
Ar Pavyko Bandymas?
J. Varnagiris.
DALC Nariams.
Brooklyne ir Maynarde.

Rašo R. Mizara

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LA1SVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

. Visi daviniai rodo, kad ato
minė bomba, numesta ant šar- No. 153 Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Liepos (July) 3, 1946 Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.
vuotlaivio Nevada prie Bikini
salos, nepadarė to, ko dauge
lis laukė.

Pats laivas Nevada išliko 
nenuskandintas. Nuskandinti 
penki mažesni laivai ir keletas 
sužeista. Bet ožkos, kurios bu
vo paliktos gretimuose laivuo
se, išliko gyvos!

Aišku, šis atominės bombos 
“žygis” bus mokslininkų visa
pusiai pasvertas tik laikui bė
gant. Tuomet matysime, kas 
iš tikrųjų ten atsitiko, kokią 
rolę ketvirtoji atominė bomba 
atliko Pacifike.

★ ★ ★

Ligi šiol yra numestos iš vi
so tik keturios atominės bom
bos: viena, bandymams, New 
Mexico valstijos tyruose, ant
ra Hiroshimos mieste, trečia 
Nagasaki mieste, o ketvirtoji
— prie Bikini salos.

Atrodo, jog atominė bomba 
daugiausiai nuostolių tegali 
padaryti tuomet, kai ji nume
tama ant miesto. Laivams ši 
bomba, atrodo, nebus labai 
pavojingas priešas.

Turime atsiminti, kad Biki
ni pakraštyj šarvuotlaivis Ne
vada stovėjo paruoštas sunai
kinimui. Pirmiau, negu bom
ba buvo numesta, lakūnai da
rė pratimus, repetavo, kad ge
rai pataikytų taikikliu. Ir po 
to visko laivas nebuvo nu
skandintas !..

Na, bet palikime visą šį 
reikalą gvildenti mokslinin
kams, stebėjusiems istorinį Į- 
vykį.

★ ★ ★
.4 „r

Tie žmonės, kurie dalyvavo 
Antrajame Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavime Pittsbur- 
ghe, atsimena fotografistą, 
dariusi suvažiavimo nuotrau
ką.

Tai buvo aukštas, sumen
kęs, biskelį šlubokas malonus 
vyras, — J. Varnagiris.

Praeitą savaitę jis mirė.
Per ilgus ilgus metus velio

nis dalyvavo darbininkų judė
jime. nors jo sveikata buvo 
pašlijusi. Varnagiris buvo 
nuolatinis Laisvės prenumera
torius.

Amžina jam atmintis!
★ ★ ★

Sekmadieni, liepos 7 d., 
Brooklyne įvyks Demokrati
nių Amerikos Lietuvių Cent
ro narių suvažiavimas.

Dėl jo L. Pruseika rašo Vil
ny j :

“Yra sumanymas išleisti 
platoką brošiūra anglu kalboj
— atremti priešų šmeižtus 
prieš Tarybų Lietuvą ir nu- 
maskuoti lietuviškus tarybi- 
ninkus ir misionierius.

“Yra sumanymas išleisti sa
vaitinį laikraštuką anglu kal
boj, prenumeratos pagrindu. 
Toks laikraštukas galėtų turė
ti bent kelis tūkstančius pre
numeratų.

“Armėnu kilmės amerikie
čiai leidžia Armenian Tri
bune. Daug naudos daro tas 
leidinvs Amerikos armėnų 
tarpe.”

Taip. DALC nariai prašomi 
apie tai pagalvoti, šitie ir kiti 
reikalai teks mums spręsti 
sekmadienį.

šiemetinis Laisvės piknikas 
Brooklyne buvo didesnis ir 
smagesnis. negu per praei
tuosius kelerius metus.

Žmonių buvo daug ir jie vi
si atrodė geriau nusiteikę, 
linksmesni, kaip karo metu.

Tenka manvti, kad liepos 
4-tąją didysis Naujosios Ang
lijos lietuvių piknikas May
nard, Mass., taipgi btis didelis 
ir visapusiškai pasekmingas.

Ligi pasimatymo Maynar
de !...

/

KONGRESMANAI NUT ARĖ 
20 DIENŲ PRATĘSTI 
KAINŲ KONTROLĘ

Reakciniai Senatoriai Tramdo 
Kainų Kontrolės Grąžinimų

Demokratinių Amerikos Lietuvių]
Centras Ragina Kongresų 

Išlaikyt Kainų Kontrolę

KETURI DIDIEJI EINA 
LINK SUSITARIMO DEL 

TRIESTO IR SRITIES
Menama, Trieste Bus Perimtas 

Į Tarptautinę Valdybą
Washington. — Kongre

so atstovų rūmas pirmadie
nį priėmė prez. Trumą n o 
paraginimą ir 283 balsais 
prieš 61 nutarė pratęst se
nąją kainų kontrolę 20 die
nų. Trumanas prašė tokio 
pratęsimo, kad būtų galima 
tuo laikotarpiu išleist pas
tovų įstatymą kainų kon
troliavimui vietoj biliaus, 
kurį prezidentas atmetė.

Reakcinis demokratas se
natorius W. Lee O’Daniel 
pasiūlė atmesti prezidento

Be Kainų Kontrolės 
Sparčiai Brangsta 
Įvairūs Reikmenys

New York. liep. 2. —Pra
nešimai iš įvairių miestų ir 
valstijų rodo, kad pertrū- 
kus kainų kontrolei, nuo 
pirmadienio įvairūs reik
menys pabrango 10 nuošim
čių. Pieno kaina kai kur 
'pakilo 3-4 centais kvortai; 
mėsa Chicagoj pabrango 5 
iki 10 centų svarui; bušelis 
kviečių pabrango viso iki 
$2; vidutinės kiaulės kaina 
pakilo $20, o rendos-nuomos 
nuo 33 iki 400 nuošimčių.

SOVIETAI SUTIKSIĄ 
ŠAUKT BENDRĄ TAI
KOS KONFERENCIJĄ

Paryžius. — Pranešama, 
kad Sovietų Sąjunga su
tiks su Amerikos valstybės 
sekretoriaus James Byrnes 
pasiūlymu neužilgo sušaukt 
visų 21-no europinio talki
ninkų konferenciją, kai Ke
turi Didieji išspręs Trieste 
klausimą. Ta konferencija 
svarstytų taikos planus su 
buvusiais Hitlerio palydo
vais — Italija, Rumunįja; 
Vengrija, Bulgarija ir Suo
mija.

Saksonijos Vokiečiai 
Nubalsavo Suvalstybini 
Hitlerininkų Fabrikus

Berlin. — Žemojoje Sak
sonijoje, Sovietų užimtoje 
Vokietijos dalyje, apie 78 
nuošimčiai piliečių balsavo 
perimt į valstybės nuosavy
bę tuos fabrikus, kurie pri
klausė kariniams krimina
listams ir veikliems na
ciams. Taigi kokie 500 fab
rikinių įmonių bus perimta 
į valstybės rankas. Balsa
vimuose dalyvavo 94 nuo
šimčiai visų turinčių teisę 
balsuoti piliečių. ♦ 

Pasinaujino mūšiai tarp 
Chinijos tautininkų ir ko
munistų Shantunge.

ORAS.—Būsią lietaus.

raginimą, ir senato daugu
ma atmetė jį. Prieš laikinį 
kainų kontrolės pratęsimą 
balsavo 60 republikonų se
natorių ir 1 demokratas.

Sen. O’Daniel žada, kaip 
galint ilgiau, valkioti po se
mitinius komitetus kainu 
kontrolės klausimą ir taip 
ardyti jos pagrindus.

Washington. — Kai ku
rie kongreso nariai nepa
tenkinti “persilpnu” atom- 
bombos pasirodymu Bikini.

Attlee Teisina Angly 
Terorą prieš Žydus

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Cle
ment Attlee seime teisino 
anglų armijos žygius prieš 
žydus Palestinoje. Jis su 
dirbtiniu pasibaisėjimu pa
sakojo, kad žydai turį ten 
didžiulius ginklų ir amuni
cijos sandėlius ir kaskart 
griežčiau veikią prieš an
glus. Pasak Attlee, tai 
sionistai ir kitos ramiosios 
žydų organizacijos, girdi, 
jau remia žydus teroristus.

PHILADELPHIJOJ MIRĖ 
JUOZAS JURČIUKONIS

Liepos 1 d. mirė Juozas 
Jurčiukonis namuose, num. 
4661 Germantown Ave. Jo 
kūnas bus pašarvotas 4 d. 
liepos pas grab. Užumeckį, 
330 Wharton St. Laidotu
vės įvyks 5 d. liepos, 11 vai. 
ryto, Laurel Hills kapinėse.

Velionis buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas ir per 
ilgus metus vadovavo Phi- 
ladelphijos Lyros Chorui, 
šią liūdną žinią pranešė L. 
Adm-cijai per telefoną drg. 
Šmitienė. Kitose laidose bus 
daugiau aprašyta apie ve
lionį.

MISSISSIPPI NEGRAI 
BALSUOJA

Jackson, Miss. — Nors 
fašistinis senatorius Bilbo 
šaukė baltuosius mušt neg
rus nuo balsavimo vietų, ta- 
čiaus negrai balsuoja da
bartinėse nominacijose. Fa- 
šistuojąs k o n g r e s manas 
Rankinas taipgi atsišaukė į 
“padorius negrus neit bal
suot.” Bet negrai naudojasi 
Aukščiausiojo Teismo pri
pažinta jiem balsavimo tei
sė.

JAU 5 LAIVAI NUSKENDO NUO ATOMINES BOMBOS
Bikini, liep. 2. — Viso 

nuskendo jau 5 laivai nuo 
atominės bombos, kuri bu
vo mesta praeitą sekmadie
nį (pagal New Yorko lai
ką). šeši kiti laivai esą fak- 
tinai suardyti ir 25 šiek 
tiek sužeisti. Tačiaus bom
ba nesunaikino nė vieno 
didžiojo karinio laivo; ir

Brooklyn, N. Y., liep. 2. — Demokratinių Ameri
kos Lietuvių Centras pasiuntė sekamąsias telegramas 
senato daugumos vadui senatoriui* Albenui Barkley 
ir kongreso atstovų rūmo mažumos vadui Josephui W. 
Martinui. Telegramos ragina juos pasistengti, kad 
būtų atsteigta tokia kainų kontrolė, kaip karo metu.

TELEGRAMOS
SENATOR ALBEN BARKLEY 
WASHINGTON, D. C.

In behalf of 160,000 Lithuanian American citizens, 
the Centre of Democratic American Lithuanians urges 
that you use the authority and influence of your high 
office to sponsor legislation to restore the price con
trols effective during war-time.

MATT SHOLOMSKAS, secretary.

REPRESENTATIVE JOSEPH W. MARTIN 
WASHINGTON, D. C.

In behalf of 160,000 Lithuanian American citizens, 
the Centre of Democratic Lithuanian Americans calls
upon you to sponsor legislation to restore price con
trols effective during war time.

MATT SHOLOMSKAS, secretary.

Fašistinės Italų Go vedos 
Tebešėlsta Trieste

Riaušininkai Puolė ir Jankius; Ardė Jugoslavų Namus ir 
Laikraščių Leidyklas; Užmušta 3 Asmenys, Sužeista 70
Trieste.—Italai čia mėtė 

akmenis, butelius ir ranki
nes granatas į karinius am
erikonų automobilius, kuo
met amerikonai stabdė ita
lų govėdas, kurios puolė 
jugoslavus, jų namus ir ju
goslaviškas laikraščių lei
dyklas. Fašistinėse italų 
riaušėse per tris dienas bu
vo 3 asmenys nušauti ir 
70 sužeista. Tarp sužeistų 
yra 7 amerikonai ir 2 an
glai kariai. Užmušta 2 ju
goslavai ir 1 italas.

Italai, be kitko, įsiveržė 
į 22 privačius jugoslavų na
mus ir viską išdaužė bei iš
plėšė.

Italai užpuolė komunistų 
laikraščio II Lavoratore lei
dyklą, pagrobė pirmąją jo 
laidą ir sudegino. Paskui 
jie puolėsi naikint antrąją

Nesvarbūs Rinkimai Ameri
kinėj Vokietijos Dalyj

Berlin. — Įvyko valstijų 
valdininkų rinkimai * Bava
rijoj ir Wuerttemburg-Ba- 
dene, amerikinėje Vokieti
jos srityje. Karinė ameri
konų vyriausybė nemato 
nieko svarbaus tuose rinki
muose. Už Socialės Krikš
čionių Sąjungos kandidatus 
balsavo 2,579,403 žmonės, 
už socialdemokratus 1,815,- 
535; už komunistus paduo
ta 406,009 balsai, tai 36,- 
697 daugiau, negu pirmes- 
niuose rinkimuose.

admirolas Blandy, šio ato
minio bandymo komandie- 
rius, pareiškė, kad savižu
diškas japonų lakūnas-ka- 
mikaze būtų daugiau žalos 
padaręs kariniam didlai- 
viui, stačiai krisdamas su 
savo lėktuvu ir paprasta 
bomba.

Karo didlaivis Nevada iš

laikraščio laidą. Juos atrė
mė 3,000 jugoslavų darbi
ninkų, kovodami pagaliais, 
akmenimis ir kumščiais. 
Italai pašovė 7 jugoslavus. 
Jie taipgi atakavo kelių ki
tų jugoslaviškų bei kairiųjų 
laikraščių leidyklas. Poli
cija suėmė vyrus ir mote
ris, kurie iš vidaus gynė tas 
įstaigas. Sakoma, jie su
imti “apsaugai” nuo italų 
užpuolikų.

Streikas
Jugoslavų ir italų ben

drosios ir paskiros darbo 
unijos ir Komunistų Parti
ja veda visuotinį streiką 
prieš riaušininkus Trieste 
mieste ir apylinkėje. 200,- 
000 darbininkų streikas su
stabdė gatvekarius ir įvai
rias kitas viešąsias įmones.

Palestinos Žydai Žada 
Sutraukyt Ryšius su Anglija

Jeruzalė. — Įvairios žy
dų organizacijos protestuo
ja prieš anglų daromas ab- 
lavas ir terorą. Jos nutarė 
neklausyt anglų įsakymų. 
Anglai uždraudė spausdint 
bei per radiją skelbt tokius 
žydų nutarimus.

Įvairios žydų organizaci
jos pareiškė, kad jeigu an
glai nesiliaus terorizavę žy
dus, tai visi Palestinos žy
dai sutraukys ryšius su An- 
glija.

liko beveik nepaliestas, 
nors į jį buvo taikoma ato
minė bomba. Jinai beveik 
pataikė į šalia stovintį lėk- 
tuvlaivį Independence, ku
ris tebedega. Nebuvo mė
ginta Independence gaisro 
gesinti. Šiame laive įvyko 
keli sprogimai.

