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Atomų Bomba ir Ožkos.
“Specialistai,“ Bet. . .
Laukan Anglus iš

Palestinos!
Naciai ir Jų Nuodai.
Būsima Mūsų Knyga.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS
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Dienraštis 
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Atominės bombos politikai 
laukė stebuklų prie Bikini sa
los. Jie stebuklų nesulaukė. 
Kaip nusivylė, kad ta bomba 
ne tik nenuskandino niekeno 
neginamus, ant vietos stovin
čius laivus, bet net ožkutės iš
liko gyvos ir ramiai šieneli 
kramtė, zuikiai šokinėjo ir 
šunys iš nerimo staugaliojo.

ir pradžio-

Dabar karo šalininkai išvil
ko seną, nudėvėtą pasaką: 
“Palaukite, ką apie tai pasa
kys specialistai.“ Sena gies
mė! Kada liaudis reikalavo 
atidaryti antrą frontą prieš 
Hitlerį 1942,194
je 1944 metų, tai tie ponai ir 
sakė: “palaukite, ką pasakys 
karo specialistai.“

Dabar žinome, kad antras 
frontas 1942 ir 1943 metais 
nebuvo atidarytas ne todėl, 
kad jis nebuvo galimas, bet 
todėl, kad Anglijos imperia
listai, priešakyje su Churchill, 
jo nenorėjo.

Tai ir atominės bombos 
specialistai aiškins “patyri
mus“ taip, ko jų politika rei
kalaus.

Vienas iš tokių “specialis
tų“ jau New-York Timese ra
šo, kad jeigu ožkos nenumirė, 
tai jos vis vien numirs.

žinoma, ypatingai tada, ka
da joms kokis “specialistas“ 
peiliu per gerklę perves. Juk 
ir laivų jau daugiau nusken
do, kaip du, nes kiti ištisas 
dienas degė niekeno negelbė- 
jami.

jai.

Albanija gal įstos Jugosla
vijos federacijon, lygiomis tei
sėmis su kitomis tos federaci- i 
jos tautomis. Tas išeitų nau-|

Iš Maskvos praneša, kad Ta
rybų Sąjungos emblemoj bus 
įrašyta visų šešiolikos respu
blikų kalbose obalsiai, jų tar
pe ir lietuvių. Iki šiol ten bu
vo tik vienuolikos respublikų, 
tai yra tų, kurios sudarė So
vietų Sąjungą pirmiau 1939 
metų.

savo 
Sovie- 
lenkų 
vietos

^.-Palestinoj britai tūkstan
čiais areštuoja žydus. Bet tas 
neduos tame krašte taikos, nes 
liaudis nori laisvės. Palestinoj 
bus taika tik tada, kada Ang
lijos imperialistai išvažiuos, o 
Palestinos žmonėms paliks pa
tiems tvarkyti savo reikalus.

Naciai Nuremberge 
kaltes bando versti ant 
tų už išžudymą 11,000 
Katyno miškuose. Ant
žudynių ištirta, kad tie žmo
nės buvo nužudyti nacių; pas 
juos rasta vokiški dokumen
tai — pinigai Ir pasportai.

Bet ta spauda, kuriai ne
apeina tiesa, tai vis tuos na
cių išmislus persispausdina. 
Tap daro ir New York Times.

Jeruzalėn — 54 žydai išsi
taisė tunelį ir pabėgo iš 
anglis kos koncentracijos 
stovyklos Sudane. Anglai 
jau sugavo 30 pabėgėlių.
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Reikmenys be Rainy 
Kontrolės Pabrango 

Iki 50 Nuošimčių
Republikonai Senatoriai Trukdo 
Kainų Apribojimo Panaujinimą

Washington, liep. 3. — 
Buvęs Ūkinio Pastovumo 
direktorius Chester Bowles 
įspėjo, kad jei nebus su
grąžinta kainų kontrolė, tai 
gyvenimo reikmenys dvigu
bai pabrangs per 20 dienų. 
Mėsa New Yorke pabrango 
20 centu svarui. O kai ku
rios krautuvės ją pabrangi
no jau 50 iki 100 nuošimčių.

Pieniniai bizniai ketina 
pakelt pieno kainą 2-3 cen-

tais kvortai. Kavos versli-! 
ninkai žada pabrangint ją ■ 
bent 7 centais svarui.

Daugelyj vietų mėtoma: 
laukan įnamiai, kurie atsi-, 
sako mokėt aukštesnes ren-' 
das.

Republikonai senatoriai I 
stengiasi užmušt kainų kon
trolę. Bet pranešama, kad 
demokratai gamina kainų; 
kontrolės planą, panašų į i 
tą, kokio prez. reikalauja. |

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SUSIVIENIJIMAS RAGINA 
KONTROLIUOTI KAINAS
Brooklyn, N. Y. — Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimas ragina ’Jungtinių Valstijų kongresą išleist 
įstatymą kainų kontrolei atsteigti. Susivienijimo cen
tras per sekretorių J. Siurbą tuo tikslu pasiuntė šias 
telegramas senatorių vadui Albenui Barkley ir kon- 
gresmanų vadui Josephui W. Martinui:
Senator Al ben Barkley
Washington, D. C.

In the name of 9,000 members of the Association 
of Lithuanian Workers I urge that you use the autho
rity and influence of your office to sponsor legislation 
to restore price controls effective during war time.

J. Siurba, Secretary.

Perša
Generolus į Atomų 
Jėgos Tvarkytojus

Jungt. Tautų Komitetas Svarsto 
Atomini Amerikos Planų

Bikini Atom-Bomh 
Ardo Pasitikėjimą, 
Pareiškia Maskva

Maskva, liep. 3. — Sovie
tu k o m u n i s tu laikraštis 
Pravda rašo, jog Amerika 
tokiais naujais atominių 
bombų bandymais, kaip ties 
Bikini sala, pakerta pasiti
kėjimą pasiūlymais, kuriuos 
amerikonai duoda dėlei ato
minės jėgos kontroliavimo 
pasaulyje. Maskvos radi
jas pabrėžė reikalą uoliai, 
drausmingai dirbti fabri
kuose, tvirtinti Raud. Ar
mijos discipliną ir stiprinti 
jos jėgas.

Nepulsim Amerikos, 
Sako Sovietu Atstovas

TEIS TAUNTONO MAJORĄ 
KAIP PALEISTUVI

c.

Taunton, Mass. — Išimta 
warrantas areštuot Taun- 
tono miesto majorą M. D. I 
Aldrichą dėl to, kad jis gy
veno, “kaip gašlus paleistu
vis” su savo sekretore Ei- 
leena L. Kelliher ir įtaisė 
jai kūdikį. Gręsia majoruiį 
kalėjimas.

Representative Joseph W. Martin 
Washington, D. C.

In the name of 9,000 members of the Association 
of Lithuanian Workers I urge that you use the autho
rity and influence of your office to sponsor legislation 
to restore price controls effective during war time.

J. Siurba, Secretary..

I Virtina, kad Atom-Bomba 
Būsianti Sėkmingiausia o 

(ivvybes Naikintoja

Amerikonai Išteisina Milioną ,v!£ Lri

Jaunesnių Nacių
Stuttgart, Vokietija. — 

į Generolas Lucius Clay, ka- 
: rinio gubernatoriaus pava- siąs sėkmingiausias 
! duotojas amerikiniame Vo
kietijos plote, paliuosavo 

! nuo tardymo ir .bausmės 
milioną buvusių nacių, 

i nesnių kaip 27 metų 
į žiaus. Bus teisiami tik na-!
■ cių vadai, kariniai piktada- 

! riai, '
■ militaristai ir pelnagrobiai.
Pasak generolo Clay, tas 

nauja- mį|įonas nacjų buvę perjau-

čioje Nevadoje išlikoBikini, liep. 3. — Nors 
i atominė bomba nenuskandi- 
i no nė vieno karinio didlai- 
vio, bet jinai būtų sunai
kinus visus žmones laivuo- 

j se per pusę mylios nuo ka- 
i ro laivo Nevados, į kurį 
I bomba buvo taikoma, sako 
šio bandymo vadai. Tai bū- 

s įran
kis žmonėms naikinti.

Bet ožkos ir kiaulės pa-; ponų šarvuotlaivį.

f"- AUTO. DARBININKU 
UNIJA REIKALAUS

veiklus hitlerininkai, ALGOS PRIEDU k n i r-i t* i i za I vi /v z*\ 1 n i
Washington, liep. 3.—Ni

kolajus Novikovas, ] 
sis Sovietų ambasadorius j ir nežinoj , d rj. 
Wash m g tone, pareiškė: sidgdami įĮ jJtlerininkų.
Sovietų Sąjunga niekuo-1 1

met nepuls Amerikos. So-! 
vietai nepradės karo 
prieš bet kurį kitą kraštą.” 
Nors užsieninėje politikoje 
yra ginčų tarp Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų, bet tie

nė FAŠISTINIAI LENKŲ 
TERORISTAI UŽMUŠĖ

206 ŽMONES

Detroit, liep. 3. — Jei gy- 
venimo reikme nys vis 
brangs, tai CIO Automobi
lių Darbininkų Unija lau
žys sutartis su kompanijo
mis ir reikalaus naujų algos 
priedų.

Varšava. — Ryšium
ginčai galės būti taikiai iš- balsavimais fašistiniai 
spręsti, sakė Novikovas.

SU 
len- 
206kų teroristai nužudė 

valdininkus ir kitus demo-

Naujas Karaliaučiaus 
Vardas—Kaliningrad

AME RIKONAI IŠVAIKĖ kratinius žmones.
JUGOSLAVŲ SUSIRIN

KIMĄ TRIESTE

Trieste. — Ginkluoti Am-

Washington. — Kareivį 
užlaikyt per metus dabar 
lėšuoja $590, neskaitant al-

don ir Albanijai, ir Jugoslav.- erikos kareiviai išvaikė 2,- gos.
000 jugoslavų susirinkimą į 

i didžiojoje Trieste aikštėje.,
T 1 • 1 • 'T-lSekama Lietuvių Literatu-1 Jugoslavai dainavo Inter

ros Draugijos knyga bus An-Į nacionalą.
tano Bimbos parašyta “PRISI
KĖLUSI LIETUVA.“ Tai bus 
jo patyrimai Lietuvoje, kaip 
Lietuva buvo nacių ir lietuviš
kų fašistų nuteriota ir kaip ji 
atsistato. Tai bus labai įdomi 
ir visiems reikalinga knyga.

Norintieji gauti tą knygą, 
tai dabar įst'okite į Literatū
ros Draugiją. Metinė , duoklė 
tik $1.50, ir rudenį gausite 
knygą, kai tik ji bus gatava. 
Knyga jau yra Laisvės spaus
tuvėj renkama.

Didelė jugoslavų ir jiem 
pritariančių italų minia pa
lydėjo į kapus darbininką 
Giorgio Giorgiutti, kurį nu
šovė vietinis policininkas.

MATĘS HITLERĮ 
NEGYVĄ

Maskva. — Sovietų vy
riausybė pervardino Kara
liaučių į Kaliningradą, pa
gerbti Michailui Kalininui, 
velioniui buvusiam pirmi
ninkui Sovietų Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo. 
Viena Maskvos gatvė taipgi 
pavadinta Kalinino vardu 
jo atminčiai pagerbti.

Nurnberg. — Buvęs Hit
lerio šoferis sakė teisme, 
kad jis pernai balandžio 30 
d. matęs Hitlerį negyvą jo 
kanceliarijoj Berlyne.

HOLLYWOOD MECHA
NIKAI LAIMĖJO 

STREIKĄ

ANGLAI KANKINI ŽYDUS 
PALESTINOS STOVYKLOSE
London. — Žydų Įstaiga 

Palestinai pranešė, kad An
glijos policija muša ir vi
saip kankina žydus koncen
tracijos stovyklose Palesti
noj. Anglai, be kitko, varu 
pilą žydams į gerklę skys
čius, kurie skaudžiai paliuo- 
suoja vidurius. Kai ku-

riem žydam suardoma svei
kata visam amžiui, sako ta 
įstaiga. K o n c e n tracijos 
stovyklose laikoma dau
giausia tokių žydų, kurie be 
Anglijos leidimo atvyko į 
Palestiną apsigyventi.

Hollywood, Calif. — Su
grįžo darban 10,000 mecha
nikų^ streikavusių prieš di
džiąsias judamųjų paveiks
lų studijas. Jie per dvi 
dienas laimėjo 25 nuošimčių 
algos priedą. Buvo susikir
timų su policija ir streik
laužiais. ’ .

ORAS.—Giedra, šilta.

San Francisco. — Miesto 
gatvekarių ir auto - busų 
streikieriai grįžta 
gavę algųs priedą.

dirbt,

5

Washington. — Karinis 
kongresmanų komitetas 24 

i balsais prieš 3 pasiūlė įsta- 
■ tyt bent vieną ar du aukš
tus karininkus į komisiją 
atominei jėgai tvarkyti. O 
tuomet generolai diktuotų 
gamint kuo daugiausiai ato
minių ginklų. Senatas pir
miau nubalsavo įsteigt ci- 

! vilių komisiją atominei jė- 
I gai kontroliuoti, ir pre
zidentas Trumanas užgyrė

tokią komisiją.
New Yorke Jungt. Tau

tų atominės komisijos ko
mitetas svarsto šiek tiek 
pakeistą Amerikos planą 
dėlei atominės jėgos kon
troliavimo pasaulyj. Čia 
Amerika taipgi planuoja 
vis dirbti atom - bombas ir 
pasilaikyti atominius sek
retus, iki visose kitose šaly
se bus sužiūrėti ir tikrai 
pažaboti atominiai dalykai.

PATYS ŽMONĖS NUBAUDĖ KpIiih ii Fca 
7I&IIR11 ITALU KARKTA nCll,,i 1/lUItJI LMŽIAURU ITALU FAŠISTĄ . n .

Roma. — Italijos valdžia 1*3^11131 SllS!t3rę 
paleido iš kalėjimo ir f ašis-1 i _ VL|lc:mlj 
tą kapitoną Mario Brambi-; •« I ICilC ludubllllu 

i lą, buvusįjį teisėją. Bet į _____
žmonių minia tuojau jį pz-| paryžius, liep. 3. — Pra
puolė ir užmušė. Brambi- nešama, kad Amerikos val

gios sprendimu, buvo nužu- stybės sekretorius James 
Sovietų užsienio

ir gal stipsiančios. Nuo ato
minių spindulių išdvėsė vi
sos pelės per pusę mylios

, , i : dyta daug patriotų - parti- ByrneS) Sovietu užsienio 
™ ZanU laike naCiU okuPaci3°s' Į reikalu ministeris Moloto-

Pletkauja, kad Trumanas
1 vas ir Anglijos užsieninis 
ministeris Bevinas priėmę

ucicb uci uuot: mynuis „ „ ~ • .... : •• --i i
huo vietos, kur sprogo ato- Prašęs 4 Teiseįns Laukan ' P’an?j°s pąs>ūiymą laiky-ti Trieste miestą ir artimą-minė bomba. Bet stambus i -------- , v , . . ,
vokiečių ša r vuotlaivis j Washington. — Johnas, * uoz$ aip tai ptautmę
Prinz Eugen už 3,000 pėdų Į O’Donnell, New Yorko Dai-isrę^ l.
išliko beveik nepaliestas.' ly News pletkininkas, para- 1 abai, gnai, te ie ą tiK 
Bomba, tačiau, suardė ja-įš§ savo laikraščiui, kad! smu kmmos ibi ga utino

prez. Trumanas, girdi, pa- susitarimo del Triesto ir 
raginęs keturis Aukščiau- in es’ 
siojo Teismo teisėjus pasi
traukti iš vietos. Prašomi 
esą laukan teisėjai Hugo L. 
Black, Robert H. Jackson, 
Felix Frankfurter ir Frank

i Murphy.
Prezidentas per savo se

kretorių Rossą griežtai už
ginčijo Daily News liežu
vautojo pranešimą; sako, 

! tai “grynas melas.”

PAKEISTA MIRTIES 
BAUSMĖ DVIEM 
PALESTINOS ŽYDAM

Jeruzalė, liep. 3. — An-: 
glija pakeitė mirties baus
mę dviem nusmerktiem žy-i 
dam, Irguno grupės teroris-1 
tam, bet nusprendė laikyti j 
juos kalėjime iki gyvos gal-1 
vos.

