — Jungtinių 
Tautų Atominės Komisijos 
nariai 10 balsų prieš 2 už- 
gyrė Amerikos pasiūlymą 
atominei jėgai kontroliuoti 
pasaulyje. Prieš amerikinį 
planą balsavo Lenkijoj at
stovas Oskaras

San Jose, Costa Rica. — 
šios respublikėlės valdžia 
praneša, kad nuslopino su
kilimą prieš ją. Vienas as
muo nušautas, du sužeistu

ir Sovietų delegatas.
Lange rėmė sovietinį 

Gromyko siūlymą atominei 
jėgai kontroliuoti. Gromy
ko planas, be kitko, reika
lauja greitai sustabdyt ato-
minių bombų dirbimą Ame
rikoj ir sunaikint jau gata

vas atom - bombas, o pas
kui kontroliuot atominius 
dalykus kituose kraštuose.

Amerikos - Anglijos pla
nas leidžia Jungtinėms Val
stijoms per neribotą laiką
gaminti atomines bombas 
ir krautis jas į sandėlius,

kuomet Atominė Komisija 
kontroliuos atomines me
džiagas ir atomų jėgos iš
vystymą svetimose šalyse.

Lange nupeikė Amerikos
pasiūlymą ir 
rizmo likimą,

Pasirinkimas Tragedijoj
Mrs. Myers, Kansas City, 

Mo., gyventoja, turėjo iššau
kimą pasirinkti tragiškoje pa
dėtyje, pasirinkti greit.

Išėjus su vyru ir vaikais pa
simaudyti į Blue River, ji iš
girdo toliau nuplaukusio vy
ro šauksmą pagalbos. Padavu
si pustrečių metų amžiaus sū- 
nelį vyresniam, ji leidosi 
plaukti pas vyrrą. Bet išgirdo 
plokštelėj imą vandenin užpa- 
kalyje savęs. Pažvelgus atgal, 
ji pamatė, kad mažasis vaikas 
iš vyresnio rankų įkrito upėn. 
Apsigrjžus, ištraukė vaiką ir 
skubino vyrą gelbėti, bet jis 
jau buvo paskendęs. Už kelių 
valandų jo kūną ištraukė po-
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Jie Žino Kainas Ginklą, Bet Žmonią Gyvybės 
/ Jiems Mažmožis

Turčių spauda nuolatos kartoja tai, kiek trokų ir 
lėktuvų Amerika ir Anglija suteikė Tarybų Sąjungai. 
Ginklų ir amunicijos vertę skaičiuoja bilionais dolerių.

Bet mokytieji redaktoriai pamiršta “mažą” dalykėlį, 
’ kiek Tarybų Sąjunga milionų žmonių gyvybių neteko, 
; pati viena per trejus metus kariaudama už mūsų visų 
į reikalus? Jie pamiršta tai, kad Hitleris ir jo šaika 
’•Tarybų šaliai padarė apie 700 bilionų rublių nuostolių! 
Į Jie pamiršta tai, kad naciai nužudė milionus Sovietų 
: civilių žmonių! Ir jie pamiršta, ką pirma patys sakė, 

kad Sovietų Sąjungos karas prieš Japoniją išgelbėjo ne- 
> mažiau, kaip milioną Amerikos kareivių gyvybių.
i. Visa tai jiems tik niekai! Apie 15 milionų Sovie- 
i tų Sąjungos piliečių, kurie mirė už mūsų visų pergalę, 

tai jiems niekas! Marios kraujo ir ašarų, tai jiems 
nieko nereiškia! Jie žino kainą troko, kulkosvaidžio ir 

; lėktuvo, bet ne žmogaus, ne sielvartą tėvų, kurie neteko 
į savo vaikų!

Tas patsai pasikartojo ir tarpe Lenkijos ir Anglijos. 
‘ Karo metu į Angliją susirinko keli šimtai tūkstančių 
lenkų. Jie buvo mobilizuoti, sugrupuoti ir kariavo eilėje 
frontų. Jų tarpe buvo ir yra daug lenkiškų fašistų, 

/ kurie demokratijos neapkenčia. Bet jų eilinius sudarė 
daugybė paprastų lenkų, kurie, kariaudami ir mirdami,

• manė, kad jie* kariauja už demokratiją ir už darbinin-
• ’kišką Lenkiją.

Anglijos vyriausybė apginklavo tą lenkų armiją ir 
aprūpino. Ji šimtus milionų dolerių išleido pagalbai 
lenkų reakcijos, palaikymui Londone “lenkų valdžios.” 
Dabar Anglija nori, kąd Lenkija už tą viską atmokėtų,— 

<ųž užlaikymą lenkų armijos, >jos apginklavimą, už už-
■ laikymą “lenkų valdžio^’^r tt.

Anglams, kad ta lenkų armija kariavo ir už Angli
jos laisvę, tai tas neapeina, kad tūkstančiai lenkų mirė, 

•Ltai tas nieko nereiškia! Britai žino kaina mundierų, 
šautuvų, trokų, bet ne lenkų žmonių!

Lenkijos demokratinė vyriausybė ilgai priešinosi 
atmokėti britams už karo mašinas. Bet Anglija laiko 
Lenkijos auksą ir savinasi, ji turi daug Lenkijos brang
akmenių, vertingų paveikslų ir kitų brangenybių. Ma

stydama, kad negalės kitaip reikalą baigti, Lenkijos vy:
■ riausybė ir sutiko atmokėti apie $60,000,000 už aprū

pinimą civilių lenkų Anglijoj ir $300,000,000 už suteiktus
/lenkų armijai ginklus pagal taip vadinamą Anglijos 
‘ “lend-lease” planą. Reiškia, imperialistai žino 

trokų, kanuolių ir lėktuvų, bet ne žmonių!

Del perono laimėji
mo KALTINA BRITŲ 
IMPERIALISTUS

Uruguajiečių savaitrašty 
Darbe (š. m. geg. 11 ) ar- 
gentinietis Gimbutas rašo 
apie Argentinos rinkimus, 
kuriais Peronas buvo pas
tatytas prezidentu. Kas gi 
daugiausiai padėjo peronis- 
tams įsigalėti Argentinoje? 
Gimbutas šitaip dėsto:

“Dėl peronistų laimėjimo 
negalima išimtinai kaltinti 
nacius Argentinoje (kaip 
svetur kad kalba), kurie, be 
abejo, padėjo taip aktyviai 
suorganizuoti balsavimų pro
pagandą, kokios Pietų Ame
rikos žmonės dar nebuvo 
matę. Anglai “Graff Spec’’ 
laivo įgula (apie 1,000 vo
kiečių) ir Japonijos diplo
matus išvežė tik prieš pat 
balsavimus, kada ir tie žmo
nės gal balsavimo propagan
dai prisidėjimo rolę jau bu
vo atlikę.

“čia gal anglų reakcionie
rių politika?

“Balsavimuose turi didžios 
Įtakos ir Įvairūs kapitalai;

net Kapitalų atžvilgiu, ang
lai toli pralenkia vokiečius: 
anglų Argentinoje kapitalas 
siekia 500 milijonų svarų 
sterlingų (I), o vokiečių, ap
skaitoma, iki 400,000,000 
dolerių.

“Taigi, peronistai, be an
glų pagalbos, kažin ar būtų 
laimėję rink imuos e.

“Pastaruoju laiku Argen
tinoje propaganda prieš an
glus visai sustojo ir tai pa
rodo, kad anglai remia čia 
esamą Farrelio — Perono 
valdžią.

“Kad ‘demokratiški’ ang
lai žūtbūtinėje politikos ko
voje nori visuose kraštuose 
išlaikyti reakcines valdžias, 
tai parodo Graikijos Įvykiai 
ir karo kriminalisto ir fašis
tinio budelio Franko palai
kymas ant ispanų liaudies 
sprando.”

Taip, Anglijos socialisti
nė valdžia ir čia pasirodė, 
kad jai visųpirmiausiai rū
pi gelbėti ne pažangiosios .' 
žmonijos, ne liaudies reika- Į
lai, bet Anglijos imperialis-1 Gegužės mėnesio pabal
tu interesai! ; gOje B a v a r i j o je, netoli

“ i Landbergo miesto karinis 
i amerikietis daktaras, keli 

. ' korespondentai, karininkas 
ir grupė karinių jankių po- 

į licininkų stebėjo seną žemo 
! ūgio vokietį. Du jankiai ka
reiviai prie jo šonų, jis žen- 

nežada būti didelė, — didės- gg tiesiu, nors ne tvirtu 
nė konferencija arba šuva- žingsniu prie kartuvių.
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Aukščiausio Teismo teisėjas 
Hugo L. Black (čia matoma
sis), Roosevelto Naujosios Da
lybos filosofijos rėmėjas ta
po užatakuotas konservaty
vaus teisėjo Robert Jacksono. 
Ataka Įmatoma esant signalu 
priešdarbininkiškoms jėgoms 
pulti teisėją Black J. V. Se
nate.

kainą

r 2,000 Delegatą Washingtone
Į Washingtoną susirinko 2,000 delegatų nuo įvai- 

trių organizacijų, kad protestavus prieš baigimą pas- 
f maugti OPA. Prie istorinio Jurgio Washington© obe
lisko jie išklausė Orson Welles prakalbą ir priėmė re- 
.zoliuciją, kad kovos prieš pelnagrobius, kurie nori pa
naikinti OPA ir iškelti aukštas kainas ant gyvenimo 
.reikmenų.

Į delegatus kalbėjo pažangūs senatoriai ir kongres- 
.• manai, kaip tai senatorius Glen Taylor iš Idaho, kongres- 
įmanė Helen Gahagan Douglas iš Californijos, sena- 
Ctorius Alben Barkley iš Kentucky ir eilė kitų.

Delegacija lankysis pas savo valstijų kongresmanus 
. ir senatorius, taipgi, prezidentą Trumaną, reikalaujant 
.„neleisti pasmaugti OPA. Darbininkų organizacijos ir 
piliečiai privalo siųsti telegramas ir laiškus Trumanui 

y raginant jį pastoti kelią panaikinimui OPA.

By Matt Sholomskas

QIGMUND FREUD, a mo
dern psychologist, believed 

that mistakes had a reason 
and purpose of their own. He 
explained that the uncons
cious slips of the tongue and 
certain errors in print, though 
obviously out of place, were 
not completely unintended. 
He reasoned that the idea 
which bore th£ mistake had 
existed in the crevices of the 
brain, waiting for a 
express itself.

—o— 
Whether Freud 

correctly is not for 
mentator to judge,
had a point worth considering 
most of us will agree. To 
prove his argument Freud 
cited examples we are sure

chance to

reasoned 
this com- 
That he

Lietuviškas Dr. Schilling- 
Žmogžudys D-ras Starkus

Lietuviai Komunistai 
Šaukia Konferenciją
Tikėsit ar ne, bet-pasta

rųjų penkerių metų bėgyj 
Amerikos lietuviai komu
nistai neturėjo nei vieno sa
vo platesnio pasitarimo, nei 
vienos konferencijos. Ko
munistai, kaipo darbininkų 
klasės dalis, kaipo žmonės, 
kurių interesai yra darbi
ninkų klasės interesai, karo 
metu pasiaukojusiai dirbo 
tam, kad demokratiniai 
kraštai laimėtų karą, kad 
fašistinės valstybės būtu 
sumuštos.

Lietuviai komunistai net 
neturėjo savo Centro Biu
ro — nei vienos tautinės 
grupės komunistai neturėjo 
savo centro biurų, komunis
tinių vadovybių, besirūpi
nančių savo atitinkamose 
tautinėse grupėse komunis
tinių jėgų’ konsolidavimu, 
jų puoselėjimu, auklėjimu.