Didelis Saratoga lektuv-

Paryžius, liep. 2. — Tiki
masi, kad Keturių Didžiųjų 
užsieninių ministerių kon
ferencija priims Francijos! 
pasiūlymą kas liečia Tries-! 
te uostamiestį ir sienos Ii-! 
niją tarp Italijos ir Jugos-! 
lavijos. Sovietų užsienio! 
reikalų ministeris Moloto-
vas bendrai sutinka su' niai išsirinkt seimelį, kuris
Francijos planu. Menama, | vestų vietinius reikalus, 
kad Amerikos valstybės se-1 Nustatyt rubežių per Ve- 
kretorius James Byrnes ir nezia Giulia sritį taip, kad 
užsieninis Anglijos ministe- J u g o s 1 avijai tektų 3,120 
ris Bevin taipgi sutiksią ‘ ketvirtainių mylių to ploto.

Nuslopintas Sukilimas 
Prieš Uruguay Valdžią

Montevideo, Uruguay. — 
Kai kurie armijos ir polici
jos vadai mėgino nuverst 
Uruguay’aus prezidento J. 
J. de Amezagos valdžią, bet 
s u k i 1 imas nuslopintas. — 
Uruguayus yra Pietų Ame
rikos respublika, tarp Ar
gentinos ir Brazilijos. — 
Valdžia suėmė pulkininką 
Estebaną Christį ir kelis 
tuzinus kitų sukilimo vadų. 
Įvesta armijoj pusiau-kari- 
nis stovis.

BENDRA KONGRESO SESIJA 
PAGERBĖ ROOSEVELTĄ

Washington.— Pirmadie
nį senatas ir kongreso at
stovų rūmas bendroje sesi
joje pagerbė velionį prezi
dentą Frankliną D, Roose- 
veltą. Apeigoje dalyvavo 
ir prezidentas Trumanas, 
Aukščiausiojo Teismo tei
sėjai, įvairių šalių ambasa
doriai, gen. Eisenhower, 
Roosevelto našlė Eleanora 
ir sūnus Elliott. Po trum
pos dvasiškio pamaldos, pa
sakė kalbą John G. Winant, 
buvęs prez. Roosevelto am
basadorius Anglijai ir as
meninis jo draugas. Wi
nant atžymėjo didžius ve
lionio prezidento nuopelnus 
karo laimėjimui ir demo
kratijai.

AMNESTIJA JAUNIEM 
VOKIEČIAM

Stuttgart. — Karinė Am
erikos vyriausybė Vokieti
joje paleido iš kalėjimo vi
sus vokiečius politinius ka
linius, gimusius po 1917 m. 
sausio 1 d., apart nacių fa
natikų ir karinių krimina
listų.

laivis faktinai sveikas pats 
ir ant jo sutupdyti lėktu
vai. Atom - bomba menkai 
tepalietė ir karo didlaivius 
New York ir Pennsylvania. 
Admirolas Blandy sako, Bi
kini bomba buvo veik tokio 
smarkumo, kaip ta, kuri su
naikino Japonijos miestą 
Nagasaki.

su Francijos pasiūlymu, bū
tent: <

Per 10 metų laikyti 
Trieste ir artimąją apylin
kę bendrojoj keturių di
džiųjų talkininkų ir italų 
ir jugoslavų kontrolėj; leis
ti gyventojams demokrati-

Sovietai Skardžiai 
Nupigino Įvairius 
Reikmenis
. Maskva. — Sovietai seka
mais nuošimčiais nupigino 
šiuos reikmenis:

Odos avalus 40, kaliošius 
57, vilnonus 50, medvilnės 
(b o v e 1 n o s) audeklus 33, 
sukneles 43, skrybėles 30, 
kojines (pančiakas) 45, 
megstinius drabužius 30, 
muilą 46, aliumino indus ir 
kitus dirbinius 54 ir tt. 
Įvairūs fabrikiniai dirbiniai 
bendrai tapo nupiginti 40 
nuošimčių.

INDUOS RIAUŠĖSE 
33 UŽMUŠTI, 150 
SUŽEISTA

Bombay, Indija, liep. 2.— 
Per religines indėnų riau
šes Ahmendabade užmušta 
33 asmenys ir sužeista bent 
150 iki 250. Kaujasi maho
metonai su indusų religijos 
Jains sektantais. Ryšium 
su muštynėmis riaušininkai 
degina vieni kitų namus ir 
plėšia krautuves. Visos In
dijos Kongreso Partija ir 
Mahometonų Sąjunga išlei
do atsišaukimus; ragina 
riaušininkus liautis.

Anglai Vis Arčiaus 
Puola ir Medžioja 
Žydus Palestinoj

Jeruzalė. — Dvi divizijos 
anglų kariuomenės daro 
masines kratas ir ablavas 
vien tik Jeruzalėje ir apy
linkėje. Šiomis dienomis 
anglai areštavo 2,700 žy
mesnių žydų įvairiuose Pa
lestinos miestuose. Tarp 
areštuotų yra 59 moterys.
Kartu anglai nušovė 4 žy
dus ir sužeidė 80. Jie nai
kina žydų koloniją Meshek 
Yagur, kur, girdi, užtikę 
žydų ginklų sandėlius.

LAISVĖ ši KETVIRTA
DIENĮ NEIŠEINA, nes tai 
n a c i o n a lė šventė Liepos 
Ketvirtoji (4th of July).
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.Liepos 4-ji 1776 ir 1946 Metais
Amerikoj žmonės 1776 metais sukilo, kaip mūsų 

šalies Nepriklausomybės Paskelbimas sakė: “prieš ilgą 
eilę skriaudų ir uzurpavimų... ir britų pasimojimą pa
vergti gyventojus absoliutaus despotizmo jungui...” 
Sukilo žmonės, kad apginti tas teises, pagal kurias “visi 
žmonės yra lygūs, kad jiems jų Kūrėjas davė tam tikras 
neatimamas teises; kad tarpe tų teisių yra gyvybė, lais
vė ir siekimas laimės...” Ir kas tas teises žmonėms atima, 
tai liaudies šventa pareiga kovoti prieš tuos ir jeigu tą 
daro valdžia, tai tokią valdžią nuversti ir sutverti tokią, 
kuri tas žmonių teises saugotų ir apgintų.

Kas gi buvo tie Amerikos žmonių pavergėjai, tie, 
kurie siekė užkarti despotišką jungą? Tai buvo Britani
jos karalius ir jo valdžia, kurie siekė laikyti Amerikoj 
žmones kolonijos vergų padėtyj, kaip šiandien britai 
kad siekia tokioj padėtyj laikyti Indijos, Indonezijos, 
Palestinos ir daugelio kitų šalių kolonijų vergus.

Kas buvo tie, kurie kovojo už tas žmonijos teises? 
Tai buvo mūsų šalies liaudis, kuriai vadovavo Tomas 
Jeffersonas, Tomas Paine, Benjaminas Franklinas, Sa
muel Adams, Patrick Henry, Jurgis Washingtonas ir kt.

Ko jie norėjo? Norėjo laisvai gyventi, kaip šian
dien laisvai nori gyventi Chinijos, Indijos, Indonezijos, 
Indo-Chinų, Malajaus, Palestinos, Egipto ir kitų kolo
nijų žmonės. Kas jiems nenorėjo duoti tos laisvės? Bri
tai, kurie laikė pavergę Amerikoj kolonijas ir nenorėjo 
juos paleisti iš savo nagų, kurie žiauriai puolė mūsų 
protėvių kovas, kurie naikino Amerikoj miestus, kaip 
dabar jie daro Indonezijoj, Indijoj, Palestinoj ir kitur. 
Ir net tada, kada po daugelio metų Amerikos Revoliuci
ja laimėjo, britus išvijo, tai jie vėl prie pirmos progos 
puolė mūsų šalį, puolė laivus, degino miestus—Phila- 
delphiją, Baltimorę, ir sostinę Washingtoną!

Per 170 metų Amerikos liaudis minėjo Liepos 4-ją 
dieną, kurioj buvo paskelbta Nepriklausomybės Deklara
ciją, tą darys ir šiemet. Tiesa, mūsų šalyj turčių klasė 
dabar norėtų nustelbti Liepos 4-sios reikšmę, ji jau įsi
kabino į karo organizatorio Churchillo padalkas, kuris 
siūlo mūsų šalies ir Britanijos imperialistų sąjungą, bet 
tai perša tą, prieš ką Amerikos Revoliucijos kovotojai 
taip didvyriškai kovojo.

Jeigu šiandien būtų gyvi Jeffersonas, Paine, Wash- 
in'gtonas, tai turčių klasės akyse jie būtų “komunistai,” 
nes už ką jie kovojo 1776 metais, tai šiandien tas teises 
prieš reakciją gina komunistai, unijistai ir nuoširdūs 
demokratai mūsų šalyj, o Indijoj, Palestinoj, Indonezijoj, 
Chinijoj ir kitose kolonialėse šalyse šių dienų revoliucio
nieriai.

Liepos 4-tąją mūsų šalies piliečiai, nuoširdžiai pa
minės, kaipo dieną pergalės už laisvę ir jungs savo sim
patijas su dabartinių kolonijų vergų kovomis, kurie 1946 
metais veda kovą už tas laisvės idėjaš, už kurias Ame
rikos žmonės 1776 metais kovojo.

Kolonijų Žmonės Trokšta Laisvės
Parbloškimas hitlerinės Vokietijos, fašistinės Itali

jos ir imperialistinės Japonijos išnaujo sujudino šimtus 
milionų žmonių imperialistų kolonijose. Kolonijų gy
ventojai nori tautinės ir politinės laisvės, ir geresnio 
ekonominio gyvenimo.

Karo sąlygose ir kolonijų gyventojai dažniau gir
dėjo, kad karas vedamas prieš hitlerinę tironiją ir už 
žmonijos laisvę. Jie girdėjo apie įvairias sutartis, apie 
tai, kad žmonės turi būti laisvi. Jie dabar ir nori ža
dėtosios laisvės.

Chinijos liaudis veda sunkią kovą prieš savo šalies 
reakciją ir užsienio imperializmą. Indija yra vulkano 
padėtyj. Sukilimai žmonių Indo-Chinuose, Indonezijoj, 
Malajaus pussalyj ir Filipinų salose. Visur yra valstie
čių veržimasis prie žemės reformų, kaip Tolimuose Ry
tuose, taip Artimuose Rytuose ir Afrikoj, kad žemė pri
gulėtų tiems, kas ją apdirba.

Todėl eina kolonijų žmonių subruzdimas. Anglijos 
imperialistai, prisigrobę kolonijų, ir jų politikos palai
kytojai dreba. Represijos ir kolonijų gyventojų terio- 
jimai nesulaikys žmonių nuo kovos už geresnį gyvenimą.

Sovietų Javų Derlius Geras
Amerikos korespondentas D. Middelton praneša iš 

Maskvos, kad šiemet Sovietų Sąjungoj derlius yra ge
ras, nepaisant, kad vietomis buvo sausros ar perdaug 
lietų. Šiemet Sovietų šalyj yra 7,410,000 akrų žemės ap
sėta daugiau ,kaip prieš metus. Numatoma, kad kviečių 
derlius nuo akro žemės bus po 35 bušelius. Vien Ashkha- 
bado srityj, kur jau suvalyti kviečiai, valstiečiai vyriau
sybei perdavė 165,000 bušelių kviečių daugiau, kaip per
eitaisiais metais.

Visur buvo dėta pastangų geriau žemę įdirbti, įtręš
ti, o dabar suvalyme javų turi daugiau mašinų, kaip jų 
turėjo prieš metus. Vien Dono srityje šiemet 1,300 kom
bainų turi daugiau, kaip pernai. Sovietų šalis duonos 
turės pakankamai.

m
a

Nepriklausomybės Deklaracija
Vienbalsiai priimta trylikos Amerikos Jungtinių Valstijų Kongrese, liepos 4, 1776

jie pareikštų prie- 
kurios verčia juos

laikome sekančias 
savaime aiš- 

būtent: kad visi

Kada žmonijos įvykių ei
goje pasidaro reikalinga 
vienai žmonių bendruome
nei nutraukti politinius ry
šius, kurie ją jungė su kita, 
ir užimti tarp pasaulio val
stybių atskirą ir lygią vie
tą, kurią jai suteikia gam
tos įstatymai ir gamtos 
Dievas, padori pagarba 
žmonijos opinijai reikalau
ja, kad 
žastis, 
skirtis.

Mes
tiesas pačias 
kiomis, 
žmonės yra sutverti lygūs; 
kad jiems jų Kūrėjas davė 
tam tikras neatimtinas tei
ses; kad tarp tų teisių yra 
gyvybė, laisvė ir siekimas 
laimės; kad toms teisėms 
apsaugoti tarp žmonių stei
giamos valdžios, kurios sa
vo teisingą galią įgauna 
nuo sutikimo valdomųjų; 
kad kur tiktai bet kokia 
valdžios forma pradeda 
tuos tikslus griauti, žmonės 
turi teisę pakeisti arba pa
šalinti ją ir įsisteigti naują 
valdžią, paremiant jos pa
matus tokiais principais ir 
suorganizuojant jos jėgas 
tokioje formoje, kuri atro
do jiems geriausia pasiekti 
saugumo ir laimės. O išmin
tis, ištikrujų, rodys jiems, 
kad seniai gyvuojančios 
valdžios neprivalo būti kei
čiamos dėl nesvarbių ir per
einamųjų priežasčių, ir visų 
prityrimai parodo, kad 
žmonės labiau yra linkę 
kentėti, kol blogumai yra 
pakenčiami, negu atsteigti 
savo teises nugriaunant tas 
formas, prie kurių jie yra 
pripratę. Bet kai ilga eilė 
skriaudų ir uzurpavimų, be 
pakaitos siekiančių to pa
ties tikslo, rodo pasimojimą 
juos pavergti absoliutaus 
despotizmo jungui, tai yra 
jų teisė, tai yra jų pareiga 
nuversti tokia valdžia ir

L- v
pasirūpinti naują sargybą 
savo ateities saugumui. Ši
taip kantriai kentėjo šios 
kolonijos ir tokia dabar yra 
yra būtinybė, kuri verčia 
jas pakeisti buvusias val
džios sistemas. Dabartinio 
Didžiosios Britanijos kara
liaus istorija yra istorija 
pakartotinų skriaudų ir 
uzurpavimų, kurių visų tie
sioginis tikslas yra įsteigti 
šiose valstijose absoliučią 
tironiją, šiam teigimui įro
dyti patiekiame bešališka
jam pasauliui faktus:

Jis atsisakė užgirti įsta
tymus, kurie yra naudingi 
ir reikalingi visuomenės la
bui.

Jis uždraudė savo guber
natoriams praleisti greitos, 
neatidėliojamos -svarbos į- 
statymus, jei bent jų veiki
mas būtų sulaikytas, ligi 
bus gautas nuo jo užgyri
mas, o kai jų veikimas buvo 
sulaikytas, jis visai nebe
kreipė dėmesio į juos.

