
Pas mus jau buvo rašyta, I

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

kad 1947 m. sausio mėn. 8 d. 
sukaks 400 metu nuo pirmos 
spausdintos lietuviškos kny
gos pasirodymo.

Tam įvykiui apvainikuoti 
jau pradedame ruoštis. Litera
tūros Draugijos Centro Komi
tetas paskyrė specialę komi
sija sudaryti planams jubilie
jui atžymėti.

Tenka manyti, jog šis klau
simas bus paliestas ir lietuviu 
k o m u n i s tu konferencijoje, 
įvykstančioje liepos 6 dieną, 
ir Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Centro narių suva
žiavime, įvyksiančiame liepos 
7 d.

ft

Tenebūva nei vieno Ameri- j 
kos lietuvio, kuris vienaip ar 
kitaip neprisidėtų prie sukak- j 
ties minėjimo!

Be abejojimo, Kanados iri 
Lotynų Amerikos lietuviai to 
fakto taipgi nepamirš.

★ ★ ★
Nei nepajutome, kaip pra

ėjo pirmasis 1946 metų pus
metis. Vasara įpusėjo. Jau 
tenka ruoštis žieminiams dar
bams, kurių niekad netrūko, 
bet kurių šiemet turėsime dau
giau nei kitais metais.

Kai kurių didmiesčių demo
kratiniams lietuviams tenka 
susirūpinti vienu ypatingu 
klausimu : savy radijo pusva
landžių palaikymu.

Gėda, kad Bnooklyne ir 
Bostone mes nepaflaikome sa
vo radijo pusvalandžių !

Jeigu tai įvykdoma Chica- 
goje ir Detroite, tai kodėl ne 
pas mus?!

šiuo reikalu tuojau privalo
me susirūpinti, kad rudenį ga
lėtume pradėti darbą.

★ ★ ★
Šiemet Clevelando miestas 

minės 150 metų savo gyvavi
mo sukaktį.

1796 metais, grupelė žmo
nių, * vadovaujamų generolo 
Moses Clevelando, išsėdo iš 
valčių Erie ežero pakraštyje 
ties Cuyahoga upės žiotimis 
ir ten įkūrė kaimelį, pakrikš
tydami Clevelando vardu.

Kaip pati Amerika, kaip 
daugybė kitų mūsų krašto 
miestų, taip ir Clevelandas 
per tą laiką augo ir plėtėsi 
šuoliais, — šiandien jis turi 
virš vieną milioną gyventojų 
ir skaitosi (savo didumu) 
septintuoju Jungtinių Valstijų 
miestu.

★ ★ ★
Clevelandas — pramonin

gas, gražus ir, palyginti, pro
gresyvus miestas. Sveturgi- 
miai su savo vaikais sudaro 
du trečdaliu miesto gyvento
jų. Lietuvių čia yra keletas 
tūkstančių.

Clevelandas turi gražią ir 
ir ruimingą biblioteką, puikią 
geležinkelių stotį, apsčią 
miesto aikštę, iš kurios gatve- 
kariai velkasi į visas miesto 
dalis.

Clevelandiečiai gali pasidi
džiuoti savo didžiule auditori
ja.

Patsai miesto centras 
(down-town) jaukus ir įdo
mus.

★ ★ ★
Ten gražiai gyvuoja LDS 

kuopos — jaunimo ir senimo; 
veikia ALDLD kuopos ir vie
tos lietuviškos draugijos ir 
kliubai.

Clevelandiečiai didžiuojasi 
savo miestu, nuolat pareikšda- 
mi, būk jie negalėtų pripras
ti gyventi tokiame metropoly
je, kaip New Yorkas.

—Mūsų miestas,—jie sako, 
— nėra nei per didelis, nei 
per mažas, — tikrai graži ir 
maloni vieta gyventi. . .

Didžiulis Erie ežeras cleve- 
ląndiečiams tas pats, kaip 
newyorkiečiams Atlantas. Jie

(Tąsa 5-me pusi.)
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Trumanas Pasirašė
Hobbs Bilių prieš 
Darbininku Unifas
Hobbso Bilius Skiria 20 Metų 
Kalėjimo ir $10,000 Baudos

Washington. — Preziden
tas Trumanas pasirašė kon
greso priimtą Hobbs bilių 
prieš darbo unijas ir strei
kus. Šis bilius yra priedas
prie 1934 m. išleisto įstaty
mo prieš “raketus.” Hobb
so bilius pirmiausiai at
kreiptas prieš Darbo Fede
racijos Vežikų Uniją todėl, 
kad federaciniai vežikai 
stabdė trokus, vairuoja
mus neunijinių vežikų, iš 
kitų valstijų. Hobbso bi
lius vadina tatai “raketų.”

Maskva Sako, Atominiai 
Bandymai Rodo Kari
nius Amerikos Tikslus

Maskva. — Sovietų radi
jas ir žymieji laikraščiai— 
Pravda, Izviestija ir Raudo
noji Žvaigždė — sako, jog 
Amerika tik veidmainiauja, 
siūlydama kontroliuot ato
minę jėgą pasaulyje. Tie 
laikraščiai rašo,— atominių 
bombų mėtymas ties Bikini 
sala yra įrodymas, kad Am
erika rengiasi karui ir vieš
patavimui pasaulyje. Ame
rikos vadai išnaudoja ir 
faktą, kad atominė bomba, 
mesta praeitą sekmadienį, 
nepadarė tokių stebuklų, 
kokie buvo iš anksto skel
biami. Todėl pasmarkinta 
Jungtinėse Valstijose agi
tacija už dar didesnį karo 
laivyno stiprinimą.

Sovietų spauda taipgi 
įtaria, kad Jungt. Valstijos 
veda imperialistinę politiką 
Chinijoj, Japonijoj, Irane, 
Lotynų Amerikoje ir kas 
liečia Albaniją.

Amerikonai Nušovė 
Rusą Austrijoje

Viena, Austrija. — Ame
rikonai skelbia, kad vienas 
rusų kareivis atvykęs į am
erikinę Vienos miesto dalį 
ir grūmojęs revolveriu. 
Paskui rusas pabėgęs į gat- 
vekarį. Amerikonai kari
niuose automobiliuose pasi
vijo gatvekarį ir aštuonio- 
mis kulkomis nušovė rusą, 
belipant jam iš gatvekario.

Maskvos spauda rašo, 
kad Amerika savo įveži
mais puldo Chinijos pramo
nę.

Keturi Didieji Paveda Trieste Jungtinių Tautų Valdybai; Šaukia Europinę Taikos 
Konferenciją Liepos 29 d.; Užgyrė Sovietams Atlyginimą iš Italijos

Paryžius, liep. 5. — Ke-, 
tūrių Didžiųjų užsieninių 
ministerių taryba išsprendė 
daugumą ginčytų klausimų. 
Dabar ministerial svarsto 
dalykus, paliečiančius Aus
triją ir Vokietiją.

Nutarta sudaryti “laisvą 
teritoriją” iš Trieste miesto

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Liepos (July) (i, 1946

Bet Hobbso bilius gali būti 
panaudotas prieš įvairias 
unijas ir streikus, jeigu jie 
“trukdo prekyba tarp vals
tijų.”

Tarpvalstijinės prekybos 
trukdymą fabrikantai ir 
teismai gali, pavyzdžiui, ši
taip išalkinti. Sakysime, 
verslininkai New Yorke už
sisakė tam tikra skaičių C- V
automobilių iš Detroito, 
Michigan valstijoj. Tad jei
gu automobilių darbininkai 
Detroite sustreikuoja ir fa
brikantai negali pristatyt į 
New Yorką tu automobiliu, c. V ' c, 7

tai teismas gali atrast, kad 
streikieriai “kliudo tarp- 
valstijinę prekybą” ir baust 
juos pagal Hobbso bilių. 0 
bausmė sunki — iki 20 me
tų kalėjimo ir $10,000 pini
ginės baudos.

Šis įstatymas gali būti 
panaudotas ir prieš uniji
nių duoklių rinkimą, prieš 
simpatijos streikus, prieš 
pikietininkus ir net prieš 
darbininkų organizavimą į 
uniją.

BANDOASū 
UNIJAS KAI DEL 
HOBBSO BILIAUS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų generalis proku
roras Tom C. Clark sakė 
prez. Trumanui, kad Hobb
so bilius prieš vadinamus 
unijų “raketus,” girdi, ne
kliudąs teisėto unijų ir 
streikierių veikimo. Tik 
tuomet prezidentas šį bilių 
pasirašė. Bet juk kongrcs- 
manų ir senatorių dauguma 
pirmiau atmetė prez. Tru
mano siūlymą įdėt į tą bilių 
sakinį, kuris užtikrintų, 
kad nebus kliudoma teisėta 
unijų ir streikierių veikla.

Nukauti 67 Fašistai- 
Banditai Lenkijoj

Varšava. — Laike visuo
tinių balsavimų Lenkijoj 
praeitą sekmadienį fašisti
niai banditai puolė atvyku
sius balsuot demokratinius 
žmones. Policija ir kariuo
menė nukovė 67 banditus.

Nuo Bikini atom-bombos 
padvėsė dešimtadalis gyvu
lių laivuose.

ir apylinkės ir laikyti tą 
plotą Jungt. Tautų Saugu
mo Tarybos žinyboje per 
neribotą laikotarpį. Tai bus 
300 ketvirtainių mylių skly
pas su 300,000 jugoslavų ir 
italų gyventojų. Jugoslavi
jai pripažinta didžioji dau
guma Venezia Giulia pro

ĮSTEIGTA FILIPINŲ Senatorių Komitetas
RESPUBLIKA

Manila. — Liepos 4 d. I jiem atsigriebti po karo. 
'Jungtinės Valstijos forma-'Antra vertus, Jungtinės 
‘ liai paliuosavo Filipinų sa-Į Valstijos paveikė Filipinų 
'lyną, ir tapo paskelbta ne-j seimą taip pataisyti savo 
priklausoma Filipinų Res-i konstituciją, kad ameriko- 

i publika. Manuel Roxasinams būtų duota pirmeny- 
I (japonų bendradarbis karo: be prekyboje su Filipinais, 
■metu) prisaikdintas kaip! Per metus bus leista tik 
respublikos prezidentas, o i šimtui filipiniečių atvykti į 
Elpidio Quirino kaip vice-! Jungtines Valstijas apsigy- 
prezidentas. Res publikos: venti.

: įkurtuvių iškilmėse dalyva- Filipinų gyventojai nie- 
vo pasiuntiniai prezidento kuomet nebuvo pripažinti. 
Trumano, Jungtinių Vals- Filipinus Amerika atėmė iš 
tijų kongreso, karo depart-! Ispanijos 1898 metais, bet 
mento ir kt. [primokėjo Ispanijai $20,-

Amerika pasilaiko teisę i 000,000.
' statyti ir laikyti sau kari- i Filipinai yra salynas iš 
i nes bazes Filipinuose; žada' 7,083 salų ir saliukių, viso 
Filipinams apie $500,000,-1 115,000 ketvirtainių mylių 
000 paramos pinigais bei ploto su 18 milionų gyven- 
daiktais, kaipo pagalbą1 tojų.

Prancūzai Užgina Lenkijos Fašistai
Seimą iš Atstovų 
Rūmo ir Senato

—
Paryžius. — Steigiamojo 

i Franci jos seimo konstituci- 
■ nis komitetas vienbalsiai 
! užgyrė pasiūlymą, kad bu
simasis reguliaris respubli
kos seimas susidarytų iš 
atstovų rūmo ir šiokio to- 

I kio senato. Senatas, pagal 
Į šį sumanymą, galėtų tiktai 
į peržiūrėti atstovų rūmo ta- 
i rimus ir sugrąžinti juos at- 
i stovams iš naujo perbal- 
; suoti. Konstitucinis komi- 
j tetas sutiko, kad busimieji 
I prezidentai skirtų premje- 
1 rus.

Klerikalai - respublikie- 
čiai siūlė seimą net iš ketu
rių skyrių ir reikalavo di
delės galios prezidentui, bet 
turėjo sutikti su valia ko
miteto daugumos, kurią su
daro komunistai ir socialis
tai.

Palestinos Žydai 
Paleido 3 Suimtus 
Anglą Oficierius

Tel Aviv, Palestina.—Žy
dai troku atvežė tris anglų 
oficierius didelėje dėžėje ir 
išmetė į šio miesto centrą.

Žydai laikė juos nelaisvė
je, kaip įkaitus, kol anglai 
pakeitė mirties bausmę 
dviem nusmerktiem žydam 
teroristam, Irguno Zvai Le
umi grupės nariam.

New Yorko valstijoj per 
keturius pirmuosius šių 
metų mėnesius automobilių 
nelaimėse žuvo 651 asmuo.

vincijos, Trieste srityje.
Amerikos valstybės sek

retorius James Byrnes, už
sieninis Sovietų ministeris 
Molotovas, Anglijos užsie
nio reikalų ministeris Bevi- 
nas ir Francijos G. Bi- 
dault’as susitarė šaukti lie
pos 29 d. Paryžiuje visų

į Užmušė 26 Žvdus, 
Sužeidė bent 100

Varšava. — Slaptai vei
kianti, lenkų faistų gauja 
ketvirtadienį padarė žmog
žudišką pogromą prieš žy
dus Kielce mieste. Jie už
mušė 26 žydus, vieną lenką 
oficierių ir vieną Lenkų 

'Darbininkų Partijos narį, 
i Tuo pačiu laiku fašistai su- 
; žeidė daugiau kaip 100 žy- 
■ du. Kelios ginkluotos jų 
i šaikos taipgi puolė žydų 
i apartmentinius namus ir 
atakavo žydus traukiniuose. 
Fašistai paskleidė melus, 
būk žydai pjauną lenkų 
kūdikius.

Valdžia pasiuntė miliciją 
su šarvuotais automobiliais 
slopinti fašistines riaušes. 
Varšuvos valdžia nužiūri, 
kad gal ir St. Mikolaičiko 
sekėjai prie to prisidėję.

Čechoslovakijos 
Premjeras Komu- 
nistas Gottwald

Praga, Čechoslovakija. — 
Komunistas Č e c hoslovaki- 
j o s p r e m j e ras Klement 
Gottwald sudarė ministerių 
kabinetą. Užsieniniu mi- 
nisteriu liko tas pats Jan 
Masaryk, politiniai nepri
klausomas. Tarp dviejų 
tuzinų ministerių yra 9 ko
munistai, o kiti — socialde
mokratai, tautiniai socialis
tai, demokratai ir tt.

ORAS. — Būsią šilta, da
linai apsiniaukę.

21-no europinių talkininkų 
taikos konferenciją. Ten 
bus sprendžiama planai dė
lei taikos sutarčių su Itali
ja, Rumunija, Vengrija, 
Bulgarija ir Suomija, buvu
siais nacių bendradarbiais 
kare.