Tik karui pasibaigus lie
tuviai komunistai suorgani
zavo laikinąjį Centro Biu
rą, kuris dabar šaukia pi r- line 
mą lietuvių komunistų pla- 
tesnįjį pasitarimą, pirmą 
konferenciją p a s kutiniųjų 
penkerių metų bėgyj.

Ši lietuvių komunistų 
konferencija įvyks š. m. lie
pos 6 d. New Yorke.

žiavimas bus sušaukta kada 
nors vėliau. Šiuo metu šau
kiama konferencija tam, 
kad apsvarsčius svarbes
niuosius bėgamus reikalus 
ir išrinkus Centro Biurą.

Išsiuntinėta visai eilei lie
tuvių komunistų veikėjų 
neformaliai kvietimai - ra
ginimai išrinkti savo atsto
vus į konferenciją. Kur 
liet, komunistų grupės labai 
mažos, būtų gerai, kad vie
nas ar du draugai patys at
vyktų konferencijon, bet, 
prieš vyksiant, reikia pasi
tarti su vietos komunistų 
partijos organizacija—dis- 
trikto arba sekcijų vadovy
bėmis.

Mano nuomone, jau pri
brendo laikas atgaivinti lie
tuviu komunistu veikla vi
suose miestuos; laikas su
tvirtinti mūsų eiles, įtrau
kiant josna naujų pajėgų, 
naujų narių. Tiek pasau- 

padėtis, tiek mūsų 
krašto reikalai stato parei
gą kiekvienam komunistui 
daugiau ir energingiau dar
buotis.

Lai ši konferencija būva 
gera mūsų darbui pradžia.

Senas Parti j ietis.

Po keliolikos minutų tei
sėtumo ranka atliko savo— 
senas vokietis daugiau ne
kvėpavo. Jankiai jau stebė
jo kitus, kurie paeiliui žen
gė prie kartuvių.

Kas buvo tas senas vo
kietis ?

Iš jo veido niekas negalė
jo pasakyti, kad jis 'krimi
nalistas. Anaiptol, — būtu
me pasakę, kad jis intelek
tualas. Ir nebūtume,—gry
nai techniškai kalbant, — 
klydę.

Tas senis buvo Dr. Schil
ling, vokietis “mokslinin
kas.” Mokslininkas — bet 
tuo pačiu laiku tūkstančių 
žmonių žudytojas.

Dar ne taip jau senai, 
bent kiek daugiau negu me
tai atgal, Dr. Schilling sa
vo laboratorijoje Dachau 
koncentracijos s t o vykioj e 
gan gerai jautėsi. Bandy
mai ėjo sklandžiai. SS pus
karininkis 
bloko 
buvo 
prieš
taras trynė rankas. Puiku. 
Eksperimentas veikia. Ry
toj reikės kitą padidintą do
žą duot kokiam šimtui. 
Taip, 50 apysveikių ir 50 
pusiau užkankintų. Stebė
sime. ..

Jis telefonu šaukė SS 
kapitoną. Puiku, rytoj pri
statysime į ligoninę 100 ka
linių. Kas jie?—agi dau
guma, rodos, francūzai, bet 
gali būti, kad jie bus če
kai arba žydai. Bet juk 
tas nesvarbu, pone Dakta
re...

Taip, nesvarbu, t. * *

pranešė — 60 
“c” kalinių, kuriems 
įšvirkštas skystimas 
malariją, mirė. Dak-

j. Chiną Demonstracijos S hang ha j u j
Wall stryto milionieriai tik ir galvoja, kaip Ameri-

• kos kapitalas įsigalės Chinijoj ir tą milžinišką šalį pa
darys savo kolonija. Imperialistai į chinus žiūri, kaipo 
i žemesnę rasę.

Bet jie pamiršta, kad Chinijos liaudis nori laisvės, 
‘nepriklausomybės, išsilaisvinimo nuo savų kapitalistų, 
dvarponių ir užsienio intervencijos. Jie pamiršta, kad

• Chinija yra milžiniškas kraštas, kad ne taip lengva bus
Jai užkarti imperialistų valią. '

Puikiai jiems tą priminė Shanghajaus miesto gy
ventojai, kurių virš 100,000 demonstravo gatvėmis ne
šiodami plakatus su užrašais:

“United States Army—Go Back to Your Home- 
kSweet Home!”

“Domn With U. S. Dollar Diplomacy!” ir “Amer
icans, Don’t Participate in the Chinese Civil War!” *

Net United Press korespondentas pripažįsta, kad
• tai buvo masinis demokratinės liąudies išstojimas ir pa- 
į' reiškimai savo nepasitenkinimo ta Amerikos politika,

kuri pas \us perstatoma, kaipo “draugiška Chinijai.”
Chinijds liaudis žino, kad Amerikos imperialistai 

4 kursto naminį karą. Chinijoj. ir dalyvauja reakcijos pp-

Vienas iš ilgiausiu streiku užsibaigė laimingai Int. 
Mine, Mill &. Smelter Workers, CIO, laimėjus kontrak
tą su American Smelting & Refining Co. Gauta po 18 
ir puse centu daugiau mokeSties valandai. Pasirašymo 
ceremonijose (iš kairės) : Unijos prezidentas Reid Ro
binson, Darbo Department© atstovas Ronald Houghton, 
J. V. taikytojii direktorius Edgar Warren ir kompani
jos advokatas Worth Vaughan.

sej. Ji žino ir tą, kad pereitų metų pabaigoj, Maskvoj 
konferencijoj, V. Molotovas ir Mr. James Byrnes pa
žadėjo ištraukti armijas iš Chinijos. Sovietų Sąjunga 
ištraukė iš Chinijos Raudonąją Armiją,- kuri atnešė Man- 
džurijai išlaisvinimą iš po Japonijos, gi Amerika to ne-

........

MHmhMmMM

Tuo tarpu Štuthofo kon
centracijos stovykloje dar
bavosi kitas daktaras. Leis
kime Vienybės Švedijos ko
respondentui mums apie jį 
papasakoti.

To laikraščio 1946 m. ge
gužės 31-mos dienos nume
ryje randame straipsnyje 
“Kaip Kunigas Končius Su
tvarkė Pabėgėlių Šelpimą” 
štai ką:

“A. Starkus tuoj tapo 
‘garbės kaliniu’ ir netrukus 
—vokiečių paskirtas sto
vyklos gydytoju. Prie ligo
ninės turėjo atskirą kam
barį, nenešiojo kalinio rū-

bų, nevalgė kalinio maisto 
—ir darė bandymus su ne
laimingais kaliniais, tyri
nėdamas, kaip veikia dide
lės porcijos vaistų. Star
kaus kentėjimas koncentra
cijos stovykloj daugiausia 
pasireiškė tuo, kad turėjo 
pasveikinti, susi tikdamas 
vokiečių gestapininkus. Bū
damas ponu kalinių tarpe, 
jis — tenka didžiai apgailė
ti — išskyrus kelis su aukš
tais titulais, nerodė jautrios 
širdies sergantiems lietu
viams prasčiokėliams.”

Reiškia, tas Dr.. Starkus 
darė, anot korespondento, 
“bandymus su nelaimingais 
kaliniais, tyrinėdamas, kaip 
veikia didelės porcijos vais
tų.” Kur jis yra dabar?

Dr. Starkus yra Bendro 
Amerikos Lietuvių Fondo 
įgaliotinis š vedi j o j e!

Mes nežinome, gerbiamie
ji skaitytojai, kiek žmonių, 
nelaimingų kankinamų, iš
vargintų kalinių Starkus su 
savo didelėm vaistų dozėm 
nužudė. Jų skaičius gal ne
pasiekia tūkstančių, kaip 
Dr. Schillingo. Gal tik šim
tus, gal dar mažiau. Bet tas 
ne taip jau svarbu. Iš ko
respondento rašto aišku, 
kad tarp jo pacientų buvo 
ir lietuvių kalinių. Bet juk 
ir tas nesudaro skirtumo.

Mes žinome, kad teisėtu- 
nlo ranka anksčiau ar vė
liau pasieks tuos Starkus, 
kaip ji pasiekia įvairius 
Schillingus.

Bet mes netikime, kad tie 
Amerikos lietuvių elemen
tai, kurie savo fondais pa
laiko Starkus ir jiems pa
našius, pradėtų bent pačių 
aršiausių kriminalistų atsi
kratyti.

Ne, jie to negali.
Ten tokių Starkų knibž

dėte knibžda.
Vieni jų žudė prasčiokus 

Lietuvoje, kiti, kaip tai at
sitiktinai patekę į koncen
tracijos stovyklas,, tuojau 
prisitaikė prie korikų ir pa
tys pradėjo kalinius žudyti.

Už Dr. Starkų ir jam pa
našius (beje, jis klerikalas, 
jeigu žudikas turi teisę, kad 
ir klerikalu vadintis) atsa
komybę neša visi pabėgė
liai, kurie puikiai jaučiasi 
tokių Schillingų - Starkų 
kompanijoje. Už jį atsako
mybę neša visi laikraščiai, 
kurie remia BALF —Nau
jienos, šventų tėvelių Drau
gas ir pati Vienybė.

Tegul kiekvienas doras 
lietuvis pasistato klausimą 
—koks pamatinis skirtu
mas tarp Dr. Schillingo ir 
Dr. Starkaus ? *

to this writ- 
that some- 
is expressed

our readers will appreciate 
for their humor.

—o—'
He recounted the embaras- 

sing experience of a German 
newspaper reporter who once 
reported that the “event was 
presented in honor of the 
crow-prince.” Either the edi
tor had left the error slip by 
or some typesetter was play
ing a joke, but the error ap
peared in print. The news
paper, not wishing to offend 
the Crown Prince, hastened to 
run a correction. The next 
edition carried a correction 
reading: “The words ‘crow 
prince’ should have read 
clown prince.”

—o—
Then there was the time a 

news story described a retir
ing general as “that battle 
scared veteran.” Not wishing 
to embarass the battle hard
ened general, the newspaper 
ran a correction which des
cribed the warrior as “that 
bottle scarred veteran.”

—o—
So much for Freud and the 

slips, or is it quips, that some
times find their way unto the 
printed page.

It has occured 
er, meanwhile, 
times more truth
in a typographical error than 
if the original text was foll
owed. A recent edition of the 
New York Times contained a 
typographical error, for ex
ample, where this would seem 
to be the case.

—o—
In a piece written by C. L. 

Sulzberger in the Times of 
June 24, we found the follow
ing:

“...tfre Allies... must recog
nize the Bulgarian govern
ment, which so far they have 
refused to do on the ground 
that it is not undemocratic.”

This is quite different from 
the tune the Times previously 
had been harping. Consistent
ly the Times considered the 
Bulgarian government not 
democratic. Now Sulzberger 
discovers that the Bulgarian 
government is not undemo
cratic.

—O—
Obviously Mr. Sulzberger 

had meant “not democratic”, 
according to the New York 
Times interpretation of de
mocracy. But we think that 
the “incorrect” version of the 
story is much nearer the • 
truth. Certainly our continued 
recognition of such govern
ment’s as the Franco regime 
in Spain would seem to indi
cate that “the Allies have re
fused to recognize the Bul
garian government” because 
“it is not undemocratic.”