Jis atsisakė praleisti ki
tus įstatymus didelių sričių 
žmonių parankumui, jei 
bent tie žmonės išsižadėtų 
savo teisės turėti atstovybę 
įstatymdavystėje — teisės, 
kuri neapsakomai naudinga 
jiems ir baisi tiktai tiro
nams.

Jis šaukė įstatymdavys- 
tės organų susirinkimus ne
paprastose, nepatogiose vie
tose, toli nuo jų rekordų ir 
archyvų vietų, vien tiktai 
su tuo tikslu, kad įvargini- 
mu privertus juos sutikti su 
jo patvarkymais.

Jis pakartotinai paleisda
vo atstovų rūmus už tai, 
kad jie vyrišku drąsumu 
pasipriešindavo joįsikiši-

mams prieš žmonių teises.
Taip paleidęs atstovų rū

mus jis atsisakydavo per 
ligą laiką leisti išrinkti ki
tus atstovus; tuomi įsta- 
tymdavystės teisė, kurios 
negalima sunaikinti, sugrį
žo žmonėms abelnai, kad jie 
ją galėtų naudoti; tuo... gi 
tarpu valstybė tapo išstaty
ta į visus pavojus išorinio 
įsiveržimo ir vidujinių su
krėtimų.

Jis dėjo pastangas sulai
kyti žmones nuo apsigyve
nimo šiose valstijose, tuo 
tikslu trukdydamas įstaty
mus sveturgimiams įsigyti 
pilietybę, atsisakydamas 
praleisti kitus įstatymus, 
padrąsinančius ateivybę į 
tas valstijas, ir pasunkin
damas sąlygas naujų žemių 
įsigyti.

Jis kliudė teismadarystę, 
nesutikdamas su 
mais, siekiančiais įsteigti 
teismų organus.

Jis padarė teisėjus pri
klausomais nuo jo vieno va
lios, taip dėl jų pasilaikymo 
vietose, taip dėl jų algų kie
kio ir apmokėjimo.

Jis įsteigė daugybę naujų 
valdiškų vietų ir siuntė jos- 
na govėdas valdininkų žmo
nėms varginti ir misti jų 
duona.

Jis taikos metu mūsų tar
pe laikė nuolatines armijas 
be mūsų seimelių sutikimo.

Jis padarė kariškius ne
priklausomus nuo civilinės 
valdžios ir aukštesniais už 
ją-

Jis susitarė su kitais pa
vesti mus jurisdikcijai, kuri 
yra svetima mūsų konstitu
cijai ir nepripažinta mūsų 
įstatymų; davė savo sutiki
mą jų tariamos įstatymda- 
vystės aktams: Kad laikyti 
gausingas ginkluotas jėgas 
mūsų tarpe; saugoti jas pa- 
gelba apgavingo teisimo 
nuo bausmių už bet kokias 
žmogžudystes, kurias jie 
galėtų atlikti prieš šių val
stijų gyventojus; atkirsti 
mūsų prekybą nuo visų pa
saulio dalių; apdėti mus 
mokesčiais be mūsų sutiki
mo; atimti iš mūsų, dauge- 
lyj atsitikimų, prisaikintųjų 
teisėjų teismo patogumus; 
gabenti mus už jūrų teisi
mu! už tariamus nusikalti
mus; panaikinti laisvą ang
liškų įstatymų sistemą kai
myniškoje provincijoje, į- 
steigiant ten sauvališką 
valdžią ir praplečiant jos 
sienas, tuomi sudarant pa
vyzdį ir tinkamą priemonę 
įvedimui tokios pat neribo
tos savo valdžios ir šiose 
kolonijose; atimti mūsų 
čarterius, panaikinti mūsų 
vertingiausius įstatymus ir 
pamatiniai pakeisti mūsų 
valdžių formas; sulaikyti 
mūsų pačių įstatymdavys- 
tes ir paskelbti turinčiais 
galią leisti mums įstatymus 
visuose atsitikimuose.

Jis išsižadėjo čionai val
džios, paskelbdamas mus už 
jo apsaugos ribų ir vesda
mas karą prieš mus.

Jis plėšė ’ mūsų jūras, 
draskė mūsų pajūrius, degi
no mūsų miestus ir naikino 
mūsų žmonių gyvybes.

Šiuo laiku jis gabena 
samdytas svetimšalių armi
jas užbaigimui mirties, nai
kinimo ir tironijos darbo, 
kuris jau prasidėjo su žiau
rumu ir vyliugingumu, ko
kiam tolygų vargiai būtų 
galima rasti net barbariš
kiausiuose amžiuose ir ku
ris visiškai nedera civili
zuotos tautos galvai.

Jis vertė mūsų piliečius, 
suimtus į nelaisvę atvirose 
jūrose, imti giiiklą prieš pa-

įstaty-

čių savo kraštą, tapti savo 
draugų ir brolių budeliais, 
arba patiems žūti nuo jo 
rankos.

Jis kurstė tarpe mūsų vi
dujinius sukilimus ir sten
gėsi užtraukti ant mūsų pa
sienių gyventojų . begailes- 
tingus laukinius indijonus, 
kurių žinoma kariavimo 
taisyklė yra žudyti visus, 
nežiūrint amžiaus, lyties ir 
padėties.

Visuose tos priespaudos 
laipsniuose mes didžiausio 
nusižeminimo žodžiais pra
šėme teisybės. Bet į mūsų 
pakartotinus prašymus bu
vo atsakyta tiktai pakarto- 
dovas, kurio kiekvienas 
veiksmas parodo jį esant 
tironu, netinka valdyti lais
vus žmones.

Neigi mes pamiršome 
mūsų brolius britus. Mes 
laiks nuo laiko įspėjome 
juos apie jų parlamento pa
sikėsinimus praplėsti nepa
teisinamą savo jurisdikciją 
ant mūsų. Mes priminėme 
jiems apie mūsų čia atva
žiavimo ir apsigyvenimo są
lygas. Mes kreipėmės į jų 
prigimtą teisingumą ir kil
numą ir maldavome jų, var
dan mūsų giminystės, išsi
žadėti tų uzurpacijų, kurios 
neišvengiamai veda prie nu
traukimo ryšių ir susisieki
mo. Bet ir jie pasiliko kur
čiais teisingumo ir mūsų 
giminystės balsui. Todėl 
mes turime pasiduoti būti
nybei, kuri pareiškia atsis
kyrimą, ir laikyti juos, kaip 
laikome visus kitus žmones, 
priešais kare, o draugais 
taikoje.
i TUO BŪDU, mes, Ame
rikos Jungtinių Valstijų at
stovai, susirinkę Generali
niame Kongrese, prašydami 
pasaulio Aukščiausiojo Tei
sėjo pritarimo mūsų tiks
lams, šių kolonijų gerų 
žmonių vardu ir autoritetu, 
iškilmingai skelbiame ir pa
reiškiame, kad šios Jungti
nės Kolonijos yra ir teisė
tai privalo būti laisvos ir 
nepriklausomos valstijos; 
kad jos yra atsipalaidoju- 
sios nuo visokios pavaldi
nystės Britų sostui, ir kad 
visi politiški ryšiai tarpe jų 
ir Didžiosios Britanijos val
stybės yra ir privalo būti 
visiškai nutraukti; kad kai
po laisvos ir nepriklauso
mos valstijos jos turi pilną 
galią skelbti karą, daryti 
taiką, sueiti į santarvės, 
steigti prekybą ir atlikinėti 
visus kitus veiksmus ir žy
gius, kokius turi teisę dary
ti nepriklausomos valsty
bės. Šiai deklaracijai pa
remti, tvirtai pasitikėdami 
Dieviškos Apveizdos ap
sauga, mes bendrai vienas 
kitam pažadame savo gyvy
bę, turtą ir savigarbą.

Pasirašo:
JOHN HANCOCK 

New Hampshire:
Josiah Bartlett, Wm. 

Whipple, Matthew Thorn
tom
Massachusetts Bay:

Sami. Adams, John Ad
ams, Robt. Treat Paine, 
Elbridge Gerry.
Rhode Island:

Step. Hopkins, William 
Ellery.
Connecticut:

Roger Sherman, Sam’el 
Huntington, Wm. Williams, 
Oliver Wolcott.
New York:

Wm. Floyd, Phil. Living
ston, Frans. Lewis, Lewis 
Morris.
Virginia:

George Wythe, Richard 
Henry Lee, Th. Jefferson,

’ll
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THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

NOW THAT OPA is a dead 
pigeon, it will be interest

ing to watch how well the 
manufacturers keep their pro
mises. Y\)u will remember
that the business interests pro
mised more goods on the 
counters at prices lower than 
OPA ceilings.

We’re not pessimistic, but 
it is our guess that prices will 
rise 
fore 
look

another 10 percent be- 
you have a chance to 
around.

—o—
might be just' a coincid- 

but Senator Willis of

was widely pub- 
American Smeton-

like the support of

It 
ence 
Indiana was defeated for re
nomination in the recent pri
maries. Together with Con
gressman Kelley of Illinois 
the Senator had introduced a 
bill which 
licized by 
ites.

It looks
the Smetonites was a “kiss of 
death” for Senator Willis. 
Perhaps this would be a good 
lesson for Congressman Kelly 
to heed before he comes up 
for re-election.

—o—
One Washington newspaper 

estimates that about 1500 I
lobbyists are always swarm
ing through the Capitol. The 
most powerful lobbyists are 
financed by the realtors, 
power trusts, oil industry, cot
ton operators, meat packers, 
railroads, textile makers, de
partment stores, daiiy corpo
rations and manufacturers in 
general, 
lobbyists 
running 
dollars
tion. Thereby hangs the tale 
of the untimely death of the 
OPA.

—o—
A recent People in the News 

Column in the Vilnis English 
Section carried a mention 
about Vitalis Buksnaitis and 
Joe Poshka which expresses 
our sentiments also. Said the

These well financed 
have slush funds 

into the millions of 
to influence legisla-

“Vitalis Buksnaitis who 
writes a column for Vienybe, 
the newspaper which head-

*

S

sat on. 
We1 did not 
a Buksnaitis

while others 
rump. . . 
there was
operating throughout

lined Hitler’s occupation of 
Lithuania with the declara
tion ‘Lithuania is Now Inde
pendent,’ weeps in his beęr 
over Joe Poshka, one-time 
editor of the defunct Amer
ican Lithuanian Week other
wise known as Jaunimas 
which also heralded Hitler 
with ‘Three Cheers’... Read
ing through the tear-stained 
column one gathers that the 
mighty duo fought the war 
alone, 
their 
know 
Fleet
the war, nor did we know that 
Poshka commanded the Amer
ican armies. Did Nimitz and 
Eisenhower take orders from 
both of you???”

—o—
A Canadian Armj' man, who 

saw service in Europe and ran 
across Lithuanians who ran 
with the .Nazis and are now 
in the British occupation zone 
in Germany, described the 
Lithuanian “displaced per
sons” as sad sacks politically, 
who are kept under the thumb 
of avowed Lithuanian nazi 
collaborators.

—o—
South Carolina Democrats 

are reported to have changed 
the definition of the word 
“Democrat.” From now on, 
in South Carolina a Dem
ocrat is one whose ideas do 
not border on “communism, 
fascism, nazism, statism, to
talitarianism, or the Fair 
Employment Practice Com
mittee.”

Suh, if you don’t hold any 
of them furrin ideas you all 
will make a mighty fine re
sident of South Carolina. 

-------—o—
There have been recurring 

rumors that well known Lith
uanian Nazi collaborators re
cently arrived secretly in this 
country from Paris. The in
dividuals indentified by oUr 
informant are well known to 
Lithuanians throughout the 
world. Pending further inves
tigation we are withholding 
their identity and where
abouts.

K

Benja. Harrison, Ths. Nel
son, Jr., Francis Lightfoot 
Lee, Carter Braxton.
North Carolina:

Wm. Hooper, Joseph He- 
wes, John Penn.
Pennsylvania:

Robt. Morris, Benjamin 
Rush, Benja. Franklin, 
John Morton, Geo. Clymer, 
Jas. Smith, Geo. Taylor. 
James Wilson, Geo. Ross. 
Delaware:

Caesar Rodney, Geo.
Read, Tho. M’Kean.

Georgia:
Button Gwinnett, Lyman 

Hall, Geo. Walton.
Maryland:

Samuel Chase, Wm. Pa
ca, Thos. Stone, Charles 
Carroll of Carrollton. 
South Carolina:

Edward Rutledge, Thos 
Heyward, Junr., Thomas 
Lynch, Junr., Arthur Midd
leton.
New Jersey:

Richd. Stockton, 
Witherspoon, Fras. 
kinson, John Hart, 
Clark.

Jno. 
Hop- 

Abra.

įstatymas Dėl Penkmečio 
Plano Leidžiamas Atskira 

Brošiūra

LENINGRADAS, kovo me
nes. 29 d. — “Spaudos rūmų” 
spaustuvėje renkama brošiūra 
“Įstatymas dėl 1946—1950 
m. m. penkmečio plano TSRS 
liaudies ūkiui atkurti.”' Arti
miausiomis dienomis knyga 
pasirodys 500,000; egzemplio
rių tiražu.

Neužilgo Laisvės Skai
tytojai Skaitys 
“Vaivorykštę”

Neužilgo Laisvėje pradė
sime spausdinti žymiosios 
lenkų rašytojos, Vandos 
Vasilevskos puikią apysaką 
“VAIVORYKŠTĘ.”

“Vaivorykšte”—pati įdo
miausia ir gražiausia šitos 
talentingosios rašytojos vi
sų apysakų.

“Vaivorykšte” — išversta 
į daugybę kalbų.

“Vaivorykštę” dabar 
skaitys laisviečiai, nes ją 
neužilgo pradėsime spaus
dinti mūsų dienraščio špal- 
tose.

Beje, šis veikalas yra nu
filmuotas ir šiuo metu tū
luose Jungt. Valstijų mies
tuose rodomas, — “Rain-, 
bow” vadinasi.

Kurie turite progos pa
matyti filmą, — matykite, 
tai padės geriau įvertinti 
apysaką, ją skaitant.

Prašome mūsų skaityto
jus pasakyti ir kitiems savo 
draugams ir pažįstamiems, 
kad mes neužilgo spausdin
sime Vandos Vasilevskos 
puikią apysaką; tegu ją 
skaito juo didesnis žmonių 
skaičius.

Laisvės Redakcija.
New Yorko valstija pati 

užšaldė vendas - nuomas, 
kol bus išleistas kainų kon
troliavimo įstatymas visai

■.šaliai.



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Trečiadienis, Liepos 3, 1946 Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Trečias Puslapis
"= \

Tarybų Lietuvos Vyriausybe Teikia Visokeriopą Pagalbą 
Motinoms ir Vaikams, Aukštai Įvertina Motinystę

D-re Baltrušaitienė Pagerbta o
Daktarystės 50 M. Sukaktyje

Socialistinė Tarybų Vals
tybė suteikė moteriai lygias 
teises su vyrais visose ūki
nio, valstybinio, kultūrinio 
bei visuomeninio - politinio 
gyvenimo srityse. Stalino
Konstitucija užtikrina mo
terų teises ir įpareigoja ta
rybų valdžią rūpintis vals
tybine motinos ir vaikų in
teresų apsauga, nėščioms 
moterims suteikti atostogas 
paliekant joms darbo užmo
kestį, organizuoti platų 
gimdymo namų, vaikų lop
šelių ir darželių tinklą.