Amerikos, Anglijos ir

Francijos užsieniniai minis-' 
teriai sutiko, kad Italija su
mokėtų Sovietams 100 mi
lionų dolerių už nuostolius, 
kuriuos italu kariuomenė v v
padarė Sčvietų Sąjungai 
karo metu. Tuos nuosto
lius Italija turės atsiteisti 
daugiausiai savo pramonės

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Siūlo Silpną Planą
Kainom Tvarkyti
Sviestas Pabrango iki $1.25, 

Mėsa iki $1.10 Svarui
Washington, licp. 5. —Al. praeito pirmadienio svies- 

Barkley, demokratas sena- tas New Yorke pabrango 
torių daugumos vadas, tiki- i iki $1.25 svarui, steikas St. 
si, kad kongresas ir prezi-1 Louise iki $1.00 svarui, 
dentas užgirs naują planą I kiauliena Detroite iki $1.10, 
kainoms kontroliuoti. Tai cukrus New Yorke iki 20
silpnas planas, kurį banki-i 
nis senatorių komitetas 
priėmė 12 balsų prieš 5.

Tie senatoriai, tarp kit
ko, perša užtikrint fabri
kantams ir verslininkams 
tokias kainas, kaip 1940 Į 
metais, ir leist jiems dar! 
tiek pakelt kainas, kiek pa
didėjo jų išlaidos nuo 1940 
metu iki 1946 m. birželio 30 
d. Be to, kainų administra
torius galėtų pats “reikale” 
didinti kainas.

Pirmesnis kongreso nu
tarimas, atmestas prez. 
Trumano, reikalavo užtik
rint fabrikantams ir versli
ninkams tokius, stambiau
sius karinius pelnus, kaip 
1941 m., ir pakelt kainas 
tiek, kiek padidėjo jų lėšos 
per 5 paskutinius metus.

Išsibaigus buvusios kainų 
kontrolės terminui, nuo

ATOM-PATRIJOTAS 
PADĖJĘS KARINIAM 
PELNAGROBIAM

Washington.— Generolas 
Wm. N. Porter liudijo se- 
natinei tyrinėjimų komisi
jai, jog kongresmanas An
drew J. May pasistengė iš
gauti valdinius karo reik
menų užsakymus plėšikiš
koms “popierinėms” kom
panijoms, kurios neturėjo 
jokių savo fabrikų. May 
tada buvo ir tebėra karinės 
kongreso komisijos pirmi
ninkas. Jam vadovaujant, 
ši komisija nutarė faktinai 
generolam pavest busimąją 
atominės jėgos kontrolės 
įstaigą.

Kita Atom-Bomba Bus 
Mesta į Vandenį

Bikini, liep. 5. — Ameri
konai ketina paleist kitą 
atominę bombą liepos 25 d. 
į vandenį taip, kad ji sprog
tų 25 pėdų gilumoje. Ma-
noma, kad ji daugiau žalos1 —■■----------;—
padarys laivam ir sukels 70 Varšava. — Laike 'balsa- 
pėdų aukčio bangas. I vinių praeitą sekmadienį

lenkų policija ir milicija nu
šovė 67 fašistus - banditus

(Daugiau žinių 5-me puslp.) i ir sužeidė bei suėmė 308.
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centų svarui. Namų savi
ninkai visur pradėjo mėty
ti laukan įnamius, kurie 
atsisako mokėti ūmai pa
brangintas rendas nuo 33 
iki 400 nuošimčiu, v

Pasibaigė streikas prieš 
Northwest oro linijas.

Reakcininkai Lenkijoj 
Pašėlo dėl Visuotinių 
Balsavimų Prakišimo

Varšava. — Lenkų val
džios atstovas pareiškė, jog 
slaptieji Lenkijos fašistai- 
banditai ir kiti reakcininkai 
surengė žmogžudiškus po
gromus prieš žydus ir de
mokratinius žmones todėl, 
kad atžagareiviai ir vadi
nami St. Mikolaičiko “vals
tiečiai” prakišo visuotinius 
balsavimus praeitą sekma
dieni.

Demokratinė valdžia siū
lė seimą tik iš vieno atsto
vu rūmo. Mikolaičikas rei
kalavo dar ir senato. Pi- 
liečiai tokia dauguma bal
sų, kaip keturiais prieš vie
ną, balsavo už valdžios pa
siūlymą. Panašiai valdžia 
laimėjo ir klausimuose dėl 
žemės nuosavybių pertvar
kymo ir didžiųjų pramonių 
perėmimo į valstybės ran
kas.

Atom-Bomba Buvus 
Peržemai Numesta

Bikini. — Atominė bom- 
! ba permažai nuostolių pa
darė laivams ties Bikini sa- 

| liuke praeitą sekmadienį 
(pagal New Yorko laikro- 

Į dį) esą todėl, kad ji per
žemai iš lėktuvo paleista. 
Kai kurie valdiniai stebėto
jai sako, bomba eksplodavo 
tiktai 50 pėdų aukšty j, o ir 
tai nepataikė į karo laivą

! Nevadą.

dirbiniais per 7 metus.
Keturi didieji nutarė, kad 

Anglija laikys savo žinybo
je buvusias italų kolonijas 
Afrikoje vienus metus po 
sutarties padarymo su Ita
lija. Toliau bus galutinai 
išspręstas tų kolonijų klau
simas. , i
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Demokratinių Amerikos Lietuvių Centro 
Narių Suvažiavimo Proga

Liepos 7 dieną Brookrynan suvyks Pittsburgho Suva
žiavimo išrinkto Demokratinių Amerikos Lietuvių Cent
ro nariai. Pittsburgho suvažiavimas, kaip žinia, išrink
damas Centrą, įpareigojo jį (t. y. jo narius) darbuotis 
apvienijimui visų demokratinių Amerikos lietuvių. Su
važiavimas priėmė rezoliucijas, nustatančias Centrui 
gaires.

Vyriausiu Suvažiavimo šūkiu buvo: kova už taiką! 
Tai didžiulės reikšmės šūkis, tai didelis darbas. Taikos 
palaikymo klausimu sielojasi viso pasaulio taiką mylin
tieji žmonės, tuo sielojasi ir Amerikos liaudis, tame 
skaičiuje ir lietuviai darbo žmonės. Netenka nei sakyti, 
kad šiandien Amerikoje veikia tam tikros klikos, besi- 
ryžtančios įtraukti mūsų kraštą į naują karą. Tas ir 
stato uždaviniais kiekvienam Amerikos taiką mylinčia
jam lietuviui juo energiškiau kovoti už taiką, už gra
žesnį gyvenimą visiems dirbantiesiems.

Kitas dalykas, dėl kurio Pittsburgho Suvažiavimas 
tarė savo žodį, tai buvo kova už bendruosius darbo žmo
nių reikalus Amerikoje. Niekad turbūt Amerikoje gy- 

- venimas nestatė pažangiajai visuomenei tokių uždavi
nių, koki jai tenka atlikti šiandien, po to, kai kongresas 
panaikino OPA, po to, kai gyvenimo produktų kainos 
pradėjo galvatrūkčiais kilti aukštyn, tuo būdu sunkinda- 
mos darbo žmonėms gyvenimą.

Be šitų, mūsų visą kraštą liečiančių, dalykų, stovi 
ir kiti uždaviniai: štai, 1947 m. sausio 8 d. sukaks 400 
metų nuo pasirodymo pirmos spausdintos lietuviškos 
knygos. Lietuvoje tai bus rimtai ir rūpestingai atžy
mėta. Amerikos lietuviai privalo daryti tą patį. Demo- 

' kratinio Lietuvių Centru pareiga ir bus tuo reikalu juo 
labiau susirūpinti, kad šios sukakties minėjiman įsi
trauktų juo platesni sluoksniai Amerikos lietuvių vi
suomenės.

Be suminėtųjų dalykų, dar yra visa eilė kitų svarbių 
reikalų, kurie teks Centro nariams išspręsti. Pav., mūsų 
jaunimo organizavimas ir švietimas; radijo pusvalan
džių įsteigimas tam tikrose lietuvių kolonijose. Visi 
šitie darbai bus galima nudirbti pasekmingai tik tuo
met, jei visi išvien dirbsime, jei į tuos darbus bus įtrauk
ta juo daugiau žmonių — net ir tų, kurie ligi šiol “per 
pirštus” į viską žiūrėjo, neimdami dalyvumo aktyve j 

. veikloj.
Mes manome, mes tikime, kad Demokratinių Ame

rikos Lietuvių Centro narių suvažiavimas visa tai išdis- 
; kusuos ir padarys gerų tarimų.

To mes jam ir linkime!

ls tu 
skau-

stovi

Columbia, Tenn. — Va
žiuodamas iš St. Petersbur- 
go į Clevelandą ir turėda
mas minty kas buvo rašyta 
mūsų spaudoje apie terori
stų žiaurų užpuolimą ant 
šio miesto negrų rasės, nu
sitariau sustoti nors ant 
keletos valandų, kad,savo a- 
kimis apžiūrinėti ir išgirsti 
apie tą skaudų įvykį 
žmonių, kurie taip 
džiai nukentėjo.

Columbia miestas
gražioj vietoj: patsai cen
tras viršuje gražaus kalne
lio, turi gražių pastatų ir 
dar daug budavojama. Mie
stas turi 15,000 gyventojų, 
tarpe kurių yra 6,000 neg
rų. Pamatinė industrija čia 
kasyklos, 3 įvairių chemi
kalų išdirbystės ir viena 
vandeniui laistyti gurno dū
dų išdirbystė. Čia gyvuo
jančios CIO ir AFL unijos.

Negrų sekcija nebuvo 
sunku susirasti, tik pasu
kau į slėnį, kur daugiau da
inuota ir tuojau atsidūriau 
ant negrų biznio gatvės, 
kuri pereitą vasarą buvo 
visa nuteriota. Dabar biz
nių namai iš lauko pusės 
jau atremontuoti, langai ir 
durys sudėtos. Tik vienos 
-barzdaskutyklos langai ir 
durys dar tebėra lentomis 
užkalti, nes barzdaskutis iš
sikraustęs i kita vieta.

Teko kalbėtis su negru 
laidotuvių direktorium Ja
mes E. Morton, kuris yra 
36 metų amžiaus, gražiai iš
augęs, inteligentiškas žmo
gus ir geras patriotas. Pra
džioje antro pasaulinio ka
ro Morton vadovavęs dvie
juose Raud. Kryžiaus va
juose ir pirmą metą sukė
lęs $1,100, antrą metą $900. 
Morton taipgi vadovavęs 6- 
tam ir 7-tam karo bonų pa
skolų vajuose, kuriuose su
kėlęs virš $30,000. Tai yra

ir prašalino: paslėpė pir
miau, negu linčiuotojai pri
sirengė. . Baltieji padaužos, 
neatsiekę savo tikslo, tuo
jau užpuolė negrų biznio 
sekciją. Negrai išstojo gin
tis ir baltuosius padaužas 
nuvijo.

Antras baltųjų užpuoli
mas buvo padarytas nakčia 
ir šį užpuolimą vadovavo 
policistai. Bet negrai, nu
jausdami, kad juos galės 
užpulti nakčia, buvo gerai 
prisirengę atmušti ir tą 
naktinę ataką, ir jie atmušė 
sužeisdami keletą policistų.

Baltieji, pralošę abudu 
užpuolimus, pasišaukė pa- 
gelbon Tennessee valstijos 
apsaugos komisionierių L. 
Bouman, kuris sudarė Co
lumbia negrams bausmės 
ekspediciją iš 150 valstijos 
kelių policistų ir iš 250 mi

licijos (National Guards), 
j Ir ta 400 ginkluotų šautu- 
' vais ir kulkosvaidžiais ar
onija atmaršavusi į Colum- 
’ bia negrų sekcijos biznio 
i gatvę pradėjo kulkomis iš 
i šautuvų ir kulkosvaidžių 
I taškyti biznierių langus ir 
duris. Tik laimė tu biznių 
žmonių, kad jie spėjo laiku 

I prasišalinti iš tų namų. Jie 
' irgi būtų buvę kulkų su-

Man teko matyti barber- 
nės viduje, kaip veidrodžiai, 
sienos ir skutyklos įrengi
mai kulkomis, iš oro šau
dant, buvo suraižyti. Tai 
žiauriajai “bausmės” eks
pedicijai ėmė tik kelios mi
nutės išterioti visų biznio į- 
staigų duris ir. langus per 
du blokus. O kada jau vis
kas buvo atdara, buvusi 
duota komanda eiti į vidų 
ir žaloti vidaus įrengimus. 
Tuomet, Morton sako,

Kiti irgi buvę žiauriai kan
kinami, iš kurių vienas ve
damas iš kalėjimo sugriuvo 
ant laiptų ir numirė. Visi 
areštuotieji buvo atiduoti 
Grand Džiūrei, kuri susidė
jo vien iš baltų žmonių, jr 
jie iš areštuotų įkaitino 31 
pasikėsinime žudyti. Tas 
gręsė jiems po 20 metų ka
lėjimo.

Tuo laiku, kai aš ten bu
vau, tik prasidėjęs įkaitin
tųjų gynimo darbas. Ap
kaltintuosius gynė 4 advo
katai — 3 nuo Nacionalio 
Negrų Apšvietos Susivieni
jimo ir vienas nuo CIO iš 
Chattanooga, Tenn. Advo
katai pasiryžę ne vien ap
ginti tuos 31 nekaltai nu
skriaustus ir dar kuriems 
gręsė 20 metų kalėti, bet jie 
mėgins išrauti tą nedorą 
pietinių valstijų sociali pa
tvarkymą, kuris yra pasta
tęs negrus antros klesos pi
liečiais. Columbia įvykis 
kaip tik tai liudija*. Čia 
Ku Klux Klanai davė su
prasti, kad negrai paeina iš 
vergų ir tokiais jie privalo 
pasilikti. Jie davė pietinių 
valstijų negrų rasei pasar
gą, kad veteranas Stephen
son, būdamas negru, nors 
ir matydamas niekuom ne
nusikaltusią savo motiną 
mušamą ir spardomą, netu
rėjo teisės pakelti savo ran
kos prieš baltą mušeiką. To
dėl dabar visi padorūs žmo- 
nsė iš tos plačios apylinkės 
ir sujudo prieš tai. Negrai 
keliauja po šimtą mylių pė
sti, kad priduoti savo liudi
jimus apie savo ir savo ra
sės skriaudas, ir jau šimtais 
užkimštas Maury kauntėsihead of the un-American com- 
fniannoniifiu nmmwnnf mo 1^14-4-^^ 4-4-r* A r»4-z^/J

pouring out 
dozens, 

jinglet culled

SINCE THE ATOM BOMB
test at Bikini, the gag writ

ers have been 
laugh-lines by the 
There is this
from the writings of Stan Ar
nold of the New York Post:

“Those Congressmen
[served the

“To see Bikini’s atom
“What better people

ping off the newsman’s shirt, 
scratching his face after the 
latter had taken a picture of 
the Congressman.