Lenkija Buvo Suėmus 
Du Amerikonus

VARŠAVOS VALDŽIA 
ATREMIA MIKOLAI

ČIKO ĮTARIMĄ

Sukilo Kariai-Kaliniai 
Ir Padegė Stovyklą

Watsonville, Calif.— 600 
kareivių - kalinių sukėlė 
maištą McQuade stovykloje 
ir padegė ją, mėgindami pa
bėgti. Sukilėliai bombar
davo sargus akmenimis. 
Tuo tarpu buvo pašaukta 
kiti kareiviai, kurie su aša
rinėmis bombomis aptroš- 
kino ir suvaldė kalinius. 
Sukilėliai sužeidė pulkinin
ką E. A. Everitt ir kelis

Varšava. — Lenkijos val
džia užginčijo valstiečiu va-, 
do St. Mikolaičiko įtarimą,' sargus, ir sudegino 36 me- 
būk vyriausybe savo nau- • dinius namukus, 
dai, girdi, sutaisius balsavi-į 

praeitą sekmadienį. | 
1 *1 v * • V 1 I

Varšava. — Balsavimų 
dienoj praeitą sekmadienį 
Lenkijos valdžia buvo suė-jnius^ praeitą .sekmadienį, i 
mus du Amerikos ambasa- Varšavos valdžia pasižada 
dos narius, St. Zagorski ir s m u 1 k meningai paskelbti 
E. R. Raymondą. Sako, jie balsavimų pasėkas visose 
varė propagandą prieš vai-1 stotyse. Tada, aiškiai pasi- 
džią. Amerikos ambasado- i rodys, kaip Mikolaičiko ša- 
riui pareikalavus, suimtieji lininkai tikrai pralaimėjo, 
buvo paleisti po 3 valandų | -------------------
arešto.

Sovietai Užginčija Pasaką j 
Delei Traktorių

Maskva. — Amerika su
laikė traktorių siuntimą 
Sovietinei Baltarusijai ir 
Ukrainai per UNRRA to
dėl, kad Sovietai, girdi, par
davinėju savo traktorius 
Argentinai. Sovietų vy
riausybė užginčijo tokį 
traktorių pardavinėjimą.

Detroit.—Protestui prieš 
i kainų kontrolės panaikini
mą, automobilių darbinin
kai žada neit darban vieną 
diena, c.

Berlin. — Kariniai Ame
rikos pareigūnai tvirtina, 
kad kitąmet ląbiau štokuos 
vokiečiams 
šiemet.

maisto, negu

RANKINAS APDRASKĖ 
FOTOGRAFĄ

Jackson, Miss. — Fašis- 
tuojąs kongresmanas J. E. 
Kankinas nagais kruvinai 
apdraskė rankas ir kaklą 

i ir suplėšė marškinius Asso
ciated Press fotografui, ku- 

j ris traukė Kankino paveik
slą prie balsavimų vietos. 
Kankinas išplėšė ir fotogra
fijos aparatą.

KALTINA KONGRESM. MAY 
Už KARO D A RBĮJ ŠMUGELĮ
Washington.— Senatorių 

tyrinėjamoji komisija atra
do parodymus, kad senato
rius Andrew J. May įpiršo 
savo draugams - kompani
joms karinius valdžios kon
traktus už $78,000,000. May 
yra pirmininkas kongreso 
komiteto kariniais reika

lais. Senatoriai tyrinėtojai 
sako, jog tos kompanijos 
pelnagrobiavo ir apiplėšė 
valdžią; jos perdaug bran
giai paėmė už valdžios už
sakytus karinius dirbinius.

New Jersey valstijai su 
ėjo 170 metų.
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Birželio 28 dieną Centra
linis Komitetas laikėme po
sėdį ir plačiai kalbėjome 
apie mūsų Draugijos padė
tį. Iš sekretoriaus praneši
mo pasirodė štai kas: Nors 
šiemet narinių duoklių mo
kėjimas stovi geriau, negu 
kitais metais, tačiau dar vis 
randasi daug narių, kurie 
tebėra duoklių, nemokėję. 
Be to, dar randasi 21 kuo
pa, iš kurių jokių duoklių 
nėra gauta. Tuo tarpu mū
sų Konstitucija nurodo, kad 
kiekvienas narys turi pasi- 
mokėti duokles iki liepos 1 
dienos. Norėdamas duoti

Atominės Bombos ‘Bandymas Prie Bikini Salos
Atidengimas atominės jėgos ir pasigaminimas bom

bos paakstino imperialistus prie agresijų. Nepasiseki- progą kiekvienam Draugi
niai įvairių konferencijų tarptautiniais klausimais iš- jos nariui užsimokėti duok- 
plaukė iš to supratimo, kad “mes turime atominę bombą.” į les ir pasilikti geram stovy-

poetę Salomėją Nėris, kuri 
neseniai mirė. Brošiūrą pa- 
rąšė žymusis Lietuvos rašy
tojas profesorius Antanas 
Venclova.

Nereikia jums, draugai, 
nė aiškinti, jog viskas taip 
labai pabrango ir dar žada 
daugiau pabrangti. Tuo tar
pu mūsų Draugijos narinės 
duoklės tebėra tos pačios. 
Todėl laikas nuo laiko esa
me priversti kreiptis į na
rius ir kuopas, kad nepa
mirštumėte prie progos pa
aukoti Draugijos knygų lei
dimo programai. Keletas 
šimtų dolerių aukų padeda 
Centraliniam Komitetui fi
nansiškai galą su galu su- 

! vesti.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

suvažiavimo jau būtų pra
dėta rengtis ir apie jį gal
vojama. Tai bus ne papras
tas suvažiavimas, bet suva
žiavimas didelės istorinės 
svarbos. Kaip žinote, 1947 
metais sukaks lygiai keturi 
šimtai metų nuo pasirody
mo pirmosios lietuviškos 
knygos! Visoje Lietuvoje 
šis istorinis įvykis bus at
žymėtas didžiausiomis iš
kilmėmis. Mes, Amerikos 
lietuviai, irgi neprivalome 
atsilikti. Mes nutarėme irgi 
šią svarbią lietuvių tautai 
sukaktį plačiai atžymėti, i 
Išrinkome komisiją išdirbi- ’ 
mui atžymėjimo progra-; 
mos. Taigi, mūsų Draugi-’ 
jos suvažiavimas bus dali-! 
mi tos sukakties atžymėji-! 
mo. Dėsime pastangas, kad šį pavasarį minėjome 35-! 
suvažiavimas butų masinio keriu metu Laisvės gyvavi- 
pobūdžio.

Pagaliau dėl šių metų 
knygos. Knyga vadinsis

L.L.D. Centralinis 
Komitetas.

IF ONE WERE looking for 
I -epics he would probably go 
to the pages of a history 
book. Rarely, if ever, would 
anyone expect or seek to find 
epics recorded in “comic” 
books. But recently we came 
across an epic of Lithuanian 
heroism in the colorfully il
lustrated pages of a “comic” 
book.

Sandwiched between heroic 
exploits of such heroes as Col. 
Carlson and Lt. Childers, be
sides others, was a piece en
titled “Maid of the Margiris” 
in an old edition of the comic 
book “It Really Happened.”

“Maid of the Margiris” is 
the story of the Lithuanian, 
guerrillas in their struggle 
against the Nazi invaders. It 
is the epic of Maria Melnikai- 
te, a leader of one of the gue
rilla bands and today a na
tional Lithuanian heroine.

The story, as it is told by 
“It Really Happened,’’ begins 
shortly after the Nazi inva
sion 
The

V®

Laisvės ReikalaiĮ les ir pasilikti geram stovy- 
Išbandymui atominių bombų jėgos sutraukta dide-! je, Komitetas nutarė duok- 

. Prie lių pasimokėjimo laikotarpį 
pratęsti dar trimis mėne
siais, būtent, iki spalių 1 
dienos.

Tat šiuomi raginame vi
sus narius, užsilikusius su • “Prisikėlusi Lietuva”. Ją 
duoklių mokėjimu, tuojau jau ruošia mūsų Draugijos 
pasistengt užsimokėti. Taip pirmininkas, 
pat prašome kuopų virši- niai lankėsi Tarybų Lietu 
ninkus ir šiaip veikėjus ryž-! voje ir parsivežė daug ver 
tingai pasidarbuoti, kad! tingos medžiagos apie Lie 
nebūtų nei vieno Draugijos | tuvos žmonių ir vyriausy-' įveikinimais? Jau po sukak- 
nario, kuris išsibrauktų dėl bės pastangas prikelti kraš-' tįes paminėjimo aplaikėme 
nepasimokėjimo duoklių, tą iš karo griuvėsių. Tiki-1 laiškelių sekamo turinio: 
Ta pačia proga, aišku, rei- mes, kad knyga bus įdomi ir I " Buknys, Brangus 
kia visur verbuoti naujus i svarbi. Tačiau, kaip atrodo, į Drauge: Prisiunčiu $25, ku- 
narius į Draugiją. ‘ į knygos pasirodymas šiek; riuos aukoju Laisvei ’ jos 

Kitas svarbus nutarimas, | tiek suvėluos. Prašome na-' 35-kerių metų sukakties 
I tai 1947 metais sušaukti; rius už tai Komitetui atleis-, proga...

i • 1 Su geriausiais linkėji
mą. Suvažiavimas įvyks ko-1 Be to, mūsų Draugijos, mais, pasilieku, Buvęs Ba- 
vo 1 ir 2 dienomis. Vietos' Moterų Komisija ruošiasi | y o n n i e t i s, g y venantis 
suvažiavimui dar nenusta- rėme joms išleisti brošiūrą Union N. J.” 
tėme. Bet svarbu, kad prie|apie didžiąją lietuvių tautos, “Tegyvuoja Laisvė per il- 

n_ u T” ~ 7^ T"? ~ ~ ~ ~ 8US metus, mes širdingiau
siai linkini dienraščiui Lais
vei dar spartesniu progresu

in the city of Vilnius. 
German military authori- 
are rounding up Lithuan- 

civilians for transporta- 
to forced labor in Ger-

ian 
tion 
many. Unknown to the Nazis 
Maria Melnikaite was meet
ing with the townsfolk plan
ning to thwart the Nazi ope
ration.

After some verbal opposi
tion to resisting the Nazis, 
Maria was able to convince 

i her comrades that resistance 
was the only possible course, z —o—

On the morrow, with the 
plans well laid, Maria and 
her guerilla band posing as 
humbled subjects report to 
Gestapo headquarters an hour 
earlier than specified in the 
German order. The Nazi 
chieftains are overjoyed by 
such obvious subservience on 
the part of the Lithuanian ci
tizenry. They suspect nothing. 
One of the officers'hastens to 
remark, “Over an hour early! 
These Lithuanians know their 
masters, inspector.”

—o—
The self-satisfied rulers are 

not aware that their joy is to 
be short lived. For a moment 
later all hell breaks loose. 
The outwardly humbled Lith
uanian citizens suddenly start 
hurling improvised bombs at 
the Gestapo headquarters. 
Explosions rock the building 
at its very foundation, before 
it bursts into flames that le
vels it to the' ground. Panic 
stricken Nazis trying to es
cape with their lives are 
mowed down by well placed 
tommy-gunners. This marks 
the first exploit in the gueril
la career of Maria Melnikaite 
and the first challenge of 
Lithuanian resistance.

—o—
Following the daring attack 

on the Gestapo headquarters, 
the guerillas are forced to 
flee into the forest. From their 
refuge in the woods the guer
illa band carries out xother 
daring raids on the Nazis.

In the city of Ukmerge they 
blow up a Nazi barracks. On 
a road leading out of the city 
they ambush a tank and a 
staff car.

—o—
Later the “Maid of the 

Margiris” outwits the Ger
mans by passing off a body 
wrapped in canvas as that of 
her own. In exchange for what 
the nazis believed to be her 
body they have given a peas
ant four machine guns. When 
the inspector uncovers the bo- 
ly he is shocked to see that 
it is not that of Maria Mel
nikaite but of one of his gen
erals.

lis karo laivynas iš 73-jų laivų prie Bikini salos, 
numetimo bombos ruoštasi labai stropiai per kelis mė
nesius laiko. Paruošime dalyvavo šimtai karo laivų, 
orlaivių, 45,000 komandierių ir jūreivių, šimtai moksli
ninkų ir politikų.

Laivai buvo arti vienas kito sustatyti, viduryj pa
statytas šarvuotis Nevada, į kurį buvo numesta bomba 
sekmadienį, 30 d. birželio, vakare. Ant laivų nepalikta 
nei vieno žmogaus; laivai stovėjo vietoj nesijudindami 
—geras cielius. Ant laivų buvo sugabenta tūkstančiai 
ožkų, šunų, kačių, žiurkių, kralikų ir kitų gyvūnų. I 
kiekvieną laivą buvo įtaisyta radio prietaisai perdavi
mui garso, kokį trenksmą ten sudarys atominės bombos 
jėga. ja

Rašyta daug, garsinta visaip. Vieni politikai, kurie 
gatavi atominės bombos jėgai prirašyti Japonijos pasi- 

, davimą, tvirtino, kad bomba padaro daugybę trilijonų 
laipsnių karščio, nuo kurio sutirpsta viskas—plienas, ce
mentas, jokia gyvybė negali išlikti! “Laivai bus sunai
kinti,”—tvirtino atominės bombos politikai. “Laivai bus . mūsų Draugijos suvažiavi- ti. 
išmesti aukštai į orą iš vandens”—rašė New York Times !: 
ir kiti laikraščiai.

Birželio 30 d. numetimas atominės bombos buvo ; 
painiotas .ir visame pasauly garsinamas. Iš kelių de- 
sėtkų “apžvalginių” laivų teikė smulkmeniškus radijo 

. pranešimus, kalbėjo ir nuo lėktuvo-bombanešio, kuris 
numetė tą bombą; kalbėjo ir per tuos radijo perduo- 
tuvus, kurių šimtai buvo įrengta ant tų laivų, kurie tu
rėjo būti bombos nuskandinti. Dešimtys milionų žmonių 
turėjo ne vien girdėti tos bombos sprogimą, bet net 
jausti radio bangomis jos jėgą. Vienas atominės bom
bos šalininkas kelios minutės prieš jos numetimą pa
reiškė: “Šį sprogimą girdėsite ne vien jūs, bet ir tie 
diplomatai, kurie nepasiduoda Jungtinių Valstijų politi
kai prie žaliojo stalo!”

“Klausykite!”,—pranešė iš Bikinį,—“dkbar girdėsite 
atominės bombos sprogimą...” Klausė milionai, bet nei 
atominės bombos sprogimo, nei radio bangomis jausmo 
negirdėjo ir nejautė. Pirmas prabilo lakūnas iš bom- 
bininko, kad bomba buvo numesta, kad “grybas kyla 
į viršų”...

Kada dūmai prasisklaidė, už kelių valandų po bom
bos numetimo, praskrido lėktuvai, o paskui priplaukė 
laivai tikėdamiesi nieko nerasti. Ir kokis buvo nuste
bimas, kad veik visi karo laivai buvo savo vietoj, tik 
ant kelių laivų buvo gaisrai. Išliko visi šarvuočiai ir 
kruizeriai. Tuojau iš 73-jų laivų nuskendo tik du trans
portai ir vienas laivas buvo apvirtęs. Po to, dar trys 

I nuskendo. Vėliau pasirodė, kad ne vien laivynas nenu
skendo nuo atominės bombos, bet net ožkos ramiai sau 
ėdė šieną, kralikai šokinėja, kaip ir nieko nebuvo, jūroj 
plaukioja žuvys! Tikras nusivylimas tiems, kurie pra
našavo plieno ištirpimą, jokios gyvybės negalėjimą iš- 

į z likti, laivų į orą išmetimą! Tiesa, vėliau nuskendo dar 
keli laivai, bet todėl, kad jie ištisas dienas degė niekeno 
negelbstimi.

Kokios išvados darosi iš atominės bombos “bandy- 
z ' mo” prie Bikini salos? (1) Mokslininkai dar pirm šio 

žygio sakė, kad tas bandymas nieko atominės jėgos rei
kale naujo neduos. Laivai paskirti sunaikinimui yra 

. • verti virš $100,000,000. Bomba, kuri buvo numesta kai
navo pagaminti $70,000,000. Patsai prisirengimas apie 
$350,000,000! Krūva pinigų ir jokios mokslinės vertės 
nedavė!

(2) Į karo sritį nieko naujo neįnešė todėl, kad ste
buklų neparodė. Atominė bomba buvo numesta ant 
stovinčių—pririštų laivų, kurie nejudėjo ir niekas juos 
negynė. Ji buvo numesta gerai, pareiškė lakūnas Swan- 

' eutt ir bombininkas Wood, tą patvirtino ir admirolas 
P. H. Blandy.

Pora dienų po jos numetimo Jungt. Valstijų karo 
laivyno sekretorius J. V. Forrestal pasakė, kad kaip bu- 

/ vo, taip ir bus statomi karo laivai, nes atominė bomba 
• neįrodė, kad jos pagalba jie sunaikinami. Gi admirolas 

k H. P. Blandy, kuris komandavo tame žygyj, pareiškė, 
kad ji padarė mažiau žalos, negu japoniški saužudiški 
lėktuvai “kamikaze.” Laivynui, kurio niekas negynė 
padaryta daug mažiau žalos, negu japonai padarė Perlų 
Uoste su paprastomis bombomis, kurios nekainavo $70,- 
000,000! Anglijoj karininkai sako, kad karo srity j šis 
bandymas nepakeitė padėties, kaip buvo, taip ir bus ar
mijos, laivynai ir orlaivynai.