—o— 
the

theories, 
the 
found its expres- 

columns of the 
Times. And it

merits of 
it would 

unconscious

Whatever 
Freud’s 
seem that 
idea finally 
si on in the 
New York
seems in thiszcase that the un
conscious idea much nearer 
approaches the truth than the 
conscious thought.

—o—
This brings us to the thought 

that perhaps the unconscious 
aren’t so unconscious and that 
the conscious might be uncon
scious.

General Electric Kompa
nijos vice - pirmininkas H. 
A. Winne spėja, kad atomi
nė jėga pirmiausiai bus pa
vartota laivams varyti.

B

Visur reikia suruošti kokią 
nors pramogą dienraščio Lais
vės naudai šią vasarą. Laisvė 
yra visos Amerikos lietuvių 
dienraštis, tai visi turtate fą 
remti.' .... .. A.

¥
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Trečias Puslapfcl

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

Mano Pastebėjimai

Važinėjant po miestus ir 
miestelius, man taikėsi paste
bėti įvairius lietuviškus laik
raščius. Mačiau pajuokiančiai 
aprašant Z. Jankausko “tru- 
belį”.

Tas Z. Jankauskas nėra 
prastas žmogus, jei jis auko
jo penkinę svarbiam reikalui 

K — Sveikatos Institutui Vilniu
je. Už renkamus pinigus bus 
supirkti įrengimo dalykai, ku
rių tik Amerikoj galima gaut.

Sveikatos Institutas rūpinsis 
gydyti vėžio ligą. O juk būti
nai reikia išgydyt tą Smetonos 
paliktą vėžio ligą, kad Lietu
vos kūnas būtų sveikas. Tie, 
kurie dar vis nori laikytis Įsi
kibę į Smetonos “šūbą”, turi 
prisiminti, jog toje “šūboje” 
ir pats Smetona užtroško...

Laikas užmiršti, kas buvo 
pirmiau. .Smetoninė gadynė 
jau negrįš. O tie, kurie tos 
gadynės ilgisi — daro klaidą. 
Lietuvos Tarybų valdžia pasi
liks ant visados, su jos vadais, 
o mes, amerikiečiai, padėkime 
Lietuvai, kuo galime.

Atžagareiviški laikraščiai 
imasi žinias iš LAIC ir BALF. 
Supraskime, kad šių raidžių 
įstaigos leidžia žinias tokias, 
kokias prieš karą leido agen
tūros iš Rygos ir Varšavos,— 
tai klaidinimo žinios. Mes ži
nome, jog Tarybų valdžia 
Lietuvoj gyvuos, ir mes jai 
linkime viso gero! x

W. Yurkevičius.

Philadelphia, Pa.
Rimtai Serga Laisvietis Drg. 

J. Kuržinskas.

Rimtai susirgo ir randasi 
Navy Hospital ligoninėje drg. 
J. Kuržinskas. Lankymo va
landos yra: trečiadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 3 iki 4.

Pageidaujama, kad drau
gai, kurie galite, aplankytu- 
mėt mūsų sergantį draugą, 
kuris yra Laisvės skaitytojas 
ir šėrininkas, taipgi nuoširdus 
rėmėjas darbininkiško judėji
mo. J. Gružauckas.

Nuvykus į lietuvių kliubą 
sutikau leitenantą Z. Jankau
ską, Jr., ir jo tėvą Z. Jan
kauską. Pasisveikinę pradė
jome kalbėtis. Paaiškėjo, kad 
jaunas Z. Jankauskas buvo 
keliose šalyse užsienyj ir il
giausiai, tai Sovietų Sąjungoj. 
Klausiau jo, ką jis mano apie 
Sovietų šalies žmones, jos ko- 
vūnus. Jis sakė, kad žmonės 
draugiški, o kovūnai savo pa
reigas atlieka tvarkiai ir pui-

Teko ‘ apsilankyti Ocean 
Gate, N. J., ten sutikau du 
jaunus lietuvius — Kazimierą 
Dantą ir jo žmoną, kurie yra 
iš Lietuvos išvykę tik apie du 
metai atgal. Klausiau jų, ar 
jie savo valia išvyko, ar buvo 
išvaryti. Sak£, kad jie dirbo 
fabrike, Kaune, tai kuomet 
Raud. Armija artinosi prie 
Lietuvos, tai buvo išvaryti į 
Vokietiją. Ten dirbo ant ūkės, 
maistas buvo prastas.

Pasiteiravau, kaip jie atvy
ko į Ameriką. Sakė, kad bu
vo padavę prašymą, atėjo jų 
eilė, tai ir atvažiavo. Klau
siau jų, ar jie norėtų grįžti į 
Lietuvą, sakė, kad mielu no
ru ir ketina tą padaryti, kai 
tik susidarys sąlygos.

Juozas Pavėnis, .2219 South 
St., paaukavo didelį maišą į- 
vairių . batukų Lietuvos žmo
nių pagalbai. Didelis ačiū už 
aukas! Marijona Rainienė per 
dvi dienas surinko apščiai 
drapanų Lietuvos vaikučiams. 
Viskas priduota į Lietuvių Re- 
publikonų Kliubą. širdingai 
ačiū už aukas!

J. S. Rainys 
■ ...................

DIENBASCIO LAISVES
Bukime pasiruošę juose dalyvauti

BROOKLYN, N. Y.
Piknikas įvyks Sekmadienį

Birželio 30 June

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės.. Maspelh

MAYNARD, MASS.
Piknikas įvyks šventėje

Fourth of July
(Liepos 4-tą Dieną)

VOSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASSACHUSETTS

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

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

PAVIDIS
RADIO ORCHESTRA

GROS ŠOKIAMS

Piknikas prasidės tuojau po pietą 
ir tęsis iki vėlumos

Gėriisiis ir ¥algių
Rengėjai pasirūpins užtenkamai.

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus. Naudokitės dovanų proga prie įžangos



%

Ketvirtas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

'Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Abudu davė garbės žodį, kad ateinančią vasarą šis 
reikalas bus tikrai sutvarkytas ir jie nutraukę paveikslą 
atsiųs man pamatyti. Tikiu, jog jie savo žodį išpildys.

Pobūvyje dalyvavo Profesorius Dr. Kairiūkštis. 
Gretimai sėdėjome, tai daug apie viską išsikalbėjome. Jis 
žmogus kalbus, draugiškas.

Profesorius Kairiūkštis nusiteikęs visiškai optimis
tiškai. Jis didžiuojasi savo profesija ir Vilniaus univer
sitetu, kuriame jis profesoriauja. Jokia kita vyriausybė 
taip nuoširdžiai nerėmusi ir negalėjusi remti mokslo, 
kaip tarybinė vyriausybė. Nepaisant baisiausių medžia
ginių krašte trukumų ir sunkumų, Lietuvos žmonėms 
suteiktos puikiausios progos siekti mokslo. Mokytojai ir 
profesoriai turi visas progas panaudoti savo žinojimą ir 
energiją liaudies gerovei. Girdi, iš sykio atrodė nei šis, 
nei tas, kad vyriausybės nariai užsispyrę skatina mokyto
jus ir profesorius neužsidaryti siauruose kambariuose, 
bet būti su masėmis, priklausyti prie organizacijų, da
lyvauti susirinkimuose, užimti vietas visuomeniniuose 
darbuose. Bet dabar, jis sako, aš matau, jog tai yra 
puikiausia proga mums inteligentams pasidaryti tikrais 
ir visapusiškai naudingais savo kraštui ir žmonijai žmo
nėmis.

Dr. Kairiūkštis buvęs geras Dr. Šliupo draugas ir 
didelis laisvamanis. Pre desėtką metų jis daugiausia 
energijos įdėjęs į išleidimą laisvamanių žurnalo “Laisvo
ji Mintis”. Atsimena jis tuos laikus, kai tarpe laisva
manių (tarpe Šliupo ir Žukausko) kilo didžiausi kivir
čai. Profesorius ir prašęs ir raginęs Dr. Šliupą nebėgti 
su hitlerininkais, nesiglausti prie tų žmogžudžių, pasilik
ti savo krašte ir baigti savo senas dienas savo žmonių 
tarpe, dirbant jiems. Bet, girdi, senis nepaklausė. Ir 
ot, sako, garbingas žmogus gyvenimą baigė negarbingai.

Sveikatos reikalais profesorius duoda tokį patari
mą: Nevalia rūkyt per dieną daugiau kaip 10 cigare tų. 
Kas blogiausia (ir, kas, žinoma, daugiausia išgąsdino ten 
esamus vyrus), tai kad rūkymas suėdąs vyrų aistringu
mą!

Sako, žmonės nesupranta ir dažnai išsirengdami ke
lionėn žiemos metu dėl “šilimos” išmeta gerą dožą stip
rios degtinės. Taip ir persišaldo ir slogą pasigauna. Al
koholis gerai ir reikalingas gerti tiktai po kelionės, po 
persišaldymo. Tada ne pro šalį paimti ir gerą dožą. Ir, 
žinoma, paėmęs eik į lovą ir gerai išsimiegok.

Vasario 15:
• Aplankiau sandėlį, kuriame yra peržiūrimi ir skirs

tomi iš- Amerikos gautieji rūbai. Darbuojasi keletas 
darbininkų. Atraišioja didžiulius pundus, peržiūri kiek
vieną rūbą, surūšiuoja, surašinėja, atskiria tuos, ku
riuos reikia taisyti. Paskui rūbai išsiuntinėjami į aps- 
kričius ir ten jau išdalinami žmonėms.

Įstaigos vedėjas Brašiškis suteikė man smulkmeniš
kas informacijas raštu, kiek iki šiol buvo gauta nuo 
Amerikos lietuvių paramos ir kam jinai buvo išdalinta. 
Tą atskaitą parsivežu Amerikon.

Beje, gautas pranešimas, kad mūsų Dešimtasis Siun
tinys yra pasiekęs Murmansko uostą. Laukiama jo Vil
niuje.

Dar vienas dalykas. Tarpe 44 dėžių, kurios prieš 
keletą dienų gautos, randasi vienuolika dėžių vaistų, ku
riuos per Russian War Relief pasiuntė Bendrasis Lie
tuvių Šelpimo Fondas.

Reikia štai kas žinoti. Šiandien Tarybų Sąjungoje 
dar labai sunku su transportu, ypatingai tuose kraštuo
se, kuriuose siautėjo vokiečiai. Tai mūsų parama, pasie
kus kurį nors Tarybų Sąjungos uostą, dažnai išguli ga
na ilgą laiką, kol būna atvežta Lietuvon.