An eye-witness of the in
cident said that Rankin had 
shouted, “I’ll kill you, I’ll kill 
you” at the photographer.

From our way of looking, 
Rankin doesn’t care to sub
mit to a “screen” test.

—o—
In Chicago a man added a 

new twist to the pink-elephant 
theory. He jumped into Lake 
Michigan to rescue “a white 
cat” that wasn’t there. After 
plunging into the water he 
suddenly remembered that he

de
right 
sight 
any-

[ where 
“To judge a blasting of hot 

[air?” 
—o—

A woman known as the 
“love export” says that this 
is the age of “chiselry, odors 
and stimulants.” She says that 
the modern gal is substituting ! could not swim. Two sailors 
face powder for baking pow- hauled him out. But they 
der. Now you know why that couldn’t find hide nor hair of 
cake didn’t raise. a cat of any color.

—o—
Basketball is to Lithuania 

what baseball is to America. 
The cage game has become 
so popular in Lithuania and 
the other Soviet Baltic 
lies that it is even 
soccer for popularity, 
traditional eight-city 
tition held in the Soviet Union 

in a last year the Lithuanian play
take-off of American publici-1 ers almost captured the event, 
ty methods, has pictured the 
surviving Bikini pigs driving 
up Broadway in a rain of 
ticker tape. If that ever hap
pened the hogs would have 
police protection far greater 
than enjoyed by any famous 
figure who proceeded them. 
The cops would have to be 
out in full force ,to prevent a ■ Senate and House urging the 
meat hungry public from j members of Congress to spon- 
“bringing home the bacon.”

—o— 
Mississippi’s witch hunting 

Congressman John Rankin 
doesn’t like to have his pic
ture taken. Last Tuesday the

—o—
price peace ? Only I 
many generals and i 
will be listed in the 
peace-time edition of 
Who in America, 
that since the

What 
half as 
admiral 
1946-47 
“Who,s 
seems
ended the brass hats are 
ing a tough time.

—o—
A French cartoonist,

It 
war 
hav-

Repub- 
passing 
In the 
compe

The Estonian team from Tal
lin nosed out the Lithuanian 
five in the finals.

—o—
Lithuanian American organ

izations reacted quickly to the 
killing of the OPA. At least 
thrėe national organizations 
have -wired members of the

teismabutis, nepaisant čia 
esamo karšto oro. Teisma- 

. (buty esą įtaisyta baltiems 
-----; v . . - tie 1 atsigerti atšaldyto vandens, 

teroristai žalojo viską ir i 0 negraį turi gerti sušilusį 
kas patiko jiems, nešėsi su j vandenį. Bet dabar čia ne-

dideles sumos pinigų šukei-j savim. Ant kiek abelnai jo}graĮ ir visi padorūs žmonės 
tos tarpe čia skurdžiose ap- rasės biznieriams padarė Lra pjinj pasiryžimo iri vil-

mittee attacked an Associated 
Press news photographer, rip-

sor legislation restoring price 
controls. Among the organiz
ations urging restoration of 
price controls were the Lith
uanian Literary Society, the 
Associatidn of Lithuanian 
Workers and the Centre of 
Democratic American Lithua
nians.

Balsavimai Lenkijoj ir Amerikoj
Jungtinės Valstijos turi bene demokratiškiausią 

konstituciją iš visų kapitalistinių valstybių. Bet vienas 
dalykas konstitucija ir laisvė popieriuje, o kitas — prak
tikoj.

Visi žinome, kad pietų valstijose balsavimo teisė
mis naudojasi tiktai labai maža dalis piliečių. Iš kelių 
milionų valstijos gyventojų tebalsuoja tik tūkstančiai. 
Negrai terorizuojami ir jie faktiškai balsavimuose ne
dalyvauja. Eilėj valstijų tebeviešpatauja tvarka, kad 
balsuotojas turi už tą teisę pasimokėti, kad pilietis gali 
balsuoti tik tas, kuris turi gerą vardą, banke pinigų, 
nuosavybę ir tt.

Štai dabar tik ėjo nominacių (primary) balsavimai 
■ Mississippi valstijoj. Negrai pirmu kartu į 43 metus 
tokiuose balsavimuose buvo prileidžiami. Bet taip buvo 
tik ant popieriaus. Reakcininkų T. G. Bilbo ir Rankino 
šalininkai- lazdomis “vaišino” savo priešus, jau nekalbant 
apie visokias balsavimų suktybes. Negrai užuiti, pa
vergti, per 43 metus nedalyvavę balsavimuose ir taip 
bijojo eiti balsuoti, o kada jie žinojo, kad juos laukia 
reakcininkų persekiojimas ;—iš darbo išmetimas— tai 

. aišku, kad jie negalėjo savo valią pareikšti.
Pietų valstijose faktinai viešpatauja tik vienos De

mokratų Partijos tikietas. Laike balsavimų tie “demo
kratai” drasko opozicijos plakatus ir iškabas. Taip 
1940 metais W. Willkie (republikono) kandidatūrą ten 
galėjo pastatyti tik “demokratų” grupe, kuri nesutiko 
su savo partija.

Laike pereitų prezidentinių rinkimų, 1944 metais, 
South Caroline valstijoj, kurioj yra virš 2,000,000 gy
ventojų, balsavimuose dalyvavo tik 95,148. Mississippi 

’ valstijoj, kuri turi apie 2,300,000 gyventojų, balsavimuo
se dalyvavo tik 162,357 piliečiai! Panašiai ir kitose pie
tinėse valstijose. Ten nedidelė dalis piliečių — tur
tingesnių — kalba varde visos valstijos žmonių.

Bet turčių spaudai visa tai yra “normalu” ir “de- 
hiokratiška.” Kas turčių reikalus ginantiems redakto
riams galvoj, kad milionai paprastų darbo žmonių, ypa
tingai negrų, neturi teisės balsuoti! . x

nuostolių, Morton negalįs 
dar pasakyti. Tik vien jam 
padaryta žalos už virš $2,- 
500. Jo kabineto ir šermenų 
koplyčios brangūs įrengi
mai visiškai sužaloti. Tero
ristai matomai visai neatsi
žvelgė į tai, kad James E. 
Morton yra vienas iš ge
riausių Amerikos patriotų 
šiame mieste. Net ant vie
no iš jo $250 vertės grabo 
ištepliojo su balta maliava 
tris dviejų pėdų dydžio “K” 
raides, ir tuomi garbą su
naikino. Morton’o laidotu
vių įstaiga įsteigta jo senu
čio 59 metai atgal.

Pridengimui savo teroris
tinių, destrukcijos darbų, 
Ku Klux Klanai davė ko
mandą areštuoti negrus, 
kurie tik po ranka papuola, 

nepaprastu i ir kimšti į kauntės kalėji- 
nes į negrus | mą. O pastovesnius biznie-

linkybėse gyvenančių jo ra
sės žmonių. Morton, nors 
mažai laiko turėdamas, pa
pasakojo • apie padarytas 
nuoskaudas jo rasei ir jam 

Į pačiam, kurias nors trum- 
1 pai čia pažymėsiu.

Šių metų vasario 25 bal
tas žmogus, radijo taisyto
jas Fleming, supykęs, kam 
negrė Gladys Stephensonie- 
nė rūgo j o, kad jis ją priga
vo jos radijo pataisyme, 
parsimušė ją ant grindų ir 
pradėjo spardyti. Jos 19 
metų sūnus, jūreivis-vete- 
ranas James Stephenson, 
apgindamas savo motiną, 
smogė mušeikai taip, kad 
jis išsirito per langą ant 
gatvės. O kadangi toksai 

| negro pasielgimas su baltu 
mušeika pietinėse valstijose 
yra skaitomas i 
nusikaltimu, ] 
čia dar tebežiūrima kaipo į irius griebe pirmiausiai, kad|ton conn. 

l vergus arba antros klesos į jie negalėtų gelbėti bied-vėl’ paaukavo $100.

Prof. Pakarklio Moks 
lo Darbų Planai

| piliečius, tai tuojau pribuvo 
policija ir skaudžiai sumu
šė motiną ir sūnų, ir abudu 
areštavo. O tuo pačiu kar
tu K u Klux Klanai pradėjo 
organizuoti padaužas, kurie 
norėjo išveržti iš kalėjimo 
veteraną ir jo motiną ir nu- 
linčiuoti. Tik Stephensonų ('sušaudęs iki 'mirties 
laimė, kad jų kaimynai ant veiklius negrus

nių valstijų socialis surėdy
mas, tas džimkrovizmas bus 
išrautas su šaknimis. Vie
nas senelis negras farmeris 
turi tam pasirašęs ir dainą, 
kurią jau gitara skambin
damas dainuoja. Jo daina 
baigiasi sekamai:

“Stand up and rejoice! 
A great day is here! 

Listen here, Mr. 
crow, it’s time you 
dead.”

Tai šitokiu ūpu ir viltimi laiku aš peržiūrinėjau sa- 
čia negrai kovoja už pasi- vo darbo “Kryžiuočių vals-' domina, 
liuosavimą iš vergo pade- tybė” vertimą į rusų kalbą.; čių baudžiamoji teisė bei 
ties. O jų ta kova yra kartu Šitą knygą numato rusų baudžiamasis procesas, tai- 
ir mūsų. kalba išleisti Visasąjunginis j kytas pavergtiems lietu-

J. N. Simans. i Juridinis Institutas Mas- viams.” Daug šito mokslo 
--------------------------------------------------------------------------darbo lapų man tenka visai 

Drg. Jonas Ragauskas Vėl Paaukavo $109 mok£n£isytįasnkutSi 
- i tyrinėjimai Karaliaučiaus 

Jonas Ragauskas, iš Shel- nėto instituto. $30 padalinta archyvuose davė didelį kie- 
Laisvės piknike i sekamai:----$10 ?------- ‘ * '

nuosius savo rasės žmones, i miau daug kartų stambiai au- teratūros Draugijos apšvietos 
Biznieriams primetė pirmo >kavo darbininkų reikalams. | reikalams ir $10 knygų reika- 
laipsnio žmogžudystės kai-; Pereitais metais kartą auka-'lams. 
tinimą ir per kelias dienas Yo $100 Lietuvos žmonių pa-i 
nedavė jiems su niekum su-lgalbai. šiemet, balandyj, pri- 
sisiekti. Viso suareštuota siųsdamas 
buvę apie 100 negrų. Vals- duok]M’ vėl, Pri®iun.u *\uo ,sa’ 
tijos policistas, kalėjime.

Akademikas korespon
dentas profesorius Pov. Pa- 
karklis kalbėdamas su mū
sų korespondentu pareiškė:,

— Šiuo metu aš baigiu 
redaguoti Strogovičiaus žy
maus veikalo “Baudžiama
sis procesas” vertimą. Šita
me darbe man daug padėjo 
Vilniaus universiteto bau
džiamosios teisės katedros' riau, suteikti kokių nors ži- 
kolegai dėstytojai A. Klim- j nių apie Jūsų darbo pla
ka ir O. Ruželytė. Tuo pat; nūs.

Darbas, kuris mane labai 
tai yra “Kryžiuo-

Jim-
was

ALDLD kuopos

vęs $37 aukų, kurių 30 sky- 
J du Lietuvos pagalbai. Dabar 

William ^am re’ka^u’ V®1 aukavo $70,
greitųjų išėmė ant kaucijos Gordon ir James Johnson. tai Pasida10 kitas šimtns

Bet toji pati spauda labai rūpinasi “demokratija” 
Lenkijoj, Jugoslavijoj, Bulgarijoj ir kitur. Pereitą sek
madienį Lenkijoj buvo pravesta referendumas. Demo
kratinės liaudies partijos laimėjo, ponas Mikolaičikas 
prakišo. Tai dabar New York Times ir kiti turčių laik
raščiai rėkia, būk ten balsavimai buvę “neteisingi.” 
Jiems balsavimai “neteisingi” tik todėl, kad jų šalininkai 
tuos balsavimus pralaimėjo. Jie mato “viską” kitur, bet 
niekaip negali matyti, kas darosi pas rnius, Amerikoj, 
čia pat po nosimi. , ; ; v

kvoje.
Artimiausiu laiku aš ati

duosiu spausdinti: “Būgos 
skelbtosios istorinės pažiū
ros apie lietuvių praeitį.” 
Aš tikiuos greitu laiku duot 
Amerikos lietuvių spaudai 
straipsnį apie profesorių 
Būgą.

— Malonėkite, profeso-

$Į° komunistinei kį naujos medžiagos apie 
Jis pip- veiklai lietuvių tarpe, $10 Li-; lietuvių giminę, prūsus, ku

rie pateko į amžiną vokie
čių vergovę. Rastieji doku
mentai visai naujai apš
viečia daug mūsų istorijos 
faktų.

Sąryšy su tuo aš noriu 
taip pat parašyti straipsnių 
seriją apie Prūsijos valdo
vų įstatymus bei įsakus 
XVI-XIX šimtmečiuose iš
leistus lietuvių kalba, o taip 
pat apie įsakus, išleistus vo
kiečių kalba, kiek jais yra 

' paliečiami lietuvių reikalai.
Be to, aš dar renku me- 

Jacksen, Miss. — Prane-' džiagą mano busimajam 
šama, kad demokratų no- darbui “Lietuvos statutų

Priklauso didelis ačiū drau
gui Jonui Ragauskui! Taipgi, 
tenka via pažymėti, kad jis 
pastaraisiais laikais negerai 
jautėsi ir tūlą laiką nedirbo. 
Jonas teikia taip stambias 
aukas ne todėl, kad jis bū
tų labai turtingas, bet todėl, 
kad pilnai supranta reikalą irpagalbai Lietuvos žmonių.

Dabar, įteike $100, sakyda- remia jį iš gilumos savo šir
mas: “štai vėl šimtas dolerių! dies. 
Perduokite $70 aukų į Tiria
mosios Medicinos ir Vėžio Li-j 
gos Institutą Vilniuje — Lie
tuvai pagalbos labai daug dar; 
reikia, o $30 kitoms įstai- j 
goms.”

D. M. Šolomskas.

minacijas laimį fašistinis baudžiamasis procesas”, ku-
$70 perduota Lietuvai Pa- senatorius Bilbo ir i . . .

galbos Komitetui, kuris renka pat plauko kongresmanas' miausiu laiku.
aukas įrengimui Vilniuje mi- Kankinas. ‘ b R. Rimkūnas,

tokio i rį aš manau pradėti arti-

R. Rimkūnas.
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Kovos ir Pergalės Poetė
Rašo Kostas Korsakas

Š. m. liepos 7 d. sukanka lygiai vieneri 
metai, kai mirė žymioji lietuvių tautos po
etė, Salomėja Nėris, šia proga spausdina
me Kosto Korsako straipsnį, įvertinantį 
poetės kūrybą. — Laisves Redakcija.