Bet ir atominės bombos politikai gavo smūgį. Jie 
manė, kad prie Bikini salos išgązdins pasaulį, bet jie 
to neatsiekė.

kuris nese

i mo sukaktį. Daugelis svei- 
; kino Laisvę sukakties pro- 
; ga, daugelis parėmė ją fi
nansiniai. Tas buvo atžy
mėta specialėje dienraščio

i laidoje bal. 13-tos.
Tačiau buvo gerų dien

raščio Laisvės patriotų, ku-
I rie biskį pasivėlino su pa-

; . . Į laiškelių sekamo turinio:
I. “P. Buknys, Brangus

------  ------------------- -------------------------------------------- " M JMlrtLlgC. JL 1 IOjLUI 1V1U I\U“

I knygos pasirodymas šiek 'rįuos aukoju Laisvei jos

Bomba yra žiaurus įrankis, bet ji nebaisesnė už i sįaį linkini’ dienraščiui 1 ^ais- 
nuodingas dujas, už ligų perus, už šimtus paprastų bom- ve| jai. Spartesniu progresu 
bų. Ji turi būti uždrausta žmonių žudymui, kaip yra fengtį pirmyn ir kad dar 
uždrausta naudoti nuodingosios dujos, ligų perai, ir turi j igaUgtų dvigubai didesnė, 
būti siekiamasi, kad karai ateity būtų negalimi. 1 negu dabar ji yra. Prisiun-i

Po šio “bandymo” turėtų būt padarytas galas atomi-1 £įu ^ekį sįimoje $11.50, ku- 
nės bombos politikai, o dirbama tam, kad sutvirtinti i rįuos paskirstykite seka

mai: Už prenumeratą Geo. 
Braknio $6.50 ir auka Brak- 
nio $3. Auka Petro Tama- 
šiūno $1 ir auka Stasio Tva
ri jono 
George 
Mich.” 

Dvi 
Laisvės 
rusių vyrų prisiminimui pa
rėmė dienraštį Laisvę. Mrs. 
Škėma, brooklynietė su $10 
ir drg. O. Visockienė, iš 
Hartford, Conn, su $10.

Delegatai, grįždami iš 
LDS .Seimo, kuris įvyko 
Bostone, aplankė savo dien
raščio įstaigą.

Franas Wilkas, Wilmer
ding, Pa., fG. Braknis, Pon
tiac, Mich., Jonas šermukš
nis, Chicago; Ilk, Jonas A. 
K a z 1 a u skas, Pittsburgh, 
Pa., apžiūrėjo Laisvės 
spaustuvę, pasimatė su lais- 
viečiais ir apdovanojo savo 
dienraštį $5 kiekvienas.

Pranas Jočionis iš Det
roit, Mich., trumpai stapte
lėjo Laisvės raštinėje. Nu
sipirko namo šėrą už $25 
ir paaukojo $2.50.

Brooklynietis M. Krauja- 
lis per Aleką Veličką auko
jo Laisvei $2.00. Jis apgai
lestavo negalėsiąs dalyvau
ti Laisvės piknike, todėl 
skyrė minėtą dovaną.

Daugiau gražių linkėji
mų žodžiais ir finansinės 
paramos dienraščiui gavom 
sekamai:

Po $5.00:
kas, Shelton, Conn., taipgi 
davė $1 į fondą siuntimui 
L. į Braziliją; ALDLD 20 
kp. (per H. Žukienę) Bing
hamton, N. Y.; LDS 9-tas 
Apskr. (per S. Senkus), 
Springfield, Ill.; S. J. Anta
naitis, Lewiston, Me., An
tanas Lakickas, Coaldale, 
Pa.; Jadviga Vilčiauskienė,

pasaulinės taikos pagrindą, kad žmonės be baimės galėtų 
laisvai gerinti savo gyvenimą. Atominė jėga turi būti 
atiduota visuomenės civiliam naudojimui, kaip elektros 
jėga ir kiti išradimai.

Tikroji Bomba Sprogo Namie
Kada turčių spauda daug rašė apie karinius prisi

rengimus išbandymui atominės bombos Ramiajame Van
denyne, kada žmonių akys buvo nukreiptos linkui Bikini 
salos, tai tuo pačiu kartu Washingtone sprogo tokia 
bomba, kurios sprogimas palies mūsų visų kišenius!

Pelnagrobiai seniai dėjo pastangų, kad panaikinus 
OPA. Kongresas manevravo su visokiais pataisymais 
ir tai atvedė prie to, kad OPA faktiškai baigė gyvavi
mą. Jeigu liaudies griežtas reikalavimas nepadarys 
įtakos į kongresmanus, tai randų, maisto, drabužių ir 
kitų gyvenimo reikmenų kainos taip kils, kad jokiu bū
du negalės darbininkai pragyventi iš dabartinių algų! 
Pelnagrobiai tik ir laukė tos valandos, kada jie galės 
iškelti kainas ir apiplėšti visuomenę.

Atominės bombos sprogimas prie Bikinį salos, tar
tum tyčia buvo pritaikytas tam momentui, kada Wash
ingtone turėjo įvykti toki didelį pasisukimai. Atomi
nės bombos sprogimą bando panaudoti monopolistinis 
kapitalas ir jo diplomatai pravedimui savo politikos pa
saulyj ir užkorimui savo valios kitoms šalims.

Gi tuo pačiu kartu įvykiai Washingtone toki dideli, 
kad už mėnesio, kito, visi jausime jų reikšmę. Vienati
nis visuomenei būdas,suvaldymui tos pelnagrobystės yra: 
organizacijos ir piliečiai tuojau turi siųsti telegramas 
reikalaujant, kad kainų kontrolė būtų atsteigta. Tele
gramas reikia siųsti senatoriams Alben Barkley ir Ro
bert Taft, taipgi kongresmanams John McCormack ir 
Joseph Martin, kurie yra didžiumos ir mažumos senato 
ir kongreso vadai.

Padarykite tai šiandien!

Persitikrina
Vilnis rašo:
Sam P. Brewer, New York Times’o korespondentas 

rašo iš Belgrado, kad “kasdieną atydus tėmijimas Mi
chailovičiaus bylos įtikina, jog tūlų Amerikoje ratelių 
tvirtinimas, kad jis teisiamas neteisingai ir kad jam 
neduodama gintis, yra visai nepamatuotas.”

Įrodymai prieš Michailovičių yra geri. Jam leidžia- 
save ginti. Jis gali liudininkus statyti.
Michailovičiaus gynėjai Amerikoj, apart tūlų lakū- 
kurie gal tiki jį esant anti-naciu, yra fašistuojanti. 
gina Michailovičių, kad tuo būdu pasmerkti Jugos-

ma

nų,
Jie
lavijos valdžią. Tūli Michailovičiaus gynėjai Amerikoj
patys palaikė nacius.

Paties Michailovičiaus kolegos prisipažįsta, kad jie 
naciams bendradarbiavo.

I * .

! Huntington, L. L, N. Y.
Po $3.50: Peter Anus-; 

with, Newark, N. J.; dr. 
Butko, Chicago, HL; Joseph 
Kibildis, Bradford, Mass., 
J. Cibirka, Far Rockaway, 
N. Y.; Louis Šilabaitis, 
Brooklyn, Conn.; K. Plače- 
nis, Toledo, Ohio; A. Žilins
kas, Detroit, Mich.; A. Ker- 
šanskas, Philadelphia, Pa.; 
S. Leščius, Philadelphia, 
Pa.; Mary Anderson, Cam
bridge, Mass.

Po $3: A. ir L. Bekešiai, 
Rochester, N. Y., C. K. 
Bready, Brooklyn, N. Y.

Po $1: J. Barkauskas, 
No. Manchester, Conn.; 
Ona Zakarauskienė, Brook
lyn, N. Y.; P. Murmulis, 
Hoboken, N. J.; M. Griga
liūnienė, Toronto, Canada; 
Joseph Werbela, Earlville, 
N. Y.; Geo. Malinskas, 
B’klyn, N. Y.; John Laemy, 
Brooklyn, N. Y.

Po $2.50: K. Ragauskas, 
ir J. Matachun, abu iš Pa- 
terson, N. J.

J. Uzubal, Chicago, Ill., 
$2.00.

Geo. Malinskas, B’klyn,

11. Su pagarba, 
Braknis, Pontiac,

puikios dienraščio 
rėmėjos, savo mi-

I

Po 50c: B. Gasper, Grand 
Rapids, Mich.; Adomas To- 
torėlis, Hartford, Conn., J. 
Laurinaitis, Thomas, W. 
Va.; Peter Tijūnas, Detroit, 
Mich.; K. Yurkūnas, Wood
bury, Conn.; Jonas Žulys, 
Dorchester, Mass.

Naujų skaitytojų šiom 
dienom gavo šie prieteliai:

K. Lagunas, Springfied 
Ilk, A. M. Dambrauskas, 
South Boston, Mass., J. 
Gaitis, Brooklyn, N. Y., V. 
J. Stankus, Easton, Pa., P. 
Šlajus, Chester, Pa., A. 
Galkus, Philadelphia, Pa., 
H. Kairys, Pittsburgh, Pa., 
A. Venckevičius, Stough
ton, Mass.

Viso 9 nauji skaitytojai, 
vasaros karščiuose, tai yra 
gražus platintojų pasidar
bavimas.

Širdingai dėkojame dien
raščio platintojams ir au
kojusiems.

Laisvės Administracija

Anakreonas (gyveno šeš
tame šimtmety j pirm Kr.), 
vienas labiausiai garbintų
jų Graikijos poetų, lyrikas, 
vyno ir meilė dainius. Jis 
gimė Teoso mieste, Mažo
joj Azijoj. Didžiausios pa
garbos jis susilaukė jau nu
miręs. Jo gimtojo mieste 
Teoso vyriausybė ėmė tai 
pint jo paveikslą ant savo 
Siedinamų pinigų. Athenų 
A k r o p o lyje (garbingiau
sioje - miesto dalyje) Ana- 
kreonui pastatyta stovyla, 
vaizduojanti jį linksmoje1 
pusgirčio pozoje. Jisai daug 
eiliti - poemų parašęs, bet 
tik kelios .menkos nuotru
pos iki mūsų laikų išliko 
Tačiau šešioliktame šimt
metyje kas tai išspausdinę

Tragically, and because 
real life seldom has a Holly
wood ending, Maria Melnikai
te is finally captured by the 
Nazis. In reprisal,' the Nazis 
condemn the “Maid of the 
Margiris” to the gallows. A 
noose cuts her life short in 
the village of Dukstas, but the 
patriots inspired by her spirit 
carry on their guerilla activi
ties until the Nazis are driven 
from Lithuania.

graikišku eilėraščių rinkinį 
ir paskelbė, būk tai esą 
Anakreono parašytos odos- 
poemos. Vėliau, betgi, ta
no įrodyta, jog tų eilėraščių 
leidėjas tik panaudojo Ana
kreono vardą, idant geriau 
išgarsint savo leidinį.

A(
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CIO prezidentas Philip Murray tariasi su American 
Communications Ass’n prezidentu Joseph Selly, Int. 
Longshoremen’s & Warehousemen’s prez. Harry Brid
ges ir National Maritime Unijos prezidentu Joseph 
Curran. Paveikslas imtas pirm laimėjimo marininkų 
reikalavimu, tariantis streikui.

Laisve—Liberty, Lithuanian Dajly Trečias Puslapis

Baltimore, Md
Birželio 24 dieną Marylan- 

do valstijoj įvyko valdininkų 
i nominacijos, — pradedant 
1 nuo senatoriaus, baigiant su 
'vietos teisėjais. Nominacijose 
ne tik buvo sukelta daug riks
mo, bet ir šiaip nominacijos 
turėjo svarbios reikšmės. De
mokratų politinės mašinos 
galva, W. Curran, kuris sta

tydavo, arba užgirdavo pasta-! 
i tytus kandidatus, labai liko i 
sumuštas. CIO unijų užgirtasj 

i William Preston Lane, Jr., di-į 
Į dele didžiuma balsu nominuo- 
tas Į valstijos gubernatorius. | 
William Currano mašinos kan-1 

'didatai šmeižė W. P. Lane, 
įJr., būk jis susidėjęs su ko-į 
imunistais ir yra “pavojingas! 
! demokratijai.” Nežiūrint to 
' viso, Lane buvo nominuotas 
i didele didžiuma balsų, o re- 
, akcionieriai, kaip nykštukai, 
pasiliko užpakalyj.

Į senatorius buvo nominuo- 
.jamas valstijos gubernatorius, 

[ demokratas 11. R. O’Connor, 
prieš du terminu išbuvusį re- 

i akcionierių senatorių G. Ia 
i Radcliffe. H. R. O’Connor, di- 

* kiele didžiuma balsu nominuo- ne~'.tas į senatorius. O’Connor uz- 
. _ : girtas Darbo Federacijos uni-j

_ i 1 ka padai ė baldu fabii-iju yra vjenas reakcionie-
i tamsiai raina, šarvuotomis; ko darbininkai iš Paupio i rįus eurran mašinos įrankis, 
i sienomis automašina. Ji lė-! gatvės? Manote, jie paklus- > Tyd’ings, kurio terminas dari 
kė, plevendama susikupri- niai dirbo, ruošdami baisų-:■ nepasibaigė. Bet „ jau ir jo 

juodu brezentiniu jį hitlerininkų ginklą?

Pittsburgh, Pa.
Kaip SLA vice-prezidentas 

reklamuoja save ir SLA.
P. Dargis, sugrįžęs iš SLA 

seimo ir nubėgęs į Pittsburgh 
Press spaustuvę štai kokią re
komendaciją apie save ir 
padavė: “...This was 
nounced today by Paul 
gis, Pittsburgh member, 
was elected supreme vice
sident of the Alliance at its; 
New Haven, Conn., conven
tion. He said the Alliance I 
purchased $200,000 worth of; 
U. S. bonds to bring its hold-I 
ings
Tuo pačiu sykiu 
SLA narys ir kas tik seka or
ganizacijos stovį, žino, kad i 
SLA neturi nei pusantro mili
jono dolerių vertės bonų, su-i 
dėjus į krūvą visus bonus iri 
Šerus. Štai, ką SLA sekreto- 
rius reportuoja 44 seimui: vi-j 
šokių bonų ir Šerų yra nu
pirkta už $1,383.787.06. Ko
kiais išrokavimais tokia netei
singa reklama yra skelbia
ma apie SLA stovį ? Gal tik 
vienam “aukščiausiam” vice
prezidentui yra žinoma... 

—o—• 
Kokia Trumpa Atmintis 

Bakanas, aprašydamas Tė
vynėj apie Kostanto Šinkūno , pame Vilniaus priemiesty- ■ prieinamą, nenugalimą, 
mirtį, tarpe kitko, štai ką pa- . • Paupio gatvėje pasirodė 
sako: “...Lietuviško darbo | į J —.J
dirvoje, Pittsburgh o 
draugijose Kostulis 
gražią atmintį — visur dirbo į 
nuoširdžiai ir su atsidavi- v
mu...” Taip, Kostantas šin-i stogu, lyg žvėris paleistas 
kūnas dirbo ir dalyvavo lietu-; nUO grandines, 
vių progresyvių veikimuose, ir 
buvo «tas pats žmogus, kur vi
sados stovėjo progresyvių ei
lėse. Dirbdamas L.M. Draugi
jos gaspadorium, kur draugi
ja susideda iš visokių pažiūrų 
žmonių ir jau gerokas laikas 
kaip nesijautė geroj sveika
toj, negalėjo taip aktyviai da
lyvauti veikime, bet vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjo prie 
tų žmonių, kurie neša pagal
bą dabartinei Lietuvai. Užtai 
K. š. buvo atakuojamas gaba- 
liauskinių, kuriems ir p. Ba
kanas priklausė ir dabar pri
klauso. Bakanas, nori 
Piloto rolę... Sakau, 
trumpa atmintis pas 
žmones!

ir Sailors Union of theUnion

Norwood, Mass V

Tada ir Dabar

■
My

ž ii »
P® 
i«
ir ISgįŽĮSgj

Nariai Seafarers Int.
Pacific, abi AFL, čia matomame balsavime buvo nusi
tarę remti CIO marininkus streiku, jeigu tie būtų buvę 
priversti streikuoti. Jie taipgi protestavo prieš buvusį 
prez. Trumano pasimojima vartoti laivyną, pajūrio sar
gybinius ir War Shipping Administracijos samdinius 
prieš marininkus. Jie sake, jog toks prez. pasielgimas 
darbininkų bus skaitomas streiklaužiavimu.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Liet. Pagalbos Teik. Komiteto 
Pranešimas

Gegužės 24 d. čia įvyko , ’ 
svarbios prakalbos, kuriose 
kalbėjo Ant. Bimba, neseniai 
grįžęs iš Tarybų Lietuvos. Pra
nešimas buvo platus ir nuo
saikus. Po to, kai A. Bimba 
išdėstė apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje, buvo renkamos au
kos Tiriamosios Medicinos ir 
Vėžio Ligos Institutui Vilniu
je. Aukojo sekami asmenys: 
Juozas Galgauskas $25
Juozas Krasauskas $25
Anelia Valmaitė (Grybienė)

$25 * ' 
$25 
$25 
$25 
$25 
$25 
$25 
$25 
$25 
$25 
$10 
$10 
$10 
$10

Steve ir Julia Druzas 
Michael Uždarinis 

iRamalda ir Anna Zaluba 
■Jonas ir Anna Casper 
Jonas Grybas 
Piter Bataitis 
Antanas Aliukas 

i Leonas Trakimavičius 
[Vincas žilaitis 
. Jonas Niaura 
■Mary Davidonienė 
Juze Pastarnak 
Victor ir Minnie Kroll

į Jonas ir Stafanė Budrevičius 
$10 
$10 

$5 
; $5 

$5 • 
$5 . 
$5 
$5 
$5 * 
$5 
$5 
$5 
$5\ 
$5 
$5 
$2 
$1 
$1 
$1 
$1 
$1 
$1 .