Mūsų broliškosiose tary
bų respublikose valdžios or
ganai yra labai daug pada
rę motinystės ir vaikų ap
saugos srityje. Tenai jau 28 
metus motinos naudojasi 
gausiais gimdymo namais, 
medicinos konsultacijos į- 
staigomis, pieno virtuvėmis 
kūdikiams, vaikų lopšeliais 
be darželiais. Visas tas į- 
staigas aptarnauja kvalifi
kuoti ir prityrę žmonės.

Didžiojo Tėvynės karo 
metu, kai visa tarybinė liau
dis įtemptai dirbo ii’ gyveno 
šūkiu “viskas frontui”, kai 
visi medžiaginiai ištekliai 
buvo griežtai normuoti ir 
tekdavo sąmoningai nuo 
daug ko atsisakyti, kad ge- 

būtų aprūpintas fron
tas karo technika, apranga 
ir maistu, partija ir vyriau
sybė rado laiko domėtis ir 
moterų materialinės padė
ties pagerinimo klausimais. 
Pačiame Tėvynės karo į- 
karštyje, 1944 m. liepos 8 d. 
Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiu
mas išleido Įsaką “Dėl val
stybinės paramos nėščioms 
moterims, daugiavaikėms ir 
vienišoms motinoms padidi
nimo, moterystės ir vaikys
tės globos sustiprinimo, dėl 
garbės vardo “Motina-did- 
vyrė” įvedimo ir ordino 
“Motinystės šlovė” bei me
dalio “Motinystės medalio” 
įsteigimo.

Šis įsakas nustato, kokia 
materialinė parama turi 
būti teikiama daugiavai
kėms, vienišoms, nėščioms 
ir žindyvėms motinoms. Pa
gal šį įsaką jau trečiam vai
kui gimus motina gauna iš 
valstybės vienkartinę 400 
rublių pašalpą; turint tris 
ir..pagimdžius ketvirtą vai
ką, mokama vienkartinė 
1300 rublių pašalpa ir 80 
rublių per mėnesį; turint 
keturius ir pagimdžius

- penktą — 1700 rublių vien
kartinė pašalpa ir 120 rub
lių per mėnesį; turint pen- 
kius ir pagimdžius 6-tą — 
2000 rublių vienkartinė pa
šalpa ir 140 rublių per mė
nesį. Turint 6 ar 7 ir pagim- 

• džius 7-tą ar 8-tą vaiką — 
motina gauna vienkartinę 
2500 rublių pašalpą ir per 
mėnesį 200 rublių; turint 
aštuonis ar devynis ir pa
gimdžius devintą ar dešim
tą — vienkartinę 3500 rub
lių pašalpą ir per mėnesį— 
250 rublių; turint dešimt 
vaikų, už kiekvieną-sekantį 
vaiką mokama vienkartinė 
5000 rublių pašalpa ir 300 
rublių per mėnesį. •

Mėnesinės pašalpos mo
kamos nuo antrųjų metų po 
kūdikio gimimo, iki įan

Mes esame nemažai girdėję apie Tarybų Sąjungoje 
veikiančią motinos ir kūdikio globą. Girdime apie mote
rų didį atsidavimą tarybinei tėvynei. Kokia toji globa? 
Apie tai rašo K. Didžiulis, Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos Aukščiausios Tarybos prezidiumo pirminin
ko pavaduotojas.
sukanka penkeri metai am
žiaus.

Vienišai (nesusituoku
siai) motinai, be aukščiau 
nurodytų pašalpų, mokama 
už vieną vaiką 100 rublių 
per mėnesį, už du — 150 
rublių, už tris ir daugiau 
vaikų — 200 rublių per mė
nesį, iki vaikui sukanka 12 
metų amžiaus. Motinai mi
rus, pašalpa skiriama ir iš
mokama vaikų tėvui ar glo
bėjui.

Šauniajai Raudonajai Ar
mijai išvadavus Tarybų 
Lietuvą, atsikūrė valstybi
nės valdžios organai, kurie 
ėmė įgyvendinti tarybinius 
įstatymus. Lietuvos mote
rys - motinos greitai paju
to, kaip tarybų valdžia rū
pinasi jomis, ne tik suteik
dama joms politines teises, 
bet ir gerindama jų mate
rialines bei buities sąlygas.

Nuo Tarybų valdžios ir 
jos organų vietose atsikūri
mo nemažas skaičius Lietu
vos daugiavaikių motinų y- 
ra gavusių valstybinę pa
šalpą. Vien tik per 1945 m. 
18,300 daugiavaikių ir vie
nišų motinų buvo išmokėta 
valstybinių pašalpų 27 mi
lijonų.ir 142 tūkstančių rub
lių sumai. Šių metų sausio 
mėnesį dar 2183 motinos 
gavo 2,723,000 rublių vals
tybinę pašalpą.

Daugelis motinų gavo 
stambias sumas. Pavyz
džiui, Kauno apskrities, Jo
navos valsčiaus gyventoja 
Žabkienė, turinti 12 vaikų, 
gavo 21,000 rublių, Ven- 
džiogalos valsčiuj gyvenan
ti Motina-didvyrė Naruše- 
vičienė — 14,407 rub., 11 
vaikų motina Dobušinskie- 
nė — 10,167 rub., Verbasie- 
nė, gyv. A. Panemunėje, 
gavo 18,000 rub.

Tarybų valstybė rūpinasi 
ir nėščia motina. Nėščiai 
moteriai suteikiamos 35 
dienų atostogos prieš ir 42 
dienų — po gimdymo. Ne
normalaus gimdymo ir dvy
nų gimdymo atveju tos ato
stogos pratęsiamos dar 
dviem savaitėms. Nėščia 
moteris po keturių nėštumo 
mėnesių neskiriama virš- 
norminiams darbams, o 
žindyvė per visą žindymo 
laiką — nakties darbams. 
Kiekvienai nėščiai moteriai, 
pradedant nuo šeštojo nėš
tumo mėnesio, ir žindyvei, 
.per keturius žindymo mėne
sius, išduodama miestuose 
papildomai maisto: sviesto, 
cukraus, pieno ir kt. Be to, 
įmonių ir įstaigų vadovai 
privalo išskirti nėščioms 
moterims ir žindyvėms mo
tinoms maisto produktų iš 
savo pagalbinių ūkių.

Kūdikiui gimus, valstybė 
suteikia tėvams 120 rublių 
pašalpą kūdikio kraiteliui 
įsigyti; kaimuose — moti
nos gauna ne mažiau, kaip 
10 metrų manufaktūros 
prekių kiekvienam naujagi
miui.

1945 metais Lietuvoj, ne
paisant visų karo meto ir 
pokarinio laikotarpio sun

kumų, per valstybinį preky
bos tinklą naujagimiams 
buvo atleista 31,765 komp
lektai kraitelių, kuriuos su
daro medvilnės ^audiniai ir 
antklodėlės. Tik per du šių 
metų mėnęsius — sausį ir 
vasarį — naujagimių krai
teliams skiriamų audinių 
atleista už 62,400 rublių.

TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo 1944 me
tų liepos..8 d. Įsakas įparei
goja valdžios organus rū
pintis išplėsti vaikų augini
mo bei auklėjimo įstaigų 
tinklą, organizuoti poilsio 
namus vaikams, vaikų kon
sultacijas, gimdymo namus, 
steigti prie įmonių bei įstai
gų vaikų darželius, lopše
lius,, imtis priemonių, kad 
būtų daugiau gaunama vai
kų drabužių, avalynės ir 
vaikiškosios higienos ir sa
nitarijos reikmenų..

Tarybų Lietuvoj vien tik 
Švietimo Liaudies Komisa
riato žinioje šiuo metu yra 
40 vaikų namų su 3257 auk
lėtiniais ir 173 vaikų darže
liai, kuriuos lanko 6521 vai
kas. Be to, vaikų darželių 
yra dar organizuota ir prie 
įstaigų bei įmonių.

LTSR Sveikatos Apsau
gos Liaudies Komisariato 
žinioje 1945 m. buvo įsteig
ta 73 gimdymo namai, ku
rie aptarnavo 13,722 gimdy
ves, įsteigta 936 vaikų lop
šeliai, 40 motinos ir vaiko 
konsultacijos punktų, 8 pie
no virtuvės. Šios visos įstai
gos 1946 metais žymiai iš
plečiamos.

Tarybinė valstybė rūpi
nasi ne tik materialine mo
ters padėtimi bei motinos ir 
vaikų sveikatos apsauga, 
bet ir motinos garbe. Dau
giavaikėms motinoms sutei
kiama garbės vardas. Greta 
Socialistinio Darbo Didvy
rių bei Tarybų Sąjungos 
Didvyrių garbės vardų, su
teikiamų už didelius nuo
pelnus Tėvynei, dešimt ir 
daugiau vaikų pagimdžiu
siai ir išauginusiai motinai 
suteikiamas “Motinos-Did- 
vyrės” garbės vardas. Dau
giavaikės motinos apdova
nojamos ordinais ir meda
liais. Tarybų Lietuvoje 51 
motinos krūtinę puošia 
“Motinos-Didvyrės” ordino 
aukso žvaigždės. Ordinais 
“Motinos Šlovė” apdovano
tos 1088 motinos, medaliais 
“Motinystės medalis” apdo
vanota 671 motina.

Lietuvos b u r ž uazijos 
viešpatavimo laikais, mote
ris apie tokį valstybinį rū
pinimąsi nė svajoti negalė
jo. Anuo metu, įvairių bur
žuazinių partijų politikie
riai mėgdavo paplepėti bei 
parašyti savo spaudoje apie 
moterų garbingą vaidmenį 
visuomenėje ir apie josios 
pareigas, kad jos, esą, tu
rinčios ruoštis būti geromis 
namų šeimininkėmis. Bet 
plepalai plepalais ir likda
vo, o Lietuvos darbo mote
ris skurdo ir alko, nerasda
ma darbo, negaudama pa-

stogės ir duonos sau ir savo 
vaikams.

Tarybų valstybė, — dar
bo žmonių valstybė, moters 
klausimą, kaip ir visus ki
tus klausimus, sprendžia 
valstybiniu mastu. Valstybė 
rūpinasi motinos ir vaiko 
apsauga, nes tai yra darbo 
žmonių reikalas.

Tarybų Lietuvos darbo 
moterys visa tai aukštai 
vertina, jos gausiai ir vis 
aktyviau įsitraukia į savo 
tarybinės valstybės statybą 
bei kūrybą, remia savo dar
bais tarybinę valdžią, nes 
žino, kad tarybinė valdžia 
yra vienintelė valdžia pa
saulyje, kuri, ne žodžiais, 
bet darbais įrodė savo gilų 
rūpinimąsi visų darbo žmo
nių reikalais, u

Penkios dešimtys metų 
pradedančiam gyve nimą! 
jaunam žmogui atrodo ne-. 
tikėtina ilgybė. Ypatingai) 
mažam atrodo įkyru laukti, 
ir nesulaukti švenčių, lauk
ti, jieškoti, siektis kartais I 
labai mažučių daiktelių, ku- | 
rie mažam atrodo be galo į 
dideliais.

Ir yra paaugėjusių jaunų 
žmonių, kurie šiandieną 
nieko nesirūpina ateitimi, 
tarsi ji būtų beribė, tarsi

nes kančių lengvintojų viso 
buvo tik 15-ka.

Ir vienatine tarp jų‘mo
terimi daktare buvo mūsiš
kė — Johanna T. Z. Balt
rušaitis.

Ta garbė teko jai ne kaip 
nors pripuolamai, bet per 
dideles pastangas, kad jau
na būdama mokėjo sėti. Jai 
teko ta vienatinės daktarės 
moters garbė dėlto, kad ji 
pirmoji įsiveržė į to sudė
tingo mokslo aukštumas,

Sulaukėm Sugrįžusių 
į Waterbury

Dr. ir Mrs. J. Staneslow- 
Stanislovaičiai sugrįžo į 
Waterbury, Conn., po ilgo 
laiko išgyvento Kaliforni
joj, kur daktaras veikė vir
šininku Neuro-Psychiatric 
departmento Shoemaker 
Naval Hospital. Pirm to 
daktaras jau ėjo panašias 
kariškas pareigas ligoninė
se rytinėse valstijose.

Sugrįžus į Connecticut,

Dr. Baltrušaitienė 
mokslo baigimo metu.

Dr. John Staneslow

daktarui pasiūlyta uždėti ir 
vesti Psychiatric Clinic 
prie Waterbury Hospital. 
Tai būtų valstijinės skalės 
pareiga. Ar daktaras bus tą 
pareigą priėmęs, neteko pa
tirti. Girdėjome, kad jis lin
kęs grįžti privatiškon prak- 
tikon, o ligoninei, jeigu pa
galiau bus prieita prie stei
gimo to skyriaus, pagelbėti 
iš šalies. Radęs ofisui tin
kamą vietą, ruošiąsis pra
dėti praktiką. O kol kas, 
abu išsijuosę darbuojasi at- 
steigti į tvarką laike jų ne
buvimo namie pakrikusį na
mų ūkį.

Waterburieciai ir abel- 
nai rytiečiai džiaugiamės 
sulaukę atgal gerą daktarą 
ir gerą veikią. Daktarui 
pasinėrus profesijos reika
luose,- Mrs. Staneslow, gre
ta šeimininkės ir motinos 
pareigų, karo laiku labai 
daug nudirbo veikloje už 
pergalę ir pagelbėti nuken- 
tėjusiems kare. Ji suteikda
vo tiem darbam tinkamą 
vadovybę ir tiesioginio dar
bo našumu būdavo akstinu 
aplink ją susibūrusiems de
mokratijos draugams. Jos 
išleistuvės buvo žymiu so
cialiu Waterbury įvykiu.

Greta darbštumo, ji ga
biai orientuojasi politikoje, 
iškalbiai išdėsto svarbius 
klausimus fėjose kalbose

žmogaus amžius būtų ne
baigiama amžinybė. Jie 
plasdena sparneliais lyg ta 
peteliškė tai šian, tai ten, 
daugiausia su vėjeliu, nes 
taip lengviau.

Jau šiuos žodžius bera
šant, tūlas tėvas nusiskun
dė savo gražute ir taip pat 
miela dukrele, kad jinai ne
sirūpinanti nei savo ateiti
mi nei visuomenės reikalais. 
Ji plasnojanti sau į metus 
visai nepagalvojus, kuomi 
jinai pateisins savo buvimą 
sulaukus 50, 60 ar 70 metų.
O Ji Plasnojo Vis Aukštyn

O visgi yra žmonių, ku
rie ir dideliuose sunkumuo
se, būdami jauni, sunkiai 
dirba — sėja, kad turėtų ko 
pjauti gyvenimo balzgano 
rudens sulaukę. Viena tokių 
yra daktarė Johanna T. 
Baltrušaitienė, gyvenanti 
Pittsburghe.