Tėvynės karo didžioji liepsna uždegė 
ne vieną naują poetinį talentą ir ne vie
ną jau subrendusį poetą atgaivino rūs
čiu savo kvėpavimu naujam kūrybiniam 
polėkiui. Tragiškųjų išgyvenimų šviesa, 
sužėrusi virš griuvėsių ir kraujo klanų, 
iškilusi iš milžiniškų gaisraviečių ir 
siaubingo patrankų griausmo, kaip vis
ką apimantis karo oras, peršvietė žmo
nių širdis ir jausmus.

Per šią valančią ir skaidrinančią Tėvy
nės karo ugnį perėjo ir mūsų Salomėja 
Nėris su savo kūryba, palikdama mums 
nuostabaus tyrumo ir skaidrumo savo 
poetinių jausmų lydinį. Lyg ne baisioji 
sarkoma, pakandusi jos gyvybės siūlą, o 
toji karo ugnis būtų sudeginusi ir ją pa
čią — tokių gilių ir tragiškų būta poe
tės išgyvenimų. Tai, ką sukūrė Salomėja 
Neris Tėvynės karo metu, be abejo, pri
klauso ne tik prie geriausiųjų mūsų šio 
periodo poezijos kūrinių, bet yra ver
tingiausia ir visoje jos pačios kūryboje. 
Salomėjos Nėries išgyvenimų individua
linė amplitudė, būdinga visai jos anks- 
tyvesniajai lyrikai, pasižymėjusiai jaut
riu intymumu, karo meto poezijoje įgija 
platumo ir visuotinumo, tuo pačiu metu 
neprarasdama savo būdingojo lyrizmo. 
Jos eilėraščių forma daugeliu atvejų čia 
pasiekia nuostabaus darnuftio ir krista
linio skambumo, priartėdama prie meni
nio tobulumo. Stebina ir žavi metaforų, 
palyginimų, tropų vaizdingumas, nauju
mas, žodžio ir minties darnus sutapimas, 
poetinių detalių šviežumas ir visa tai 
persunkianti mūsų liaudies dainų dvasia, 
ataskambanti Salomėjos Nėries eilėraš
čiuose kaip vos nujaučiamas požeminės 
srovės čiurlenimas, kurią nevisada gali 
matyti akimis, bet be kurios nežaliuotų 
žolė ir nekvėpuotų vasaros oras gaivi
nančia drėgme.

Didelė, ilgesinga Lietuvos meilė api
ma visą karo meto Salomėjos Nėries kū
rybą. šis patriotizmo ir laikinai netek
tosios tėvynės ilgesio jausmas buvo tra
giškai gyvas ne vien poetės širdyje. Jį 
išreiškė savo poezijoje ir kiti mūsų po
etai, karo vėtros nešioti po plačiąsias 
Tarybų Sąjungos erdves. Tačiau Salo
mėjos Nėries poezijoje šis jausmas rado 
giliausią išraišką, nuskambėjo intymiau
sia ir tragiškiausia gaida, atsiskleidė lie
tuviškiausių atspalviu.

Jau pirmaisiais karo metais, poetei at
sidūrus Penzoje, pabunda jos širdyje tas 
skausmingas prarastosios tėvynės ilge
sys drauge su “sukruvintos ir apiplėš
tos”, didžiam skausme rankas užlaužu- 
sios Lietuvos vaizdu, kuris nuolat stovi 
jai prieš akis. Ir jau tada ji sakosi ei
sianti šimtus mylių pėsčia “per lietų, 
gruodą, šaltį”, kad tik pamatytų tėvynę 
gyvą ir galėtų dainomis ją paguosti. Pa
tekusi į tolimąją Ufą, poetė šį tėvynės il
gesį išreiškia mūsų liaudies dainoms 
taip būdingu kreipimusi į-juodąjį varną, 
vėjo brolelį —

Juodasai varne, vėjo broleli, 
Duok savo sparną, juodą sparnelį. 
Dieną ir naktį, tartum šešėlis, 
Skrisiu ir skrisiu, niekur nesėsiu. 
Kur baltas miestas, kur Nemunėlis, 
Ten aš nutūpsiu, ten pasilsėsiu.

Netektosios tėvynės garsai poetei 
skamba ir lakštingalos giesmėje prie ste
pių šaltinio, kuri gal atskrido per šim
tus mylių iš tėvynės, Lietuvos vaizdai 
vaidenasi jai “akyse balta obelėle iš pa
vasario to...”, kuris prisimena dar iš vai
kystės dienų gimtoje šalyj, kai “šiltas 
yakaras, obelys klausos”, kai tyli vėjas 
ir kai “padangė nublausus” sumirga 
žvaigždėmis, kai taip ramu, jog net pa
kuždėti nevalia. Gimtųjų namų vizija 
poetei pasirodo vakare einant stepių ta
ku namo su savo sūneliu ir toji vizija to
kia apčiuopiamai ryškų jog, rodosų tuoj

atsivers kiemo varteliai ir grįžtančiuo
sius pasitiks “tėtukas” ir “šunė Margis 
su juo.” Tačiau visa tai —

— Netikrai, netikrai 
Gęsta nuostabiai tyliai 
Tolimi vakarai.

Ir poetei belieka tik pavydėti saulelei, 
kad toji vakaruosna suka — ten, kur 
“gyvena motulė, mylimas draugas, se
suo”, ten, kur “partizanai kaujas”, ir 
prašyti ją —

Eidama gulti, saulute, 
Spindulėliu jiems pamosuok.

Iš gimtojo krašto, atkirsto ugnine 
fronto linija, neateis jokia žinelė: “nesu
lauksiu aš laiškelio—mėnesiai prabėgo”. 
“Galiu verkt iki valiai, verkti ar dainuo
ti”, — sako poetė, — kaip toje mūsų 
liaudies dainoje “kada noriu verkiu, ka
da noriu dainuoju — nuo sunkių varge
lių neišsivaduoju” — taip ir poetei į 
priešų pavergtąją tėvynę —

Atkirsti keliai takeliai 
Minom užminuoti.

Šis priverstinio atsiskyrimo su tėvyne 
jausmas, “kaip žaizda neužgyjama”, ly
di poetę visą ilgąjį karo kelią, kaip ji pa
ti prisipažįsta: “tą kraštą širdyje nešio
juos dienas ir nemigo naktis”. Jau iš 
Maskvos 1943 metais, kai grįžimas į Lie
tuvą buvo daug artimesnis ir tikresnis, 
poetė, prilyginusi save Odisėjai, prašo 
žuvėdrą, besisupančią ant laivo stiebo, 
pasistiebti ir pažiūrėti į tolį, ar dar ne
matyti—

žydrioji Nemunėlio juosta 
Ir ta baltapilė kalva...
O pamatyti brangiausią uostą, 
Kuris vadinas Lietuva!

Iš tolo Lietuva Salomėjai Nėriai atro
do tokia nuostabiai graži ir miela, tokia 
sava ir brangi, kokios poetė nematė net 
joje būdama. Lietuvos peizažas, lietu
viški vaizdai, garsai ir kvapai prieš ją 
dabar išplaukia kaip gyvi ir juos poetė 
perduoda mums su nuostabiu meniniu 
ryškumu net ten, kur ,to mažiausiai lau
kiame. Antai, savo poemoje “Mama, kur 
tu?”, skirtoje tragiškam Palangos vaikų 
stovyklos apšaudymui pirmąjį karo ry
tą, Salomėja Nėris netikėtai pasiduoda 
šitam Lietuvos ilgesio ir poetizacijos 
jausmui. Antrasis tos poemos eilėraštis 
“Už gyvybę tu brangesnė”, skirtas Pa- 
langon važiuojančių pionierių kelionei 
per Lietuvą apdainuoti, iš tikrųjų yra 
ne laikinai vasaroti išvykstančių vaikų 
atsiskyrimo su gimtaisiais namais pa
vaizdavimas, o pačios poetės gilaus tė
vynės ilgesio išreiškimas. Su nepapras
tu detalių tikrumu ir pastabumu, su ste
binančiu lakoniškumu ir meniniu ryšku
mu, su giliausiu lietuviškos prigimties 
pažinimu ir simpatija poetė mums kele
to je trumpų posmelių atkuria kaip gy
vą būdingąjį Lietuvos peizažą, iškylan
tį prieš mūsų akis pro palšas miglas te
kančios saulės nušviestais pušynais ir ty
liai šnekučiuojančiomis šilo viršūnė
mis, atsiskleidžiantį skaidriais ežerais, 
kurių vanduo toks tyras, kad matyti, 
kaip “dugnu akmenėliai rieda”, nu
skambantį bičių dūzgimu raudonųjų do
bilėlių žieduose ir “skambaus dangaus 
varpelio — mažo vyturėlio” giesme bei 
“šneka sraunaus upelio”, vingiuojančio 
per “baltą smėlį”. Viskas šiame poetės 
duodamame peizaže — “ir tas beržas pa- 
liai kelią, ir pušis paniurus, dūzgianti 
maža bitelė, žalio javo jūros”, ir “pilkos 
kaimo pirkios, soduose sutūpę, ir iš ilge
sio pravirkęs gluosnis paliai upę”, ir tie 
“šviesūs miestai ir miesteliai” su įpras
tinėm gimtojo židinio gatvėm, tokiom ar
timom, kaip “šilta gūžta paukšteliui”, ir 
tas “oras toksai lengvas ir daina krūti
nėj” — viskas čia taip nuostabiai sava, 
lietuviška, niekur kitur nerandama kaip 
tik Lietuvoj ar nebent mūsų pačių liau
dies dainose, kurių elementus poetė čia 
meistriškai panaudojo* ir visa tai per-

Tarasas Ševčenko ■
(Jo mirties 85 metinių proga)

“Laisvė brangesnė už gyvybę,” — sa
ko liaudies patarlė. Laisvė, kaip sveika
ta: pradedi tinkamai ją vertinti, jos ne
tekęs. O didysis Ukrainos poetas Tarasas 
Ševčenko daug kartų buvo jos netekęs. 
Jis ir gimė nelaisvėje — jo tėvai buvo 
baudžiauninkai. Gimė jis 1814 m. Morin- 
cų bažnytkaimy, Kijevo apygardoje. An
ksti netekęs motinos, našlaitis ir savo 
šeimoje buvo skriaudžiamas: tėvas vedė 
našlę su vaikais, o po kelių metų ir tėvas 
mirė. Vienintelė našlaičio paguoda — jo 
vyresnioji sesuo Katrytė, kantri, švelni 
jo auklė. Iš jos lūpų jis išgirsta pirmąsias 
pasakas ir padavimus, ji dainuoja jam 
ir gimtojo krašto dainas. Jaunystės die
nas praleidžia jis neaprėpiamųjų tėviš
kės tyrlaukių erdvėse. “Ten, kažkur toli, 
— pasakoja jam sesutė, — reikėtų eiti 
gal visą dieną, o gal ir dvi, — galima 
rasti geležinius stulpus, kurie atlaiko 
dangų.” Vaikas ieško tų stulpų, klaidžio
ja po tyrlaukius, paklysta, užmiega kur 
nors prie kelio, ir tik kitą dieną, jį apti
kę, kaimynai nuveža namo ...

Tėvui mirus, pamotė, norėdama atsi
kratyti posūniu, atiduoda jį ganyti, bet 
Tarasas buvo prastas piemenukas, teko 
jį iš tos tarnybos atleisti. Mėgina jis mo
kytis, bet mokytojas — cerkvės “djačio- 
kas,” amžinai girtas, verčia vaikus jam 
dirbti, skaityti prie mirusiųjų šventraš
tį, o švenčių išvakarėse laiko būtinu rei
kalu ir paplakti, kad vaikai augtų “bai
mėje.” Tarasas bėga nuo tokio mokyto
jo. Dvaro valdytojas pastebėjo, kad vai
kas turi palinkimą dailės menui. Dvar
ponis Engelgardtas paima jį tarnauti 
pas save, nusiveža į Vilnių.'

Taip prabėgo jaunystės dienos. Paau
gęs Tarasas persikelia drauge su ponu 
gyventi į Petrapilį. Čia ponas atiduoda jį 
mokytis į dailės mokyklą, manydamas, 
kad, padaręs jį dailininku, turės daugiau 
naudos. Atsitiktinai susipažįsta jis su 
dailininku Sošenko, tas padeda jam savo 
patarimais, supažindina jį su rašytoju 
Žukovskiu, kuris, pastebėjęs jo talentą, 
pasiryžta išvaduoti jį iš vergijos, “iš
pirkti,” derasi su to žmogaus “savinin
ku,” dvarponiu Engelgardtu; dvarponis 
prašo už jį 2,500 rublių ... Garsusis dai
lininkas Briulovas nupiešia rašytojo Žu
kovskio portretą, kurį paleidžia į loteriją 
ir surenka reikalingus pinigus.

Ševčenko stoja į Dailės Akademiją ir 
po kelerių metų baigia; be to, jis pradeda 
rašyti, rašo ukrainietiškai, ir savo gra
žiais, skambiais ir nuoširdžiais eilėraš
čiais pasižymi dar labiau, nekaip paveik
slais. Tačiau, valdžiai nepatinka tų raš
tų turinys. Ševčenko drauge su geriau
siais rusų rašytojais protestuoja prieš 
baudžiavą, jis nusistatęs ir prieš caristi- 
nį režirųą. Policija seka poetą, pagaliau 
suima, padaro kratą ir randa cenzūros 
uždraustą poemą “Sapnas,” nukreiptą 
prieš carą ir jo satrapus.

Ševčenko atiduodamas į kariuomenę, 
skiriamas eiliniu kareiviu, jam uždraus
ta rašyti ir piešti... Ar galima dailinin
kui ir poetui išgalvoti didesnę bausmę? 
8 metus jis praleidžia varguose, išsiųstas 
į tolimas, už Kaspijos jūros, dykumas. 
Per tą laiką jis nieko nerašo. 1855 m. pa
galiau ir į dykumą ateina džiugi naujie
na: mirė žiaurusis caras Nikalojus L Po
etas laukia amnestijos. Bet caras Alek
sandras II iš amnestuojamų sąrašo jo 
vardą išbraukia: “Jis įžeidė mano tėvą 
ir senelę, jam dovanoti negaliu.” Geri 
Ševčenkos draugai, 2 metams praslinkus, 
vis dėlto išrūpina ir jam amnestiją. Jis 
skuba aplankyti Petrapilį, savo draugus, 
bet sužino, kad gyventi sostinėse jam už
drausta, įsakyta gyventi Žemutiniame 
Naugarde, policijos priežiūroje, tačiau 
po kiek laiko draugai padeda jam ir tą 
draudimą anuliuoti. Suvargęs, nusivylęs 
gyvenimu, jis važiuoja į Petrapilį; iš ten 
svajoja persikraustyti į numylėtąją savo 
Ukrainą, nori išlaisvinti iš baudžiavos 
savo brolius ir seserį, nusipirkti sklypą 
žemės ir savo ūkelyje pasilsėti, pagyven
ti. Žemę jis nupirko netoli nuo Kanevo 
miesto, bet ne gyvenimui, o savo kapui: 
pakirtęs sveikatą nuolatiniuose varguo-

■Laisvės Dainius
se, būdamas dar nesenas (47 m. am
žiaus), susilaukęs vis dėlto baudžiavos 
panaikinimo dienos, jis miršta (1861 m. 
kovo mėn. 10 d.).