Darbo Valstiečiai Įsijungė į 
Priešgegužines Soclenk- 

tynes
Švenčionys. — Švenčio

nių valsčiaus darbo valstie
čiai, vykdydami šio pavasa
rio sėjos darbus, s^vo tarpe

j žvaigždė gęsta, sykiu su visais 
Visiškai ne. . . Kitą dieną |reakcionieriais.

' • Mašina su: darbininkai išsibėgiojo, iš-į Senatorius TydingS> per
cypė stabdžiais ir, tarsi i sislapste. Šimtai baltų, ne- leta metu sekmadieniais 
dantimis įsikabinusi į že-! baigtų dėžučių liko gulėti !rė(iavo radijo pusvalandį"

i mę, sustojo prie baldų fab- fabriko kampuose. Vokie 
riko vartų.

• Grupė vokiečių kariškių' naudoti, 
iššoko, tuoj puolė į duris, o 
iš ten laipteliais, nusileido 
į kiemą, kur iš cechų sklido į prie šito fabriko, ant kurio 
lygus ir skambus piūklų 
dūzgimas.

Vienas iš vokiečių atsive
žė brėžinį, susuktą į vamz
delį. Jis jį išskleidė prieš 
sušauktus meisterius.

—Nedelsiant sustabdyti
visus darbus. Nuo šios mi
nutės visos mašinos iš vi- • vusiomis giraitėmis.
sos čia esamos medžiagos! Kaip paprastai, prieš| 
gamina tik šitą!.. . skirtą darbo valandą, laip-pamos

Kai sušauktieji pasilenkei toliais į kiemą leidžiasi dar- įgalima jų išgarsintu 
ir pasižiūrėjo į brėžinį, ten, bininkai. Jie darbo rū-|buvo S*1 lr per mažai, 
kur rodė įbestas vokiečio buose, žvalūs, gyvai šneku- n?rs butų susirinkę visi

. .. 1 „ v. • . rrn-i v. T . VOS RKniT.VT.m31 T.m D11L11

...Tai buvo prieš dvejus i tūkstančiais tokių minų 
metus, vidurvasaryje. Ty-i ginti miestą, padaryti jį

čiam nepavyko jomis pasi-

... Ir štai aš šiandien vėl
I 1 ’vartų kabo užrašas: Vals
tybinis baldų fabrikas “Vil
nius.” Plazda gegužės šven
tės papuošimai, teikdami 
ramiai gatvei skaistų at
spalvį, o šalia švita žalumy
nais nusikloję miesto kal
nai, su pumpurais apsikro-

į tą pusvalandį šmeiždavo

ke-| 
tu-I 

Per j 
jis,

kas tik būdavo darbininkiška. 
Unijas šmeiždavo visokiais 
būdais. Dabar, be abejo, ir 
pats žino, kad jo dienos kaip 
senatoriaus, jau suskaitytos.

Į miesto majorus nominuo
tas tas pats reakcionierius re- 
publikonas F. R. McKeldin.

Į mažesnes vietas nominuo
ti reakcionieriai, Curran maši
nos įrankiai.

pradėjo soclenktyniavimą i 
| darbo našumui pakelti ir ■ 
tuo pačiu atžymėti 11946 me- ■ 
tų Gegužės Pirmąją. Jie, ■ 
savo bendrame susirinkime 
iššaukė į socialistinį lenk
tyniavimą Adutiškio valse.. 
darbo valstiečius ir priėmė 
įsipareigojimus:

Birželio 28 d. drg. Prusei- 
ka lankėsi pas mus su pra
kalbomis. Prakalbos buvo ren- 

ant greitųjų, nebuvo 
žmonių 

Kad 
Lais- 
buvęves skaitytojai, tai būtų 

gana geros prakalbos.pirštas, ant kurio buvo už- čiuojasi. Tik šiandien jų 
mautas žiedas su kaukuole, pirmas žingsnis nukreiptas 

I nustebo. Popierio lape, | ne į savo cechus, prie stak-
plonom, melsvom linijom lių, bet į raudonąjį kampelį. Į ly Workeriui ir. Vilniai.
buvo nubraižvta tik ketur- Erdvi patalpa greit prisipil- rinkta $22.

Aukojusių vardai ir pavar-

Aukos buvo renkamos Dai-
Su-

Vienybė Neturi Pasisekimo

Smetonininės pakraipos, se
noviška gazieta 
tuvninkų, kurią 
pravardžiuodavo 
žuvininkų, kai
velionis J. O. širvydas, dabar 
perkrikštyta į Vienybę, bet 
progresas mažai skyriasi. Vie
nybė mūsų mieste neturi pasi
sekimo, nes tiktai vienas ją 
prenumeruoja. Dar vienas už
sisakė Vienybę už dolerį, ale, 
sako, kaip į balą jis numestas. 
Maniau, kad dabartinis redak
torius ponas Tysliava, yra ky- 
tras žmogus ir permato poli
tiką. Pasiskaičius jo pirmame 
puslapyje pastabas “Dabar,” 
No. 26,« štai ką randi: “Tai 
atsiminkite 1941 metus, birže
lio šiurpulingas dienas, kai 
žmonės buvo grūdami ir veža
mi į Sibirą. . . Taip tai buvo 
prieš penkis metus, kai Lietu
vos žemėje susikibo du slibi
nai 
ju/

Juokis ir voliokis iš tokio 
Tysliavos durno rašo. Vokie
čiai - naciai barbarai iš pasa
lų užpuolė Sovietų Sąjungą; 
jie ugnimi ir kardu naikino 
viską ir Tysliava tai žino, bet, 
va, jis mulkina savo nelaimin
guosius skaitytojus ir gana! 
Lietuvos žmonės žino ir pažįs
ta vokiečių geležinę kurką. 
Hitlerinis slibinas puolė ir ri
jo kaip koks bestija darbinin
kų valdomą šalį, pakol galu
tinai paspringo, ir mes |ai ži
nome. Tiktai smetoninio plau
ko žmonės yra aklai užsimer
kę, o jų agentai bastosi po 
plačią Europą, skleidžia me^ 
lagystes ir išmaldų kaulija.

V. J. Stankus.

buvo nubraižyta tik ketur- Erdvi patalpa greit prisipil- 
kampė dėžė, su skylute vi-1 do stalių, dažytojų, tekinto- 
duryje.

—Reikės poliruoti, dažy
ti?

—Ne. Tik piaustyti, gręž
ti, kaip nurodyta, sukalti ir 
dėti į šalį.

Darbas atrodė nepapras
tai menkas, lengvas, tikri 
niekai...

Vokietis dar pridėjo:
—Jei užsakymas nebus 

tuoj pat pradėtas vykdyti 
—fabriko darbininkai atsa
kys šitaip...

Ir vokietis brūkštelėjo 
pirštu pakaklėje.

Pradėjo kaukti fabriko 
mašinos. Pušinės, lygutės 
lentos slinko po piūklais, 
kurie, atrodė, pradėjo liūd
niau, gailiau kaukti. O pa
pilkėjusiuose darbininkų 
veiduose slankiojo nerami 
mintis.

Kam gi reikalinga? Ką 
darys iš viso šito priešai? 
Ar jie, fabriko darbininkai, 
nedaro tik kokio pikto dar
bo?

Netrukus viskas paaiškė
jo. Būsimos medinės dėžu
tės buvo ne kas kita, kaip 
dėžės, skirtos pripildyti 
s p r ogstamajai medžiagai, 
skylutė viršutiniame dang
tyje — įstatyti degtuvui. 
Tai buvo griaučiai sunkaus 
tipo minai.

O tuo tarpu savieji jau 
artėjo ir mūšio trenksmas 
girdėjosi už Vilniaus kalvų. 
Be abejo, vokiečiai galvojo

jų. Tilsta kalba, visi nu
kreipia žvilgsnius į darbi
ninką Peleckį, kuris prade
da:

—Draugai! Jūs visi žino
te, kad šie metai — pirmieji 
penkmečio metai. Per juos 
ir per sekančius mes turi
me visas jėgas įtempti, kad 
atstatytume vokiečių su
griautą kraštą. Jūs visi ži
note, kad mūsų fabrikas, 
kitaip sakant, mes, jau 
bar esame įvykdę visą 
vo pusmetinį planą, o 
landžio mėnesį davėme 
nuoš.

Žmonės galvų linkčioji
mais pritaria kalbėtojui. 
Taip, tai tiesa, ką kalbą 
darbininkas Peleckis. Šian
dien darbas vyksta jiems 
visiems visai kitaip, kiek
viena darbo diena dabar— 
laisva,- džiugi, prasminga; 
kuriamojo, tarybinio darbo 
diena.

’ —Valstyb. paskola TSRS 
liaudies ūkiui atkurti ir iš
vystyti yra priemonė su
kaupti sumoms, reikalin
goms naujoms statyboms, 
mašinoms, naujiems fabri
kams įkurti. Visa tarybi
nė liaudis rašosi šią pasko
lą. Ar paskolinsime, drau
gai, ir mes valstybei?

Akimirka, ir susirinku
sieji duoda savo atsakymą.* 
Jis sugriaudžia vieningai, 
iš dešimčių krūtinių, susi-

(Tąsa 5-me pusi.)

da- 
sa- 
ba- 
150

A. Janavičius $5.
Po $2: Juozas ir Ona 

tuvai, J. ir F. Deltuvai.
P. Paserckis $1.45.
Po $1: V. Stankevičia, J. 

Ančiukaitis, J. Ilgūnas, J. 
Straus, M. Sellser, L Krivic
kas, E. Stankevičienė, K. Ješ- 
kauckas, J. Balsys, A. Pašu- 
kinis.

Po 50c: J. Karnišauskas ir 
S. Bartašienė.

Del-

Liepos 8 d. įvyks Literatū
ros Draugijos 25 kuopos, pus
metinis susirinkimas. Tai, bus 
Lietuvių svetainėje. Nariai 
kviečiami atsilankyti, bus da- 
renkama valdyba.

John Balsys.

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT, CONN.

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

(153-154)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Liberty Park šerininkų 

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, sekr.

(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)

• įt'4 ’'ė f
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Anykštietės Ruošiasi 
Gegužės I-jai

Anykščiai. — Artėjant Andrius Grigūnas 
darbo žmonių šventei, Ge- Marcelė Krasauskiene 
gūžės Pirmajai, Anykščių MarV William Navickas 
valsč. moterys, vadovauja- ^ry Valma _ 
mos moterų organizatorės ’?ne -j -n i.- - • Elzbieta Karalienedrg Pumputienės 71SU Elzbieta Kurulienė 
smarkumu ruošiasi tą sven- An(lrius h. olga Zaruba 
tę tinkamai paminėti. I p Kastackienė

Miestelyje iš darbininkių,. A Brazdiunienė 
tarnautojų ir valstiečių mo- p Kazokevičius 
terų tarpo yra suorgani- p’ Sarapienė 
zuotas choras, susidedąs iš Charles Vaišviela 
30 asmenų. Chorui vado- D. Mikunienė

1. Laiku j vauja drg. Lisauskas. Tris; M. Misevičienė 
baigti žemes paruošimą se- kartus per savaitę moterys A. Vitartienė
jai ir 70% paruošto ploto , mokosi tarybinių dainų. Jau 
užsėti ligi Gegužės Pirmo-! per trumpą laiką yra išmo- 
sios. 2. Įnešti į valstybės iž- kusios 4 tarybines dainas, 
dą ligi Gegužės Pirmosios jų tarpe Tarybų Sąjungos 
visus atsilikus, nesumokė-. himną ir lietuvių tautos 
tus valstybinius mokesčius giesmę.
už šių metų I-ąjį ir Il-ąjį Be to, Gegužės I-mosios 
ketvirčius. 3. Ligi Gegužės dienos proga moterys yra 
Pirmosios pristatyti valsty-1 numačiusios parodyti vi- 
bei I-jo pusmečio žemės ū- suomenei 2-jų veiksmų pje- 
kio paruošų produktus. sę “Laimę.”

Žinios iš SSRS
Motociklių Fabrikas Kijeve
KIJEVAS, balandžio mėn. 

1 d.—Kijeve sparčiais tempais 
statomas pirmas respublikoje 
motociklių fabrikas. Įmonė 
gamins mažo litražo mašinas 
2.3 arklio jėgos pajėgumo.

Baigiami statyti instrumen
tinis, remonto - mechanikos, 
elektrinis ir montažo cechai. 
Pirmose “Pergalės dienos” 
metinėse stos į rikiuotę lieja
masis cechas. Kartu su korpu
sų statyba vyksta įrengimų 
montažas.

Liepos mėnesį fabrike bus 
surinktos pirmosios mašinos.

Sudedamieji Namai Individu
aliniams Statytojams

MASKVA. — Statybinių 
medžiagų pramonės ministeri
jos Penzos, Mordovos ir Ulia
novsk o namų statomieji fabri
kai išleido pirmąją partiją su
dedamųjų namų individuali
niams statytojams. Kiekvieni 
namai turi du kambarius, vir
tuvę ir verandą.

Iš lauko namai apmušti me
dinėmis malksnomis, o viduje 
iškloti lengvomis izoliacinėmis 
medžiagomis — ševelinu ir 
mineraline vata.

Kartu su namais statytojas 
gauna plahą ir braižinius, pa
gal kuriuos jis gali juos sudė
ti be specialistų pagalbos.

Šiais metais ministerijos na
mų statomieji fabrikai paga
mins dhugiau, kaip 500 indi
vidualinių namų. Jie skiriami 
darbininkų gyvenvietėm, ypač 
nuo vokiškųjų okupantų nu
kentėjusiuose rajonuose.

Statomi Butai Armėnams, 
Grįžtantiems iš Užsienio 

| Tėvynę
JEREVANAS, kovo mėn.
d. — Ryšium su laukiamu

žymaus armėnų skaičiaus su-
30

jie 
gy- 
Je-

grįžimu iš užsienio, nes 
pareiškė norą persikelti 
venti į tarybinę Armėniją, 
revane prasidėjo didelė butų
statyba. Joje dalyvąuja daug 
ministerijų, ūkinių organizaci
jų ir įvairių žinybų. Jerevano 
statybos trestas dabar baigia 
žemes darbus 70 gyvenamųjų 
namų pastatyti. Iš Jerevano į 
Archangelską komandiruoti 
žmones miško medžiagos pa
ruošti.

Naujų pastatų projektus 
ruošia žinomųjų armėnų ar
chitektų grupė.

Aukso ir Sidabro Medaliai 
Suvorovo Mokyklų

pasižymėjimu 
mokslą suvoro- 
bus įrašomi i 
kuri įrengiama

MASKVA. — TSRS Gink
luotųjų pajėgų ministerijos 
vyriausioji kadrų valdyba pa
darė eilę pakeitimų ir papil
dymų “Suvorovo mokyklų au
klėtinių elgesio ir vidaus tvar
kos taisyklėse.”

Suvoroviečiai, išlaikę bran
dos atestato egzaminus, apdo
vanojami aukso arba sidabro 
medaliais. Su 
užbaigusiųjų 
viečių vardai 
garbės lentą,
mokyklos aktų salėje. Be to, 
pasižymėję moksle gaus ver
tingų dovanų ir pagyrimo la
pus.

Pavasario Muge Leningrade
LENINGRADAS, kovo mėn. 