Gaunu pakvietimą susitikti su Goldbergu, neseniai 
atvykusiu iš Jungtinių Valstijų, žinomu žydų veikėju. 
Oficialiai jis Europoje lankosi kaipo laikraščių reporte
ris — žydų dienraščio “The Day”, kanadiečių dienraščio 
berods “Ontario Star” ir dar vieno kito. Pribuvo jis 
Lietuvon susipažinti su josios žydų gyvenimu. Susitiko
me viešbutyje “Bristolyj” pas jį kambaryje. Kalbėjo- 
mėsi apie subendrinimą Amerikos lietuvių ir žydų veik
los dėl siuntimo šalpos Tarybų Lietuvon. Nutarėme vėl 
susitikti ir konkrečiau pasitarti, kai sugrįšime Ameri
kon. Bet pasirodo, kad jis dar negreitai sugrįš — sakėsi 
dar važiuosiąs į Skandinavijos šalis, paskui į Balkanus, 
į Palestiną, ir tiktai tada grįšiąs Amerikon. O tai būsią 

į. už trejeto - ketverto mėnesių.
Ponas Goldbergas daug įdomių dalykų pasakojo apie 

Londono žmonių gyvenimą. Jų medžiaginė padėtis esan
ti tikrai nepavydėtina. Žmonės valgą visiškai prastai 
— taip prastai, jog jis per keletą dienų netekęs dešimties 
svarų! Jis tiesiog nesuprantąs, kaip taip vargingai žmo- 

I nes ir-gali gyventi.
Lietuvoje Goldbergas būsiąs tiktai trumpai — dar 

pavažiuosiąs vienai kitai dienai į Kauną ir viskas.
Vakare profesorius rašytojas Kostas Korsakas ir 

jo žmona pakvietė pas save vakarieniauti. * Ten radau ir 
Juozą Banaitį, Tarybų Lietuvos meno reikalų pirminin-

Ir skaniai valgėme ir daug kalbėjomės apie literatū
rą, apie meną, apie knygą, apie rašytojus. Kaip visi kiti 
rašytojai, taip Korsakas skundžiasi savo “nelaime”.—
prisirišimu prie Universiteto. Jis norėtų rašyti, kurti, 
o dabar turi diena iš dienos dėstyti Universitete! Laiko 
rašymui, girdi, nebelieka — nebelieka nė energijos. Uni
versitetan nenueisi nepasiruošęs — 
rupšti ima

nenueisi nepasiruošęs — lekcijas gerai pa 
daug laiko ir energijos. /Bet &ur išeitis? Uni

versitete irgi trūksta žmonių. Tenka palaukti priaugant 
naujų spėkų, kurios pavaduotų rašytojus ir atleistų juos 
atgal į rašymo profesiją, kuriai jie turi ir pašaukimo ir 
troškimo.

Vasario 16:
Pas save ant arbatėlės pakvietė Valentina Kičienė, 

komisariato tarnautoja. Karo ■'metu ši graži moteriškė 
buvo su vyru pasitraukus Tarybų Sąjungos gilumon. Bu
vo dar tik vedę, meilė ir gyvenimas galėjo abiems skais
čiai šviesti. Bet jautėsi laimingais neilgai: jos mylimas, 
jaunas, gabus vyras įstojo į Raudonosios Armijos Lietu
viškąją Diviziją ir baisiuose mūšiuose prie Oriolo krito 
nuo priešo kulkos. Po karo Valentina sugrįžo Lietuvon 
—rado viską sunaikintą — nei pastogės, nei rakandų, nei 
rūbų. Reikia čia žinoti, kad daugelis Lietuvos žmonių 
1941 metais pabėgo Tarybų Sąjungos gilumon nieko su 
savimi nespėdami pasiimti. Pavyzdžiui, Albertas Knyva 
sako nespėjęs nė kepurės su savimi pasiimti.

(Daugiau bus)

Vardo Reikšmė
Sakoma: “juo gilyn į miš

ką, tuo daugyn medžių.” Taip 
lygiai ir su vardais, žiloje se
novėje mūsų protėviai turėjo 
gražius vardus, kurie daug 
reiškė ir turėjo daug bendro 
su mūsų kalba ir praeitim. 
Godūs krikščionybės vykdin- 
tojai, kardininkai, kryžiuočiai, 
puolė Lietuvą, žudydami- jos 
gyventojus, apiplėšdami šalį, 
o darė tai vardan Kristaus. 
Atnešė krikščioniškus vardus: 
Petrus, Povilus, Jonus, Mor- 
tas, Onas, ir t.t. Sykiu su tais 
vardais atnešė ir maišus krikš
čioniškų burtų, šiandien krikš
čionys vykdo artimo meilę 
atominėm bombom! (Reiškia, 
tau balso nėra, mes turime 
atominę bombą.)

Rytų šviesa brėkšta, plėsda- 
Įma blaivią ateities dieną. Lie
tuvai čia numatoma milžiniš
ka pažanga, nes kaimyniškos 
Sovietų respublikos yra Lietu
vai labai naudingos, — jos 
turi istoriškos medžiagos. Lie
tuvos mokslininkai liuosai ga
lės naudotis Sovietų archy
vais, tada mes geriau pažin
sime savo gentis: aukštaičius, 
getus, jotvingius, kuršius, lat
vius, lietgalius, prūsus, žemai
čius ir žemgalius. Pačios Lie
tuvos Metrika, manoma, yra 
užkrauta Sovietijos archyvuo
se. Metrikos atradimas 
naujus skyrius Lietuvos 
jai.

Jau keliais atvejais
jau sanskritų kalbos giminin
gumą lietuvių kalbai. Pada
viau, pavyzdžiui, keliolika žo
džių tos kalbos. Kalba, tai dai
ne viskas. Trys ’žymūs dalykai 
skaido žmoniją į grupes ir 
sykiu jie bendrina žmoniją į 
tautas: kalba, tradicijos ir ti
kyba. Be tos trejybės, tauta 
lengvai asimiliuojasi ir su lai
ku žūsta. Lietuvių mažytė tau
ta gerai atsilaikė asimiliacijos 
per tūkstančius metų, žinoma, 
prarado savo “originalę” pa
gonišką tikybą, sykiu su pra
radimu tikybos, prarado daug 
brangių 
apeigos 
kasynų. 
ne vien
ninku luomo, o buvo skirtingi 
ritualai ir kitoms grupėms, 
kurios bendrininkavo tarp 
žmonių: Burtininkai, linguso- 
nai, potininkai, tylusonai, vir
šaičiai. Ar nebūtų šiandien 
žingeidi! žinoti, kokios jų pa
reigos buvo ir kaip plačios?

Tikyba, tradicijos ir kiti 
tautiniai papročiai, tai tik vie
na pusė medalio. Antroje, tai 
mūsų kalba, platus jos idio
mas, po plačią provinciją dau
gybės žodžių, kurie tą pačią 
reikšmę turi. Pavyzdžiui, kiš
kį kiti vadina zuikiu. Elgetą, 
kiti vadina ubagu. Arba, kre
kenų kaip kur vadina tešimas, 
ir tėtė Tokia gausybė analo
giškų žodžių mūsų kalbai ne
daro gėdos.

Palyginamosios i s t o n i j os 
-šviesoje, mes esam tie patys 
nomadai, kurie kadaise, isto
rijai nežinomais laikais, pa
siekė Baltijos Jūrą. Skirtumas 
tarpe šiandieninių “nomadų” 
yra tame, kad skiria laikotar
pis kokių 2400 metų.

Lietuviai, šioj pusėj Atlan-

duotų 
istori-

mine-

tradicijų, kaip tai: 
radynų, vedybų, pa

juk tai buvo ritualai 
tarp aukštųjų d vast

Antras Laiškas So
vietų Sąjungai

PRANEŠIMAI
DIENRAŠČIO LAISVĖS 

PIKNIKAI
Brooklyn, birželio (June) 30, 

Clinton Park, Betts ir Maspetb 
Avės., Maspeth, L. I., N. Y. (x)

(Feljetonėlis)

dybas, sodus, bet nebus čia so
džių, nei sodiečių. Laukia čia 
mus ištautėjimas. Bet kitaip 
yra pačioje Lietuvoje: ji turi 
sodžius ir sodiečius, kurie yra 
tautinės gyvybės šaltiniu.

Kalbos painumas sudaro ir 
apsunkina kultūros darbą. Čia 
paduodu kelis žodžius 
kritų : ■ ■ •

Asti—esu
Cosas—sausas
Cvitras—svitruoti 
Datis—duotis 
Dvar—dvaras 
Gayati—gaidys 
Grbhnati—grėbiu 
Kada—kada 
Kirmis—kirmis 
Malinąs—mėlynas 
Plavati—plauti 
Tada—tada 
Valati—apvalus 
Vartas—vartai
V iras—vyras 
Avatas—votis 
Cvetate—švintu 
Dadati—duodu 
Dhanas—duona 
Dvayas—dveji 
Giris—giria 
Jirnas—žirnis 
Kakalaka—kaklas 
Lokas—laukas 
Na k ta—naktis 
Rasas—rasa 
Tarnas—tamsa 
Valkas—užvaikąs
V iepatis—viešpats. 
Panašumas žodžių

tų kalbos, rodo didelį gimin- 
gumą mūsų kalbai. Dabar 
klausimas, ar paprastas hin- 
dusas, kuris naudojo Devana-- 
garį raidyną, gali suprasti ir 
išskaityti virš parašytus sans
kritų žodžius? Trumpas ir aiš
kus atsakymas — ne. Dėlei 
šių priežasčių: sanskritų rai
dynas susideda iš 49. raidžių, 
kuomet mūsų raidynas turi tik 
33 raides. Tos jų raidės netu
ri mažiausio panašumo į mū
sų raides. Čia ir yra tas sun
kumas.

Kitos kalbos turi 
komplikacijų, bet jos 
goj formoj. Paimkim 
ką žodį “sodietį 
mynų lenkų
Lenkas lengvai 
supras, nes lietuvių ir lenkų 
raidynas yra iš lotyniškų rai
džių. Dabar paimkime tą pa
tį rusų “mužik.” Fonetikoj ru
sas supras, bet ne rašte. Rusų 
raidynas .yra Cyrilliškas, susi
deda iš 36 raidžių, tik 14 yra 
lotyniškų, o kitos visai nepa- 
šios į mūsų raides.

Tai tiek, 
gražių

Men. 
dienos

sans-

sanskri-

panašių 
skirtin- 

lietuviš- 
ir lygų kai-

žodį “chlop.” 
susigraibęs”

Gegužės 29 d., Romos 
priemiestyje, mūsų, tai yra, ; 
Jungtinių Valstijų, milita- 
rės policijos narys apkulda- < 
ši j o jūsų diplomatinį kurje- 
rą ir kitą atstovybės narį. 
Ir štai jūsų ambasadorius ' 
Kostylevas, nei iš šio, nei iš 
to, atsiuntė mūsų pareigū
nams Italijoj protestą, rei
kalaudamas nubausti mili- 
tarės policijos narį.

Mums atrodo labai keis
ta, kad jūsų ambasadorius 
visiškai nesupranta mūsų 
demokratinių principų. 
Mat, pas jus diktatūra, o 
pas mus demokratija ir 
kiekvienas naudojasi pil
niausia laisve.

Paimkime ir jūsų atsto
vybės narių apkuldašijimą. 
Mes ir mūsų viernoji ta- 
vorčka Anglija valdome 
Italiją ir vykdome pilniau
sią demokratinę laisvę. Jū
sų kurjeras turėjo pilniau
sią laisvę įsirioglinti į or
laivį, o mūsų militarės po
licijos pareigūnas, remda
masis tuo pačiu laisvės 
principu, taipgi turėjo pil
niausią laisvę išvilkti jį iš 
to orlaivio ir, jeigu jis turė
jo norą, užvažiuoti savo 
kumščia į jūsų kurjero val
gomąją ir tą patį padaryti 
kitam jūsų atstovybės na
riui, bežiopsančiam prie 
orlaivio. Juk mes suteikia
me visiems pilniausią lais
vę.

Arba vėl. Italijoj, kuri 
randasi mūsų globoj, komu
nistai ir jų šalininkai gali 
laisvai susirinkti ir lermuo- 
tis, bet tuo pačiu sykiu mo- 
narchistai ir fašistai taipgi 
laisvai gali į komunistų su
sirinkimus numesti keletą 
bombų. Mes nevaržome lais
vę.