Ševčenko suvaidino ukrainiečių litera
tūroje maždaug tokią pat rolę, kaip Puš
kinas rusu arba Maironis lietuvių litera
tūroje. Jis populiariausias ir mylimiau
sias ukrainiečių rašytojas. Jo eilėraščiai, 
surinkti rinkinyj “Kobzar,” tuoj paskli
do po visą Ukrainą, daug tų eilėraščių 
seniai jau virto liaudies dainomis; vėliau 
parašytos jo poemos (“Gaidamakai,” 
“Vienuolė Marijona,” “Sapnas”) dar la
biau padidino jo populiarumą. Savo kū
riniuose jis apdainuoja laisvę, jis neap
kenčia vergijos, jis kelia balsą prieš žmo
nių išnaudojimą, jis tikras revoliucionie
rius; net savo ’’Testamente” jis ragina 
draugus “grandines daužyti ir krauju 
nuožmiųjų priešų laisvę apšlakstyti.”

Vokiečių okupantai, pavertę Ukrainą 
dykumomis, išnaikino daug žmonių, jie 
išniekino ir Ševčenkos kapą. Bet Ukrai
nos liaudis, šventai vykdydama savo “tė
vo Taraso” testamento įsakymus, vaduo
dama gimtąjį kraštą, tikrai gausiai ap
šlakstė jį savo žiaurių priešų krauju. Ir 
dabar “šeimoj didžiulėj,” drauge su ki
tomis tarybinėmis tautomis, atgavus vėl 
laisvę, Ukrainos liaudis mini geru žo
džiu savo “tėvą Tarasą.” T. Š.

Paliekant Tėviškę
Dingo rūkuose tėviškės žemė — 
Ten pakrantės Šventosios, Neries. 
Lauk — sugrįšiu pavasariui gemant 
Kai šaltiniai čiurlenti pradės.

O aplinkui nuvargus šalelė, 
Nesimato žaliosios dirvos—, 
Tik juodąsias šakas viršun kelia 
Medžių stuobriai ant žemės plikos.

t

(Apkasai čia ir tiltų griuvėsiai 
Namų griaučiai akli, be langų. 
Gal lakštingalos dainos pavėsy 
Čia skambėjo tarp pievų margų.

Ant vielos pasišiaušusi varna 
Gailiai verkia: “Vaikeliai, sūnai.” 
Aš perėjau jus pernai, užpernai... 
Ar sugrįš sužaloti vaikai?

Ten išdraskė klaikus karo smurtas 
Šitū paukščių brangiausius lizdus;
Jie gyvenimą pradeda kurti, 
Jie surinks vėl į vieną vaikus.

Štai Smolensko miškai graudžiai ūžia 
Link namų jie mane palydės...
Lietuvoj pasiliko bakūžė — 
Ji užbūrė dalelę širdies.

Likie sveika, o tėviškės, žeme!
Savo ilgesį tau palieku.
Aš sugrįšiu pavasariui gemant 
Ir atnešiu tau saulės jėgų.

Regina Januškevičienė
26-XI-44.

L. M. S. REIKALAI
PRISIUNTĖ SAVO DUOKLES

Žinios iš TSRS
Sunkvežimių GAZ 51 Bando

masis Reisas
GORKIS, kovo mėn. 28 d. 

— Į Gorki grįžo GAZ 51 mar- 
j kės sunkvežimiai, atlikę ban
domąjį reisą mašrutu Gorkis—• 
Maskva — Gorkis. Po pirmo
jo reiso padarytoji technikinė 

i apžiūra parodė aukštas eks
ploatacines naujų automobilių 
savybes.

Mašinos išvyko į tolesnę 
kelionę maršrutu Gorkis — 

i Arzamasas — Saranskas — 
Kazanė — Gorkis.

S. Janulis prisiuntė duokles LLD 11 kp.
Worceser, Mass., ............................. $5.00

M. Svinkūnienė, Vilijos Choro, Water
bury, Conn., duokles .................. 5.00

M. Svinkūnienė, už dainas................  $3.45
Vyrų Choras, Windsor, Kanada, įstojo

į LMS.................................................... $5.00
M. Bush, LLD 145 kp., Inglewood, Cal., 

duoklės $8.00
B. Sutkus, LLD 153 kp., SanFrancisco,

iCal., duoklės $5.00
J. Gužas, pavienio nario duoklės .... $1.00
II. žukienė, pav. duoklės ................... 1.00
Daratėlė Yudzentavičienė (Yuden),

pav. duoklės ..................................... 1.00
Elizabeth Strazdas, nauja narė, Chica

sunkta tokio begalinio tėvynės ilgesio, 
apie kurį eilėraščio pabaigoje su'grau
duliu sakoma:

Už gyvybę tu brangesne,
Širdyje kur plaka.
Tas tegali pasigesti, 
Kas tavęs neteko.

(Bus daugiai!).

go, Ill., duoklės ............................... 1.00
Dar daug yra LMS vienetų, chorų vai

dintojų grupių ir pavienių narių, nemokėju
sių duoklių už šiuos metus, 1946. Ypatin
gai dabar, kuomet mes vedame vajų sukėli- 

\ mui finansų, kuomet ruošiamės prie Meno 
Suvažiavimo, tai duoklių užsimokėjimas yra 
būtinai reikalingas ir turėtų būt greitai at
liktas. Taip pat kuopos, moterų kliubai ir 
eilė kitų organizacijų, kurios dar nepriklau
so Lietuvių Meno Sąjungoje, turėtų jon įsto
ti.

Meno Sąjunga pasirįžo veikti plačiau, 
praplėsti meno veiklą organizaciniai ir me
niškai, dailiškai. Visam šiam darbui rei
kia paramos.

V. BOVINAS, LDS. Sekret.

Stipendijos Mokyklų 
Mokiniams

| VLKJS CK padarė nuta- 
! rimą įsteigti komjaunimo 
sąjungos stipendijas Švieti
mo Ministerijos mokyklų 

! mokiniams 1946 metų kovo, 
balandžio, gegužės ir birže- 

i lio mėnesiams. Iš viso nu
statyta 15,000 stipendijų po

1100 rublių kiekviena.
Komjaunimo sąjungos 

stipendijos turi būti išduo
damos pirmoje eilėje fronto 
kovotojų, partizanų ir Tė
vynės karo invalidų vai
kams, mokiniams, kurių tė
vai žuvo frontuose, besimo
kinantiems daugiavaikių tė
vu vaikams. c

Tarybinis Monotipas.
Leningrado poligrafinių 

mašinų gaminamasis fabri
kas ruošiasi išleisti sudėtin
gą renkamąją mašiną—mo- 
notipą, ligi šiol Sąjungoje 
negamintą. Naujoji mašina 
yra skiriama sudėtingam 
techniniam ir mokslo darbų 
tekstui rinkti.

Monotipas — neprastai 
sudėtinga mašina. Jis susi
deda iš klaviatūros, alieka- 
nčios rinkimą, ir aparato, 
nuliejančio raides ir ženk
lus. Visi rinkimo ir liejimo 
procesai mechanizuoti. Pa
darius korektūrą, monoti- 
pe nereikia perlieti eilutės, 
pakanka pakeisti raidę.

Naujoji mašina aukšto 
našumo. Ja galima surinkti 
ligi 100 tūkstančių ženklų 
per pamainą.

(Tass-EIta)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dčl Bailų, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842
■J1

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
■j Brooklyn, N. Y. . jį 

Tel. 8T. 2-8342
, L------— ---------------------- — s

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

\ lūs ir krajavus 
^sudarau su ame- 
Blrikoniškais, Rei- 
M kalni esant ir 
■padidinu tokio 
V dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kaaspas Broadway ir Stone At*. 
pris Chatmoay St.. Broadway Um 

Tel. GLenmore 5-6191
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Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Kovo 8
Saulės nesimato, bet vėjo visiškai nėra, todėl jūra 

taip rami, jog panaši į ežerą. Tiktai po mūsų kambariu 
girdis inžinų ūžimas ir jaučiasi laivo virpėjimas nuo 
propelerio. Bet valgomajam ’kambaryje, kuris randasi 
pačiam laivo viduryje, taip tyku, jog nesinori tikėti, kad 
esi laive. Oh, jeigu mūsų kambarys būtų ten, kur ran
dasi valgomasis kambarys!

Kalbamės: Jeigu visa kelionė būtų tokia rami! Bet 
visi žinome, kad taip nebus. Kai iš Copenhageno pasi- 

. leisime į platųjį, didįjį vandenyną, bėdos turėsime pa
kankamai. Kovo gi mėnuo bene bus blogiausias mė
nuo ant jūrų. Visi taip sako.

Viso esame tiktai dvylika pasažierių. Trys gyvena 
atskiram kambaryje, tai su jais neteko arčiau susipažin
ti. Neatrodo, kad mes devyni turėsime geriausius lai
kus. Keista mūsų sudėtis. Kalbamės, atrodo, “tik iš 
prievartos.”

Štai keletas mano “kolegų.” Trys estai. Kas jie 
X per vieni? Tik vienas jų šiek tiek kalba angliškai—kiti 

du nesupranta nei žodžio. Iš to sukalbančio angliškai 
sužinojau, kad jie yra pabėgėliai iš Estijos. Jis pats 
pabėgęs dar vokiečių laikais. Vokiečiai norėję paimti jį 
į laivyną, tai jis movęs į Suomiją, paskui atsidūręs Šve
dijoj. Tai buvo prieš du metu. Dabar važiuoja Ame
rikon pas gimines pastoviam apsigyvenimui.

Kiti du, matyt, yra jau pabėgę atėjus į Pabaltį Rau
donajai Armijai.

Kodėl jie bėga Amerikon, kodėl negrįžta Estijon? 
Jis man aiškina, kad Estijoj dabar esą “negalima gy
venti,” girdi, ateis tave naktį ir suareštuos. Arba, girdi, 
mano dėdė turėjo 50 hektarų žemės, tai bolševikai pa
ėmė ir padalino į tris dalis—vieną jam paliko, o dvi ati
davė bežemiams. Ar tokioj santvarkoje galima gyventi?

Prasideda mūsų aštrus pokalbis. Aš jam nurodau,, 
kad aš tiktai buvo Lietuvoje ir patyriau, kad tos visos 
pasakos apie nekaltų areštavimus yra fašistinė propa
ganda. Kaip ir už ką nekaltą žmogų ateis kas nors ir 
areštuos? Nesąmonė ir melas. Sulaiko žmogų tiktai 
tada, kada įskundžia bei apkaltina savo parašais ma
žiausia du piliečiai. Ir areštuoja tiktai po ištyrimo tų 
kaltinimų. Kaip Lietuvoje, taip Estijoj, daugelis žmo
nių yra sutepę savo rankas vienokiu ar kitokiu prasi- 

M žengimu. Jų sąžinė dabar nerami. Jie bijo. Jie žino, 
kad anksčiau ar vėliau jųvgriėkai bus patirti ir už juos 
reikės atpakutavoti. .Štai kame priežastis tos jų bai
mės ir bėgimų.

Bet štai kas svarbu. Pasirodo, kad šitie estai va
žiuoja Amerikon pagal kvotą. Dabar per keletą metų 
niekas iš Estijos nebuvę atvažiavę. Todėl susidarė ne
maža kvota. Matyt, dabar mūsų valdžia iš Švedijos ir 
iš kitur pabėgėlius įsileidžia pagal tąją kvotą! Pavojus 
yra tame, kad jeigu šitaip mūsų vyriausybė elgsis, tai 
galėsime susilaukti Amerikoje pačių didžiausių krimi- 
nalistų-hitlerininkų iš Pabaltijo.

Apie tai kalbėjausi su trimis vyrukais—patarnauto---£---- ---- -v----------- X------------- l IICILLVIIVO LLIX1C11 v Lt l 1 U V VI 11 Al XXI 

ju, virėju ir indų ploviku, nes kartu valgėme. Jie yra , nes kultūros, kreipia daug
Pa- 

1950 
visi

antifašistai, jau trečias metas dirbą ant laivų. Jie ma
no, kad fašistai šitaip galės pasislėpti tiktai laikinai. 
Anksčiau ar vėliau visi jie paklius.

Kitas jaunas, šviesus vyrukas yra švedas. Esąs 
gabus inžinierius, turįs savo kreditan keletą stambių 
išradimų. Važiuojąs Amerikon kviečiamas Kaizerio fir
mos pademonstruoti savo išradimus. Jis taipgi nė žo
džio nemoka angliškai.

Kitas švedas, jau nebe jaunas žmogus, kadaise ke
letą metų gyvenęs Alaskoj ir Amerikoje, taip pat va
žiuoja biznio reikalais, siunčiamas firmos. Jis paliko 
Švedijoj žmoną ir dukterį (mačiau abi, nes jos jį atly
dėjo į laivą. Duktė Amerikoj gimus, kalba gražiai an
gliškai), pabusiąs Amerikoje mėnesį kitą ir grįšiąs 
šeimą pasiimti, žodžiu, ketina pastoviai apsigyventi 
Amerikoje. Žmogus protingas ir kalbus. Jis pasakojo, 
kad Švedija turinti bėdos su pabėgėliais iš Pabalčio kraš
tų, jų esą daugiau kaip 40,000. Tai esąs prastas ele
mentas. Pa v., Švedijoj labai smarkiai padidėjo krimi- 
nalystės ir pusė tų kriminalysčių priklausą atbėgėliams. 
Aiškinau jam, kas per elementas bėgo iš Lietuvos, kai 

, Hitleriui atėjo “kaput.”
O štai dar jaunas suomis, specialistas medicinoje. 