29 d. — Leningrade pirmą 
kartą po karo balandžio me
nesį prasideda didelė pavasa
rinė mugė. Joje dalyvaus Le
ningrado, Pskovo, Naugardo, 
Velikije Lūki sričių, Estijos 
TSR prekybinės organizaci
jos. Pasiųsti kvietimai Ukrai
nos TSR ir Krasnodaro kraš
tui.

Erdvioje mugės aikštėje bus

A. Kazlauskienė
S. 'Zenis
V. Misevičius
R. Daunis
Mary Sadauskienė
A. Vaitkevičius

Iš viso sudėta
Tiek buvo sudėta prakal

bose. Aukotojams nuoširdi pa
dėka !

Be to, vietos LPTK darbuo
tojai sutaisė penkis didelius 
drabužių baksus — sutaisyta 
pas N. Grybienę namuose. M. 
Uždaviniui paprašius J. Kra
sausko, jis savo mašina nuve
žė į geležinkelio stotį ir tapo 
išsiųsta į Liet. Pagalbos Tei
kimo Komiteto centrą New 
Yorke.

Visiems draugams ir drau
gėms, aukojusiems drabužių 
LPTK taria viešą padėkos žo
dį.

Taipgi dėkoja visoms drau
gėms ir draugams, kurie pri
sidėjo su darbu rinkime ir tai
syme rūbų. Daugiausiai toji 
garbė priklauso N. Grybienei, 
O. Kasper, A. Karalienei, M. 
Krasauskienei, O. Zurubienei, 
M. Sadauskienei, A. Jasukė- 
nienei, S. Budrevičienei, J. 
Družienei, A. Kazlauskienei, 
J. Budrevičiui, A. Arubai ir 
M. Uždaviniui. Kada tik su
minėtosios draugės būdavo 
pakviestos, tai jos vakarais at
eidavo ir gelbėdavo taisyti 
drabužius. Tenka priminti tą
jį faktą, kad N. Grybienė at
liko už vis didžiausią darbą, 
— jis buvo dirbamas jos na
muose ir jai todėl teko dau
giausiai dirbti.

M. Uždavinys, 
LPTK Sekretorius, 
16 Folan Ave., 
Norwood, Mass.

$434.00

i

(

v.

pastatytos kelios dešimtys dai
liai apipavidalintų paviljonų, 
daug kioskų, restoranų, arba
tinių. Atvežama šimtams mi
lijonų rublių prekių, 
gradiečiai 
įvairiausių 
dirbinių: 
drabužių, 
metalinių 
plastmasės 
jonų 
tiečiai 
žoves, 
žemės

Mugė truks mėnesį.

Lenin- 
galės nusipirkti 
plataus vartojimo 

siuvinių, avalynes,, 
trikotažo, b^hįų^ 
ir stiklinių 
dirbinių. 30 pkVjf^

kolektyvinių ūkių 
pardavinės mėsą, 
bulves, pieną ir 

ūkio produktus.

■>

fa‘AM

vals- 

kitus.
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Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Vasario 21
Pasiekiu 

Manau sau:
Helsinkį. Viskas eina kaip iš pypkės. 

“Too good to be true.”
Poryt traukiniu važiuoju iki Suomijos Turku-Abo, 

o iš ten laivu j Stockholmą. Ten gi, sako, laivą į Ame
riką galima gaut vasario 26 ar 28! Vadinasi, ten irgi 
tereikės laukti vieną dieną!
Vasario 24 d.

Jau ir Stockholme! Oras taip bjaurus: pusto, šalta. 
Prisišlieti gavau viešbutyje, tik skersai gatvę nuo laivo 
apsistojimo. Puikus viešbutis, berods gerai nulups.

Kelionė laivu buvo gana įdomi. Niekados nebuvau 
matęs laivo plaukiant užšalusiomis jūromis. Mat, mūsų 
laivas plaukė pakraščiu gana gerą kelionės kavalką. 
Iš abieju laivo šonų storas, gal daugiau kaip 15 colių 
ledas, o laivo kelyje ledas suskaldytas į didžiules lytis. 
Laivas lėtai stumiasi per jas: kaip koks milžiniškas 
plūgas!

Nežinojome, kas mūsų laukia, tai yra, aš nežinojau, 
kas laukia: ėmiau ir gerai pasivalgiau gana vėlai, jau 
po vienuoliktos naktį. Švedų maistas geras ir jo duo
da daug, o čia vis tiek užmokėta kartu su bilietu, tai 
argi žmogus atsisakysi nuo valgymo, kad ir taip vė
lai! Pasirodo, kad visur reikiama gudrumo ir apsuk
rumo. Nesupratau, kodėl žmonės, vos spėję įlipti lai- 
van, skubinasi į valgyklą. Dalykas ot kame: svieto 
daug, o vietų mažai, visus sykiu susodinti negali. Taip 
sakant, bus trys stalai? Aš gi greitai neužsiregistravau, 
pražiopsojau, tuo būdu tik ant trečio stalo galėjau pa
valgyti.

Kaip ten nebūtų: Kada nors į poryčius mūsų lai
vas, matyt, išsimušė iš ledų į atvirą jūrą. Ir pradės lai
vas suptis, vartytis, sienos tik braška, net lovoj sunku iš
silaikyti! Pabundu, ant širdies taip bloga, norisi vemti, 
bet negalima pravemti. Išsiritęs iš lovos, įsidedu į van
denį citrinos (lemono) miltelių, geriu vieną stiklą, geriu 
kitą, geriu trečią! Ir vėl lovon: kaip bus, taip bus, visgi 
gal nenustipsiu, manau sau. Bloga, kankina. Matau 
kur pakliuvau! Paraliai paimtų. Argi aš tokios bez- 
obrazijos tikėjaus?

Taip bedūmojant, besikankinant ir beblevy’zgojant, 
:aip ant kokios didžiausios laimės, vėl laivas įplaukia 
užšalusią jūrą, nustoja supęsis ir mano bėdos pasi-

laivo galą, nes ten ūžimas ir supimas nesvietiškas. Ties 
viduriu gi laivo galima pavaikštinėti. Švedų laive ties 
galu, tiesiai ant inžinų, buvo laivo įgulos kambariai. 
Jie pripratę prie supimo, jie gali pakęsti. Čia gi, ant 
“Hunter Victory”, mes būsime auka... Taip man at
rodo ir neabejoju! Bet turėsime iškentėti. Džiugu, kad 
ir tokį patarnavimą gauname.

Vienam kambaryje devyni vyrai būsime—nė vienos 
moteriškės visam laive. Tai irgi nenormalu, nenatura- 
liška. Visi jaučiame, kad kelionė bus nuobodi.

Dar gerai, kad tik devyni esame. Lovų yra aštuo
niolika, juk galėjo visos būti pilnos! Tai būtumėme bu
vę kaip silkės bačkoje.

Manau, kad aš nelabai patiksiu kitiems šio kamba
rio įnamiams. Mat, aš noriu rašinėti. Niekas kitas 
mašinėlės neturi ir nerašo. Aišku, kad jiems mano 
mašinėlės barškėjimas (o laive tartum ir mašinėlė gar
siau barška) nepatiks. Todėl reikės stengtis kuomažiau- 
sia juos “erzinti”...

Stockholmą apleidom pirmą valandą po pietų. Sun
ku laivui išsiristi iš šių siaurumų. Įlanka užšalus, tik 
siauras aplaužyto ledo kelias. Didžiulis laivas ne visai 
sutelpa, turi veržtis ir prasiplatinti tą kelią; O šonuose, 
kur nesulaužytas, ledas gana storas. Bet palengva ka
samės pirmyn. Gi kur nėra ledų, sakoma, mūsų laivas 
gali daryti nuo keturiolikos iki šešiolikos mylių į va
landą.

Maistas, atrodo, bus geras. Maistas amerikoniškos 
rūšies- 
ant švedų laivo. Vakarienei, štai, davė kepto steiko, 
bulvių, žirnių, pajaus ir šaltakošės. Kurie' nebijojo per
krauti savo nelaimingą pilvą, tai galėjo prisivalgyti iki 
perviršio, • w 4 & Į O

IŠ BRAZILIJOS PADANGĖS
Netekome Draugo

S. PAULO. — Po trejų me
tų sunkios inkstų ir širdies li
gos, kovo 6 d., pasimirė Ka
zys Bikelis. Kilęs iš Utenos, 
atvyko į Braziliją; kaip ir visi 
kiti, jieškoti didesnio duonos 
kąsnio. S. Paulo provincijoje 
praleido visus emigranto sun
kumus; vėliau apsigyveno Sao 
Paulo mieste. Sunki darbinin
ko kova už duonos kąsnį, sau 
ir šeimai galutinai pakirto jė
gas, ir 44-tus metus eidamas, 
paliko visus rūpesčius savo 
žmonai Cicilijai. Liko 8 naš
laičiai, iš kurių 5 mažamečiai.

Velionis buvo progresyvus 
žmogus, skaitė pažangią spau-

Sao Paulo” rašo, kad Rio de į 
žaneiro politinė policija už
puolė darbininkų profsąjungi-! 
nę organizaciją “MUT,” t.y., . 
Darbininkų Vienijimosi Jude-' 
jimą. ši organizacija įsikūrė 
1945 m., bal. 30 d. ir per vie- 
nerių metų gyvavimą buvo vi-, 
saip policijos kliudoma. Kelis 
kartus buvo pasimota ją už
daryti.

Mums, lietuviams, ši profsą-! 
jungų organizacija taipgi yra 
artima ir mes joje dalyvauja
me, nes tuo būdu, kartu su 
braziliečiais darbininkais, ko
vojame už žmoniškesnį gyve
nimą. Ką atsieks “MUT” soli- 
darėje kovoje, tuo ir mes lic-

dą ir savo vaikus toj dvasioj ’tuviai pasinaudosime.
išauklėjo. Duktė Konstancija 
(dabar vedus) ilgą laiką da
lyvavo buvusio “Ryto” chore; 
2 sūnūs, Balys ir Jonas, uoliai 
dalyvauja organizacijoje ir 
atsakomingose vietose, kas ga-

D. P.

Kur Gi Yra Ta Demokratija?

S. PAULO. — Brazilijos re
akcionieriai iš paskutiniųjų 
stengiasi panaikinti iškovotas 

--------------------- , ------- ------ ... .. būti pavyzdžiu daugumai šiokjas tokias demokratines 
i—paprastas, netaip maišytas ir sugadintas, kaip! šio priemiesčio jaunuolių, bu-j teises. Varžo darbininku judė- 

j rie vietoje veikti ką nors uau-j jjma^ užgina streikų ] 
j dingo, sau ir visuomenei, try- ,rei]<a]autj geresnio pragyveni- 
! pinėja gatvių kertėse, leisda- uždaro svetimšalių drau-■ nų kontrole, 
imi laika veltui. , v -

Palaidotas Arasa kapinėse..
į Lai būna jam lengva šios sa
llies žemelė.

Į gijas, neduoda pasirodyti sve
tima kalba spaudai, ir t.t. Iš 

į kitataučių laikraščių tepasiro
do tiktai vienas žydų kalba, 
bot ir tas labai aprėžtas. Už

i visuomeninį veikimą taiko 
’įvairias bausmes. Kartu su tuo 
didėja skurdas. Viskas brang
sta. Trūksta duonos, cukraus 
ii* kitų maisto produktų, kurių 
kainos niekad negirdėtos.

Provincijoje, ypač kavos 
plantacijose, nepaprastai iš
naudojami darbininkai ir jie 

! žiauriai persekiojami. Su savo 
užlaikomais mušeikų būriais 
užpuldinėja bet kokį pasireiš
kimą jieškant teisybės.

Tai ar čia demokratija? 
Tokia tiktai ponų feodalų ir 
stambiųjų fabrikantų “demo
kratija.” O mums, darbinin
kams dar tenka kovoti už pa
čią elementarinę demokrati
ją, už žmogaus teises.
'(iš “Darbo”). D. P.

New Yorke ir kitur plin
ta judėjimas nieko nepirk- 

pagalba ' a,)ai’*■ būtiniausių reik
menų, iki bus atsteigta kai-

Kp.

(Daugiau bus)

A. L. D. L. D. REIKALAI
Finansine atskaita už Balandi, 

Gegužę ir Birželį, 1946.

Balandžio Men. Įplaukos:
Kas prisiuntė Miestas Suma 

P. V. Gaspariūnicnč, G. R. $1.00
A. šcšclgis, Chicago .......... 1.60
A. Lipčius, Chester .......... 12.50
C. Gradeckas, Lawrence - 14.20
M. Butvilą, Cicero ........... 28.50 j

1129
H

64
52
20
19

K.

As-tis.

150 
30 
37 
92

Arch. V. Rudaitis, Brooklyn .... 30.00 
Dambauskas, Girardville 12.00 
Varaneckienč, Detroit .. 6.701 

Roikauskas, Phila.........
Valinčius, Pittston .....

Girdžiuvicne, Collins. 
Paukštys, R. Hili'.........
Urmonas, Chicago .......

Matukaitis, Chicago .... 
Vilkas, Wilmerding .....

Maniau, kad aš vienas šitaip kamavaus, bet ryte 
sužinojau, kad tik retas kuris išliko be panašių skausmų. 
Nu, tai kaip bus su kelione per Atlantiką?
Vasario 25

Aš žinau, ką jie mano taip žiūrėdami į mane. Jie 
mano, kad man ne viskas galvoje. Rytoj, vasario 26 
dieną noriu gauti laivą į Ameriką!

Dabar pamačiau, kad tie žmonės Helsinkyje neži
nojo, ką kalba, kai jie sakė, kad galėsiu tuojau be vargo 
gauti laivą. Jie, matyt, sumaišė mėnesius; vietoj kovo 
26 d., jiems nusigirdo vasario 26 d. Einu į Amerikos 
atstovybę ir prašau pagalbos. Iš sykio žmogus pamanė, 
kad aš pinigų pritrūkau ir noriu jų paramos. Paaiški
nau, kad pinigų turiu, tik laivo reikia. Nėra nei laivo, 
nei lėktuvo. Bet jie man negali Įiagalbėti. Pats turiu 
eiti į įvairias agentūras ir teirautis. Graži amerikietė 
surašo keletą adresų ir nurodo, kaip tas vietas pasiekti. 
Gal kur nors laimė ir nusišypsos!

Viso lakstymo ir jieškojimo rezultatas tiktai toks: 
Moore & McCormick kompanija turi laivą—tavorinį lai
vą. Jis žada išplaukti tiktai kovo 4 dieną, arba 5, tikrai 
negali pasakyti. Jie patys sako, kad parankumai 
visiškai prasti. Visi devyni keleiviai turėsime būti 
nam didžiuliam kambaryje. Ankšta bus, žinoma.

' Ar norėsiu tokiose sąlygose važiuoti?
Bet juk jokio pasirinkimo nėra. Žinoma, kad 

žinosiu.
Laivas plauks šešioliką dienų, jeigu viskas eis, kaip 

numatoma.
Vadinas

bus 
vie-

va-

turiu čia laukti ištisą savaitę...

ATGAL AMERIKON
Kovo 7

Pagaliau

1124
! 188
i io

12
26

185
79
19

180
Pav. J. Kiaukurienė, Frackville 
Pav. J. Tamulionis, Tarifville ..
— J. Motečius, L. Village .......

Pav. J. Pojunas, Luther .........
140
85

103
116

54

S.
A.
M.

J.
K.
F.

18.40
20.40
11.30
21.80
34.60
47.00
16.70

1.50
1.00
1.00
2.00
4.50
6.10

Dr. A. L. Graičūnas, Wauk.
A. Račkauskienė, Haverhill
M. Kazlauskienė, Hudson .. 8.70 

Matukaitis, Chicago .... 10.20 
Andriunas, Elizabeth 

Beniulis, Montello .
Janulis, Worcester .....
Kulikienė, Brooklyn ....

J. Danta, Detroit ........... ...
KVK J. Lescvičius, Montreal 
134 A. Zaleduonis, Cuba ..........
Pav. J. Girdžius, Christopher 
187 P. Burba, Chicago ...... .

55 P. Babarskas, Brooklyn .....  9.10
M. Skeris, Sheboygan .......
P. Sodeikis, Youngstown ..
K. Rušinskienė, Brooklyn
K. Guzevich, Chicago ....
J. Stanley, Rochester ....
K. Bagdonas, S. Bend .
M. Bush, Los Angeles ..

11
147

52

167
90

104
50

145
91

149
9

28
81

117

43
25
87

C.

S.
M.

10.70
11.00
13.60
16.10
49.90
90.00

1.50
1.50
1.60

ir laive. Sako, už šešiolikos dienų būsi
me Amerikoje. Bet dar sustosime Danijos sostinėje 

> Copenhagene. Niekas nežino, kaip ilgai ten stovėsime. 
Sako, mūsų laivas per lengvas, nebeturėjo prekių jį pri
krauti, tai negalės taip per Atlantiką plaukti. Copen
hagene turės paimti tūkstantį tonų smėlio, kad susidaryti 
reikalingą balastą laivo palaikymui vandenyje.