Birželio 20-tą, Pennsylva- 
nijos Medikališka Draugi
ja savo suvažiavime, Geor
ge Washington Hotel, Wa
shington, Pa., pasikvietė 
specialiai pagerbti dakta
rus, toje profesijoje jau iš
tarnavusius žmonėms per 
50 metų.

Tų ilgamečių visuome-

pirmoji patapo gydytoja 
dar tais laikais, kada mote
rims buvo neįsivaizduoja
mai sunku įeiti į aukštuo
sius mokslus, kada galybė 
skerspainių pastojo kelią 
norinčioms įeiti į profesiją.
Jai Graudu Dėl Tuštybei 

Sueikvojamų Metų
Ji visuomet apgaili žmo

gų, kuris neaugo dvasiniai, 
netarnavo visuomenei, ku
ris nuseno nieko naudingo 
neatlikęs. Apie tai daktarė 
Baltrušaitienė yra rašiusi 
draugei viename iš jos įdo
mių laiškų:

“Nuo paskutinio mūsų 
susirašymo daug vandens 
nutekėjo į jūrą. Daug per- 
gyvenom asmeniniai bei 
draugijiniai skaudžių ir 
džiuginančių prietikių. Dau
gybės gerų draugų apleido 
mus, vieni jieškodami gar-, 
dėsnio duonos kąsnio, kiti į 
amžinastį prie pratėvių.

“Taigi, gyvenimas susi
deda iš teigiamų ir neigia
mų (pozityvio ir negaty- 
vio) gyvenimo bei gyvybės 
sriovių.

“Lipdami į kalną, slysta
me į pakalnę; jieškom svei
katos, slenkam prie grabo.

“Jaunatvėje dažom lūpas, 
nagus, plaukus garbeniuo- 
jam, o senatvės dievai sa
vaip dažo, savaip dabina: ir 
atėjo pusamžis, nepaslėpsi, 
senatvė, neišsiginsi. Veltui 
visi dažai, visos priemonės, 
kuriom apipildavom save...” k

Pačiai daktarei netenka 
skųstis sueikvotu gyveni
mu. Jinai iš jaunystės į se
natvę atsinešė kraitį visuo
meniškų nuopelnų ir tą 
kraitį vis dapildo darbu ir 
medžiagine parama ge
riems darbams pagal savo 
geriausią išgalę. Tai kelias, 
kuriuo eidamos ir mūsų 
jaunosios nepadarytų klai
dos.

D r. Johanna T. Z.
Baltrušaitiene

Sveikų ir laimingų dar 
daugelio metų linkime Dr. 
Baltrušaitienei.

NA, ŽIŪRĖK! 
gali nebūti 
MUILO per

TAIP GALI ATSITIKTU Baisiai 
trūksta riebalų ir aliejų visame pa
saulyje. Jeigu jūs ir kiekviena 
Amerikos Seimininkė nepristatysite 
savo panaudotų riebalų, tai gal 
kiekvienas nustosime muilo per IS- 
tisą mėnesį I

Žinios iš Lietuvos
Nauji Anglies Rajonai 

Vakaru Ukrainoje

LVOVAS, kovo mėn. 25 d. 
—Artimiausiuoju laiku vaka
rinėse Ukrainos sr.tyse pra
dės veikti nauji anglies rajo
nai. Pasikalbo j une su TASS’o 
korespondentu t a r p s ritinio 
tresto “Lvovšachstroi” valdy
tojas Ivanovas pareiškė:

— Kaip žinoma, visa eilė

—angliškai ir lietuviškai ir 
taip pat iškalbiai tai atlieka 
plunksna.

Linkime iš naujo laimin
gai įsikurti ir laukiame, 
kad atvedus savo šeiminin- 
kystę į tvarką ir pasilsėjus 
po kelionės ir namie lauku
sių darbų jinai vėl veiks 
daugelyje mūsų didžiųjų 
darbų. D—ė.

vakarinės Ukrainos rajonų 
turtingi anglimis. Per visą šį 
laiką mes darėme nepaliauja
mus tyrinėjimus, steigėm 
smulkias šachtas, kasyklų ko
ridorius. Dalis jų — Zoloeevo, 
Kolomijos, Kceme’ioco rajo
nuose — buvo pradėta eks- 
ploatutoti dar pereitais me
tais. Didelį užsimojimą šie 
darbai įgyja 19-16 m. Vien 
tik Lvovo srityje į veikiančių
jų įmonių rikiuotę stos 16 
naujų kasyklų koridorių ir 
smulkių šachtų, kurios per 
metus duos apie 400,000 tonų 
rudųjų anglių.

žymūs darbai bus atlikti 
Užkarpatės srityje, ypač Mu- 
kačevo rajone. Čia rasti dideli 
anglies klodai, kurių sluoks
nis siekia 4 metrų.

Dar Šiais metais numatoma 
įsteigti dar keletą šachtų.

NELEISKIM, KAD MUILO PRI
TRŪKTU dar labiau I Nugraibykite 
ir iAgramdykite kiekvienų lasą pa
naudotų riebalų. Pasakykite savo 
kaimynei taipgi. Panaudoti riebalai 
būtinai reikalingi muilui ir kitiem 
taikos laiko dalykam I

PRISTATYK DAUGIAU 
PANAUDOTU RIEBALU

GAUK 4c UŽ KOŽNĄ SVARĄ
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Sudbury, CanadaKą Aš Mačiau Tarybų
Lietuvoje

Sūnų ir Dukterų Draugijos 
Tarimai

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Ką ir kur dii;bs šių dienų veikėjai, tie pionieriai, tie 
kūrėjai naujojo gyvenimo! Vienas kitas, žinoma, šiose 
nelygiose pastangose, gal pavargs, kitas gal ir suklups 
Imies sunkumus, bet tvirtai tikiu, kad dauguma jų pasi- 
iks prie vairo! Taip sakiau atsisveikinadamas tiems 

veikėjams, taip tvirtai tikiu.
Ypatingas dalykas man krito į akį: Beveik visi tie 

vyrai ir tos moterys tebėra jauni žmonės, žmonės pa
čiam gyvenimo gražume.

Birželio 16 dieną įvykusiame 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 3 
kuopos susirinkime buvo apdis- 
kusuotas Kanados Lietuvių Na- 
cionalio Komiteto atsišaukimas 
dėl sukėlimo paramos Dotnuvos 
žemės Ūkio Akademijai dėl rei
kalingų instrumentų. Susirinki
mas nutarė sukelti aukų paren
kant ant blankų tarp sudburie- 
čių.

Po

NOTICE is hereby given that License No. 
BG 5855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2146 Fulton St., 
County of Kings, 
premises.

JOHN 
2146 Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2126 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

RALPH & EPHRAIM BERNSTEIN 
(Square Dairy)

2126 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 6842 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1701. Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST C. TAPKING
1701 Foster Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8969 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4021 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SCIASCIA
4021 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

Control 
of 

be consumed off
Borough 

to

Law at
Brooklyn, 

the

D. SCHAARS
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2293 Bedford Ave., 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES 
2293 Bedford Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
1736 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

, WILLIAM HASSELBRACK 
1736 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 945 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Kingsland Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS LOMBARDI
29 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1944 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
244 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUL LIFSCHITZ
244 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SALTZMAN
Brooklyn, N. Y.

to sekė delegato pasiunti- 
suvažiavima klausimas.

Vasario 18:
Šiandien reikia išvažiuoti. Bet oras toks šaltas, toks 

bjaurus, negali būti nė kalbos apie išskridimą. Nori ne
nori žmogus—turi laukti. Gal rytoj bus gražesnis oras...

žinia, suvažiavimas sau- 
rugpiūčio pa-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1666 has been issueci to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
289 Oakland St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY MYC1IALISZYN
289 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2024 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1531 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL APPLEBAUM 
(S. A. Food Store)

1531 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1243 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1261 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN HEBBELER
1261 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1261 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56-58 Lorraine Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

HYMAN BEREZ
56-58 Lorraine St., Brooklyn, N. Y.

Tuo tarpu turiu progą dar su viena grupe Lietuvos 
žmonių arčiau susipažinti. Vakar susitariau su dailinin
ke Liuda Vaineikyte, Dailininkų Sąjungos pirmininke, 
jog jeigu šiandien “dievas nubaus” ir negalėsiu išlėkti, 
tai susitiksime su grupe dailininkų Sąjungos patalpose. 
Man gi rūpi patirti, ką veikia ir galvoja Lietuvos daili
ninkai.

Pasitarimėlyje dalyvavo: Vaineikyte, tapytoja; Pet
ras Vaivada, skulptorius; Napoleonas Petrulis, skulpto
rius; Bronius Uogintas, tapytojas; Vaclovas Kosciuška, 
tapytojas; Vytautas Palaima, teatro dailininkas; Petras 
Aleksandravičius, skulptorius, ir Trečiokaitė-Zebenkienė, 
tapytoja. Gražiai, šiltai pasikalbėjome. Jie papasakojo 
man apie savo veiklą. Visi sutiko, kad Tarybų Lietuvo
je dailininkams daug geresnės sąlygos kurti, kad jais rū
pinasi ir vyriausybė ir visuomenė. Žinoma, kaip visi ki
ti Lietuvos gyventojai, taip dailininkai kenčia nuo laiki
nų didelių medžiaginių trūkumų.

mo I 
Kaip 
kiamas Toronte, 
baigoj. Kadangi šis susirinki
mas buvo vien tik draugijos na
rių, tad nutarta palikti sekan
čiam susirinkimui, į kurį nutar
ta pakviesti visus Sudburio lie
tuvius, ir jame išrinkti delega
tą, kuris atstovautų visus Sud
burio lietuvius.

Tame draugijos susirinkime 
taipgi buvo perskaitytas laiš
kas nuo draugo J. Vaičiūno, ku
ris šaukiasi pagalbos į draugiją 
ir visus Sudburio lietuvius. Su
sirinkimas atjautė nelaimės iš
tiktą draugą ir iš draugijos iž
do paskyrė $5.00. 
parinkti aukų dėl 
yra žinoma, tai 
jau virš $20.

Taipgi nutarė 
jo. Kiek man 
yra suaukota

Chicago. — CIO skerdyk
lų darbininkai reikalauja 
bonų-priedų, atsižvelgiant į 
gyvenimo pabrangimą.

Pažadėjau, jeigu bus galima, atsiųsti jiems jų dar
bui reikalingų medžiagų, kurių surašą jie man įteikė.

Lietuvos dailininkai žada gegužės mėnesį turėti sa
vo kūrinių parodą Vilniuje ir Kaune. Jų Sąjunga turi 
89 narius ir 10 kandidatų. Moterų tėra apie 10. Kaip 
žinoma, žymiausias Lietuvos skulptorius Grybas, sukū
rėjas Žemaičio Raseiniuose, tapo lietuviškų hitlerininkų 
nužudytas pradžioje karo. Visi dailininkai jį atmena ir 
jo savo eilėse pasigenda.

Dailininkų Sąjunga turi šiuos skyrius: Skulptūros, 
grafikos, tapybos if taikomosios dailės.

Lietuvos dailininkai žiūri ateitin su karštu optimiz
mu.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5908 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1214 Cortelyou Rd., 
County of Kings, to 
premises.

CARMELO 
1214 Cortelyou Rd.,

Control
Borough of 
be consumed off

Brooklyn, 
the

LICCARDO
Brooklyn, N.
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Vasario 19:
Kad privertė sniego, tai privertė. Tik dabar Vilniu

je prasideda žiema. Atėjo visiškai pavėluotai. Žmonės 
tokios vėlybos žiemos neatsimena.

Bet šiandien gražu, galima skrist į Leningradą.
Būrelis gerų draugų lydi į airodromą, kuris randasi 

Kelias nenuvalytas.už desėtko kilometrų nuo miesto
Dvi mašinos įklimpsta ir paliekam. Paskui jas išsikas iš 
sniego. Mus baigia vežti prie lėktuvo “gerasis” “džy- 
pas”. Prunkščia ir lipa per sniegą, kaip didžiausias ak
robatas.

Mane iki Leningrado lydi tas pats gerasis draugas 
Albertas Knyva/Lietuvos užsienio reikalų komisaro pa
vaduotojas.

Taip labai nemalonu su draugais skirtis... Atsisvei
kiname, karštai pasibučiuojame... Sudiev, Vilnius! Iki 
kito pasimatymo!

Šį sykį padariau su savimi rimtą išbandymą, prieš 
karštą patarimą gerų draugų. Kaip vakar 5 valandą pa
valgiau, taip nebuvau dėjęs burnon nei kąsnelio duonos. 
Mat, aną dieną pusryčių gerai prisivalgiau, tai skrisda
mas Maskvon į galą kelio susirgau. Kaltinau valgymą. 
Praųgai gi sakė: Netiesa, užvalgyti prieš išlėksiant rei-

Mano filozofija pilnai pasitvirtino. Pasiekėm Le
ningradą puikiai. Juo ilgiau buvome ore, tuo aš geriau 
jaučiausi, nors ir buvau be galo išalkęs.

Pamoka visiems, kurie turite prastą skilvį, kurie 
bijoto per didelio supimo: kelionėje alkanaukite!
Vasario 20

Traukinys į Helsinkį išeina tiktai vidurnaktį, turi
me visą dieną laiko. Vaikštinėjame gatvėmis ir apžiū- 
rinėjąme Leningradą. Užeinam dar šio garsaus miesto 
ąląus paragauti. Kaip gyvenu sviete, nemačiau tokių 
didelių stiklų: išgėrus vieną, pilvas smakrą siekia! Ne
su joks alaus ragautojas specialistas, bet mudu su Kny- 
vą nusprendėme, kad Leningrado alus visiškai 
geresnis už Maskvos bei Lietuvos alų.

O kur pasidėsime vakare?
įsigyjame tikietus ir einame pamatyti operą 

ano Mergelė.” Tik gaila, kad paskutinio akto
galėjome matyti, nes reikėjo skubintis namo, pavalgyti 
ir imti traukinį.