Važiuoja į Cornell Universitetą specialėm studijom. Pir
miau esąs buvęs Amerikoje, po keletą mėnesių praleidęs 
Californijos ir Johns Hopkinso universitetuose. Su juomi 
smarkiai susiginčinome dėl Suomijos dalyvavimo kare 
Hitlerio pusėje. Kaip kiti nepažangūs suomiai, taip jis, 
bando Suomijos vadovybę įteisinti. Girdi, Suomija buvo 
užpulta iš Tarybų Sąjungos pusės. Paskui, kai įsi
traukė į karą, nebegalėjo išeiti iš jo, nes vokiečiai būtų 
tuojau visą Suomiją sutrempę. Jis, kaip ir kiti tos rū
šies suomiai, skaito Suomijos dalyvavimą vokiečių pu
sėje kare klaida tik todėl, kad vokiečiai karą pralaimėjo. 
Tai ir viskas. Jokio nuoširdaus pripažinimo tikros klai
dos pas juos nėra. Moralinės atsakomybės jokios nepri
pažįsta ir neima. Tai kas, kad vokiški ir kiti fašistai 
pasirodė baisiausiais žvėrimis, tai kas, kad visa pažan
gioji žmonija buvo prieš juos sukilus ir nugalėjo! Tai 
kas, kad Suomija su jais išvien ėjo ir stengėsi tiems 
barbarams karą laimėti! Suomiams tai nesvarbu. Svar
bu tik tas, kad jie pralaimėjo. Jų nelaimė tame, kad 
Hitleris karą prakišo. Jie dabar nuliūdę, nusiminę, de- 
juoja. •• j’riW

..... (Daugiau bus)

dėmesio į jų išplėtimą, 
gal penkmečio planą 
metais bus atstatyti 
linų pasėlių rajonai, 
miai padidės pasėlių plotai 
(iki 97,000 ha), parenkamos 
geriausios linų rūšys. Bus 
pagerintas apdirbimas, me
chanizuotas pagrindinis li
nų nuėmimo procesas.

Tarybinė vyriausybė su
daro visas sąlygas per vie
nus dvejus pirmuosius 
penkmečio metus atstatyti 
pagarsėjusių Pabaltijo kra
štų linų pasėlius. Tam bus 
panaudotos Kėdainių aps
kričių grupės, Klaipėdos 
krašto, Marijampolės ir ki
tų vietų geriausios žemės.

Respublikos technikinių 
kultūrų ministerija turi sa
vo žinioje didelį traktorių 
parką, mašinų -arklių nuo- 
mojimo punktus, ir darbo 
valstiečiams, apdirbantiems 
linus ir kitas technikines 
kultūras, tieks pagalbą. Or
ganizuojamas platus tieki
mo bazių tinklas pristatyti 
augintojams mineralines 
trąšas ir linų mynimo maši
nas.

Artimiausiu laiku linų 
rovimas ir jų pluošto apdir
bimas Lietuvoje bus gero
kai mechanizuoti. Čia su
teiks didelę pagalbą žemės 
ūkio kooperacinė bendrovė 
“Linas.”

Jau šiais metais Kėdainių 
kooperatinės bend rovės 
pradeda statyti linų mini
mo fabrikus. Kasmet jų
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Fazal Qurban, Visos Indijos Gelžkeliečių Federaci
jos vadas ir delegatas i Int. Labor Office, reporterės su
tinkamas jam pribuvus i J. V. Skurdas, badas, blogos 
darbo sąlygos gali Indija privesti prie revoliucijos, jei
gu nebus pravesta labai žymių pakaitų. Vidutinė Indi
jos darbininko alga dienai yra 25 centai.

"Jinrikisha” -- Ameri 
kiečio Išradimas

ti, pusbadžiai, kartais bėg
dami 30 arba 40 mylių per 
dieną, jų amžius trumpas, 
žiauriam karui užsibaigus 
Tolimųjų Rytų šalys žen
gia pirmyn, ypatingai iš
dirby sčių srityje. Tikima
si, kad kiti miestai seks 
Shanghai miesto pavyzdį ir 
išnaikins šiuos vežimėlius, 
kurie yra taip kenksmingi 
žmonių jėgoms ir sveikatai.

FLIS.

Roma.— Laikinis Italijos 
prezidentas Enrico de Ni
cola paprašė buvusįjį prem
jerą Alcide de Gasperi su
daryt naują ministerių ka
binetą.

Trieste. — Amerikonai ir 
anglai su šarvuotais auto
mobiliais saugo Trieste gat
ves, kad n e p a s i k a rtotų 
riaušės tarp italų ir jugos
lavų.

Amerikos karininkai Ki
nijoje ir Japonijoje, be abe
jo nusistebėtų sužinoję, 
kad “jinrikisha”, tas mažas 
dviratis žmogaus traukia
mas, kuris rytų šalyse var
tojamas vietoj “taxi”, yra 
amerikiečio išmislas. Virš 
70 m. atgal baptistų misi
jonierius Kinijoje, Rev. Jo
nathan Goble, išmislino šį 
vežimą. Buvęs Jung. Vals
tijų marinas, jis pirmą sykį 
Japonijos salą matė nuo 
Commodore Perry kariško 
laivo. Kommodore Perry, 
kaip žinome, atidarė kelią 
pirmutinei sutarčiai ir pre
kybinių santykių įsteigimui 
tarp Japonijos ir mūsų ša
lies.

Išradimas “j i n r i kisha” 
dvejopai išaiškintas. Pagal 
vieną pasaką, misijonierius 
norėjo surasti būdą pavaži
nėti sergančią žmoną lau
ke. Jis tikėjo, kad galėjo 
pakeisti vaikučių vežimėlį 
tam reikalui. Todėl prašė 
japono padaryti. Pagal ki
tą išaiškinimą, misijonie
rius patarė valdžios virši
ninkui išdirbinėti “jinriki
sha,” kad sulaikius bedar
bę, kuri tuo laiku 
ją gązdino.

Nežinoma, ar 
kad misijonierius 
“jinrikisha” į Japoniją. Bet

Linininkystė Tarybų
Lietuvoj

Japoni-

teisybe, 
įvedė

Rašo V. Aleknavičius
Linininkystė yra vienai šį pavasarį linų auginto- 

svarbiausių Lietuvos žemės i jams suteikta didelė pagal- 
ūkio šakų. Iš visų techniki-|ba sėklomis. Valstybė davė 
niu kultūrų linu sėdavo ir 
dabar sėja daugiausia.

Labai pakilo linininkystė 
1940 metais, kai įsikūrė ta- 
rybinė santvarka. Linais 
tada valstiečiai apsėjo 94,- 
000 ha. Pluošto buvo išmin
ta 29,000 tonų, o sėmenų iš
kulta apie 30,000 tonų. To
kio greito linų pasėlių ploto 
išaugimo ir ryškaus jų der
liaus pakilimo Lietuvos val
stiečiai galėjo pasiekti tik 
visokeriopai tarybinei val
džiai padedant.

Karas pakirto respubli
kos linininkystę. Okupaci
jos metu linų pasėliai kata
strofiškai krito, o derlingu
mas žymiai sumažėjo. Vo
kiškieji fašistiniai grobikai 
sugriovė didžiąją dalį linų 
apdirbimo pramonės ir pa- 
gelbines įmones.

Tarybinė valdžia, žinoda
ma kokią didelę reikšmę

■ liaudies ūkiui turi techniki-

valstiečiams 5500 centnerių 
sėklinės paskolos.

Gauta ir gaunami iš bro
liškų respublikų ištisi mine
ralinių trąšų ešelonai. Pir
mąjį šių metų pusmetį vals
tiečiai ■ 
turų augintojai 
17,000 tonų įvairių trąšų. 
Tai žymiai pakels linų der
lingumą.

Naujakuriai — koopera- 
cinės bendrovės “Linas” na
riai — Kauno apskrityj pa
didino linų pasėlius du tris 
kartus.

Ukmergės apskrities val
stiečiai padidino savo pasė
lius 1700 ha. Jie techniki
nėms kultūroms skiria ge
riausias žemes ir, be mine
ralinių, sukaupė daug vieti
nių trasų. Kai kurie vals
tiečiai dar šiais metais nu
mato gauti po 3,4,5 linų 
pluošto centnerius iš hekta
ro.

Naujas penkmečio planas 
atskleidė Lietuvos žemės ū- 
kiui iki šiol nematytus pa
kilimo galimumus. Respub
lika išaugins tiek linų, kiek 
dar niekuomet neišauginda-

Buvęs Lietuvos linų gar
sas penkmečio periode bus 
atstatytas ir Lietuva pasi
darys viena pirmaujančių 
linininkystėje Tarybų Są
jungos respublikų.

NEPASKIRTAS LAIKAS 
EUROPINEI TAIKOS 

KONFERENCIJAI

— technikinių kul- pirmas tokis vežimas pasi- 
gaus virš i rode Japonijoj 1871 m. To

kio mieste. Vėliau tūks
tančiai ir tūkstančiai “jin- 
rikishu” atsirado Kinijos 
miestuose. Žodis “jinriki
sha” paeina iš kiniečių kal
bos. Žodis reiškia, “žmo
gaus - jėgos - vežimas.” 
Japonijoj vulgariškai pasi
vadina “jin-kiri,” poniškai 
vadintas “kuruma,” žodis, 
kuris reiškia “ratas.” Sve
timtaučiai vadina ją riksha.

Kaikuriuose Tolimų Ry
tų miestuose randame mo
derniškus t r ą nsportacijos 
įrankius, kaip gatvekarius, 
mašinas, dviračius ir tt., ir 
tų važiavimą “jinrikisha” 
tik trukdo.

Neseniai Shanghajus, Ki
nijos svarbiausias prekybi
nis centras, stengėsi panai
kinti riksha viešam persi
kėlimui. Vakaruose rik
sha amatas yra senas, bet 
Tolimųjų Rytų šalyse atsi
rado tik neseniai. Tyrinėji
mas riksha biznio Shanghai 
mieste 1934 m. parodė kaip 
šis amatas veikia.

Vežėjai, užmokėję nuomą 
savininkams, gavo tik tris 
dolerius algos mėnesyje. 
Buvo 70,000 vežėjų Shang
hai mieste. Nebuvo užtek
tinai. Šių vežėjų darbas 
atnešė didelį pelną riksha 
savininkams. Rytų mies
tuose, dieną ir naktį girdi
si riksha vežėjų šūkavi
mai. Žiauraus oro suplak-

Paryžius. — Keturių di
džiųjų talkininkų užsieni
niai ministerial sutiko šią 
vasarą šaukti visų 21-no 
europinių talkininkų kon
ferenciją spręsti planams 
taikos su buvusiais nacių 
p a p ė d i ninkais — Italija, 
Vengrija, Rumunija, Bul
garija ir Suomija. Bet dar 
nenustatyta, kada ta kon
ferencija bus sušaukta.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

F E D E R A CINIAI JŪRI
NINKAI BALSUOJA, AR 

EIT STREIKAN

New York. — Amerikos 
Darbo Federacijos preki
niai jūrininkai balsuoja/, ar 
streikuot New Yorke; ir 
21-name kitame uoste. ‘ Jie 
reikalą uja 30 nuošimčių 
daugiau algos, 44 valandų 
darbo savaitės hiit, jūrų ir 
36 valandų savaitės uostuo-

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų p.arodos kambariu.

Šorbrl^nB Ik”- a Į (M/J

H. Hooveris Užmiršta 
Indijos Baduolius

New York. — Buvęs pre
zidentas Herbertas Hoove
ris čia pasakojo, kad dabar, 
girdi, tik daugeliui chinų 
dar gręsia badas; kitur gi 
pasaulyj būsią išvengta ba
do. Bet Hooveris užtylėjo, 
kad bado giltinė žiūri į akis 
bent dešimčiai milionų žmo
nių Indijoj, Anglijos koloni
joj. Mat, Hooveris nenori 
įtarti savo mylimąją Angli
ją, kuri leidžia indėnam ba
du mirti.

SKELBKITĖS LAISVĖJE!

n .9

Tol. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSH1S 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos.: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
k«mp. Inman St., arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

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

ftįg* PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □□

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES-J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St Z 
PHILADELPHIA, PA. •

Telefonas Poplar 4110 e
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ANGLAS KURSTĖ PRIEŠ ! 
JUGOSLAVŲ PARTIZANUS

ANGLAl-JANKIAI PUOLA 
TRIESTE KOMUNISTUS Chicagos Žinios

f

Belgrad, Jugoslavija. — 
Teisme prieš generolą Mi- 
chailovičių ir kitus nacių 
bendradarbius buvo per
skaitytas anglų pulkininko 
D. T. Hudsono laiškas. Ta
me laiške Hudsonas sveiki
no Michailovičių už “drą
sią kovą prieš komunistus,” 
kaip kad jie vadino kovoju
sius prieš Hitlerį partiza
nus.

Trieste. — Anglų ir ame
rikonų kariuomenė užėmė 
čionaitinį Komunistų Par
tijos centrą; jieškojo gink
lų, bet nerado. Ameriko
nai su šarvuotais automo
biliais užpuolė ir išvaikė 
komunistų sušauktą de
ni o n s tracinį susirinkimą 
aikštėje. (Jie nevaikydavo 
fašistinių demonstracijų.)

Gasperi Kviečia j Valdžią 
Komunistus ir Socialistus

Roma. — Alcide de Gas
peri, Krikščionių Demokra
tų Partijos vadas, pakvietė 
į savo organizuojamąjį mi- 
nisteriu kabinėta ir sočia- v c-
listus ir komunistus.

Laikinis Italijos prezi
dentas Enrico de Nicola pa
vedė Gasperi’ui, buvusiam 
premjerui, sudaryti naują 
ministerių kabinetą.

Plėšikas Studentas Gal 
Nužudė ir Mergaitę

Chicago. — 17 metų am
žiaus studentas William 
Heirens yra laikomas teis
mui po $270,000 užstato, ku
rio jis negauna. Heirens 
kaltinamas, kad jis padaręs 
apiplėšimą ir 4 kriminalius 
užpuolimus. Jis taipgi įta
riamas, kad gal pagrobęs ir 
nužudęs 5 metų mergaitę 
Suzanne Degnan pernai 
žiemą.

Anglija ketina nuimt blo
kadą prieš Įvežimus iš Am
erikos ir įsileisti kai kurias 
amerikines prekes.

DUJŲ EKSPLOZIJA
UŽMUŠĖ 6

La Salle, III. — Sprogus 
dideliam natūralių žibina
mųjų dujų vamzdžiui, 6 
darbininkai tapo užmušti ir 
10 sužeista.

TIK SAUJELĖ NEGRŲ 
TEDRĮSO BALSUOTI

Jackson, Miss. — Nomi
nacijoms Į senatorius ir 
k o n gresmanus Mississippi 
valstijoj buvo užsiregistra- 

. vę balsuot 5,000 negrų, bet 
senatorius Bilbo ir kongres- 
manas Rankinas taip grū
mojo negrams, kad tik keli 
šimtai jų tedrįso balsuoti. O 
Mississippi valstijoj gyve
na milionas negrų.

F a š i s tuojąs senatorius 
Bilbo laimėjo nominacijas 
trejeto tūkstančių balsų 
dauguma. Baisa vimuose 
dalyvavo tik 7 nuošimčiai 
suaugusių piliečių. Panašiai 
laimėjo ir reakcininkas 
kcngresmanas Rankinas.