Diena gan tyki, pradžia kelionės bus gerav Mūsų 
laivas “SS Hunter Victory,” dar visiškai jaunas, pa
leistas į darbą 1945 metų birželio mėnesyje. Kaip ir 
“Liberty” laivai, šitie “Victory” laivai taip pat buvo 
masiniai gaminami karo reikalams. Bet, sakoma, jie 
geresni ir stipresni už “Liberty” laivus.

Laivas tavorinis, žinoma, bet didelis, berods aštuo- 
nių tūkstančių tonų įtalpos. Visą laivo įgulą sudaro 
Amerikos jūrininkai, daugumoje visiškai jauni vyrukai 
—tik vienas kitas matosi senesnio amžiaus žmogus. Įgu
la susideda iš 54 žmonių.

Štai ko aš bijau: Mūsų keleivių kambarys randasi 
pačiam laivo užpakalyje, tiesiai ant inžinų. Atsimenu, 
švedų laive “Innaren” mes buvome ties pačiu laivo vi-
duriu. Kai, būdavo, išeiname ant aemo pasivaiKscioti, 
jūrai šėlstant, visiškai negaledavom atsiiaikyt, nuėję j

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ kiekvieną ŠEŠTADIENĮ

□ □ n

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

Uždaryta Slavų Organizacija
S. PAULO. — Dienraštis 

“Joniai de Sao Paulo,” bal. į 
i 30 d. laidoje rašo: “Sostines! 
policijos vado kabinetas spau
dai 
m ą: 
kad 
riais 
danga kultūros skleidimo tū-Į 

610 los svetimos

6.20
18.50
10.60

6.30 o

K. patiekė sekantį praneši- 
RIO. — Turint davinių, ’ 
šioje sostinėje ir su sky-1 
kitose valstijose, po prie-)

Shafer, Spring Valley 
Janulis, Worcester .....
Rušinskienė, Brooklyn 

Julius, Moline ...............
Danta, Detroit .............  11.25
Jasilionis, Binghamton 14.00 
Matukaitis, Chicago .. 28.80

Geo. Šimaitis, Montello .....  3.20
A. Vcnckcvičius, Stoughton 3.00
B. Radzevich, W. Barre .... 4.65
P. Rinkevich, G. Rapids 13.80
P. Eidukevičius, Shenand. 4.001
Geo. Bendix, E. St. Louis 3.00 _
J. Skcrston, St. Louis .......  6.10 los svetimos valstybes velke
B. Muleranka, Hartford .. 21.60į draugija be legalių statutų, j 
A. Jasunas, Cleveland .... 38.90 prjegjn|ra vidaus santvarkai, i 

.iir kuri susidėjo iš rusų, jugo-i 
slavų, čekų, lenkų ir lietuvių’ 
atlikus tyrinėjimą, policija! 

i minėtos organ i z a-1 
cijos uždarymų, sulaikant ke-j

62
43
66
17
49
58
68
57

Arch. V. Rudaitis, Brooklyn

Viso įplaukė .................... $533.45

Gegužės Mėn. Išėjo:
Sekr. alga, už geguž. mėn. $66.50 nusprendė
Už knygų ir Šviesos pasiunt. 46.00) ( • •
Atmokėta Vilniai ........................ ' 50.00
Už pašto atvirutes ...................... 1.47 lotą jos vadovų. Jų tarpe ra-j
Atmokėta aukų Liet, žmonėms 40.00) c]osi Izabelė Belianov Spiridi-j 
Už anglų kalba kn. jaunuol. ..
Atmokėta prenum. Meno Sąj.
Atmokėta aukų Liaud. Balsui 
Už 
Už

19.06 
5.00 

50.00 
prenum. Liaud. Balsui ..... 7.00
Archyvo žymę ...................... 1.77:

Viso

Balansas 
įplaukų

išmokėta .................. $286.80
SUTRAUKA:

................................ $3,998.64
533.45buvo

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

10.10
16.90
19.80 
11.90;
61.00!

..3.10, 
.. 6.30 Į 

Gudžin, Schenectady .... 6.30! 
Butvilą, Phila................... 9.30
Trakimavičius, Norwood 28.401 
Meison, Waterbury ..... 1____ .
Stankaitionė, Brooklyn 20.30 į 
Ragauskas, Shelton .
Klekiūno palikimas

B. Radzevich, W. Barre 
J. Deltuva, Baltimore .
H. Kairys, Pittsburgh .

J.

S.

Kartu .......
i Išeigų buvo ....

Balansas .: $4,246.89.

Birželio Mėn. Įplaukos:
Andriunas, Elizabeth .. 
Nomura, Cleveland ..... . .
Stanley, Rochester ..... 17.50: Y1 a peiseklOjami
Paukštys, R. Hill .........  28.00) galiai,

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

Telefonas EVergreen 7-1661

nova, žurnalistė, “Russkie v | 
Argentinie” korespondentė, Į 
kuri, taipgi laikė rusų kalbos 
pamokas draugijos būstinėje, 
gt. Paisandū 174. Spiridinova 
į Braziliją įvažiavo su laiki
nu pasu 1940 m. ir iki šio lai
ko neturėjo nuolatinio paso,

S4 53209 ’r palaikė tamprius ryšius su 
. $286.80:tūla šios sostinės ekstremistų 

partija.”
Brazilijoje iki šiol yra bau- 

jdžiami svetimšaliai už bandy-■
J^mą susiorganizuoti. Ypatingai' 

' ' ' i tie svetim-) 
kurių tėvynės įeina į 

Sąjungos respublikų ’ 
Dabartiniu laiku ir į 

lietuvius, šnairiai žiūri- 
kaip į pavojingus atei- 
Mūsų spauda, ateinanti 

Janulis, Worcester .... 6.10: jg užsienio, yra varžoma pla-
Guzevich Chicago .....  12.40)^^ Vietoje neturime jokiu
Kaupas, Muskegon .......  6.20: . . .... ... v..
Ramoška, Newark   10.70) teisių leisti savo laikrastj.

O pats didžiausias mūsų 
j nusikaltimas yra tame, kad 
mes stengiamės pagelbėti sa
vo tėvynei. Už tai mus skaito 
pavojingais! D. P.

54
.... T?Y|190

50 
185

■T? 2? Lt 

92 ... 40.001 
1,000.00 J 
.... 6.20 
.... 7-5Ū; 24 
.... 11 

104 
83 

136
Arch. V. Rudaitis, Brooklyn .... 8.00) 
44 
19 

116 
22 
51

Pav. M. Kaspariūnienč, Brood. 1.50 
! 124 
138 

20 
187 
160 
216 

68 
63 
65 
79

$1,791.40Viso įplaukė

Balandžio Mėnesio Išeigos:
Sekr. alga už bal. menesį .... $66.50 
Atmokėta Dem. Centrui aukų 9.50 
Už anglų kalbos kn. jaunuol. 63.53 
Knygiaus išeigos už 3 men...... 80.90
Už atspausd. Šviesos No. 1 298.62
Delegato lėšos į taikos kongr. 20.00 
Auka Liet, žmonėms .................. 1.00
Už pašto ženklelius ................ 33.00 j
Už atvirutes .................................. 5.00
Už apdarymą Šviesos kompl. 34.50 
Aukos Liaudies Balsui ........... 4.00
Advokatams org. reikalais .... 91.15 
Atrpokėta aukų Laisvei .......... 9.00

p.
j.
v.
V. Kvietkas, Cambridge .. 6.30 į rpapyDu
A. Varaneckienč, Detroit 7'!C'
M. Butvilla, Cicero ......
J. Shukis, S. Boston ....
A. Mikelionis, Gary ......
C. J. Ratchner, Springfield 32.50
C. Bonder, Brooklyn
S.
K.
P.
P.

7.35!
. 15.70 ’šeimą.
.. 26.201 mus,
.. 31.00)
. M. I III d y

.... 3.00) vius.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

J.
J.

Blaž'onis, Lowell ...........  9.30)
Matukaitis, Chicago .....  35.10 i
Matukaitis, Chicago .... 13.70 
Stripeika, Cleveland .... 24.80 
Rūbas, Burton 1.60

Viso išmokėta ..............

SUTRAUKA:
Balansas .............................
Įplaukų buvo ....... ...........

Kartu ..
Išeigų buvo

218
209

13
51

205
39
27

236

$716.70

A. Dambauskas, Girardv.
P. Cibulskas, Brooklyn ...
S. Jasilionis, Binghamton
P. Burba, Chicago .......
Wm. Mitchell, Benld .....
F. Kazeliunas, Brooklyn

Muleranka, Hartford
Jocis, Bridgeport .....
Kvietkauskas, Racine .. 7.70

J. Urmonas, Chicago

B

1.50
3.10
5.10 j
6.10
8.80'

.. 11.00130
15.00 Į.

.. 15.10)

.. 19.80

Policijos Užpulta Darbininkų 
Organizacija

S. PAULO. — Balandžio 
dienos laidoje “Jornal de

$2,923.94 Į PaV' J' PulriUS' Lynn
1,791.40 i

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Lai sni uotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

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

Newark 4, N. J.
HUmboIdt 2-7964

(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Viso įplaukė .................... $408.55

Birželio Mėli. Išeigos:
... 716.70; Sekr. alga už birž. mėn........  $66.50
------------- Atmokėta aukų Laisvei ............ 14.00 
$3,998.64 Už anglų kalba kn. jaunuol. 17.22

Už išsiuntimą knygų ir Šviesos 38.00 
Už pašto atvirutes .................... 5.00
Randa už balandį, geg. ir birž. 37.50 
Atmokėta aukų spaudai ir tt. 102.64 
Už spaudos darbus .................... 9.38
Atmokėta Meno Sąjungai .........  9.00
Už atspausd. Šviesos No. 2. 301.61

$4,715.34’

BalansaY
Gegužės Mėn. Įplaukos:

St. Klastow, Scottville .... 
Jakštonis, Trenton .
Stankus, Easton .............
Rūbas, Burton ................
P. Jokūbaitis, Westville 
Šlekaitis, Scranton ........'

Eva Valley, New Britain
M. Janavičienė, Washing!. 13.80
N. Pakalniškis, Brooklyn 8.50
A. Račkauskienė, Haverhill 6.10

12.00
15.40

A.

J.
K.
P.

3.10
6.20
4.50
6.00
7.90
4.50
5.50

JUSTIN M.

BUYAlJSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

85
Pav. F. Goodrich, Herrin

32 J. Didjunas, N. Haven
56 J. Baltulis, Milwaukee .... 19.00
86 M. Chesna, Chicago ...........  24.90

KVK J. Lesevičius, Montreal 100.00 
113 J. Ivanausky, Hamilton .... 1.40 
146 B.' Galgotas, Chicago .......  40.40

Viso išėjo ...... ;........
SUTRAUKA:

Balansas .............  $4,246.89
Įplaukų buvo ..... :..................... 408.55

Kartu
Išeigų buvo

Balansas .......
D. M.

$600.85

$4,655.44
... 600.85

$4,054.59

Pav. Geo. Stanley, Amsterdam 1.50 
74 J. Shuplis, New Kensington 4.00

Pav. F. Balčiūnas, Easthampton -1.60|

D. M. Šolomskas, 
ALT3LD CK Sekr.

Eva Mizara, , /
- ALDLD CK Ižd.

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būkite patenkinti.

Patogus laidotuvių namas

grabų parodos kambariu

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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REIKALINGI VYRAIMONTREAL, CANADARaudonosios Armijos sta

lius Zilbermanjas, aukštos 
kvalifikacijos darbininkas, 
įvykdąs kasdien normą už 
du, įrašo 2000 rublių su
mą, kas sudaro jo dviejų 
mėnesių uždarbį. Nuo jo 
neatsilieka technikinis ve
dėjas Kapčakas, mechani
kai ir kiti...

Per keliolika minučių vals
tybinio baldų fabriko dar
bininkai paskolino valstybei 
apie 40,000 rublių. Tai ly
gu 181 nuoš. bendro fabri
ko uždarbio mokos fondo.

. Netrukus vėl suūžė ma
šinos. Prasidėjo darbo die
na. Po piūklais slinko 
lentos, švilpė sukdamiesi 
grąžtai, mirgėjo dažytojų 
teptukai, prie odinių fote
lių pasilenkę dirbo apmušė
jai.

Tą dieną “Vilniuje” kiek
vienas darbininkas dirbo 
dar geriau, kaip praėjusią
ja. Ir kodėl nesistengti, 
jei dar metų gale šis baldų

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

pynęs su triukšmingu 
jimu:

—Valio! Už penkmečio 
plano įvykdymą! Mes ta
rybiniai žmonės, ir valsty
bės reikalai — mūsų pačių 
reikalai.

Dar kalba monteris Dia- 
novas, mechanikas Černico- 
vas. Entuziazmas, patrio? 
tizmo jausmas, didžio pilie
tinio reikalo supratimas, 
kaip ugnis, apima “Vil
niaus” fabriko kolektyvą. 
Darbininkai pakyla iš vie
tų. Kiekvienas dabar 
giasi pirmas prieiti 
stalo, pasirašyti...

Štai pasilenkia prie 
kolos lapelio stalius Zinke
vičius. Tai įmonės žymū
nas, kasdien dvigubai įvyk- 
dąs savo normą.

—Aš skiriu paskolai pus-| 
antro mėnesio savo uždar
bį, — sako jis, ir tarybiniu dukcijos prieškarinį lygį, 
išdidumu šviti jo žvilgsnis. ™ ’ 
—O su savo įrankiais aš 
dar pasistengsiu pakelti 
darbo našuma. v

Po jo eina meisteris ma
šinistas Leonavičius. Jis su 
šypsena įbrėžia savo pavar
dę, o šalia jos įrašo sumą, 
lygią dviejų mėnesių uždar
biui. Čia pat, šalia Leona
vičiaus, rašo jo padėjėja, 
taip pat fabriko žymūne 
Valentinaitė.

—Kartu dirbam, kartu ir 
paskolą rašykimės, —sako

pio-

prie

pas-

Šoferis Krameris valsty
bei skolina net trijų mene
sių uždarbį.

Auga paskolos blanko 
skiltelėse darbininkų para-i 
šai. Demobilizuotasis iš i

turi įeiti į antruosius penk
mečio metus ir toks jis įeis, 
nes to nori šaunus šio fab-

A. Skirgaila.

Bangkok, Siam. — Tyri
nėjimo komisija patvirtino, 
kad Siamo karalius Ananda 
nenusišovė, bet nušautas.

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, 148 akrų žemes, 

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
daugiau informacijų, prašome rašyti 
sekamu

valstijoj. Dėl

antrašu: Joseph Mitchell, 
Box 11, New Suffolk, L. I., 
Kuris pirmiau atsilieps, bus 

nuolaida kainoje. (149-154)

18 d. keliolika 
montrealiečių susi-

Sovietų Rašytojai už Sutvirti
nimą Draugiškumo

Birželio 
tūkstančių
rinko į Forumą išgirsti prakal
bų Sovietų garsiųjų rašytojų 
I. Erenburgo, K. Simonovo ir i 
generolo-majoro M. Galaktia- 
novo.

Apie pačius rašytojus jau 
daug buvo ir dar bus rašyba j 
įvairioje spaudoje. Jų garsu-į 
mas pasitvirtino akyvaizdoje ■ 
tūkstančių montrealiečių.

Rašytojas generolas <- majo-' 
ras Galaktianovas ir K. Simo-j 
novas kalbėjo rusų kalba, ku-; 
ria vertė i anglu kalba. Jie sa- 
v o kalbose pažymėjo, kad,! 
nors Kanados ir Sovietų šalys 
yra šiaurinės su šaltu klimatu, j 
bet abiejų šalių žmonių širdys į 
yra pilnos karšto draugišku 
mo. Kad Sovietų ir Kanados į 
valstybės yra demokratiškos.! 
Į užmetinėjimus Sovietams, 
būk ten neesanti demokratinė 
santvarka, nes ten tik viena 
partija gyvuojanti, gen. maj. 
Galaktianovas atsakė: “Juk 
nė žodynas, ne enciklopedija 
nenusako, kiek partijų turi 
būti demokratinėje valstybė
je. Kanadiečiai pasirinkę' de
mokratiją su keliomis, parti
jomis, o Sovietai su viena.” 
'Pen partija stato sovietinę 
liaudį prie valstybės vairo, o 
čia partijos, remiamos skirtin
gų grupių žmonių, grumiasi 
už valstybes vairavimą, daž
niausiai del mažumos interesų 
gynimo.

kad yra ir blogumų, 
rašo ne tą, ką turėtų 
kas norėtų rašyti. Są- 
tuo pareiškė: “Vieni

vis teisia. Birželio 19 d. teisė
jas T. A. Fontaine nuteisė lie
tuvį jaunuolį, aktyviausi strei- 
kierį ir daugiausia pasidarba
vusį bravorų darbininkų orga
nizavime, drg. S. Linauską. Jį 
nubaudė $190 pinigine pabau
da arba tris mėnesius kalėji
mo už pibietavimą laike strei
ko. Kiti du kaltinimai 
Linauską bus nagi’inčjam: 
me birželio 27 d.