Toliaus. Mūsų viernoji 
tavorčka irgi seka mūsų 
demokratinėmis pėdomis. 
Graikijoj komunistai mi
tinguoja — lermuoja, nau
dojasi pilniausia laisve. Bet 
Graikijos fašistinė valdžia, 
kurią Anglija globoja, kem
ša juos kalėjiman, o paskui 
kiti, dar už juos laisvesni, 
įsiveržia kalėj iman, išvel
ka iš kalėjimo ir pasiunčia 
pas Abraomą. Visi naudo
jasi pilniausia laisve, nie
kas nevartoja diktatūros. 
Pas jus,’ suprantama, taip 
nebūtų. Jūs tuojaus pavar- 
totute savo žalingą demok
ratijos principams diktatū
rą ir nubaustumėte fašistus 
ir monarchistus.

Dar daugiau. Pas mus ir 
darbininkai gali laisvai, be 
jokių varžymų, organizuo
tis, streikuoti, pikietuoti ir 
t.t. Bet tuo pačiu sykiu ir 

..policija gali laisvai be jo-

kių varžymų savo buožių 
atsparumą išbandyti į dar
bininkų makaules. Ir jeigu 
darbininko makaulė sprogs
ta o policininko buožė nesu
lūžta, jis žino, kad buožė 
padaryta iš stipraus medžio 
ir visada ja galima pasiti
kėti.

Pas mus taip plačiai liau
dis naudojasi demokratine 
laisve, kad net baltieji juod- 
veidžius viešai pakaria ir 
už tai jų niekas nebaudžia.

Taigi, gerbiamieji, pir- i 
miausiai nuodugniai pastu
dijuokite mūsų ir mūsų 
viernosios tavorčkos demo
kratinius principus, tuomet 
nereikės protestuoti už to
kius menkniekius, kaipo 
apkuldašijimas diplomati
nio kurjero ir atstovybės 
nario.

BOSTONO APYLINKĖS
Liepos-July 4, Vose Pavilion Park, 

Maynard, Mass. (x)

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

švenčioniškis.

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 GIVIALS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE 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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
BTAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
t

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
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6
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9

10

12-

Dabar pateikiu 
lietuviškų vardų listą:
Sav.

dienos Vardai
Š. Prusis, Ašva
S. Kovas, Milda 

Vilimantas, 
Linksminę 
Augis, Bėda 
Kęstutis Medėja 
Vyrgaudas, 
Tose 
Algimantas, 
Mandala

Didini^, Varė; < 
Nakutis, Greme 
Vikris, Artuola 
Galvainis, 
Voverė' > 
Kurbutas, 
Gyvata 
Gotartas,

T.
K.

š.

T.

15 š.
16 S.
17 P.

18 A.

19 T.
20 K.
21 P.

22 š.
23 S.
24 P.
25 A.
26 T.

27 K.
28 P.

29 š.
30 /S.
Birželis

Vitolis, Razeta 
Sengailis, Gigą 
Tarimantas, 
Mylinė 
Virbutas, 
Imante

Spūdis, Rimgailė 
žilvinis, Indrė 
Daugerutis, 
Sluksnė

Intis, Tautgine 
Švaistas, Aksė 
žognis, Pasargė 
Ainis, Kinte 
Rimvydas, 
Lakštutė 
Skiragis, Juta 
Tartvilas,

Augmantė
Seigis, Vydminė 

Kisielis. Tylvida. 
lotyniškai vadina

mas Junius. Tai šeštasis me-
tiko iki Pacifiko vandenyno 
išsimėtę turi' savo sėdybas, so-

Radvylė
Bntpvas, Viksvė

^^NKHHnmrKmh

tų mšnuo. Turi 30 dienų.
Z P. A. J at ui

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

MBSĮgĮ Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dienų J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
. PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Mm3



MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ ATKAR

PŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

9-11 BOERUM ST., BROOKLYN.
(150)

Laisve—Liberty, Lithuanian DailyKetvirtad., Birželio 27, 1946

So. Boston, Mass

(150)

per-

Lawrence, Mass

iš

at-

A

♦
a . ..Z.’ ■■■■■■
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MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

iŠ So. Bos- 
Broadway

New Yorko miestas pla
nuoja suregistruoti ir padėti 
po kaucijomis ir leidimais vi
sų auto ir sunkvežimiams pa
statymo stočių savininkus.

PAJIEšKOJIMAI
Karys Julius Warcekienas pajieš- 

ko dėdės Mikolo Waicekieno. Iš Lie
tuvos paeina nuo Vilniaus gub., Adu
tiškiu parapijos, Linkonių kaimo. 
Prašau jo paties .arba kas žino apie 
j j, pranešti sekamu antrašu: A. Wis- 
kowski, 761 Pennington St., Eliza
beth, N. J.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, Sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpinš Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojauš įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dČž4 
16-oz $5.00.

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

Ii New Yorko galite atvažiuoti busals ir Hudson Upe laivais.

PRANEŠIMAI 
ELIZABETH, N. J.

ALDLD 45 kp. susirinkimas jvyks 
birželio 28 d., 408 Court St., 8 v. v. 
Visi nariai dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes yra daug svarbių reika
lų aptarimui, taipgi kurie dar neuž- 
simokčjęte duoklių už šiuos metus, 
prašome užsimokėti. — C. Andriū- 
nas, Sekr. (148-149)

PITTSBURGH, PA.
Birželio 30 d., M. Budninko sode, 

po pietų, kalbės Vilnies redaktorius 
L. Pruseika, iš Chicagos. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. 
Antrašas: 1911 Edgebrooke Avė. 
South Hills gatvekaris nuveš iki 
38th St. Galima gauti ant Grant St. 
Mount Lebanan arba 37 Castle Sha- 
non karą iš kitos pusės. — Kom.

- (148-149)

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

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose'.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS
Tuoin viskuom svečiai pilnai naudojasi

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

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

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

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

Tel. Catskill 885F4

REIKALINGI PAPRASTI 
DARBININKAI 

PAGELBlNINKAl.
NUOLATINIS DARBAS 

9-11 BOERUM STRĖĖT, BROOKLYN. 
_____________________________________ 050)

> REIKIA DAILYDŽIŲ
81.87*/* f VALANDĄ
Prie Namų Statybos 

6 iki 8 mėnesių darbo 
Princeton, New Jersey.

TELEFONAS PRINCETON 2805.
WILLIAM L. CROW

CONSTRUCTION CO.,
P. O. Box 643.

Princeton, N. J.

LDS Sekretoriaus J. Gasiūno Raportas 
Septintą j am Seimui

(Pabaiga)
Lėšų Fondo Reikalai

Šiuo metu Lėšų Fondas turi $10,734.49. Tai, 
palyginamai, nemaža pinigų suma. Bet jinai 
gali greitu laiku žymiai sumažėti.
' Nuo pat LDS susitvėrimo šis fondas vis po 
biskį augo ir jis galėtų augti ateityje nariams 
mokant tas pačias mokestis, jeigu pokarinės 
sąlygos nebūtų pakitėję. Dabar viskas pakilę • 
algos, aktuarams atlyginimas, spauda, paštas 
ir tt. Tokiu būdu susidaro problema, kaip mes 
galėtume su tomis pačiomis mokestimis išsi
versti.

Tūliems apdraudos departmentams reika
laujant, LDS turi pasigaminti naują konstitu
ciją, turi taisyti savo čarterį, gaminti naujus 
paliudijimus apdraudos ir pašalpos skyriaus 
nariams. O tas viskas išeikvos nemažai pini
gų iš Lėšų fondo.

Šiemet Pennsylvanijos ir Ohio apdraudos 
departmental pareikalavo specialių aktuarinių 
raportų apie apdraudos ir pašalpos skyrių na
rių stovį. Tie specialiai raportai mums kai
nuos apie $2,500.00.

Mūsų aktuarai tvirtina, kad kitais metais 
bent keli departmental gali pareikalauti to
kių raportų. Tai pasidarytų vėl daugiau išlai
dų.

Centro raštinėj prieš karą dirbdavo penki 
ir kartais šeši darbininkai. Karo metu buvo 
Sumažinta iki keturių. Iki šiol dirbo tik keturi: 
sekretorius, jaunimo sekretorius ir dvi rašti
nės darbininkės. Tik prieš pat Seimą J. Siurba 
Centre pradėjo dirbti. Pasirodo, kad būtinai 
reikia Centre penkių darbininkų. O tai pasida
ro daugiau išlaidų algomis.

Visa bendrai sudėjus pasirodo, kad mes 
ateityj nebegalėsime išsiversti su tais pačiais 
lėšų mokesčiais. Reikia todėl šiame Seime rim
tai tą klausimą aptarti.

Organas “Tiesa” ir Literatūra
Nereikia čia nei aisLmti apie tai, 'kad vy

riausias mūsų visų dalbas yra — tai savos 
organizacijos budavojimas. Mūsų Susivieniji
mas baigia šešioliktus metus.' Išaugo tvirta 
Organizacija, kurią tūkstančiai mūsų veikėjų- 
patriotų palaiko, budavoja.

LDS organas “Tiesa,” suprantama, yra ne
pavaduojamas tame darbe įrankis. Tai mūsų 
Susivienijimo agitatorius organizatorius. Tai 
švietėjas LDS narių.

Apie “Tiesą” susispietęs yra gana skaitlin
gas bendradarbių Ųūrys.' Beveik kiekviename 
numeryje rasime ’bent 25-30 korespondentų- 
bendradarbių, kurie savo protu ir plunksna 
prisideda prie savo organo turinio. Tai kolek- 
tyvis LDS narių produktas.

Šiuo metu žymiausiais “Tiesos” bendradar
biais yra St. Jasilionis, LDS Sveikatos ir Ap- 
švietos Komiteto sekretorius, Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius ir Dr. Borisas.

Šių metų pradžioj “Tiesos” formatą pakei
tėme į tabloid formatą. Mums atrodo, kad to- 
kis formatas yra parankesnis.

Savos literatūros jau mažai dabar beturime. 
Kiek daugiau yra vadovėlio “Labas Rytas.”

Mūsų Veikimas Karo Metu ir Dabar
Tenka čia taipgi priminti, kad LDS rūpinasi 

he tik fraternaliais reikalais, bet ir visais 
svarbiaisiais visuomeniniais klausimais.

Karo metu mes rėmėme karo pastangas, pir
kome karo bonus. LDS prisidėjo prie kiekvie
nos svarbesnės kampanijos karui laimėti. 
LDS sėkmingai pravedė bomberių vajų; nu
pirkta du vidutiniai bomberiai, kurie už var
dyti “Association of Lithuanian Workers” ir

“Lithuanica’s Dashing Star.” Apie tūkstantis 
LDS narių dalyvavo karinėj tarnyboj. 19 jų 
prarado savo gyvastį toj didžiojoj kovoj prieš 
fašizmą.

Dabar, karui pasibaigus, LDS darbuojasi 
bendrai su kitais demokratiniais žmonėmis, 
kad pastovią taiką laimėti, kad demokartines 
teises apginti, kad ir šiame krašte fašizmą bei 
reakciją nugalėti.

Baigiant tenka dar priminti, kad visuose 
darbuose pas mus buvo geras susiklausymas. 
Centras bandė artimai kooperuoti su kuopo
mis ir nariais, o kuopos ir nariai kooperavo su 
Centru. Pasėkoj to nuo pereito Seimo iki šiol 
neturėjome jokio skundo.

Užtat reikia ištarti širdingą padėką visiems 
LDS veikėjams ir abelnai visiems nariams.