Nashville, Tenn. — Per 
dieną čia išmetama po 35 
šeimas iš namų todėl, kad 
jos nemoka pabrangintų 
rendų.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

CHICAGOS DELEGACIJA 
VYKSTA J WASHINGTONĄ 

KOVAI Už OPA
Amerikos reakcinis elemen

tas yra pasiryžęs panaikinti 
OPA, o jei to neįstengs, tai 
nors sukoneveikti. Kad tas 
jiems nepasisektų, visos šalies 
maštabu vedama griežta ko
va. Dabar vedama agitacija 
už siuntimą juo didžiausios 
delegacijos į Washingtona, 
kad tiesioginiai įteikti kongre
sui reikalavimą, jog nesikėsin
tu sukoneveikti OPA.

Chicagoje veikia organiza
cija, kuri jau per ilgą laiką 
veda tą kovą, šeštadienį, bir
želio 22 dieną, iš Chicagos iš- 

I vyko gausi delegacija į Wa
shingtona. ši delegacija at
stovaus 75 masines organiza
cijas, kuriose priklauso virš 
dviejų ir pusės milijonų orga
nizuotų žmonių. Delegacijos 
priešakyje yra Dorothy Bush
nell Cole, pirmininkė veikian
čio komiteto dėl išlaikymo 
kainų kontrolės.

Peikia tikėtis, kad didelė 
delegacija bus prisiųsta tuo 
laiku į Washingtona ir iš ki
tų miestų, kuri kartu su Chi
cagos delegacija sekmadienį 
demonstruos prie Baltojo Na
mo ir įteiks kongresui reikala
vimus, kad nebalsuotų už pa
naikinimą OPA.

Kiek pirmiau darbo unijų 
vadai Chicagoje ir kituose 
miestuose pasakė kongresui, 
kad panaikinus , arba sukone- 
veikus OPA, reikš daugiau 
negu kongresas mano. Jie sa
kė, kad jei bus panaikintos 
lubos ant produktų ir randų, 
darbininkai reikalaus algų 
pakėlimo ir dėl to kils nauji 
streikai ir užvirs naujos kovos 
tarpe darbo ir kapitalo.

Darbininkai ir abelnai A- 
merikos žmonės, išskyrus ka
pitalistus, turi žinoti, kad 
OPA panaikinimo klausimas 
yra pasikėsinimas ant jų su
taupo ir kartu ant viso gyve
nimo. Jei kils infliacija, žūs 
mūsų visos sutaupos, be to, 
neteksime ir namų, nes netu
rėsime iš ko taksų užsimokėti. 
Galvokite greit, galvokit 
rimtai!

Linkėtina Chicagos ir visų 
valstijų delegatams geriausio 
pasisekimo Washingtone, kad 
laimėtų pasibrėžtą kovą.

Delegatė

LIEPOS 4 NELAIMĖSE
ŽUVO APIE 150

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysitė 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo

sėdas ir dulkes iš plaukų.

Moterų ir Vyrų Atydai!
Gražūs Natūraliai žvilganti Plaukai kaip Moters taip ir Vyro, 

Padabina Jūjų Gražią Išvaizdą.
Plaukai labai mėgsta visokį su šepetuku šukavimą ir tas yra labai geras 
paakstinimas Odai, pagerina kraujo cirkuliaciją ir taipgi išvalo visas nuo-

Nereikia pamiršti to, jog Oda yra Valy
mo Organas. Prakaituodamas žmogaus 
kūnas apsivalo nuo netikusių medžiagų 
per Odos skylutes ir tas nešvarumas pasi
lieka plaukuose kas sudaro nemalonų, dvo
kiantį kvapą. Vasaros laiku ypatingai, pa
tartina bent vieną sykį į savaitę gerai iš
plauti plaukus. Nevartokite muilo plaukų 
plovimui, nesvarbu kokis jis nebūtų. Šių 
dienų dailės mokslas surado, jog muilu 
išplauti plaukai praranda naturalį gražu
mą, žvilgėjimą, minkštumą, liaunuiną 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

plaiskanas. 2. Plaukai pasilieka minkšti kaip šilkas. 3. Pasilieka ant plaukų 
natūralia 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. 
4542—41st Street. Long Island City, JN.Y.

Washington. — Bešven- 
čiant Liepos (July) 4-tąją, 
visose Jungtinėse Valstijo
se žuvo apie 150 žmonių, 
daug iausiai automobiliais 
važinėdami ir maudyda- 
miesi.

šoferis Išnešęs Hitlerio ir 
Jie vos Lavonus

Nurnberg, Vokietija. — 
Teisme prieš karinius Vo
kietijos kriminalistus liudi
jo Erichas Kempka, buvęs 
Hitlerio šoferis, kad jis, 
girdi, išnešęs lavonus Hit
lerio ir jo mylėtinės Jievos 
Braun iš valstybės kance
liarijos rūmo Berlyne, per
nai balandžio 30 d.

Varšava. — Amerikos 
ambasada protestavo, kad 
lenkų policija suėmė du am
basados narius. Sakoma, 
jie varę propagandą prieš 
valdžią.

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. t

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

c
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KRISLAI
ruošia

Neregiantieji ir Dramblys
i

the

694 New

the

N.

N.

be consumed off the

N. Y. 613 Marcy

626 Caton N. Y.

be consumed off the

N.
781 Marcy

3428 Fulton N. Y.

hereby Riven that License No.

the

N.713

the

Nusipirkite Gerus Čeverykus
Tokius, Kurie Pagelbės Jūsų Sveikatai

Funeral Home

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

HELP WANTED-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Avenue, Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

LOUIS 
Ave..

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MISKIELOWICZ 
Brooklyn,

savaitė.
Co.,

VENEZIA 
Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1648 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
586 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MOTERYS VALYTOJOS 
r.M. iki 11 P.M. 30 vai., 6 dienų i 

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

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

lie- 
155 
da-

FRANZ FRIES 
St., Brooklyn,

COHEN
Brooklyn, N. Y.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

STELLA TESTA
585 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1057 has been issued to the ^undersigned 
to sell beer, at i'etatl under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
781 Marcy 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1640 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail- under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
268 Wyckoff Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM H. ANDERSON
268 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1209 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3428 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ ATKAR

PŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GRRA ALGA

9-11 BOERUM ST., BROOKLYN.
(160

Gerai, o dėl ko darbininkai neturėtų stoti j uniją?”

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1157 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
694 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE MANZIONE 
Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10441 has geen issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
626 Caton 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Marcy 
County of 
premises.

Control
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10423 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
682 Union Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL DE MATTIA 
682 Union St., Brooklyn,

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

LOUIS M. DICHEK 
Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1130 Flatbush Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THOMAS B. TIERNEY 
& FRANCIS X HUNT

1130 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1707 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4606 — 7th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD BERT PEDERSEN 
4606 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5863 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Harrison Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HOROWITZ
155 Harrison Ave... Brooklyn. N. Y.

HARRY BARI
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH SCHNELLER
207 Hull St., Brooklyn. N.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law yt 
3709 — 18th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE WEINBERGER
3709 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 2272 
to sell beer, at retail under Section 107 * of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 East 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM EHLERS
1 East 2nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Np. 
GB 1917 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1983 — 52nd Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL WEISEL
1983 — 52nd St.. Brooklyn. N. Y-

NOTICE is
GB 1595 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
71,3 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARIA COSOL1TO 
(Dyker Park Food Store) 

86th St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1386 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
583 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

LILLIAN
583 Myrtle Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5813 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
258 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK McHUGH 
(Clinton Food Market)

258 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that* License No. 
GB 5837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
263 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE FUGEL
263 Wilson Ave., Brooklyn,

li.i
KftĮiriSs

i

(Indų Pasaka)
Šeši Indostano piliečiai, 

Linkę apie viską sužinot, 
Ėjo “pamatyti” jie dramblį, 
Kad nereiktų juomi abejot. 
Klegėdami ėjo, smagiai, 
Nors visi buvo neregiai.

Ir štai, jie jau dramblį aptiko, 
Stovinti po medžiu sau ramiai; 
Iš visų pusių jį apniko, 
Kad juomi persitikrint pilnai. 
Visi jie nustojo Įdegė t, 
Ėmė apie dramblį gužinėt.

Pirmasis iš šono artėjo, 
Atsargiai atkišęs rankas, 
Ir dramblį jau jis palitėjo, 
Tarytum šiurkščios sienos palas. 
Garsiai sušuko neregys: 
“Į sieną panašus dramblys!”

Antrasis pirmgalin užėjęs, 
Ir, pačiupęs smaigalį ilties, 
Atydžiai kaulą “apžiūrėjęs,” 
Priėjo sekamos minties: 
“Dramblys yr’ smailutis, švelnus, 
Ir visai į durklą panašus!”

Trečiasai pasičiupo šnipą, 
Kurį lėtai kraipė sau dramblys. 
“O-o-o! Kaip jis rangosi! Lyg lipa,— 
Neišrodo, kad jis gyvulys... 
Žinau!” sušuko neregys.
“Į žaltį panašus dramblys!”

Ketvirtas kelienį pačiupo, 
Ir koją apgraibė jo smalsiai. 
Iš džiaugsmo jis net apsisuko, 
Pareikšdamas dėl visų garsiai: 
“Galiu jus užtikrint visus, 
Kad jis į medį panašus!”

Penktajam pasitaikė ausis, 
Kuri švitrinė j o sau lėtai. 
“Jau žinau, jau žinau!” šaukė jis. 
“Ir spangiausiam yr’ aišku tatai... 
Dabar užtikrinu visus, — 
Dramblys vėdyklei panašus!”

Šeštasis, kaž-kaip pasilikęs, 
Dasigriebė dramblio uodegos, 
Ir gniaužė ją net įsikibęs, 
Kolei jis priėjo išvados. 
“Noriu jus užtikrint visus,— 
Dramblys į virvę panašus!” * * *

Yra ir lietuviškam sviete 
Visokiausių dvasios spangių, 
Ką Lietuvą dergia sus’rietę, 
Kam žmonės ten neseka jų. 
Bet mūsų broliai lietuviai 
Nepaiso, ką klegą spangiai.

Sulietuvino P. Balsys

Prisiųskite man savo kojų size: ilgį ir plotį, 
o aš prisiųsiu jums čeverykus C. O. D. taip 
greit, kaip galima. • .< -
Su' mano išdirbystes čeverykais vaikščiosite 
kaip oru—airotread čeverykai.

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

. W. YURKE VIČIUS, .
P. O. Box 63, Montello, Mass.

REIKIA DAILYDŽIŲ
$1.87 >/2 l 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. (162)

SO. BOSTON, MASS.
Liepos 7 d., 3 vai. dieną, įvyks 

Am. Liet. Piliečių Kliubo narių su
sirinkimas. Savoj salėje, 318 W. 
Broadway. Kviečiame visus narius 
dalyvauti susirinkime, nes turim la
bai daugelį svarbių reikalų aptarti.
- Valdyba. (154-155)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. pusmetinis susirinki

mas įvyks 8 d. liepos, 7:30 v. v., 
735 Fairmount Ave. Užsimokėkite 
užvilktas duokles. — P. B., sekr.

(154-155)

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

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

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pos 8 d., Laisvės Choro salėje, 
Hungerford St. Nariai prašomi 
lyvauti ir pasimokėti už duokles. —
W. Brazauskas, prot. rašt. (154-155)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų kuopos susirinki

mas įvyks liepos 8 d., 7:30 vai. vak. 
Liet, salėje, 29 Endicott St.—A. W.

(155-156)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB, 6935 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
92 Berry Street, 
County of Kings, 
premises.

VALERIA
92 Berry St.,

F. W. Shalins
(Shalinskas)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
ten maudosi, jie ten 
ekskursijas laivais.

Tuojau po pirmojo 
linio karo Clevelande 
pasireiškęs tvirtas darbininkų 
judėjimas, kai ten gyveno ir 
dirbo velionis Charles E. Ru- 
thenbergas.

Darbininkų organizuotumas 
Clevelande tvirtas. Tame 
mieste buvo bepradedą įsi
tvirtinti lietuviški fašistai, bet 
jiems Clevelandas uždavė ne
mažą smūgį, kai ten 1944 m. 
pradžioje gaisre užtroško An
tanas Smetona.

pasau- 
buvo

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

CARMELO L1CCARDO
1214 Cortelyou Rd.. Brooklyn, N. Y.
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Svečiai iš Chicagos laisves Piknike Gražiai Paremta Lietuviu Lankėsi Laisvėje _____ ' _ _ _
Liepos 5-tą mus atlankė 

Alice Jonikienė ir Juozas Sa
kalas iš Chicagos, dienraščio 
Vilnies redakcijos nariai. Jie 
čionai atvyko keletui- dienų, 
organizacijų reikalais, chica- 
giečių siunčiami.

Abu svečiai yra Amerikoje 
augę žmonės — Jonikienė 
ankstybesnės. Sakalas vėly-

Meno Sąjungos Suvažiavimas
Pažangūs lietuviai visuomet' 

gražiai atsiliepia j visuomeni
nius reikalus, nepaisant kokioj latkienė, M. Arison, J. Arison, i 
sueigoj jie nebūtų, 
piknikai) žmonės suėjo, šuva-' Určinas, V.
žiavo praleisti laiką laisvai, j vinas — po 

'gražiai, svečių, pokilių nuo-' Robertas
taikoj. 1___ - ____

besnės amerikiečių liet, gent- tetas šiuo tarpu ruošiasi dide- 
kartės. Tačiau abu yra gra- lei iškilmei, meno 
žiai prigiję lietuvių ir abelna- 
me Amerikos darbininkų ju- ]§ darby mete, kad suvažiavi-■ son, P. Juknis, J. Kalvaitis, J. 
dėjime.

Jonikienė per ilgą eilę me 
tų darbuojasi tarp moterų 
Yra daug darbo padėjusi ko 
vose už nedarbo 
kuria dabar taip 
pasivaduojame nuo 
darbo laiku. Yra 
prieš karą ir fašizmą. Tais ir 
kitais darbo žmonių reikalais 
daug rašiusi spaudoje, sakiu
si prakalbų. Tų kovų keliu ji
nai atėjo iš šapos ir namų 
šeimininkės į darbą dienraš
čio Vilnies redakcijoje.

Sakalas — amžiumi 
jaunas, bet jau ilgametis ko
votojas. Dar vaikystėje įbėgęs 
tiesiai į nedarbą, į kovą už 
darbus ir apdraudą nedarbo 
laiku, 
venti 
siems, 
k ėjas.
— kovos už demokratiją die
nos. Jos prasidėjo namų fron
te, seke Ispanijoj, vėl namie, 
vėl karo frontuose. Per tas ko
vas jis atėjo į darbą Vilnies 
redakcijoje.

apd raudą, 
laimingai 
alkio ne
kovoto j a

dar

energingas gražiai gy- 
ir to paties linkėti vi- 
Juozas yra senas vei- 
Jo jaunuoliškos dienos

Smarkus lietus praeito an
tradienio rytą buvo užpluk- 
dęs Independent 8th Avė. li
nijos 34th St. stotį ir sulaikęs 
trafika 40 minučių.