Savaitė anksčiau buvo 
našiai nuteista lietuvaitė
nuolė, taipgi garbingai kovo
jusi, kad streikas būtų laimė
tas, drg. E. Zavišiūtė.

Bendrai, lietuviai jaunuo
liai bravorų darbininkai, strei
ke garbingai laikėsi. Lietuviai 
gali pasididžiuoti tokiu kovin- 

i gu jaunimu, kurie nesuklupo 
Ine kritiškiausiose streiko die- 
i nose. Jei ir kiti būtų panašiai 
laikęsi, kaip lietuvių jaunimas, 
tai streikas būtų lengvai lai
mėtas.

REIKIA DAILYDŽIŲ
$1.87«/2 J VALANDĄ; DEVYNIŲ VALANDŲ DIENA

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.

prieš 
teis-

pa-1 
jau-1

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

r

Rašytojas Uja Erenburgas 
kalbėjo francūzų kalba, kurią 
taipgi vertė į anglų kalbą. Jis 
vaizdžiai aptarė pirmųjų va
landų ir dienų įspūdžius Jung
tinėse Valstijose ir Kanadoje. 
Didžiai vertino šių šalių atsie- 
kimus, žmonių draugiškumą ir 
atliktus garbingus žygius pra
eituose karuose, bet kartu pa
žymėjo, 
Spauda 
ar kaip 
ryšyj su
eikvoja rašalą, kad kiti lietų 
kraują.” Kanados žmonių 
kurstymus į karą prieš Sovie
tų Sąjungą, aptarė kaip kri- 
minališkus žygius. “Mūsų ša
lyje — pareiškė Erenburgas 
— jei kas ir panorėtų per 
įspaudą kurstyti žmones prieš 
! draugiškos valstybės žmones, 
į tai tas nebūtų leidžiama.” To- 
i liau pažymėjo: “Kanadiečiai 
;visuomet buvo draugiški ru
sams, niekuomet nekariavo 
prieš mūsų šalį ir netikiu, kad

■ kada nors kariautų prieš So
vietų liaudį.”

Į naujo karo kurstytojus, 
skleidžiančius gandus, būk 

-Sovietai ginkluojasi, atsakė: 
“Pirmiau mes statėme tankus, 
kad būtų apgintas sovietinis 
kūdikis, o dabai' dirbame ra
tuotus lopšelius (keridžius),

Fašistinis Pabėgėlis Fašistiš
kai Nukalbėjo

Iš Pabaltijos ir kitų kraš
tų iškrikdyti bei pabėgę fa
šistai ar profašistiniai elemen
tai jau pradeda pasiekti ir 
mūsų šalį. Vienas tokių paukš
telių, su vietos
lietuvių pastangomis, 
dė į 
savo suruoštame pikniko, bir-

profašistinių 
atsibal- 

M o litre al ą. T ary b i n i n k a i

Van Dyk’s
Gali Panaudoti

Daliai ar Pilnam
Laikui

llytais. . . popiečiais
... pilnam dienom 
daliai savaitės?

Pilnam ar daliai laiko darbai dabar gaunami dulkintojų 
ir valytojų Indų Departmente...
moterims, kurios yra senesnes negu jaunesnės.

Kreipkitės asmeniškai į Mr. Stevens, 
Indų Departmente.

Van Dyk 
Furniture Co.

300 Main Street, Paterson, N. J.

mas Kanados laikraščiuose 
telpamus straipsnius apie So
vietų Sąjungą, su prieškari
niais laikais tilpusiais raštais 
Vokietijos nacių spaudoje, pa
reiškė, kad “yra didelis pana-

navi mas šalies žmonėms. “Aš 
ar tai būdamas Stalingrade, 
ar Montreale, kalbu vienodai. 
Kalbos ii' raštai apie karą 
tarp Kanados ir Sovietų Są
jungos žmonių yra kriminališ- 
kas prasikaltimas,” pareiškė 
rašyto.)as Simonovas.

sumas.
Baigdamas įdomią ir turi

ningą kalbą, kvietė visus ka
nadiečius tvirtinti draugišku
mą tarpe dviejų didžiųjų kai
myniški! valstybių — Kana
dos ir Sovietų Sąjungos.

Apart Sovietų rašytojų, 
taipgi labai įdomią prakalbą 
pasakė ir žymus Kanados žur- 
nalistas, radijo komentatorius i 
ir visuomenininkas Philpott.

Už tokio puikaus

7 • MOTERYS VALYTOJOS
mą žydu, bausdavę po 2—5 is r.m. iki n r.m. 30 vai., 5 dienų i 
metus į KOllCentl 3.C1J0S stovy K- i 43Q Kent Ave., Brooklyn,
las. Kaip “gyviems žmonėms į 
širdis išpjaustydave” ir kaip | 
nužudytuosius tik iš laikrodė
lių ant jų rankų galėdavę pa-, 
žiilti. To negana, ten “lietu-i

savaitė.
Co.,

(165)

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

-------- __ ----- , Liepos 7 d., 3 vai. dieną, įvyks
viai buvo kopūstų statinėse vi- ! Am. Liet. Piliečių Kliubo narių su-

• • ” ir t i j sirinkimas. Savoj salėje, 318 W.
įmanu, ji i.i. Broadway. Kviečiame visus narius

l’rieš savuosius Vokietijos ! gyvauti susirinkime, nes turim lames sa\ uostus, voKicujus baj daugcJ- svarbjų rejkalų aptarti.
nacius, tik trumpai ir nekal-valdyba. (154-155)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. pusmetinis susirinki- 

7:30 v. v., 
Užsimokėkite

P. B., sekr.

želio 16 d., jam leido išlieti 
neapykantą prieš Tarybų Lie
tuvą ir prieš tuos, kurie su- 

i daužė fašistų viešpatavimą 
Pabaltijo kraštuose ir kitose 
E u i’o p o,s valstybėse.

Tūlas fašistinis paukštelis, 
;atskridęs iš Švedijos į Jungti- 
Ines Valstijas, o iš ten atsibal- 
dęs į Montrealą, pasakojo fa
šistinę pasaką. Tai, berods, tai prisiminė, 
tas pats Jurgis Savaitis,* kuris Nusiskundė, kad jų, tai yra, | 
jau nekuris laikas Jungtinėse profašistinių elementų, viltys m^sįvyks *8 d. liepos, 
Valstijose maršrutuoja su fa-! silpnos išsigelbėjimui iš d a-j 735 Fairmount Avė. 
šistiniais pamokslais. Na, ir bartinio pakrikdymo. Jie lau- uzvilktas duokles, 

'ko jis nepripasakojo. jkia, kada Amerikos imperia- i
Kaip kiti fašistai, taip ir jis listai užpuls Tarybų Sąjungą į 

pirmiausia prakeikė Staliną ir ir “Maskvoje 
j Lietuvos žmones, kurie išvijo'liaus tironus.” (
'fašistus iš savo žemės. Tary-1 Iš jo fašistinio pamokslo Į 

mitingo j31l Lietuvos valdžią, nuo ku- Montrealo lietuviai juokus da- 
jsuruošimą tūkstančiai montre- rjos jam teko išsinešdinti, vi-iro. Net kai kurie tarybininkai 
l -• , -r i ‘ t . . * i. 1 J ° u,»atvirai prisipažįsta, kad apsi- Hungerford St. Nariai prašomi 

vylę tokiu prakalbininku. C' 
kiek montrealiečių jo 
bą” palygina su to šunelio lo
jimu ant mėnulio.

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

nuteis Krein-' 7 d. liepos, 1946, 2 vai. po piet,_ 
Andy Repairing Shop, 219 E. Market 
St. — Sekr. B. R. (154-155)

H ARTFORD,?CONN.
LLE) 68 kp. susirinkimas įvyks 

pos 8 d., Laisvės Choro salėje, 
CM ” * '' ’ lyvauti ir pasimokėti už duokles. — 

prakal- Brazauskas, prot. rašt. (154-155)

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

liepos 5 d., 7 v. v., 15-17 Ann St.,
I Harrisone. Malonėkite visi dalyvau- 
' ti susirinkime, nes turėsime daug 

SKELBKITĖS LAISVĖJE! svva^i,,Zcli;cika'ų ~

.. HARTFORD, CONN.
į ai iečių didžiai dėkingi Kana-jsajp šmeižė

ĮjĮĮjj Įjffi llMM ®mfc^ |dos’Soyietų Draugiškumo Ko- m()kslą.

ES3 B Kiek teko patirti, vaduo jan- į negavęs valstybinės tarnybos. į
M Ih KM jV įtis išplatintų bilietų skaičiumi, j0 draugai, paprašiusieji Jei-į

■ tai ir lietuvių šiame mitinge į dimo išvykti į Vokietiją, į 
j dalyvavo apie 200. Gražus i “djngdavę be žinios.” Kad jie 
i būrys, bet galėjome dar skait- 'negalėdavę pergyventi “bolše- ' - - * - - - j v • • •

Įvistinio karščio” ir tik, pasak i 
jo, “laimė, kad karas prasi- „ . A . CVr» hcmiti . /.p t. , . KĄ DARYTI DeL SKAUSMŲ

įdėjo,” tai daug jų (fašistų) Į artupTTK
Į išsigelbėjo. O kokiu baiseny-j RFITMATI7MO

jau keletas biu jis “matęs” Tarybų luetu-l^ TIZMO I
bet vo]e. len, girdi, uz neklausy- dėjimo, raumenų gėlimo, sciatikos, 

oi.Ln STRfiNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ-
ai ua pavąaini- NArių sustingimo, neuritis, poda

gros ir t.t.. PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 

i jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN- 
I DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre-

' są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. < 
; Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- I 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY FHARMACAL CO. 
439 North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK

baigęs
ii- turėjęs religijos

i mokslo aukštą atžymėjimą, tai

Rep.
Rengia Lietuvos Pagalbos Teikimo Komitetas, Hartfordo Skyrius

■ 1 ingiau

Dar

Nors 
savaičių 
kovinguosius

. ...

Dainuos Laisves Choras, vadovaujant Wilma Hollis

Lietuviui Sąryšio Parke —Light House Grove 
East Hartford, Conn. Bušų Stotis 23 ant Glastonbury Kelio. 
...... . 1 " = Pradžia 12 valandą dieną. Įžanga 35c...............................== 
Gerbiamieji: Mes kviečiame jus dalyvauti mūsų piknike ir dar kartą paremti, savo 
atsilankymu, Lietuvos žmones, kurie labai daug nukentėjo nuo 2-ro pasaulinio kan

PIKNIKE BUS ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ IR SKANIŲ UŽKANDŽIŲ.

ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ
Pastaba: Bušai nuveš tiesiog į pikniką ir vakare parveš. Susirinkite pas Lais

ves Choro salę, 155 Hungerford St. 1-mą valandą dieną. Tada visi kartu nuvažiuosi" 
mę į pikniką.

pasirodyti.

Vis Teisia Bravorų 
Streikierius 

streikas
kai pasibaigęs,

streikierius dar I mą prakalbu,

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

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS
Tųom viskuom svečiai pilnai naudojasi

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

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

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

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

Tel. Catskill 885F4

Tokius, Kurie Pagelbės Jūsų Sveikatai
Prisiųskite man savo kojų size: ilgį ir plotį, 
o aš prisiųsiu jums 
greit, kaip galima.

Su mano išdirbystes 
kaip oru—airotread

lie-
155 
da-

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, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

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

Thomson's Aromatic Camomile Shampoo
Moterų ir Vyrų Atydai!

Gražūs Natūraliai Žvilganti Plaukai kaip Moters taip ir Vyro, 
Padabina Jųjų Gražią Išvaizdą.

Plaukai labai mėgsta visokį 
paakstinimas Odai, pagerina 
sėdas ir dulkes iš plaukų.

su šepetuku šukavimą ir tas yra labai geras 
kraujo cirkuliaciją ir taipgi išvalo visas nuo-

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.

Nusipirkite Gerus Čeverykus

čeverykus C. O. D. taip

čeverykais vaikščiosite 
čeverykai.

če very kai.Jie yra išdirbami Montello, Mass, tai geriausi 
Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

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

Nereikia pamiršti to, jog Oda yra Valy
mo Organas. Prakaituodamas žmogaus 
kūnas apsivalo nuo netikusių medžiagų 
per Odos skylutes ir tas nešvarumas pasi- 
iieka plaukuose kas sudaro nemalonų, dvo
kiantį kvapą. Vasaros laiku ypatingai, pa- 

’ tartina bent vieną sykį j savaitę gerai iš
plauti plaukus. Nevartokite muilo plaukų 
plovimui, nesvarbu kokis jis nebūtų. §ių 
dienų dailės mokslas surado, jog muilu 
išplauti plaukai praranda natural j gražu
mą, žvilgėjimą, minkštumą, liaunumą ir tt.

Dabar, kad išvalyti plaukus ir nepaga
dinti jų, tai vartokite Thomson’s Aroma
tic Camomile Shampoo ir štai kokią naudą 
iš to gausite: 1. Thompson's Aromatic Ca
momile Shampoo, prašalina visas liuosas 
minkšti kaip Šilkas. 8. Pasilieka ant plaukųplaiskanas. 2. Plaukai pasilieka

naturalis žvilgėjimas (highlight). 4. Prašalina visokį iš plaukų nemalonų 
prakaito dvokimą ir tik pasilieka malonus Ramuliukų žiedų Shampoo 
kvapsnis. Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo yra padarytas iš 
Cocoanut, Daržovių aliejų (nėra muilo) ir Ramuliukų žiedų sunkos (ex
tract). Mes užtikriname, kad dar nėra tokio gero Shampoo ant marketo, 
kaip Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo. Mes turime pasitikėjimo 
žmonėse ir užtikriname, kad ir jums jis patiks. Thomson’s Aromatic Ca
momile Shampoo yra labai ekonomiškas dėl vartojimo, iš vieno buteliuko 
galima padarytai nuo 28 iki 30 Shampoo, taip kad kainuotų nuo 3 iki 4 cen
tų vienas Shampoo.

Taigi, nelaukite nieko, tuojaus prisiųskite $1.00, o mes tuojaus pasiųsime 
buteliuką Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo, per paštą. Pašto lėšas 
apmokame.

P. S. Važiuojant ant vakacijų, nepamirškite pasiimti Thomson's Aro
matic Camomile Shampoo buteliuką.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st Street. Long Island City, N. Y.
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J NewWko^/a^JZinioi
Lietuvos Žmonėms
Drabužių Centro Žinios

Veteranai Pasisako už
Vartotojų Streiką

Svečias Išvyko į 
Conn. Svečiuosna

Vilniaus instituto Reikalu
šiomis dienomis J. žemaitis! dille, J. Valaika.

Po 25c: Frank Ryce, Chas.
Kirk, Andrew

I ant blankos surinko aukų i 
i Įrengimui Medikalio Instituto 

avo sekamiVilniuje. A u k 
brook ly n iečiai:

Po $1 : Ant.
A. Varola, M.

Ed.

Marininkai Dėkoja 
Daily Workeriui

Atrodo, kad žmonės, kurie 
per visą laiką darbavosi dra
bužių rinkime ir siuntime bis- 
kelį pavargo. Drabužių kro
vėjams kol kas teko dirbti 
prie 12-to Siuntinio tiktai ke
lis vakarus.
žiemą ir jie nori atsidusti, 
pabuvoti didžiuosiuose pikni
kuose, turėti atostogas. O po 
to, jeigu atėję pažiūrėti ne
ras darbo, netylės, reikalaus, 
kad pristatytu m ėt.

Pastaruoju laiku Drabužiu 
Centre dirbo:

V. Bunkus, Ch. Balčiūnas, 
V. Čepulis, K. Sungaila, J. W. 
Thomson as po du vakarus.

N. Buknienė, T. Lisajus, K. 
Petrikienė, J. Rušinskas, J. 
Vinikaitis po vieną vakarą.

Gerieji Lietuvos rėmėjai 
prašomi ir atostogaujant pla
nuoti, kur gausite gerą glėbį 
drabužių. 12-tas Siuntinys eis 
Lietuvon prieš žiemą. Tad jis 
turi būti didelis. T-a.