Jubiliejinio Vajaus Dovanų Laimėtojai
Praplėstas Centro Valdybos suvažiavimas, 

įvykęs liepos 1, 1944, nutarė skelbti jubilie
jinį vajų LDS gyvavimo 15 metų sukakties 
minėjimui. Vajus prasidėjo rugsėjo 1, 1944. 
Buvo nusitarta jį baigti gruodžio 1, 1945. 
Bet pasirodžius, kad karui pasibaigus bus 
galima gauti daugiau jaunimo, tai dar pra
tęsta iki gegužės 1, 1946.

Dabar jau turime pilnas vajaus pasekmes. 
Viso įrašyta 641 naujas narys. 38 kuopos iš
pildė savo kvotas, kai kurios dar ir su geru 
kaupu. Vajaus pabaigoje jaunimo kuopos 
pradėjo smarkiai darbuotis. Pasekmės pasi
rodė pusėtinai geros. Jaunimo kuopos, pro- 
porcionaliai imant, geriau pasirodė, negu 
suaugusiųjų kuopos. 208 jaunimo kuopa, 
Detroit, Michigan, laimėjo vajaus dovaną— 
trofę. Sekami vajininkai laimėjo dovanas:

Lillian Gugas, 208 kp., Detroit, Mich., įra
šė 41 naują narį, laimėjo karo boną $50 
vertės.

Petras Plakčtys, 57 kp., Worcester, Mass., 
įrašė 37 n. n., laimėjo boną $25 vertės.

Jonas Grubis, 1 kp., Brooklyn, N. Y., įra
šė 36 naujus narius, laimėjo $15.00.

Uršule Palevičienč, 21 kp., Detroit, Mich., 
įrašė 29 n. n., laimėjo $10.00.

Stasys Kuzmickas, 34 kp., Shenandoah, 
Pa., įrašė 24 n. n., laimėjo $10.00.

Jurgis Montvilas, 53 kp., Chicago, Ill., 
įrašė 19 n. n., laimėjo $5.00.

Povilas Sprindis, 65 kp., Kenosha, Wis., 
įrašė 17 n. n., laimėjo $5.00.

W. Mitchell, 63 kp., Benld, Ill., įrašė 14 
naujų narių, laimėjo $5.00.

St. Kaston, 29 kp., Springfield, Ill. įrašė 
12 n. n., laimėjo $5.00.

J. Navickas, 73 kp., Akron, Ohio, įraše 11 
n. n., laimėjo $5.00.

Jonas Rainys, 5 kp., Philadelphia, Pa., 
įrašėm n. n., laimėjo $5.00. ■

St. Mažanskas, 55 kp., Cleveland, Ohio, 
įrašė 11 naujų narių, laimėj6’ $5.00.-

M. Savukaitiene, 157 kp., Cuddy, Pa., įra
šė 10 naujų narių, laimėjo $5.00.

Geo. Kwain, 211 kp., Chicago, Ill., įrašė 
10 naujų narių, laimėjo $5.00.

J. J. Mockaitis, 7/1 kp., Bridgeport, Conn., 
įrašė 10 n. n., laimėjo $5.00.

V. Kasparas, 8 kp., Newark, N. J., įrašė 
10 n. n., laimėjo $5.00.

Kiti visi vajininkai gavo po mažiau naujų 
narių. Tai jie gavo tik Centro skirtą atlygi
nimą.

širdingai ačiū visiems tiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie jubiliejinio vajaus 
minėjimo — prie LDS budavojimo.

J. Gasiunas, LDS Sekretorius.

Iš Susirinkimo Laisves 
Spaudos Piknikui Ruošti

Birželio 23 d. čia įvyko pla
tesnis veikėjų susirinkimas, 
kuriame dalyvavo draugai- 
draugės iš šių miestų: J. Kar- 
sonas iš Lowell, Mass., Pen- 
kauskas iš Lawrence,. Mass., 
Jaskevičius ir Sukackienė iš 
Worcester, Mass., S. Baronas 
ir W. Jurkevičius iš Montello, 
Mass, ir gerokas skaičius sau- 
bostoniečių. Reikalai buvo pil
nai sutvarkyti. Nutarta, kas ir 
prie kokių darbų gaspado- 
riaus būsima,jame didžiajame 
Laisvės piknike, LIEPOS 4-tą, 
Amerikos Neprigulmybės die
noje. Tą dieną visos Naujosios 
Anglijos lietuviai masiniai su- 
sirinks-suvažiuos, iš arti ir to
li, pirmą syk į pokarinę suei
gą, tai yra, į tą pačią tradici
ne puikia piknikų vietą VOSE 
PAVILION PARKO, ‘ MAY
NARD, MASS.

Generaliu pikniko gaspado- 
rium išrinktas Jaskevičius, tai 
veteranas tame darbe. Pro
gramai pirmininkauti bus 
ALDLD 7-to Apskr. pirminin
kas J. Karsonas, su pagelbi- 
ninke M. Sukackiene, kiti gas- 
padoriai į skirtingus patarna
vimo darbus taipgi paskirti. 
Moterų stalui gaspadoriaus H. 
Simanaučienė. Iš kitų koloni
jų moterys, kokių specialių 
valgių atsivešite, galėsite sy
kiu susidėti į vieną bendrą 
stalą; kuri ko aukosite, užsi
registruokite pas Simanaučie- 
nę.

šiaip visos veiklesnės kolo
nijos nepamirškite išrinkti ar 
paskirti darbininkų piknikui 
dėl patarnavimo prie valgių ir 
gėrimų; darbininkai, atvykę

vadovau- 
Mon- 
Vyrų 
Gigai 
trije- 

Jr., 
ir

užsiregistruokite bei sąrašą 
priduokite gen. gaspacloriui 
Jaskevičiui.

Šis piknikas turėtų būti is
torinis savo skaitlingumu ir 
visame kame, nes darbščiai 
prie jo rengiamės; labai puiki 
dailės programa bus: dainuos 
Liuosybės Choras,
jant Edward šugariui, iš 
tello, Mass., Norwoodo 
Choras, vadovaujant 
Zarubaitei; iš Bostono 
tas — Peter Šimonis,
Aleksandras V asiliauskas 
ir Stasys Paura. Prakalbą pa
sakys Laisvės redaktorius iš 
Brooklyn, N. Y. šokiai prie 
geriausios orkestros visą po
pietį iki 8 :30 vai. vakaro.

Apis patogumą ir gražumą 
vietos nėra reikalo kalbėti, 
nes visi, arba didžiuma, atsi
mename, kaip tai jauku ten 
susirinkti į taip didelę aikštę, 
apsuptą puikių pušynų su ne
mažu ežeru, kuriame galima 
maudytis, jei bus karšta.

Gėrimų ir užkandžių reika
lu jau buvo susirūpinta keli 
mėnesiai pirmiau, todėl jų bus 
ganėtinai. Įsitėmykite dideles 
pinigines dovanas.

KELRODIS:
Iš Bostono ir apylinkės rei

kia važiuoti į Waltham ir iš 
ten paimti kelią 117; juomi 
privažiuosite skerskelį į parką 
ir matysite garsinimų kortas 
prie stulpo.

Specijaliai busai 
tono nuo 318 W. 
išeis 12 vai. dieną.

Penktas Puslapi*

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKIA
PATYRUSIŲ AR BE PATYRIMO 

OPERATORIŲ 
PROSYTOJŲ 

RANKINIŲ FINIŠERIŲ 
PRIE DRABUŽIŲ 

FOREMANO 
IR PAGĘLBINIO FOREMANO 
SU PATYRIMU PRIE DRABUŽIŲ IŠDIRBtMO

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.

OPERATORES IR FINIŠERKOS 
prie 

MOTERIŠKŲ COATŲ 
Unijinė Dirbtuvė. 

35 valandų savaite.
‘ Mokama Aukščiausios Algos.

MAMK INC. 
2-8 Johnes Street, Viršutinės lubos 

NEWBURGH, N. Y.

(150) I

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Atsišaukimas į Mass Valstijos Moteris
Dienraščio Laisvės Pikniko Reikalu

Brangios drauges Laisves skaitytojos, LLD kuopų ir 
pažangių kliubų nares, mūsų apylinkes gerosios ūkinin
kes ir visos sesės, pažangaus judėjimo, spaudos rėmėjos!

Vieton rašinėti daug pa
skirų laiškų, Laisvės pikni
ko renginio komisija nu
sprendė kreiptis per spau
dą į visas bendrai, kreiptis

moterų ruošiamo specialaus 
valgių stalo reikalu.

Be abejonės, visoms yra 
žinoma, kad po penkių me
tų pertraukos šį metą, lie-

pos 4-tą, vėl įvyks Laisvės 
piknikas Maynarde. Tai to
je pačioje vietoje, kur įvyk
davo dienraščio piknikai 
per eilę metų. Šis bus pir
mas pokarinis piknikas ir 
rengėjai tikisi , skaitlingos 
publikos. Komisijai teks šį 
metą daug sunkiau dirbti, 
kad sudarius pakankamai 
ir gero maisto ir ji tai pa
darys, nors ir teks sunkiai 
padirbėti.

Bet, komisija specialiai 
prašom visų draugių, mus 
gausiai rėmusių gardėsiais 
praeityje, neužmiršti mū
sų ir šį metą. Prašom, nu
galėkite sunkumus ir atvež- 
kit gardėsių moterų valgių 
stalui.

Komisija, draugės, žino, 
kad šiuo tarpu kiekviena 
šeimininkė - ūkininkė susi
duria su trūkumais. Bet 
mes taipgi žinome ir mūsų 
šeimininkių - ūkininkių ap
sukrumą ir pasiryžimą nu
galėti daug keblumų svar
biam reikalui. Todėl, lauk
sim jūsų, draugės, atvyks
tant į pikniką 4 liepos su 
apsčiai įvairių skanėsių.

' M. S. — už komisiją 
Moterų Valgių Stalui*

BUŠAI Į LAISVES 
PIKNIKĄ

Birželio - June 30 dieną 
įvyks dienraščio Laisvės pik
nikas. Bus Clinton Park, Betts 
ir Maspeth Ayes., Maspeth,

Philadelphia, Pa.
Busas išeis nuo 735 Fair

mount Ave., 8 vai. ryto. Pra
šome nesivėlinti, nes busas iš
eis paskirtu laiku. Busas yra 
jau perpildytas pasažieriais ir 
priimsime tik tuos, kurie turi 
tikietus.

Newark, N. J.
Sietyno Choro busas į Lais

vės pikniką išeis 12:30 P.M., 
nuo 566 Clinton St., East Or
ange, N. J. O 1 vai. P. M. nuo 
180 New York Ave., Newark, 
N. J. Kelionė į abi pusi $1.15.

Cliffside, N. J.
Busas išeis nuo Chas Ste

phans Boro Bar, 12:30 P.M., 
344 Palisade Ave., Cliffside 
Park, N. J.

Harrison-Kearny, N. J.
Atvyksta busais. Bet plates

nių informacijų neturime.

Hartford, Conn.
Busas išeis 9-ta valanda

ryto, iš Laisvės Choro salės, 
155 Hungerford Street. Kelio
nė $3.50 į abi puses.

Bridgeport, Conn.
Gavome pranešimą, kad 

važiuos 2 busai.

Vykstantiems į Laisvės pik
niką iš New Jersey ir ‘Penn
sylvanijos valstijų kelrodis: 
pervažiavę Hudson upę tune
liais ar fėrėm, tėmykite užra
šus ar pasiklauskite Williams
burg tilto ir važįuokite į 
Brooklyną per Williamsburg 
Tiltą. Pervažiavę tiltą imkite 
Grand St. Extension ir važiuo
kite tiesiai į Maspeth. Priva
žiavę Rust St., sukite po kai
rei ir už kelių blokų bus Clin
ton Park*

Uja Erenburg, Žymus 
Sovietų Rašytojas, 
Atsisveikina Amerika

širdumą. Ačiū ir likite svei- 
ki! ,

(Neužilgo Laisvėje bus 
ištisai įtalpintas tas Eren- 
burgo straipsnis.)