Opera graži, įspūdinga. Nemaniau, kad tiek svie
to gali sutilpti ant vienos estrados. Man tik nepatiko 
operoje begalinis religiškumas—poteriai, giesmės, prie
tarai. Tiesa, ką operos autorius darys: tais laikais 
Franc.ūzija skendo religiniuose prietaruose ir tiek bėdo
je, tiek laimėje jos žmonėliai atsiklaupę ant kelių įr 
ištiesę rankas šaukdavosi į debesis, į dangų užtarimo, 
malonės ir palaiminimo. Juk taip ir mūsų dienų ti
kintieji žmonės tebedaro.

geras,

“Orle- 
nebe-

(Daugiau bus)

781 Marcy 
County of 
premises.

781 Marcy

Avenue, 
Kings, to be consumed off

HARRY BARR
•e., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 9003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
825 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURICE FEINBERG 
(Sunnydale Bakery)

Broadway, Brooklyn, N. Y.825

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1985 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
112A Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE LEVINE
, (Roseland Dairies) 

112A Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1710 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
413 Sumner Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN 
(Bee-Tee

413 Sumner Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BLUFORD
Market)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1892 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
618 — 5th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

FRIEDRICH 
5th Ave.,618

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2180 has been issued to the undersigned 

1 to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
581 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NATHAN
581 Nostrand Ave.,

Control
Borough of 
be consumed off

Law 
Brooklyn, 

the

HERZOG
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 5809 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
637 Nostrand Aye., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DAVID INDURSKY and 
JOSEPH MILLET

(Confidence - Pure Food Market) 
Nostrand Ave. Brooklyn, N.

the

637

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2157 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
874 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANTHONY 
874 Nostrand Ave.,

Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CRISCILLO
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 7351 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
1068 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST MILES
1068 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2112 has been issued to the undersigned 

‘to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1240 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO KOSTER
1240 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
537 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ANNA
537 Nostrand Ave.

KELTER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2245 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1129 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MOSESSIMON 
(Kay & Kay Dairy)

1129 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1112 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JACOB
1112 Nostrand Ave.

TOMKIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
739 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BROOKLYN ROYAL MARKETS, INC. 
739 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2136 has been issued to tile undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the’ Alcoholic Beverage 
1541 Nostrand Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS 
1541 Nostrand Ave.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

P. LAING
Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

J. MERKEL
Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 980 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1519 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given th;it License No. 
GB 6891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1.07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1648 — Uth Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ELFRIEDE
(Quality Food Store)

11th Ave., Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SAVARESE

1618

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
529 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMMA HALLER
529 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under’ Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
467 Myrtle Ave., 
County of Kings, 
premises.

WILLIAM
WILLIAM BECKMANN

Myrtle Ave., x Brooklyn, N.

Control
Borough of 

to be consumed off

Law
Brooklyn, 

the

MEYER, JR., &

467

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1168 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Prospect Park West, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH STARK 
(New Deal Food Stores) 

220 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 929 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control LaW ‘‘at 
2462 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX ABRAMS
2462 Pitkin Ave., Brooklyn, -N» Y.

HENRY
1519 Nostrand Ave.

CORDES
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1409 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING KAHN 
(Cohen’s Dairy)

1409 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2902 Clarendon Road, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

, JACOB
2902 Clarendon Road

TROPP
Brooklyn, N. Y.

NOTICE »is hereby given that License No." 
GB 1212 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1758 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANDREW 
1758 Nostrand Ave.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JORDAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giver! that License No. 
GB 9851 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2014 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VARTKES TU REKIAN
2014 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 1 Law at 
1606 Nostrand Ave., Borougl) of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

SĄMŲĘL GĘRB
1606 Nostrand Ave, T Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1829 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1324 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN KEILER
(D-B-A Rugby Dairy & Grocery Store) 

1324^ Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6846 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
534 Flatbush Ave. & 55 Lincoln Road, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

MARGOLIS BROS., INC.
534 Flatbush Ave.

55 Lincoln Road Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1620 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
548 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN KETELSEN
548 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control La\v at 
2222 Pitkin Avenue, Boraough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HAMACHER
2222 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2292 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM GLUCK
2292 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
391 Etna Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM WIECHMAN
394 Etna Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
GB 955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

GUSTAVE RENNEBECK
212 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1904 has been issued to the undersigned GB 1007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of į to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at ■ the Alcoholic Beverage Control Law at 
9318 — Avenue K, Borough of Brooklyn, 1401 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the | County of Kings, to be consumed off the 
premises. I premises.

WILMA VAN ANTWERP | HENRY G. POPPE
9318 Ave. K, Brooklyn, N. Y. | 401 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1625 has been issued to the undersigned 
to sell beer, al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
691 Knickerbocker Av., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JESS GREENBERG
691 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19794 has lx?en issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
414 -- 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RUDOLPH JEROMOS and 
WILLIAM E. JEROMOS 

(Jeromos Bros.)
414 — 4th Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1714 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic. Beverage Control Law at 
3904 16th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY BORTNICK
3904 — 16th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1735 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Vi Greene Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

HERMAN DALINSKI 
(D-B-A Economy Food Center)

216Vi Greene Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9541 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
53 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERM1NIO SCUTARI
53 Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6859 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5511 — 3rd Ave., Borough of Brooklynf 
County of Kings, to be consumed, off the 
premises.

HENRY MENKE
5511 — 3rd Ave. Brooklyn, N. F.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5893 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
33 Cedar Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMMA STATU
33 Cedar St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Bedford Avenue, Borougli of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

PAUL KOSOPACZYNSKI
195 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8992 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
541 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GIRO LUISO 
(D-B-A—Lewis)

541 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
—" ............ ........ .........

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
580 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.

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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) 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 
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN i
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną e 
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



Trečiadienis, Liepos 3, 1946

t KOMUNISTINIS JUDĖJIMAS LIETU 
VIUOSE PIRMIAU IR DABAR

sky

dai-

Prieš antrąjį pasaulinį 
karą per eilę metų labai 
puikiai vystėsi komunisti
nis judėjimas lietuviškose 
kolonijose veik per visą pla
čią Ameriką.

Gražu būdavo matyti, 
kaip greta Lietuvių Litera
tūros Draugijos kuopų, Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo kuopų; greta įvairių 
kitokių pašalpinių organi
zacijų ir pažangių kliubų, 
su kilnu atktyvingumu 
veikdavo ir visai darbinin
kų klasei * naudingiausius 
darbus vesdavo lietuvių ko
munistinės grupės.

Kartais ir n e k u riose 
vietose net vyriausį Komu
nistų Partijos darbą atlik- 
dav.o savo stipriu judėjimu 
lietuvių komunistiniai 
riai, kur nebūdavo 
tautinių kuopų.

Mūsų lietuviškuose
bininkiškuose dienraščiuo
se: Laisvėj ir Vilnyj pilnai 
ir puikai atspindėdavo tos 
komunistų kovos už darbi
ninkų klasės reikalus. Nors 
lietuviška buržuazija—dar
bo žmonių apgaudinėtojai 
— siųsdavo prieš tai, pra
gariška ugnim spjaudydavę 
ant komunistinio judėjime 
bet tas judėjimas, kartu su 
darbinink. spauda, buve 
tuo cementu, kuris cemen
tavo, jungė apie save pla
čius sluogsnius lietuviškos 
darbininkijos.

Atminkime, kaip sunku 
buvo ką nors veikti tarpe 
lietuvių, kuomet pati Lie
tuva buvo dar smetoniške 
fašizmo priespaudoj! Kuo- 

~ met reikėjo turėti ir skleisti 
stipriausias viltis, jog mes 
amerikiečiai pagelbėsim fa
šistinės Lietuvos prispaus
tiems žmonėms sutraukyti 
fašizmo retežius ir liaudžiai 
pasiliuosuoti kovoms geres
nei ateičiai.

Taip ir buvo, Lietuvos 
liaudis pasiliuosavo, sunai
kindama fašizmo viešpata
vimą 1940 metais. Tai buvo 
galas vergijos ir pradžia is
toriškai reikšmingos pra
džios Lietuvos darbo žmo- 

• nių išsiliuosavime.
Dabar Lietuva laisva. Sa

vo pobūdžiu tautinė - turi
niu socialistine.

Dabar irgi nemažiau lie
tuviški fašistai dūksta, 
trankosi, spiegia, nebejaus
dami pamato po savo kojo
mis dėlei žlugimo fašizmo 
Lietuvoje ant visados. Jie 
subėgę į šią šalį nesnau
džia. Jie nepaliaudami me
luoja ir su pagalba šios ša
lies fašistinių elementų ap
gaudinėja mažiau klasiniai 
susipratusius lietuvius ir 
tąja proga naudojasi savo 
fašistiniams tikslams.

Socialfašistų spauda: 
Naujienos ir Keleivis, kle
rikalų spauda: Draugas, 
Darbininkas, tautininkų: 
Vienybė, Dirva, Sandara ir 
Amerikos Lietuvis, kaip ir 
kiti, tai vis fašistinių liku
čių tvirtovės, iš kurių palei
džiama gausybės nuodų į 
dar vis gana didelę dalį lie
tuvių šioje šalyje.

Gi tuo pačiu laiku komu- 
nistin. judėjimas lietuviuo
se neganėtinai išstojo stip
resniu veikimu organizavi
mui lietuvių darbininkų į 
klasines kovas prieš fašiz
mą.

Suprantama, antrasis pa
saulinis karas, tai buvo pir
mas istorijoj tokio pobū
džio karas. Tai buvo karas 
demokratijos su fašizmu; 
karas tarpe pažangos ir 
tamsios reakcijos; tai buvo 
juodos reakcijos karas

prieš dirbančiąja 
Pastaroji išėjo laimėtoja 
tik ačiū tam, kad visa pa
žangioji liaudis, visa darbi
ninkija, kartu ir komunistų 
partijos visose šalyse, laikė
si politikos, kad visi bend
rai imant greičiau barbariš
ką fašizmą sunaikintum.

Priešas pergalėtas, bet 
fašizmas dar ne visai su
naikintas. Fašizmo likučių 
nemažai yra ir lietuvių tar
pe. Todėl komunistinis ju
dėjimas turi būt žymiai 'su
stiprintas geresnei veiklai. 
Kaip dabar yra, tai mūsų 
judėjimas tebestovi palša
me stovyje, kokis jis buvo 
karo laike, kada reikėjo vis
ką aukoti tik karo laimėji
mo reikalams. Be to, brau- 
derinė politika irgi nemažai 
spalvos atėmė iš komunisti
nio judėjimo mūsų šalyje.

Dabar lietuviai komunis
tai šaukia pirmą pokarinę 
konferenciją liepos 6-tą die
ną, New York, N. Y. Nėra 
mažiausios abejonės, kad 
tai bus labai konstruktyviu 
pobūdžio konferencija, iš 
kurios kils geras organiza- 
tyvis ryžtingumas visur at
naujinimui komunistinės 
veiklos.

Reikėtų, kad iš visų kolo
nijų suvažiuotų atstovai, 
nežiūrint, kiek pas juos 
randasi komunistinio veiki
mo šiuo laiku.

Tokia konferencija yra 
labai laiku ir todėl visu kla
siniai susipratusių lietuvių 
turi būti karštai sveikinti
na

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily1
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Montello, Mass. HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ir remiama.
Jonas Kaimynas 

Iš Naujos Anglijos.

Jeruzale. — Dar 1,100 
žydų atplaukė į Palestiną 
be anglų leidimo. Anglai 
juos suėmė ir suvarė į 
koncentracijos stovyklą.

London.—Anglijos prem
jeras Attlee užreiške, kad 
anglai nedarys nuolaidų 
Palestinos žydams, kuomet 
žydai ginklais grasina an
glams.

Kuomet veteranui Albertui Epstein, iš Congers, N. Y., atsakyta duoti leidimas 
pardavinėti alkoholinius gėrimus, jo žmona su vaikais išėjo pikietuoti kartu su juo 
prie valdinio bildingo. Plakatuose jie pasisako visuomenei visus savo skundus.

REIKIA DAILYDŽIŲ
$1.87>Zt I 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.

Afrikos Negrai Plieno 
Darbininkai Streikuoja

KARINIAI AMERIKOS
LAIVAI ŠVEDIJOJ

medžių 
su pa
lietei

Pretoria, Pietų Afrika.— 
Streikuoja negrai Plieno 
Korporacijos darbininkai. 
Po 2,000 jų pikietuoja už- 
streikuotus fabrikus, ypač 
prieš baltuosius streiklau- 

Jie reikaPauja pridėtzius.
po 4 centus algos per va
landą ir pripažint jų uniją. 
Bendroji unijistų taryba 
pripažino jų uniją, bet an
gliškai - holandiška valdžia 
atsisako ją pripažinti.

Buvęs Pagrobtas
Du ginkluoti vyrai buvę 

sigrobe turtingą suknelių 
mintoją Michael Reiter jam 
sustojus prie trafiko šviesos 
New York o centre praeito 
sekmadienio pusiaunaktį. Jie 
privertę Reiterį parvežti juos 
pas save, susikrovę brangumy- 
nų ir drabužių į valizas ir įsa
kę juos vežti į Philadelphia. 
Sustojus gasolinos stotyje, jis 
nuo jų ištrūkęs, o jie nuva
žiavę jo mašiną.

pa- 
ga-

Goeteborg, Švedija. —At
plaukė Švedijon “į svečius” 
Amerikos šarvuoti aivis 
Little Rock ir du naikintu
vai. Švedų valdžia iškil
mingai juos priėmė.

Italijos Prezidentas Palie
kąs Tą Pati Premjerą

Hartford, Conn.
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Dr. Jose Girai, Ispanijos respublikiečių ištrėmime 
vyriausybės premjeras, remia kampaniją Joint Anti- 
Fascist Refugee Komiteto, New Yorke, kuris siekia pa
gelbėti 200,000 alkstančių ir benamių kovotojų prieš 
Franco fašistini režimą. Tie žmonės dabar skursta iš
blaškyti po pietinę Franciją.
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Paskutinis Pakvietimas i 
Pikniką

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas ruošia didelį ir 
smagų pikniką liepos (July) 
7 d. Piknikas atsibus Lietuvių 
Sąryšio darže, Light House 
Grove, East Hartforde. Bušų 
stotis 23 ant Glastonbury ke
lio. Važiuojant iš Hartfordo, 
busus galite gauti ant State 
St. Be to, kurie norite, kad 
nereiktų vaikščioti nuo busų 
linijos iki pikniko, tai tie ga
lite nuvažiuoti anksčiaus, nes 
busas išeina nuo Laisvės cho
ro svetaines, kai pirma (1) 
valanda po pietų. Kas pribus 
laiku, tie visi bus nuvežti tie
siog, į pikniko parką. O vaka
re taip pat bus parvežti at
gal. Tai įsitėmykite tie, kurie 

i nenorite pėsti eiti nuo papra
stų busų linijos. Komisija jau 
senai darbuojasi rūpestingai, 
kad piknikas būtų gerai pri
ruoštas ir kad dalyvaujanti 
publika būtų visu kuo paten
kinta. Suprantama, dabartiniu 
laiku yra maisto trukumą, bet 
mūsų komisija sako, kad ji 
deda visas pastangas, kad pri
sigaminti užtektinai įvairaus 
maisto visiems svečiams. Tai
gi maistu ir gėrimu nesirūpin
kite, nes atvažiavę į pikniką 
rasite visko, o kurie norės pa
sišokti, tiems gros smagi Jono 
Martino orkestrą. Be to, bus 
graži ir dainų programa. At
važiuos Laisvės choras ir iš
pildys dainų programą po va
dovybe Wilmos Hollis gabios 
choro vadovės, kuri nesenai 
pradėjo Laisvės chorą mokyti 
ir jau gerai pasirodė, kur tik 
dalyvavo. Šis jos bus pirmas 
pasirodymas su choru šiame 
piknike. ' 
jai taipgi 
gražių ir 
sudainuos 
Kviečiami

Roma. — Laikinis Italijos 
prezidentas, liberalas Enri
co de Nicola priėmė rezig
naciją (atsistatydinimą) 
premjero Alcide de Gasperi 
ir viso jo ministerių kabi
neto. Suprantama, kad pre
zidentas prašys de Gasperi 
suorganizuot naują minis
terių kabinetą ir vėl būti 
jo premjeru.