šešiolika tūkstančių Antro- momis kainomis, 
jo Pasaulinio Karo veteranui 
New Yorko srityje pasisakė, nutarta 
kad jie visu kuo, visuotinai 
remia vartotojų streiką prieš

Daug dirbę per kainų kėlimą ir kad jie strei- 
nori

būti

gali-

Dideli Apetitai Teturi 
Prastą Atmintį

Andrijauskas, 
Monkevičius, 

da-.K. Skaudis, S. Skrandžius, M. 
Laisvės' Garnick, A. Purickas, Gus 

d. J. Chesnes, J. žemaitis, L. Alek-

S več i u o j ąsis Brook lyne, 
lyvavęs dienraščio 

as i ž a d ė j i m as s t r e i k u ot i p i k n i k e, m o n ti *e a 1 i eti s
Lesevičius išvyko porai dienų isėjus, D. Raskevičia, L.
i New Britain, Conn., 
lankyti pas ten gyvenančius i 
savo vaikystės draugus.

Lesevičius
Brooklyną gale šios savaitės, 
apsilankyti svarbiose lietuvių 
sueigose pirm grįžimo Į Kana
da.

kameras, radio, balti-
įrengimą, rakau- susiedijose 

čeverykus, skanėsius ir

American Veterans 
Committee Tarybos susirinki
me praeito pirmadienio vaka
rą, Wendell Willkie 
20 W. 40th St., New 
Taryboje priklauso, j 
vau j a 112 skyrių su 
narių.

Stato Sargybas Susiedijose

Kad streikas būtų praves- ■ 
tas, veteranai taipgi nutarė

Įsteigti komitetus,
kurie prižiūrės, kad kainos! 

ne- būtų kontroliuojamos ir pel- 
apart kas- nagrobiai boikotuojami.

pilnai
be tikslo tiktai tada, 

vontoj ai susied i j ose

House, 
Yorke.

atsto
to,000

apsi-1 čiunas.
Po 50c: A. DeMeo, M.

Bob Grannatta, Vic

Wai-

Sau-

tikisi sugrįžti į ---------------------------------------------

Panaikinimas OPA Jau 
Skaudžiai Juntamas 
Per Kišeniy

ką .jau pradėjo.
Jie pasisakė, kad jie iu. 

nieko tokio, be ko gali 
gyvi iki nebus atsteigta stip
ri kainų kontrolė. Tarpe
mų nepirkti, be jų dar gyven
ti, veteranai paskelbė drabu
žius, 
nius, stubai 
d u s,
panašius dalykus, žodžiu, 
pirks nieko kito, 
dieninės duonos ir kitų būti- tokia sargyba 
niausiu maisto produktų,

l kurių negalima gyvu būti ii
kuriuos galima gauti prieina-i ruoš su komisija.

Šiomis dienomis 
s ve č i u o j asi A n d r i u s
Balčiūnai su dukrele 
Balčiūnai atvykę iš 
Canada. Jie apsistojo

Štai, kas gali atsitikti, jeigu 
kainų kontrolė bus atleista:

Rendos pakils iki dausų, 
kadangi namų trūksta.

Veteranams namų progra
mos nueis niekais, kadangi 
niekas neišgalės pakeltomis 
kainomis statybai medžiagų 
pirkti.

Numatyti pigiomis rondo- 
mis namų statybos projektai 
bus sustabdyti, nes tam skir
tos sumos nepadengs lėšų.

Mėsos kainos pakils kelerio
pai, kadangi skerdyklų savi
ninkai kontroliuoja supirkimą 
galvijų ir gatavos mėsos par
davimą.

Viskas pakils iki to laips
nio. kad uždarbiai liks bever
čiais. nebepadengs pragyveni
mo lėšų, o kad šiaip taip išgy
venti, žmonės praleis visus sa
vo taupmenis. Turės pradėti 
gyvenimą nuo nieko, kaip iš 
naujo užgimę. Tas palies ir 
didžiuma smulkių biznierių, 
tįk trustai išliks.

Bet daugelis dar tam neti
ki. Plėšikai, kurie iš to pel
nysis. sako, kad jiems bus ge
rai. Tas tiesa. Bet ir daugelis 
mažiuku galvoja, būk didysis 
trustas jų neskriaus. Tas lygu 
manymui, būk vanagas žvirb
liukus galįs po sparnu šil
dyti, kaip tėvas. Užmiršta, 
kad vanagas žvirbliukams tu
ri kitą vietą, — vanago pilve. 
Taigi tiems, kuriems bėgiu 
kelių savaičių teks pravalgyti 
viso gyvenimo uždarbius ir 
taupmenis, laikas dabar pa
svarstyti, ar jūs norite tapti 
plėšikų pelnagrobių sudoro
tais.

Kas nenori, dabar laikas 
apie tai pranešti jūsų kon- 
gresmanams ir senatoriams.

Kokios Buvo Kainos Po 
Pirmojo Karo

Kas mano, kad nekontro
liuotos kainos bus mažesnės, 
lai pagalvoja ir prisimena, ko
kios buvo kainos po Pirmojo 
Pasaulinio Karo, po kurio ne- prasišalina, 
buvo tokios stokos maisto nei! Hassen vėliau tampa amba- 
namų, kokia yra dabar. Kai- sadoriumi Berlyne, bet jis vis 
nos New Yorke tada buvo: nusileidžia fašizmui neva iš

Cukrus 28 ir pusė centų Įsitikinimo, kad jis būsiąs nu- 
svaras (kontroliuojamos 1946 maldomas davimu jam visko, 
m. kainos buvo 7 centai). ko jis nori. Bet seka

Kepenys buvo po $1 sva- j0 grįžta sužalotas 
[dramatiškai smerkia 

tu- tijos nuolankavimą
Jis šaukia daryti ką

pa-

zukėnas, J. Budris.
Viso $16.25.

Norime pastebėti, kad 
vardės labai neaiškiai parašy
tos, tad kiek galėjome išskai
tyti, parašėme.

K. Rušinskienė,
LPTK Bk’lyn skyr.
Fin. Sekr.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker gavo pa
dėkos laišką nuo Marine Fire
men, Watertenders & Wipers 
Ass’n New Yorko skyriaus. 
Pasirašytas streiko komiteto. 
Dėkoja laikraščiui už teisin
gą aprašymą jų reikalavimų 
ir ruošimosi streikui. Tačiau 
jie apsiėjo be streiko dėka so
lidarumui jų pačių unijoje ir 
darbininkų iš kitų unijų.

Komiteto pirmininkas Wal
ter B. Harris sako, kad vis di
desnis skaičius jų unijos na
rių skaito Daily Worker dėl 
to, kad “jis gina darbininkų 
reikalus.”

Kitas geras Lietuvos rėmė
jas, brooklynietis, Adomas La
sas, pridavė $25 kaipo auką 
Įrengimui Med. Inst. Vilniuje. 
ŠĮ mėnesi baigiame vajų rink
ti pinigus dėl Vilniaus Inst. 
Tad, manome, kad turėtų bū
ti gera užbaiga, brooklynie- 
čiai ir iš apylinkės dar turi 
progos prisidėti prie to dide
lio, naudingo darbo.

L. K., LPTK Fin. Sekr.

Dviem nemokantiem plauk
ti berniukam išėjus ant rąsto 
paplaukioti Gowanus kanalu, 
vienas iš jų, John Minelio, 10 
metu, nuslydo nuo rąsto ir 
prigėrė.

New Yorko kai kuriose bu- 
Brooklyne ' černėse mėsos svaras pašoko 

ir Stella!net po 20 centų. Tūlose paro- 
B i rūta i dyta šiek tiek daugiau mėsos, 

i bet vis ne pakankamai paval
gyti iki soties, ne gana atly
ginti už ilgą jos laukimą. Par-

I duoda tik aukštomis kaino
mis.

dalyvavo Lais-Į Pavyzdžiui, Ft. Greene tur-J 
įtiko; gavietėje, 174 Ft. Greene 

Place, Brooklyno, 
porterhouse steak 
75 centų. OPA lubine kaina 
buvo 55c. Už sirloin reikalavo i 
64 centų vieton buvusių 46. i 
Už pot roast reikalavo 60 vie
ton buvusių 32 centų.

Pot roast, kaip žinia, buvo 
pats prieinamiausis, biedniau-i 

Isių žmonių “steikas” visu ka
ro ir pokariniu laiku. Ant to

i pakeliama daugiausia.
Tačiau, kaip minėta,

Yorko ir apylinkės i limas kainų neatgabeno 
Express darbininkai j neleidžia.

keturių dienų “stapi-1 savininkai 
Gavo pagerinimą darbo ! neliedžia.
, viršlaikių mokestį, | kad jie tikisi dar aukštesnė- 

į saugumą darbo. Taipgi tarsis į mis kainomis parduoti.
už sugrąžinimą pravarytų! r 
apie 410 darbininkų.

Atsižvelgiant Į jų darbo są-į 
i lygas, kadangi jie dirba kas! 
sau arba labai mažomis gru-1 

i pėmis, ekspresininkai panau-' 
j dojo ir nepaprastą būdą. Jie j 
1 posėdžiavo be pertraukos. I 
'Kada darbininkas nemiegojo, 
jis buvo posėdyje.

pas An

VAKACIJOS ROCKAWAY BEACH

“The Searching Wind”—Įdo- bar išvengimui karų ateityje.
mi ir Socialiai Reikšminga To, kaip jau žinome, šaukia
Hal Wallis produkcija, ga-milionai sužaloto, milionai su

minta Paramount studijose grįžusio iš karų jaunimo, šau-' 
pagal Lillian’os Hellman vei- kia į milionus tėvų, Į mus vi-1 
kala scenai ir filmai, William sus. Laikas būtų visiems iš-i 
Dieterle direkcijoj. Įvaidino girsti tą šauksmą ir daryti ką į 
Robert Young, Sylvia Sidney,; nors šiandien, daryti patiems,! 
Ann Richards, Dudley Dig- kadangi ant diplomatijos ne-1 
ges, Douglas Dick, Albert Bas-'galima atsidėti, 
serman ir kiti. Rodoma New 
Yorko Paramount Teatre, prie 
Times Square.

Filmą perstato vienos ame
rikiečių diplomatų šeimos gy
venimą Europoje, jos oficia
lius santykius su kitų šalių di
plomatais ir neoficialiais di
plomatais, fašistinių šalių šni
pais. Filmoje, nors neįvardi
nama, tačiau parodoma, kaip 
diplomatijos nusileidinėjimas 
fašistams, nors būtų buvęs ir 
netikslus, padėjo fašistams 
įsigalėti, užkurti naują karą.

Filmą primena pragaištingą 
Amerikos diplomatiją praei
tyje, per ją matosi Įspėjimas 
šių dienų diplomatijai, norin
čiai patenkinti fašizmą. Filmą 
atitinka 
Europoje

Per tą 
įspėjimas 
motinai daryti ką nors 
išvengimui karų ateityje.

Filmą prasideda iš karo su
grįžusio sūnaus skausmingu 
vaitojimu ir susirūpinusių tė
vų subėgimu jam pagelbėti — 
gelbėti, kada nebegalima pa
gelbėti, po 20-ties metų dary
mo visko, kad jį ton padėtin 
įstumti.

Seka eiga tų įvykių. Alex 
Ilassen (Robert Young), jau
nas Valstybės Departmento 
viršininkas Italijoj, mato pra
sidedantį fašistų siautėjimą 
Italijoj būdamas Romoje. Ta
čiau tai ne jo dalykas, aiški
nasi jis. O jo jauna, graži 
žmona Emily (Ann Richards), 
turtuolė visai puikiai jaučiasi 
su fašistų tūzais puotose. Jo
sios tėvui Moses fašistai nepa
tinka, bet jis mano esąs per 
senas ką nors daryti. Artima 
šeimos draugė Cassie (Sylvia 
Sidney), pyiešfašistiška laik
raštininke, jaučiasi, kad jai 
nepakeliui su ta visa virtine,

Filmą, žinoma, nėra pilnas, 
visapusis pasmerkimas karo 
rengėjų nei visuotinas parody
mas kovojančiųjų už taika. 
Tačiau jau vien tuomi, kiek 
pasako, yra viena iš svarbiau
siųjų, galima sakyt, pati svar
biausia iš amerikinių šio 
kotarpio filmų.

lai-
R

Bet 
atsieks 

jeigu gy- 
koope- di'iaus brolį Antaną Balčiūną,

žinomą biznierių, savininką 
! Varpo keptuvės. .

Sek m allien j
i vės piknike,, kuriame
; su daugeliu lietuvių <- brookly- 
jniečių. Balčiūnai praleis beįe
itą dienų Rocky Point. Balčiū- 
; n ų vasarvietėj c. Veli n am e 
; jiems linksmai praleisti ato- 
I stogas New Yorko.

Rep.

Ekspresu Darbininkai 
Laimėjo

Now 
Railway 

■ laimėjo 
jčių.” L 
, sąlygų,

Brooklyno Paramount
“The Blue Dahlia” pasiliko 

trečiai savaitei Brooklyno Pa
ramount Teatre, Flatbush ir i 
DeKalb Avės. Pasilieka to
liau ir priedinė filmą “A Boy 
A Girl and A Dog.” .

Embassy Newsreel Teatruose 
New Yorke rodoma Louis- 

' Conn kumštynes, žinelės iš 
[Francijos, Indijos, Italijos, 

Egipto, taipgi iš 
Jungtinių Tautų posėdžio, vie- 

dabar su^os pasekmės Detroite ir Ka
nadoje. Teatrai randasi prie 
42, 46, 50 ir 72nd Sts.

gadynei, įvykiams i
1921-41 metais. Į
filmą, beje, matosi į Vokieti.jos^ 
kiekvienam tėvui ar * -

Radio City Music Hall
Trečiai savaitei paliekama 

filmą “Anna and the King of 
Siam,” su Irene Dunne, Rex 
Harrison, Linda Darnell. Sce
noje “Bandbox Revue” su 
Paul Haakon, Bettina Rosay, 
Dolores Anderson, Edward 
Reichert, Jo Andrews, Ben 
Dova, kartu su teatro Glee 
Kliubu, Rockettėmis ir orkes
trą.

uz svarą| 
reikalavo

pake- į 
gana ' 
leisti, įKam jiems 

mėsos Į bučernes 
Kam jiems leisti,

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SAI,ES dėl Balių, Koncertų, Bunkietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais paisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

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

TRAKTYRIUS

Rūmas, Lietuviški, Amerikoniški Valgiai 
Už $40 Į SAVAITĘ

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

Puikiausias praleidimas vakacijų ant didžiojo 
Atlantic vandenyno kranto.

Kreipkitės asmeniškai ar rašykite aukščiau paduotu antrašu.

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

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

išaliejuojame ir nustatome 
tik už $2.

ALBERT MILLER
(Milišauskas), prop.

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

EV. 8-3682.
Visokius pataisymus prie Refrigeration atliekame 

labai prieinamomis kainomis.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

, ( 9—12 ryteValandos: j 8įįkare
Penktadieniais Uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Tel. SOuth 8-5569

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

DA1M0NTAI231 Bedford Avenue

\\

T 3
PARKER

60

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

karas. Iš 
sūnus ir 
diploma- 
fašizmui. 
nors da

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

Brooklyn 11, N. Y.

' TEL. EVERGREEN 8-0770

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

WARNER BROS, nepaprasta drama
BETTE DAVIS

Dvigubai žavinti dviguboje jos rolėj I

‘A STOLEN LIFE’
su GLENN FORD • DANE CLARK

WALTER BRENNAN 
CHARLIE RUGGLES

HOLLYWOOD “R?utDstAY
Nuolat Rodoma • Broadway-ir 51 St.

“ R ESTAURANT

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

ir

. ras.
Kiaušiniai po 92 centus 

žinąs.
Lašiniukai (bacon) po 

centų svaras.
Vyriškas kostiumas $75.
Ir viskas kita buvo pana

šiai pabrangę. Kainų sąrašai 
tebeatrandami tų laikų laik
raščiuose buvusiuose skelbi
muose, taipgi vyriausybiniuo
se užrašuose.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Stanley Teatre
Jau kelinta savaitė sėkmin

gai rodoma filmą “Hello Mos
cow,” turinti savyje dramos 
ir linksmų momentų. Tarpe 
jos žymiausių aktorių yra vai
kai, mokiniai, jaunimas. Skir
tinga, įdomi. Būtinai pamaty
kite. Randasi prie pat “pasau
lio kryžkelės” — 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke.

Roxy Teatre
Prie 7th Avė. ir 50th St. 

toliau pasilieka “Smoky,” 
maždaug taip vadinamos “va
karietiškos” rūšies filmą su 
Fred McMurray. Anne Bax
ter, Burl Ives. Taipgi scenos 
aktai su dainininkais, šokė
jomis, komikais.

Egzaminaoįam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome 'Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191
Al

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)

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVerfreeB 4-9612

LAIKRODŽIAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai 
dalykėliai

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