PATYRUSIOS DARBININKĖS 
PRIE MOTERIŠKŲ 

SWEATERS.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ta darvinizmo mokymas. 
Mūsų krašte (Sovietuose) 
uždrausta propaganda 
prieš žydus (o Amerikoj ji 
varoma).

“A m e r i k o s laikraščiai 
piktinosi, kad Jugoslavijos 
rinkimuose buvo neleista 
balsuoti tokiem, kurie ben
dradarbiavo su vokiečiais 
okupantais. Bet aš esu bu
vęs Mississippi valstijoj, 
kur pusei piliečių atimta 
balsavimo teisė. Kas yra ge
riau: Ar neleist balsuoti 
žmogui su juoda sąžine ar 
atimt balsą žmogui 'todėl, 
kad jo oda yra juodos spal
vos?

“Pasakojama, kad Rusi
ja neįsileidžianti ameriko
nų. O aš pats pažįstų daug 
amerikiniu laikraštininku 
Maskvoje. Tarp jų yra są
žiningų žmonių, bet yra ir 
nesąžiningų: yra aiškių 
priešų, kurie žinojo, ką jie 
rašys pigina, negu jie 
ėjo Sovietų sieną.

“Man labai liūdna, 
amerikiniai laikraščiai
da savo skaitytojams mela
gingas žinias apie Rusiją. 
Jie išpučia kiekvieną ųesu- 

| sitarimą ir stengiasi įtikint 
žmones, kad karas esąs ne
išvengiamas tarp šios šalies 
ir Sovietų Sąjungos.

“Man čia beviešint per 
du mėnesiu, juo labiau pa
kilo ir pasmarkėjo kampa
nija prieš Sovietų Sąjungą.

“Bet aš mačiau ne tik lai
kraščius. Aš taipgi mačiau 
skaitytojus. Aš žinau, kad 
Amerikos žmonės nenori 
karo, kad jie atsimena Sta
lingradą ir kad juose nėra 
neapykantos prieš Sovietų 
žmones.

“Beveik visuomet amerL 
kos skaitytojas yra inteli- 
gėntingesnis už laikraštį, 
kurį jis skaito.

“Sudiev! Ačiū už drain 
gišką manęs priėmimą, už 
malonų palankumą ir nuo-*

Hartford, Conn.
Iš Hartford, Conn., organi

zuojamas 37 pasažierių busas 
atvažiuoti į Laisvės pikniką, 
Klaščiaus parke, birželio 30- 
tą.

Kurie norėtų važiuoti, užsi
registruokite tuoj aus. Galima 
pašaukti W. Brazauską, tele
fono numeris 56864, arba 
John Roman, 25968.

Busas išeis 9-tą valandą iš 
ryto, nuo Laisvės Choro sve
tainės, 155 Hungerford St., 
Hartford, ir kaina apie $3.50 
(round trip).

MERROW OPERATORĖS 
MERGINOS ABELNAM DARBUI 

TAISYTOJOS 
KIRPĖJOS 

PAKUOTOJOS
NUOLATINIS DARBAS 

PUIKIAUSIA ALGA

KREIPKITĖS

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

EVERGREEN 8-4660.
(150)

(152)

kad 
grū-

Atsteikime Liaudies Chorą!
Mūsų jaunimas, grįžęs iš 

karinės tarnybos, pradeda 
kelti balsą, kad reikia atsteig- 
ti Liaudies Chorą. Merginos 
tam pritaria; keletas jų pada
vė vardus per d. L. Pruseikos 
prakalbas ir prašė pakviesti 
jas į 'pirmą susirinkimą.

Pasikalbėta plačiau ir su
tikta šaukti pirmas susirinki
mas sekmadienį, birželio 30 
d., 2:30 vai. po pietų, Maple 
Parke. t

Tad visi, jauni ir suaugu
sieji, vyrai ir moterys, įsitemp
kite, kad susirinkimas bus 
sekmadienį, ateikite į susirin
kimą ir raginkite savo sūnus 
ir dukteris, kad ateitų. Ypa
tingai vaikinai ir merginos at
silankykite skaitlingai, kad 
iš sykio galėtume pradėti dai
nuoti. A. T«r«ik<.
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Leonas Prūseika Išvyko 
Link Chicagos

Leonas Prūseika, dienraščio 
Vilnies redaktorius, praeitą 
antradienį išvyko iš Brookly
no į Philadelphią, kur tą va
karą turėjo pasakyti prakal
bą. Sekama jo stotis bus Bal
timore, Md., kur taipgi sakys 
prakalbą. O paskui — grįžta 
prie darbo Vilnyje.

Brooklyne Prūseika pasakė 
prakalbą ir šiaip pabuvojo 
apie savaitę laiko. Tai buvo jo 
atostoga. Tačiau jis ją pralei
do lankydamasis pas draugus. 
Protarpyje dar buvo nuvykęs 
į Cliffside pasakyti ten pra
kalbą ir atlankyti gerą drau
gą Kazį Steponavičių. Kiek 
teko patirti, d. Prūseikos 
“atostoga” duos gražią sumą 
dienraščiui Vilniai prenume
ratomis ir šiaip sveikinimais, 
taipgi teks kai kas ir demo
kratinių lietuvių radijui, Chi- 
cagoje.

Laisvės Piknike Svečias 
Iš Kitos Valstybės

J. Lesevičius, Montreal io 
lietuvių veikėjas, Kanadoj 
Veikiančio Lietuvių Literatū
ros Draugijos Komiteto sekre
torius, lankosi Jungtinėse 
Valstijose su reikalais. Ta 
proga svečias pasižadėjo da
lyvauti ir Laisvės metiniame 
piknike šį sekmadienį, Klaš- 
čiaus Clinton Parke, Maspe- 
the.

Rutkūnai Restauraną 
Uždarys Tūlam Laikui

Laiškas Iš Kalifornijos
Birželio 20, 19d6.

Pirmu Kartu Po Daug Mėty 
Laisvė Turės Tiek Daug 

Tolimų Svečių
Dienraščio Laisvės piknikai 

visuomet buvo dideli ir net 
sunkiais karo laikais išlaikė 
garbę Brooklyno ir apylinkės 
lietuvių didžiausio pikniko. 
To, žinoma, atsiekdavo tik dė
ka brooklyniočių didžiam pri
sirišimui prie savo dienraščio. 
Tai jie patys, atidedami viską 
į šalį, užpildydavo Klaščiaus 
Clinton Parką, Maspeth.

Tik viduje piknikas ir tebu
vo matomas dideliu karo me
tais. Iš lauko matydavosi tik 
keli desėtkai mašinų, su reta- 
retutėle iš kitų valstijų, nes 
trūko gaso, o žmonės turėda
vo dirbti net sekmadieniais. 
Didžiosios trafiko
busai — buvo visai iš 
prasišalinę.

Kitaip bus šiemet.
Į dienraščio Laisvės

ką, įvyksiantį jau šį sekma
dienį, birželio 30-tą, Klaščiaus 
Clinton Parke, Betts ir Mas
peth Avė., Maspethe, jau ži
nomi busai iš sekamų miestų :

BRIDGEPORT, CONN., 2 
busai. Geras pavyzdis to, kaip 
žmonės ruošiasi į Laisvės pik
niką, matosj^Pctro Baranaus- 
kos pranešime bridgeportie-

čiams: “Antrajame auto buse 
dar gali skubiai užsiregistruo
ti du asmenys...” Reiškia, 
savaite prieš pikniką dviejuo
se busuose beturėjo dvi tuš
čias vietas. Pasidarbuota!

HARTFORD, CONN., irgi 
atvyksta busti. Jiems kelionė 
net po $3. Palyginus su mūsų 
kelionės nikeliu, biskį daugo
ka. Bet Laisvę ir jos pramo
gas jie laiko aukščiau dolerių.

Kiti atvažiuoja taipgi bo
sais iš:

Parėmė Darbininku 
Spaudą

Birželio 19-tos vakarą įvy
kusiame prakalbų ir filmų va
kare, Ukrainą salėj, kur kal
bėjo draugas Leonas Prūseika, 
buvo rinkta aukos darbininkų 
spaudos paramai. Aukojo:

Po 5 dolerius: Jonas Urbo
nas, W. Lukminas, Ig. Sutkus, 
M. ir A. Valilioniai.

Po 
ir V.

V. Venckūnai,
K. Balčiūnas,
S. Griškus, J.

žąsys — 
kiemo

pikni-

Stanley ir Nelės Rutkūnų 
užlaikomas Lituanica Square 
Restauranas, 282 Union Avė., 
Brooklyne, uždaromas tūlam 
laikui metinėms pataisoms — 
permaliavoti, ] 
to reikia. Dieną ir naktį lai
kant atdaru negalima 
visko prieiti.

Užsidarys šio šeštadienio' 
vakarą, birželio 29-tą papras
tu laiku, pusiaunaktį. Atida
rys, kaip greit galės — iš 
anksto sunku numatyti. Apie 
tai sužinosime vėliau.

“Apskustiems” Per
kant Automobilius

N. J.

PHILADELPHIA, PA.
NEWARK, N. J. 
KEARNY-HARRISON, 
CLIFFSIDE, N. J.

O nebetilpusieji į busus, 
aišku, neužsileis, susibūrę į 
grupes, jie šaus privatiškomis 
mašinomis. Taigi, svečių iš ki
tų miestų šiemet jau turėsime 
šimtais.

Brooklyniečiai negi užsileis, 
kad kiti juos nustelbtų. Jie 
taipgi ruošiasi energingai. Šei
mininkės šiemet turi vargo ne 
tik apsirūpinti gražumynais 
savęs papuošimui, bet ir su
medžioti ką nors savo grupių 
užkandžiui, taipgi svečiams 
pamylėti.

Moterys Balsuoja už Vartotoją Streiką
Kaip jaučiasi žmonės apie 

OPA sužalojimą ir kainų kėli
mą? Tačiau šis klausimas pa
mate juk prilygsta tam, jei
gu paklaustum, kaip jaučiasi 
žmogus, kuris ką tik pamatė 
vagies ranką savo kišeniųje. 
Taip jaučiasi, taip ir pasisa
ko.

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker kores
pondentas vaikščiojo po mies-

“Norėčiau sužinoti, kurios 
kompanijos bando sunaikinti 
OPA. Aš jų prekių nebepirk- 
čiau per visą gyvenimą, jeigu 
tik kaip nors galėčiau išveng-

LPTK Turis Štai?
Laisvės Piknikemačiau bent du kart paeiliui. 

Jonas šauniai pasirodė, kaipo 
baletistas ir artistas. Filmą 
idomi, dailiška, meniška, be 
paprastų Uolivudiškių pigių 
blizgučių. Peržvalga laikraš
čiuose ir žurnaluose. — padrą
sinanti ir prielanki. Visoj ei
lėj jūdžių žurnalų Ivan Kirov 
įžymiai figūruoja.

žadame dar keletą savaičių 
čia pasižmonėti, širdingų lin
kėjimų Jums ir Ievutei, taip
gi visam Laisvės ir LDS raš
tinės štabui. Spaudžiu Jums 
dešines tvirtai drūtai.

Jūsų Jonas K.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Brooklyno skyrius 
irgi turės stalą Laisvės pikni
ke, bet kitokį stalą nuo dau
gelio kitų grupių.