De Gasperi draugiškai 
kalbėjo apie Sovietus 
prašė spaudą nepult jų.

ir

ANTHONY EDEN PAR
SKRIDO NAMO

London. — Buvęs Angli
jos užsienio reikalų minis- 
teris Anthony Eden, kon- 
servatas - toris, parskrido 
namo iš Amerikos. Jis ko
kiais politiniais sumetimais 
tyliai lankėsi Jungtinėse 
Valstijose ir Kanadoj ir 
matėsi su aukštaisiais jų 
valdovais.

Išteisino 23 Unijislus
Dvidešimt trys balti ir ne

grai marininkai, buvę areštuo
ti pasiruošiant marininkų 
streikui, tapo išteisinti Special 
Sessions Teisme, New Yorke, 
praeitą pirmadienį.

Marininkus kaltino už lipi- 
nimą subvėse ‘‘garsinimų” be 
nejudomo turto savininko lei
dimo. Lapeliuose visuomenė 
buvo informuojama apie reng
tą darbininkų streiką prieš 56 
valandų darbo savaitę ant jū
rų.

Marininkai nesigynė sklei
dę informaciją apie streiką, 
bet ir neprisipažino kaltais. 
Jie sakėsi lipinę ant vagonų, 
ne ant nejudomosios nuosavy
bės.

Marininkus išteisinti sutiko 
teisėjai Mylės A. Paigc, neg
ras, ir Henry Curran. Priešin
gu buvęs teisėjas William B. 
Northrop.

Nepaprastas Bankietas
Š. m. birželio 15 d. Lietuvių 

Tautiškame Parke įvyko dide
lis bankietas pagerbimui Ant
rojo Pasaulinio Karo vetera
nų. ši iškilminga pramoga bu
vo suruošta vietinių lietuvių 
draugijų, kurių tūli nariai pa
sišventę darbavosi tam prakil
niam tikslui.

Montellos lietuvių sūnūs ir 
dukterys, sugrįžę iš militari- 
nės tarnystės, skaitlingai da
lyvavo surengtame pokilyje. 
Viso svečių, veteranų ir civi
lių buvo apie trys šimtai. A- 
part lietuvių, buvo keliolika ir 
kitataučių. Tarpe jų svečiavo
si mūsų miesto valdininkai.

Kaip trys valandos dieną 
jau viskas buvo tinkamai pa
ruošta. Prie pat pušyno ant 
žalios pievutės eilėmis susta
tyti stalai žymėjo puotos vie
tą. Gyvų gėlių bukietai puošė 
baltai apdengtus stalus. Vidu
ryje stalų plevėsavo mūsų ša
lies vėliava. Tarpe 
aukštai iškelta iškaba 
rašų, kuris skaitėsi: 
Laukiami Veteranai.”

r$hs viskas sudarė nepapra
sto įvykio atmosferą. Ir kada 
svečiai susėdo prie stalų, visų 
pirma pasigirdo liūdnas trimi
to balsas, žmonės staiga su
stojo ir liūdnai klausėsi gedu
lingo garso. Tai buvo atida
vimas paskutinės pagarbos 
pereito karo audrose žuvu
sioms jaunuoliams; tiems jau
nuoliams, kurie, paaukodami 
savo gyvastis, užsipelnė amži
ną garbę. Po valandėlės, žmo
nės susėdo prie stalų ir tuo- 
mi prasidėjo vaišės.

Kada visi svečiai pabaigė 
valgyti pietus, komisijos pir
mininkas Jonas Stočkus atida
rė susirinkimą ir paprašė sve
čių pasilikti prie stalų pakol 
programa pasibaigs. Trumpai 
paaiškino, kas rengė tą balių 
ir dėl ko. Paskui pakvietė 
adv. A. Kupką užimti tvarkos 
vedėjo vietą.

Adv. A. Kupka pirmiausia 
perstatė mūsų miesto majorą, 
Joseph IT. Downey,- kuris 
trumpoje savo kalboje sveiki
no veteranus ir dėkavojo 
draugijoms už tokį puikų 
bankietą. Kitas miesto oficia- 
las buvo policijos viršininkas, 
ponas Johnsonas. Jis pasakė 
keletą žodžių, sveikindamas 
visus abelnai.

Sekantis iš eilės buvo per
statytas vietinis Pirmojo Pa
saulinio Karo veteranas Dr. 
A. Budreski. Jis tam įvykiui 
pasakė atatinkamą kalbą.

Paskui kalbėjo jaunas ad
vokatas L. Tamulevičius,
kalbėjo ilgiau už kitus ir jo 
kalba patiko publikai. Turi 
gerą balsą — iš jo galėtų būt 
geras kalbėtojas.

Pasibaigus prakalboms, pra
sidėjo šokiai prie geros orkes- 
tros. Veteranai linksminosi, 
kaip kas išmanė; vieni gėrėjo
si muzika ir šokiais, kiti bar- 
rūmyje prie stalų linksmai 
sau dainavo. Tai buvo jųjų 
diena ir niekas jiems to nepa
vydėjo. ■

Mes manome, jog veteranai 
ir veteranės yra pilnai paten
kinti tuo iškilmingu bankiėtu 
ir nesigaili dalyvavę jame. Iš
tikimųjų, tai buvo pirmos kla
sės prirengta puota pagerbi
mui lietuvių jaunuolių, karia
vusių už visos žmonijos demo
kratiją ir laisvę.

Taipgi priklauso garbė ir 
tiems lietuviams ir lietuvai
tėms, kurie pirmiausiai pakė
lė savo balsą draugijų mitin
guose ir nurodė, jog tokis 
bankietas yra reikalingas ir 
turėtų būti rengiamas... Drau
gijų nariai, išklausę jų balso, 
nusprendė prisidėti prie to su
manymo ir paskyrė atstovus į 
rengimo komisiją.

Draugijos, kurių nariai nu
tarė ruoštis prie minėto ba
liaus, yra šios: Birutės Drau
gija, Vienybės Draugija, 
Brocktono Lietuvių Piliečių 
Kliubas, Skeet Kliubas, Mote
rų Apšvietos Kliubas ir LDS 
67-ta kuopa.

Brocktono Lietuvių Piliečių

Jis

Nusipirkite Gerus Čeverykus
Tokius, Kurie Pagelbės Jūsų Sveikatai 
Prisiųskite man savo kojų size: ilgį ir plotį, 
o aš prisiųsiu jums čeverykus C. O. D. -taipf 
greit, kaip galima.
Su mano išdirbystės čeverykais vaikščiosite 
kaip oru—airotread čeverykai.

čeverykai.Jie yra išdirbami Montello, Mass, tai geriausi 
Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

W. YURKEVIČIUS,
P. O. Box 63, Montello, Mass.

Taigi dainų mylėto- 
turės progą išgirsti 
naujų dainų, kurias 

; Laisvės choras, 
i visi, kas tik gyvas, 

dalyvauti šiame piknike ir pa
remti Lietuvos žmones, nu
kentėjusius nuo karo. Lietu
vos žmonėms dar reikia daug 
pagalbos 
griuvėsių, 
įsitikinimo 
pagelbstim 
sibudavoti ir atsteigti sugriau
tą šalį. Šis parengimas tai ir 
bus tik tam tikslui. Taigi 'dar 
kartą kviečiame atsilankyti ir 
draugus 
liepos 7 
12 vai. 
vakaro.

LPTK Vietinio Skyriaus 
^ek'rt. W. Brazauskas.

prisikelti iš karo 
Mes, demokratinio 
Amerikos lietuviai, 
savo broliams at-

atsivežti į pikniką 
dieną. Pradžia nuo 

dieną. Tęsis iki 9 v.

Washington. — Daugiau 
senatorių pradeda pritart 
kainų kontrolei.

New York. — Tęsia pa
sitarimus Jungt. Tautų ato
mines komisijos komitetas.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
ARTHRITIS 

REUMATIZMO 
jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU-Jeigu

DfcJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
.STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, ' PODA
GROS ir t.t„ PABANDYKITE RABE TAB
LETS del gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS% (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lė§ų jurps. Ne- 
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tapetėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėSuos, • jei nepatiks. >

NORTHWAY\PHARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

(162)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS VALYTOJOS
P.M. iki 11 P.M. 30 vai., 5 dienų i 

The F. & M. Schaefer Brewing 
430 Kent Ave., Brooklyn.

savaitė, 
Co.,

(J 55)

MOTERYS VALYTOJOS 
Ofisų Budinkuosc.

Geros algos. 5 dienų savaitė.
Kreipkitės j Supt. 60 John St., N.Y.C.

Kliubas ir Skeet Kliubas au
kojo po didelę sumą pinigų 
padengimui bankieto išlaidų 
ir parūpino pakankamai alaus 
dėl minėto baliaus. Kitos 
draugijos aukojo po mažesnę 
sumą pinigų tam pačiam tiks
lui.

Draugijų nariai, kurie bu
vo išrinkti rengimo komisijon, 
yra šie: J. Stigienė, K. Čereš- 
kienė, P. Sinkevičiene, P. Mic
kevičienė, B. Navickienė, K. 
Valangevičienė, S. Kripaitie- 
nė, S. Urbonienė, B. Verveč- 
kienė, J. Stočkus, T. Bartkus, 
A. Tamulevičius, A. Miknis ir 
T. Tamulevičius.

Adelė Mickevičiūtė - Lo- 
zon aukojo penkius auksinius 
papuošalus bankieto naudai.

Frank Stripinis triubino 
kornetą gedulingame momen
te. I

Veteranų bankietas praė
jo, tai buvo naujos rūšies pa
rengimas, kuris turėjo savo 
vertę.

X. Kareivis.

Hollywood, Calif. — Ke
li asmenys sužeisti susidū
rimuose tarp judžių studijų 
streikierių ir streiklaužių.

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT, CONN.

LLD 63-čios kuopos susirinkimas 
įvylks 5 liepos, 7:30 vai. vakaro, 407 
Lafayette St. Prašau visus narius 
susirinkti. — Fin. rašt. A. Jocis.

(153-154)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Liberty Park šėrininkų 

metinis susirinkimas įvyks 5 d. lie
pos, 340 Mitchell Ave., 7:30 v. v. 
Prašome šėrininkų-kių dalyvauti, 
bus daug svarbių dalykų, kaip tai, 
naujos valdybos rinkimas ir keletas 
naujų sekretorių, tinkamų prie svar
baus darbo. Kuo daugiau dalyvaus, 
tai daugiau svarbaus darbo dėl Ben
drovės nuveiks. — M. Prakop, seRr.

(153-154)

MONTELLO, MASS.
Vienybės pašalpinės Draugijos 

piknikas įvyks 7 d. liepos, 7 v. v. 
Liet. Taut. Namo Parke. Bus muzi
ka, valgių ir gėrimų iki valiai. Įžan
ga veltui. — Kom. (153-154)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 5 d., 7 v. v., 15-17 Ann St., 
Harrisonc. Malonėkite visi dalyvau
ti susirinkime, nes turėsime daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. — 
V. W. Zelin. • (153-154)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyr, susi

rinkimas įvyks 3 dieną, 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 315 Clinton St. Drau
gės, moterų skyr. susirinkimai per
sikėlė į pirmą trečiadienį, kiekvieno 
mėnesio, šis susirinkimas bus gena 
•svarbus, tad visos dalyvaukite. Prie 
progos, 
naujų narių.—M. K., sekr. (160-161)

nepamirškite atsivesti ir

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, 148 akrų žemės, 

kartu ir namas su 9-niais kamba
riais. Naujai įvesta elektra. Yra dvi 
barnės, 2 vištinyčios ir kiti reikalingi 
budinkai. 15 akrų girios, uosynų. 
Ūkė randasi netoli nuo miestukų — 
kaip tai: Uniondale, Herrick Center, 
Clifford, Pennsylvania valstijoj. Dėl 
daugiau informacijų, prašome rašyti 
sekamu antrašu: Joseph Mitchell, 
P. O. Box 11, New Suffolk, L. I., 
N. Y. Kuris pirmiau atsilieps, bus 
nuolaida kainoje. (149-154)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark L, N. J.
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PATAISYMAM AR GREITAI PAGALBAI KREIPKITĖS13

del
Valandos:

£

Tel. SOuth 8-5569

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue

tuvių, kitokių

m

sąlygos jai 
žadėjo dėti 
į sekamus.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

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

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Puikiausias praleidimas vakacijų ant didžiojo 
Atlantic vandenyno kranto.

Kreipkitės asmeniškai ar rašykite aukščiau paduotu antrašu.

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Antradienį pribuvo 
Yorkan du laivai su 2,572 
riškiais.

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)

John Wayne, Claudette Colbert ir Don DeFore 
žvaigždėse gyvoje romantiškoje komedijoje “Without 
Reservations,” rodomoj RKO Palace Teatre, Broadway 
ir 47th Street, New Yorke.

Louis Cerabone iš Bronx 
prigėrė išėjęs plaukioti į Or
chard Beach.

gyvas.
užuo- 

jy

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks 4 d. liepos, 8 vai. vakare, Lai
svės Name, 419 Lorimer St. Prašo
me visų narių pribūti. — Valdyba.

rugpjūčio (Au- 
Lithuanian Li- 
340 Mitchell

N. J. Visas šio

New
ka-

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

WARNER BROS, nepaprasta drama
BETTE DAVIS

Dvigubai žavinti dvisruboje jos rolčj!

‘A STOLEN LIFE’
■u GLENN FORD • DANE CLARK 

WALTER BRENNAN 
CHARLIE RUGGLES

HOLLYWOOD fXT
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

EAST NEW YORK 
RICHMOND HILL, N. Y.

Šiuomi pranešame, kad LDS 
kp. susirinkimas šį ketvirtadieni, lie
pos 4 d. neįvyks. Įvyks sekantį mė
nesį, bus pranešta spaudoj. Tad pra
šome, kad dabar jsitėmytumėt, kad 
šį sykį susirinkimas neįvyks.—Kom.

(152-153)

CHARIOTEERS 
BERRY BROS.

STRAND

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Prašome narių jsitėmyti, kad LDS 
14 ir LLD 138 kuopų susirinkimai 
neįvyks šį ketvirtadienį. Įvyks lie
pos 11 d., Rusų namo, 58-68 — 61st 
Street, 7:30 v. v. Prašome dalyvau
ti.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUĘ 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer SU. 
BROOKLYN C, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ALBERT MILLER
(Milišauskas), prop.

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

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

labai prieinamomis kainomis.