Kuomet kiti stalai daugiau
sia didžiuosis šauniomis vaišė- 
mės, LPTK stalas turės paro
dėlę Antano Bimbos parvež
tų iš Lietuvos gražiadaikčių, 
dailės kūrinių — gintarinių 
dėžučių, apyrankių, karielių, 
juostų, kaklaraiščių ir Lt. Kai 
kas bus galima ir įsigyti pas 
juos. Taigi, atvykę į pikniką, 
pasidairykite Vilniaus, Kau
no ir Palangos “aukso ir dei
mantų.”

Mielas Drauge Mizara:—
Jau dvi savaitės, kaip Holi

vude, gražioj saulėtoj Kali
fornijoj. Puikus čia kraštas, 
malonus oras. Dangus skais
tus, kaip vaikelio akys! šilta, 
bet netvanku. Oras sausas. 
Tuoj vakare ir naktį vėsu, net 
apsiklot reikia gerai.

žmonės draugiški. Suėjau 
jau gerą būrį Los Angeles ir 
apylinkės lietuvių. Pereitą 
sekmadienį net ir piknike bu
vom. Labai, labai atmintinas 
dalykas. Keletas draugų ap
rodė miesto įdomybes ir gam
tovaizdžius. Svetingumas tų 
draugų — atsigėrėt- negali
ma !

Smulkmeningiau apie Ka
lifornijos padangę pasisteng
siu aprašyt 
niu. čia tik 
tai tik šį 
Draugui lig 
nes sveiko
LDS Seimas ir poseiminė dar- 
bymetė, žinau, Jus 
nėte užvarinėjo. O 
gaila, kad kartu su 
negalėjau. Ką jau

Taip jau susidėjo aplinky
bės. Pasistengsiu kaip 
atsilygint.

Laisvės gerą pluoštą 
pristatė d. Ig. Levanas,
numerį kitą Laisvės ir Vilnies 
— d. P. Repečka. Prašome at
siust Laisvę, pradedant birže
lio 11 d., nes pirmesnius L. 
numerius, nuo gegužės 25 iki 
birželio 10 d. jau perleidau— 
siųst nebereikia.

Apsistojau pas vaikus. Ir 
Jonas ir Lucilė abu čia gerai 
prigijo. “Rožės pasivaidini- 
mą” (“Specter of the Rose”)

Notice is hereby given that Brillo 
Mfg. Co., Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
“Brillo” with 1he Secretary of State 
of New York, to be used on cleaners.

(146-164) SKELBKITeS LAISVeJE i
ilgesniu straips- 

trumputis laiškas, 
tą apgraibom . . . 
šioliai nerašiau, 

ir namie nebuvo.

3 dol.: D. M. šolomskas 
Bunkus.

Po 2 dol.: M. Liepa, P. Do
bilas, M. Kraujalis, K. Petri- 
kienė ir J. Patašius.

Po 1 dol.: 
M. Nargelienė, 
Lep ’ Jakštys,
Vitkūnas, S. Rumšą, Dumb
liauskas, X, Dobinis, Purvėnas, 
Sinkevičienė, V. Tauras, J. 
Mikaila, Petkevičius, N. Na- 
gulevičiūtė, P. Pakalniškis, V. 
Venckunaitė, J. Kaulinis, Uo
das, Žilinskienė, Krunglienė, 
šebeika.

Po .$1: žiedą, Marčiulevi- 
čius, Bepirštis, Valiulionis, P. 
Varaška, C. Bender, Feiferis, 
J. Siurba, V. Rudaitis, J. 
Grubis, Navikas, F. Reinhart, 
J. česner, S. Sasna, Petras 
Gustaitis, F. Kazokienė, G. 
Bielinis, J. Stakviliavičius, J. 
Tamson as, M. Sapiega, J. 
Weiss, M. Klimas, A. Dauno
ras, R. ir E. Mizarai.

Po $1: P. Petrauskas, A. 
Paukštienė, J. Vinikaitis, V. 
Čepulis, A. Zablackienė, Gaš- 
kauskai, Alekna, W. Skuodis, 
V. Bovinas, C. Yuknys, J. Ga- 
siunasA.

Smulkesnės. $1 aukos neuž- 
rašinėta. Viso su smulkesnė
mis ir nepadavusių vardo au
komis buvo gauta $118.40.

Dėkojame visiems už para
mą darbininkų spaudai.

Rengėjai.

visur vari- 
man taip 
Jumis būt 
padarysi ?

kitaip

man 
ir dar

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

VAKACIJOS ROCKAWAY BEACH
Rūmas, Lietuviški, Amerikoniški Valgiai 

Už $40 Į SAVAITĘ

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

Puikiausias praleidimas vakacijų ant didžiojo 
Atlantic vandenyno kranto.

Kreipkitės asmeniškai ar rašykite aukščiau paduotu antrašu.

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.

Kitas dvi, abi už OPA, ko
respondentas sutiko Obrbach’s 
krautuvės skiepe; prie pigiųjų 
suknelių.

Mrs. Sheila Belinski, 58-29 
69 PI., Maspeth, sakė:

“Aš negaliu pirktis kažin 
kiek dabar ir žinau, kad nei 
tiek negalėčiau pirktis, jeigu 
OPA būtų panaikintas. Tik 
vakar mes kalbėjomės su vy
ru apie tai namie, o šį rytą 
skaičiau laikraščiuose apie 
vartotojų streiką. Man atrodo, 
jog tai geras sumanymas.”

Kita, ten pat sutiktoji, Mrs. 
Edna Barnard, brooklynietė, 
sakė:

“Kalbi, kaip reikiant. Aš 
eičiau dar toliau. Aš alkčiau 
per ištisą mėnesi, jeigu many
čiau, kad galiu tuomi sulaiky
ti tuos gobšus nuo perpjovimo 
man gerklės, kaip jie kad 
bando.”

žmonės galvoja vienaip, bet 
ponai kongresmanai, kurių 
didžiuma 
nių, 
ku, 
pon
—265 balsavo už sužalojimą 
OPA, o tik 106 prieš sužaloji
mą. Toks OPA, kokio nori di- 
džiuma ponų kongresmanų, 
nebeturėtų jokios galios.

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th^Street 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LE IM ON AS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ B ARBERIAI

Henry Lustig, puikaus Long- 
champ restaurano savininkas, 
jo giminaitis dalininkas ir vie
nas vyri^usis knygvedis pri
pažinti kaltais tiksliai nuslė
pus nuo vyriausybes taksais 
nuo įplaukų arti tris milionus 
dolerių.

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

pertaisyti, kur išgirsti šeimininkių nuomo- 
’ nę. Iš apklaustų, tiktai kas 

Priejšešta manė, kad kainų kontro
lė nereikalinga arba neturėjo 

• laiškios minties. Penkios iš še
šių labai aiškiai ir stipriai kai
nų kėlimą pripažino vagimi 
jos kišėniuose.

Jos visos sutiko, kad varto
tojams reikia streikuoti, jeigu 
OPA bus suparalyžiuotas. 
Streiku nemanoma vykdyti vi
siško badavimo, bet:

Nepirkti nieko, kam pakel
ta kainos;

Nepirkti nieko tokio, be ko 
dar galima šiandien apsieiti, 
išbūti gyvu ir sveiku.

Ką Sakė Tos Pavyzdinės 
Šešios?

Mrs. S. Binder, 104-38 92 
St., Richmond Hill, sutikta 
Klein’s krautuvėj, New Yor
ke, sakė: ’ .

“Aš remčiau streiką. Norė
čiau matyti ką nors tokio, kas 
pagelbėtų daugeliui iŠ mūsų. 
Reikėtų išlaikyti OPA. Aš tuo 
klausimu rašiau savo kongres- 
manui, bet gavau labai piktą 
atsakymą.”

Pasisakiusioji prieš vartoto
jų streiką buvo sutikta Macy’s 
krautuvėj. Ji atsisakė pasisa
kyti savo vardą ir adresą, bet 
streiką už kainų kontrolę ir 
pačią kontrolę išvadino “ne
sąmone.”
’ Kita toje pat Macy’s krau
tuvėje, taipgi nenorinti savo 
vardo laikraštyje, sakė:

, “Aš neperku juodojo tur
gaus kainomis. Ir neperku 
nieko tokio, be ko dar galima 
šiaip taip apsieiti. Nemanau, 
kad ir išgalėtum pirkti bent 
ką daugiau, kaip tik būtiniau
sius reikmenis, jėigu OPA bū
tų panaikintas.”

Gimbels krautuvėj sutikta 
jaunuolė Natalie Hall, gyve
nanti 219 E. 71 st St., newyor- 
kietė, atėjusi pirkti marški
nius savo vaikino gimtadienio 
dovanai, sakė:

Buvusieji priversti permo
kėti virš lubinių kainų per
kant automobilius, gali atsi
imti savo permokėtus pinigus, 
jeigu kreipsis į OPA. Taip 
paskelbė visuomenei Callman 
Gottesman, kuris yra OPA 
įgaliotas veikti prieš juodąjį 
turgų automobilių pirkimo- 
pardavimo srityje.

Viskas, ko reikia, sako jis, 
tik suteikti informaciją, o to
liau visą bylą ves pats OPA. 
Permokėjimų esą net po $200 
iki $500 už mašiną.

66-TAS METINIS

PIKNIKAS
Rengia

Švento Jurgio Draugystė
|vyks Šeštadienį

Birželio 29 June
DEXTER PARK
74-11 Jamaica Avenue

Woodhaven, L. L, N. Y.

Antano Pavidžio Orkestrą
Gros lietuviškus ir amerikoniškus 

v kavalkus šokiams.
įžanga 60c. (taksai Iškaityti)

Pradžia 4 valandą dieną

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
esant ir

Tel. SOuth 8-5569

Didelis pasirinkimas
1 visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Valandos:
Penktadieniais Uždaryta

kongresmanai, 
neatstovauja žmo- 

tnano kitaip. Tuo pat lai- 
'ada žmonės kalbėjo taip, 

Kongrese balsavo kitaip

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Dr-stes Šv. Jurgio 66-tas 
oiknikas jvyks birželio 29 d. Dexter 
Park, 74-11 Jamaica Av., Woodhaven. 
Parkas adaras nuo 4 'v, dieną, šokiai 
orasidės 5 v. ir tęsis iki vėlumos nak
ties. Šokiams gros Antano Pavidžio 
orkestrą. Rengimo Komitetas kvie
čia vietinius ir iš anylinkės dalyvau
ti, linksmai praleisti laiką tyrame 
ore. įžanga 60c (su taksais). Ch. 
Kundrotas, pirm. J. Yasiūnas, sekr.

(148-150)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y„

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto Brooklyno skyriaus susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, birželio 
27-tą, 7:30 vakare, 419 Lorimer St. 
Malonėkite dalyvauti. Tarsimės, 
kaip daugiau surinkti drapanų ir če- 
verykų Brooklyne ir apylinkėj, kad 
12-tą Siuntinį padarytume daug di
desniu už praeitą, 11-tą Siuntinį.

LPTK Brooklyno Sk. sekr.
Ą. Mureika.

(147-148)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Veituvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steiėius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
, Brooklyn, N. Y. 

Tel. BT. 2-8342

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS 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

•į

BIRŽELIO-JUNE YRA MOKSLO 
NUOTAKŲ ir MOKSLĄ BAIGUSIŲJŲ

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia T4499

U

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

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

Užeikite pas ROBERT LIPTON Jewerel pasimatykite su mumis.

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