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill—Restaurant. 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
po 109-20 Jamaica Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Arba telefonuokite VIrgi 
nia 9-9099. (150-161)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
'Tel. Virginia 7-4499

ALDLD 2 Apskrities 
Narių Atydai

New Yorko Prekybininkai 
Žiūri į Washington^

New Yorko ir Brookly- 
no Siuvėjų Atostogos

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Brooklyno skyrius ir 
ALDLD 2-ra APSKRITIS ren
gia pikniką, 
gust) 11 d., 
berty Parke, 
Ave., Linden,
pikniko uždarbis eis Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui.

Didžiuma šio pikniko ren
gimo reikalų pavesta rūpintis 
drg. Thomsonui, Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto 
Brooklyno skyriaus pirminin
kui. ALDLD 2-ros Apskrities 
komitetas nuoširdžiai prašo 
savo apskrities narių koope
ruoti su drg. Thomsonu šio 
pikniko rengimo reikaluose, 
kiek kuriam galima ir laikas 
pavėlina, idant būtų galima 
padaryti šis piknikas pelnin
gas ir suteikti kuo daugiau
sia pagalbos fašistų nukan
kintiems per karą Lietuvos 
žmonėms.

Šis piknikas rengiamas su 
visomis meninėmis spėkomis, 
kaip ir visi mūsų pasekmingi 
piknikai. Bus ir prakalbos: 
kalbės ANTANAS BIMBA, 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto pirmininkas.

A. Gilmanas,
ALDLD 2-ros
Apskrities Pirmininkas.

New Yorke prekybininkai, 
didžiumoje, prilaiko kainas 
senoviškomis, bet nesiskubina 
išleisti nei prekių esamomis 
kainomis, žiūri, ką darys Wa- 
shingtonas. Tūli jau tuojau 
pradėjo kelti kainas. O žmo
nes bombarduoja Washingto- 
ną reikalavimais išlaikyti kai
nų kontrolę.

šeimininkės raportavo radu
sios pakeltas kainas Stein’s 
Meat Marketc, 768 Flatbush 
Ave. Avieną jos radusios po 
11 centų daugiau už svarą, 
sprandus po 7 centus bran
giau, veršienos krūtinę 8 cen
tais ir bekaulį “chuck” 8 cen
tais brangiau.

Daleiskime, kad jūs esate 
šeimoje 3 ar keturi asmenys,

o tik vienas dirbate. Ar ilgai 
jums užteks algos ir taupme
nų prie tokio kėlimo? O tai 
tik pirmos dienos po oficia
laus panaikinimo OPA, įstaty
mui dar tebesant pratęstam.

Jack Kranis, National Meat 
Industry Council sekretorius 
New Yorke, sakė, kad maž- 
meniškai pard avinėj antie j i 
bučeriai bandysią prisilaikyti 
lubinių kainų. Bet, sakė jis, 
tūli daugmeniškai pardavinė- 
jantieji mėsą bučeriams pre
kybininkai pakėlę mėsą po 14 
centų ant svaro pirmą minu
tę po panaikinimo OPA. O tai 
reiškia, kad bučeriai negaus 
mėsos arba bus verčiami mo
kėti pakeltas kainas ir nuo 
žmonių lupti.

Laisvės Piknike Daug Grupių 
Dalyvavo Organizuotai

Lietuvoj Mirė Jieva 
Šolomskaitė

Motiejus šolomskas, Phila- 
delphijoj, gavo žinią nuo Sla
vinsko iš Užuguoščio mieste
lio, kad Budų kaimelyje, vasa
rio mėnesį, 1946 m., mirė Jie
va šolomskaitė (Gudeliunio- 
nė).

Jieva buvo dukra Martyno 
ir Emilijos šolomskų, sesuo 
Motiejaus ir Domininko šn- 
lomskų, kurie gyvena Jungt. 
Valstijose. Velionė buvo apie' 
40 metų.

Kartu sužinota, kad Motie
jaus ir Domininko brolis Leo- j 
nas yra išlikęs po karo

Laisviečiai reiškiame 
jautą dd. šolomskams 
sesers mirties.

Atostogauja New 
Jersey

Mary Yanches pirmadienio 
vakarą tikėjosi išvykti porai 
savaičių .atostogų pas dukterį 
Mrs. Vincent, gyvenančią Li
vingston, N. J. Iš karto d. 
Yanches tikėjosi vykti gale 
praeitos savaitės, bet atsimi
nus apie Laisvės pikniką, nu- 
sisprendė pasilikti iki po pik
niko. Negana to, sakė ji, pa
mačiau Laisvėje, kad šeimos 
draugas Ligaika miręs, tad 
nusitariau pirma ir mirusį pa
laidoti, o tada jau patraukti 
viešniose ir pasilsėti.

Būdama gera kliubiete, ji 
apgailestavo, kad paskiausiuo
se susirinkimuose 
neleido dalyvauti, 
pastangas pribūti

WARNER BROS. smagi komedija 
JOAN LESLIE • ROBERT HUTTON 

“JANIE GETS MARRIED” 
su EDWARD ARNOLD 

ANN HARDING
* Ir puikūs asmenų vaidinimai scenoje * 
ERSKINE HAWKINS ir Jo Orkestras 

DAR IR 
IR THE

šiemetinis dienraščio Lais
vės piknikas, įvykęs birželio 
30-tą, Klaščiaus Clinton Par
ke, Maspethe, atrodė puošnes
nis už buvusius. Tam, be abe
jo, prisidėjo daugelio grupių 
dalyvavimas organizuotai.

Prie Menininkų Stalo
Įdomiausiu, tur būt, buvo 

Lietuvių Meno Sąjungos stalas 
su daugiaspalve iškaba (Ro
berto Feiferio piešiniai), spal
votais kviesliais į suvažiavimą 
ir daugeliu gražučių grožinės 
literatūros knygų ir žurnalų, 
išleistų Tarybų Lietuvoje, ku
riuos Antanas Bimba parvežė 
amerikiečiams pažiūrėti. Dau
gelis apžiūrėję šias literatūros 
brangenybes, jomis gėrėda- 
mėsi, klausinėjo tų knygų 
pirkti. Deja, menininkai kny- 

igų iš Lietuvos pardavimui ne
turėjo, vis dar tebėra apsun- 
......... i.s susisiekimas ir iš te- 1 įnai literatūros gavimas. Ant 
stalo menininkai turėjo ir sa
vųjų, LMS leidinių.

Menininkų stalą dežuravo 
Vincas Bovinas, LMS sekre
torius, su grupe kitų liaudies 
meno srities darbuotojų. Čia 
vienu ar kitu laiku galėjai su
tikti beveik kievieną liaudies 
menu suinteresuotą asmehį.

Piliečių Kliubo Stalas
Iš toliausia pastebimas dėl 

jo didžiulės, raudonos iškabos 
buvo Piliečių Kliubo stalas. 
Tai kliubiečių susibėgimo cen
tras piknike, čia gaspadorius 
Juozas Zakarauskas ir vaišin
goji jo Onutė rūpestingai pa
sitinka ateinančius. Iš tikro, 
jie energingai deda pastangų 
kliubą palaikyti artimoje pa
žintyje su visais žmonėmis, 
įgyti jam draugų. Ir paremti 
visas įstaigas. O tai nelengva. 
Išvakarėse juos matėme Tur
ginės piknike, ant rytojaus — 
Laisvės. Retas kas ištesi atbūti 
po dvi tokias pramogas pagre
čiui. Daugelis pasirenka vieną 
iš dviejų.

Moterų Kliubo Stalas
Bene turtingiausis lankyto

jais ir vienu iš įžymiausių bu
vo Moterų Apšvietos Kliubo 
stalas, pasiženklinęs namų 
darbo iškaba (spausdintomis 
raidėmis ant abrūso) ir gėlė
mis ant stalo. O turėjusiems 
čionai savo Šerą turėta pakan
kamai gerų užkandžių. Kaip 

Įjos tiek prigaudė, tai tik joms 
žinoti.

Dirbusias šio stalo suruoši
me, be abejo, paskelbs jos 
pačios.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Stalas

Greta moterų stalo, buvo 
LPTK Brooklyno skyriaus sta
las, pasidabinęs A. Gilmano 
piešta iškaba. Ant šio stalo 
matėsi Lietuvos “aukso ir dei
manto” — gintarų, gražia- 
daikčių, juostelių ir kitų graž-

meninių daiktelių iš Lietuvos. 
Kai kuriuos išleido į svietą. 
Viskas, kiek nuo to stalo gau
ta, kaip sakė skyriaus viršinin
kai J. W. Thomsonas ir K. Ru- 
šinskiene, skiriama Lietuvos 
žmonių paramai.

Ir Desėtkai Kitų Stalų
-s Pažymėjau tik įstabesniųjų 
kelis, čia matėsi stalai su pa
žymėjimais: Hartford, Phila- 
delpia, Great Neck, Bridge
port, Newark, Harrison-Kear
ny, Cliffside ir kitų miestų Ir 
desėtkai stalų pačių brookly- 
niečių. Kai kurie iš jų, beje, 
patys pasilinksminę, iš susidė
tų vaišėms pinigų, likusius 
atidavė Laisvei. Taip per šių 
žodžių rašėją raportuota - pri
duota Laisvei:

Amalgameitų Unijos siuvė
jams duoda dvi savaites ato
stogų su apmokama pilna al
ga. Tai siuvėjai gali didžiuo
tis savo organizacijos turtin
gumu. Kuomet gauna atosto
gas su alga, žmogus gali ir 
toliau nuvažiuoti pasisvečiuoti.

Petras Grabauskas, vienas 
iš visuomeniškai darbščiųjų 
Brooklyno lietuvių siuvėjų, ai
dintis, teatrininkas ir dienraš
čio Laisves Direktorių Tary
bos narys, išvažiavo į Balti
more, Md., praleisti atostogas 
pas savo giminaičius. Išvažia
vo iš Laisvės pikniko, su bal- 
timoriečiais Ignu Krivicku ir 
Stasiu Raymondu, taipgi Mrs. 
Mary McDonald, šie visi trys 
baltimoriečiai buvo Laisvės 
piknike ir Brooklyne pasisve
čiavo.

Viešnios iš Kanados
Olga Joneliunienė iš Mon

treal, Canada, su mažamečiu 
sūneliu Eddie viešėjo Brook
lyne pas giminaitį K. Joneliu- 
ną ir jo šeimą. Ta proga .jie
du dalyvavo Laisvės piknike, 
taipgi lankėsi Laisvps įstaigo
je, pamatė, kaip daromas 
dienraštis. Abu sakėsi labai 
pasitenkinę vizitu mūsų mies
te, daug ko naujo matę.

Laisvės reikalams jie dova
nojo $2.

Pirm grįžtant namo, viešnia 
dar žadėjo apsilankyti pas sa
vo artimuosius, gyvenančius 
Pittstone.

Ona Buivydienė išvyko su 
savo draugo Visockiene į Con
necticut valstiją. Visockiene 
čionai lankėsi pas savo dukte
rį su jos šeimą, gyvenančia 
Brooklyne. Reporteris.

Mrs. Dominika Alksnis ir 
mažamete duktė Adelė iš To
ronto, Canada, atvyko praei
tą šeštadienį apsilankyti - pa
viešėti pas Alksnienės brolį 
Jurgi Nalivaiką, plačiai žino
mąjį ilgametį veikėją Laisvei, 
Aido Chore, Liaudies Teatre, 
Piliečių Kliube, kriaučiuose.

Brolis su seserimi buvę ne
simatę nuo 1913 metų, tad 
susitikę abu verkė iš džiaugs
mo. Viešnios dalyvavo Laisvės 
piknike praeitą sekmadienį, 
sakė, buvo įdomu pamatyti 
tiek daug lietuviško svieto vie
noje vietoje.

VAKACIJOS ROCKAWAY BEACH 
Rūmas, Lietuviški, Amerikoniški Valgiai 

Už $40 Į SAVAITĘ 

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

Vilniaus Instituto 
Reikalu

Vitkaus ir Skrobliausko gru
pės stalo (per J. Kairį) $1.60.

J. Juška pridavė $1.
Būtų gerai, kad pastebėju

sieji kitų įdomių dalykėlių pa
rašytų apie juos. Aišku, tojei 
minioje žmonių nei vienas vis-' 
ko nepastebėjom, visų nesuti
kom. R.

Dienraščio Laisvės piknike, 
įvykusiame birželio 30 d., 
Clinton Parke, gauta aukų 
Įrengimui Med. lost. Vilniuje 
nuo sekamų asmenų :

Anna Philipsie, Stamford, 
Conn., $100.

LPTK, Bridgeport, Conn, 
skyr. (per A. Jocį, ižd.), $100.

Kita šimtine gauta nuo ge
rų Lietuvos rėmėjų, kurie da
bar atostogauja New Yorke.

Varde Lietuvos žmonių, ta
riame širdingai ačiū!

L. Kavaliauskaitė,
LPTK Fin. Sekr.

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

Reinbardt’as Išvyko 
Apsilankyti pas Brolį

Frank Reinhardt, ridgewoo- 
dietis, kriaučių atostogų pro
ga išvyko į Buffalo, N. Y., at
lankyti ten gyvenantį, seniai 
matytą brolį. Taipgi žadėjo 
užeiti ir pas kitus lietuvius, 
kiek laikas ir sąlygos leis.

Reinhardt’as yra kriaučiuo- 
se patyręs darbuotojas, jau 
tūlas laikas yra šapoje pirmi
ninku. Jis taip pat darbuojasi 
kitose organizacijose yra na
riu Laisvės Direktorių Tarybo
je ir Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto skyriuje, jame 
atstovauja Lietuvių Am. Pilie
čių Kliubą.

Reinhardt’o atostoga prasi
dėjo gale praeitos savaitės, 
bet jis sako, kad Laisvės pik
niką jis niekaip negalėjęs ap
leisti, skaito per didele šven
te, tad faktinai ilsėtis pradė
jo tik pirmadienį. Ir atosto
gomis, beje, jis neketina vi
siškai ilsėtis, stengsis gauti or
ganizacijoms narių, Laisvei 
skaitytojų ar Lietuvai para
mos, jeigu tik pavyks susisiek
ti su tenykščiais lietuviais.

Daugelis krautuvininkų iš
kelia iškabas, kad jie nekels 
kainų, nors Kongresas su Se
natu ir užmušė kainų kontro
lę. Jie žada prisilaikyti prezi
dento prašymo, nekelti kainų

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir „Stone Are.
Drle Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLehmore 5-6191

Mrs. Alice Keizer, iš karto 
buvusi paskelbta žuvusia Sta
ten Island gaisre, atrasta ligo
ninėje ir tikimasi pasveik- 
siant.

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.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Skalius
(Shalinskas)

z

Funeral Home

L=A 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. g
Tel. EVergreen 4-9612

liraM

LAIKRODŽIAI
DA1MONTAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

lenciūgėliai, laketukai, 
valetai ir religijiniai 

dalykėliai

Fountamnės Plunksnos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.