Laisvės A. Arison,

Coney Islande buvo 1,300/ 
000 svietelio praeitą ketvirta' 
dienį, liepos 4-tą.

Moterys Veikia prieš 
Kainų Kėlimą

JAN PEERCE

PARDAVIMAIMrs. Katharine Armatage, j
League of Women Shoppers ' ., , T3 P n r>

i ! Parsiduoda Bar & Grill—Restaurant,
prezidentė, praneša, 1 
organizacijos paskelbtas pasi
žadėjimas streikuoti prieš 

' kainu kūlimą gauna daug pra
tarties visame didžiajame
New Yorke ir New Jersey.

Mrs. Armatage sako, kad 
moterų organizacijos pundais

i užsisako to pažado lapelių 
paskleisti tarp vartotojų susie- 
dijose. Jos planuoja New Yor-

miesto
demons-

kad JOS Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
po 109-20 Jamaica Ave., Richmond 
Hill. N. Y. Arba (detonuokite VIrgi 
nia 9-9099. (150-161)Karolius Obeciūnas, chica- 

igietis, su dukra lankėsi Brook- 
j lyne. Svečiavosi pas brolį. Ta 

M. Kairys $1. !proga buvo užėjęs ir pasima-
Per J. Gužą gauta: M. Va- jtyti su laisviečiais. Jis patsai 

! gyvenęs Brooklyn ė, bet jau 
senokai, 1905 metais. Obeciū- 

J nas yra vilnietis, skaito Chi- 
eagoje išeinanti dienraštį Vil
nį.

M. Adomonis, P. J 
Paukštys, F. Bo-i 
$1. į
Feiferis ir A. Vi-:svečių, 

Meno Sąjungos Komi- sockienė surinko: J. Visockis 
■j— $3, Lillian Kavaliauskaitė 

suvažiavi-1—$2, P. Velykis $3. Po $1 : 
mui. čia didelis darbas, dide- Į Daulėlienė, L. Tilvydis, Mei-

M. Juškienė, Z. R.
Bekampis, ZakarAus-
Skuodis. Su smulkiais

man sutraukti visą meną, vi- Grubis 
sas jo veikiančias jėgas. I Juška, 

Tam tikslui, kad mono su- i kas ir 
įvažiavimą išgarsinti ir gauti Į viso $20. 
jam paramos, LMS turėjo' Per IT. Feiferienę ir A. 
Laisvės piknike savo stotį, su į Merkiene: W. Skodis $2. Po 

-maža muzikos - knygų paro-i$l: S. Kavalčiuk, A. Merkie- 
dėle ir iškaba, kurioj buvo i nė, J. Mockaitis, G. Gustaitis, 
skelbiamas meno suvažiavi
mas. Iškabą piešė artistas R. 
Feiferis.

Ir štai pasekmės: Pasveiki
nimų Lietuvių Meno-Kultūros 
Suvažiavimui gauta per šių 
žodžių rašėją sekamai:

P. Kapickas, A. Dagis 
Antanaitis — po $10.

Draugas S. J. Antanaitis į 
Laisvės pikniką atvyko net iš i 
Lewiston, Me. Tai simpatingas 
ir gausiai remiantis visus vi
suomeninius darbus.

Draugė Kazokienė, kaip ir 
jos dukra Suzana, yra nuola
tinės LMS narės. Ji atėjo 
prie mūsų stalo ir sako: “L.. 

' zana, Aldona ir Mama” — čia 
'ji įdavė meno reikalams $10.

Po $5 įteikė sekami gerada- 
Iriai: Švėgžda, J. Ragauskas, 
! A. Mureika, J. Bereika, K. 
Pieta, M. Stakovas (nuo LLD 

155 kp.) A. Galkus. K. Stepo
navičius. G. Stasiukaitis, A. 
M. Walley, T. Urbonas.

A. Jocis $2.

j Mr. & Mrs. Drusys, Ch. Ru
činskas, A. Bakšys, V. Keršu- 
lis, N. Žukas, J. Nalivaika, J.

į Draugelis, P. Vilčinskas, K. 
i Lelešius, J. Steponaitis, G. 
Diržilaitis. Po 50c: S. Vinelis, 
L. Tureikis, T. Baranauskas ir 

g P. Poškaitis. Viso $19.
Per A. Rainienę aukojo: J. 

j Lazauskas $2. Po- $1: Venskū- 
• nas, Grikštai, P. Šlajus, J. Ra- 

i gižinskas, Kovalčiuk, '_
!nas, J. Jamisonaš, J. Bartkevi
čius, Raibužis, Mrs.
A. Balčiūnas, Gaškauskas 
Bernotą. Viso $15.

Kai kuriu vardai I 
gu_nepilnai teisingai 

' Skubiai rašant pasitaiko 
'tikslumai. Visų tų atsiprašo- 
'me. Taip pat visiems aukoju- 
; siems reiškiame didelę padė
ką už jūsų gausią paramą.

Viso JLaisvės piknike 
$171. V. Bovinas, 

LMS Sekr.

Kliaučiai Negauna 2-jų 
Savaičių Atostogų

Lais- 
Yor- 
Ato-'

Gyvybiniai Reikšmingas Judis, Vaidinamas Pasaulinės Politikos Aplinkumose!... 
Parodo dinlrmatinę kvailvbe ir politini klampojimą. įvedusi į IT Pausaulini Karą . . .

Dramatiška! ... ROBERT YOUNG • SYLVIA SIDNEY • ANN RICHARDS
LILLIAN HELLMAN’S

“The Searching Wind”
su DUDLEY DIGGES ir perstatant DOUGLAS DICK ir dar puikus asmenų vaidini
mas scenoje >!• ANDY RUSSELL >!< Dainų žvaigždė judžiuose ir radio ALLAN 
CARNEY * JACK WILLIAMS >!< THE PIED PIPERS

EXTRA! RAYMOND SCOTT Ir ‘"4?“ ™ujas
VIDUNAKTI RODOMA KAS NAKTĮ

VĖSUS PARAMOUNT & 43 STREET

Perspėjo Nekelti 
Kainu ant Mašinų

Šauni istorija garbingųjų šiandieninių Vakarų . . . Will James’ istorija apie vyrų, 
kuris pergyveno didžius prietikius. . . ir moterį, jo širdies dalyvę! . . .

“SMOKY”
TECHNI-SPALVOMIS « žvaigždžiuoja FRED MacMURRAY su ANNE BAXTER
Perstatomas BURL IVES, dainuojąs trubadūras * IR DAR PUIKUS ASMENŲ 

VAIDINIMAS SCENOJE * DONALD O’CONNOR, gaisus judžių žvaigždė su
THE THREE SWIFTS ❖ Extra! BUSTER SHAVER su Olive, George ir Richard

Vėsus ROXY 7th Avenue ir 50th Street

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
judį apie badą Chinijoj! Matyle filmą Jungt. Tautą posėdžio, kur Rusijos at- 
Gromyko tris kartus atmeta daugumos remiamus pasiūlymus! Matyk Paryžiaus 
chase! Matyk cirką Vokietijoj! Matyk gėlių iškilmę Italijoj! Matyli Japonijos 

"This is America” filmą—du milionai kambarių! 
platūs pratimai, kurie buvo padaryti pirm 

sala! Matyk naujausias žinių filmas iš viso

Matyk 
stovas 
steeple 
sosto įpėdin)! Matyk naujausią "This is 
Extra! Pasiruošimai "Operation 'Crossroads.’1 
atominės bombos metimą ties Bikini 
pasaulio; puikiausi Judžiai mieste.

EMBASSY NEWSREEL THEATRE 
BROADWAY ir 46 ST.

"PUIKUS ŠVENTĖM DALYKAS!”
—WANDA HALE, News

Nestebėtina, kad ilgiausiai jis pavyko Broadway! Vol skaityk 
šiuos pagyrimus—jie tinka ir .. . po 12 savaičių!

THE KID FROM BROOKLYN—“Limpa, kaip maliava!“
—HOWARD BARNES, Herald Tribune

GOLDWYN MERGAITĖS . .. Techni-spalvomis — 
miela pažiūrėti!”

—BOSLEY CROWTHER, Times.
ŠAUNI MUZIKA — “Puiki ir melodinga!“ 

—LEE MORTIMER, Mirror

SAMUEL GOLDWYN perstato.

DANNY KAYE
“The Kid from Brooklyn”

TECHNI-SPALVOMIS su VIRGINIA MAYO _ VERA ELLEN 

THE GOLDWYN GIRLS. Diriguoja NORMAN Z. McLEOD 

Išleista per RKO RADIO PICTURES, INC.

VĖSUS
Durys atdaros 9:80 A. M. a Vidunaktį rodoma
Pirmas rodymas 10 A. M. /VS I UlV Kas naktį!

BROADWAY IR 45TH ST.

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami į 

SOVIETU SĄJUNGĄ' ke vaikščiojimo po 
'centrą su plakatais 
, traciją.

Amerikos Moterų 
isas išsiuntinėjo po 
; savo narėms asmeniško varto-j 
tojo pažado streikuoti korte-' 
les. Jose sakoma:

“I pledge to buy only the i 
basic necessities for myself! 
and my family until a strong, 
effective OPA bill is passed 
by Congress.” Reiškiant: “Pa
sižadu pirkti tik būtiniausius

i reikmenis sau ir savo šeimai. 
, iki stiprus, įvykdomas kainų 
kontrolės Įstatymas bus pra
vestas Kongrese.”

Panašius pasižadėjimus, pa- i
X/ . . * • i

mobilizacijas skelbia 1 
veteranų ir vartotųjų organi
zacijos eilėje kitų didmiesčių, 
miestelių ir kaimų.

Kor.gre- 
visą šalįžvaigždžių po žvaigždėmis; 

koncertuose, Lewisohn Stadiu-' 
me, 138 St. ir Amsterdam 
Ave., New Yorke, šeštadienio 
vakarą, liepos 6-tą, bus italų 
muzikos ir dainos programa. 
Orkestrai vadovauja Alexan
der Smallens. Ištraukose iš 
operų dainuos solo, duetuose 
ii’ kvartete Jan Peerce, Giu- i 
seppe De Luca, Claramae' 
Turner, Marie Rogndahl.

Jei tą vakarą lytų, progra-i 
ma nukeliama į sekmadienio; 
vakarą. Bet jeigu šeštadienį! 
neiys, sekmadienio vakarą nasias 
koncerto nebus.

Taipgi penktadienio vaka
rą, 5-tą, koncerto nebus, jei
gu liepos 4-tos vakaras nebus 
buvęs lietingas. Jei 4-tos va
karas lietingas, į penktadienio 
vakarą nukeliamas orkestros 
koncertas su Hali Johnson 
Choru.

būti geroje tvar- 
išvalyti, garais de- 
pridėta Sveikatos 
Liudijimas.

šiaurinę Bukoviną)

per WORLD TOURISTS
Drabužiai turi 
ko.jp. Turi būti 
zinfektuoti ir 

Tarybos
Jūs vis dar galite siųsti 

Naujus Drabužius ir Mai
sto Siuntinius, kaip 

visuomet
Liepos ir Rugpjūčio mėn. 

uždara šeštadieniais.
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 

atdara iki 7 vai. vak.

Liepos 3 d. dienraštyje 
vėje, po antrašte “New 
ko ir Brooklyno Siuvėjų 
stogos,” sako, būk Amalga- 
meitų Unija duoda dvi savai- 

Į tęs atostogų siuvėjams. Tai 
j yra grynas melas. Kriaučiai 
j gauna vieną savaitę apmoka- 
, mą, o antrą ima iš savo kiše- 
i niaus. Amalgameitų Unija ve- 
i da kovą su manufakčernin- 
kais, kad kriaučiai gautų dvi 

I savaites vakacijų vietoj vienos 
j apmokamos.

Jau antras metas, kaip 
Balčiu-į kriaučiai ima dvi savaites va- 

Ikacijų, nors tik viena turi ap- 
Kansas, l mokamą. Ima tik dėl to, kad 

I parodžius darbdaviams, jog 
įkriaučiai reikalauja dviejų sa

gai bus | vaičių apmokamų, vietoj vie- 
užrašyti. į nos. Tad prieš pat vakacijas 
” > ne- i po dirbtuves būna didelės agi

tacijos už dvi savaites, nepai
sant, kad vieną savaitę pralei
džia algos negaudami ir išlai
dų didesnių pasidaro nedirb
dami. To viso tikslas yra pri
versti darbdavius 
savaites vakacijų. 
čiams pavyks tas, 
rodys. Priklausys

i kriaučių sutartingumo ir 
' siryžimo.
I

Taigi, kriaučiai, jeigu apie 
itai kalbate, perstatykite daly
ką aiškiai, kad jis būtų su
prastas teisingai. Tada būna 
sveika mūsų organizacijoms ir 
mūs spaudai.

Notice is hereby given that Brillo j 
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)

per

World Tourists, Inc.
1123 Broadway, N. Y. C.

CH. 2-2838
Tarpininkas U.S. Service

& Shipping Corp.
212 Fifth Ave., N.Y.C.

gauta
mokėti dvi 
Ar kriau- 
ateitis pa- 
nuo .pačių 

pa-

Walter Miglin, gyve- 
130-26 — 115th Str., 
Park, N. Y. Jis malia- 
kambarius namieje ir 

nuo kopėčių (step-
Reikėjo šaukti gy-

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.

New Yorko miesto leidimų į 
komisionierius Benjamin Fiel
ding sako, kad jo departmen
t's veiks prieš tuos, kurie nori 
kelti kainas kas dieną, kelti 
jas iki padangių. Jis juos pa
vadino “biznio į-valkatomis.” 
Tie žmonės, paprastai, nesibi
jojo OPA nei teismų. Tačiau, 
sako komisionierius, jie priva
lo atsiminti, kad dar lieka ma
no departmentas, kuris dar 
gali juos išvaryti iš biznio.

Susižeidė Walter 
Miglinas

Liepos 4 d., smarkiai susi
žeidė 
n antis 
Ozone 
vojo
nukrito 
ladders). 
dytojo pagalbos.

Jo moteris Anelė prašo 
draugų ir pažįstamų aplan
kyti jį po virš minėtu antrašu.

Walter Miglin yra dienraš
čio Laisvės skaitytojas. Linki
me jam greitai pasveikti.

ALBERT MILLER
(Milišauskas), prop.

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

EV. 8-3682.
Visokius pataisymus prie Refrigeration atliekame 

labai prieinamomis kainomis.

WARNER BROS, jaudinanti melodrama 
PAUL HENREID

ELEANOR PARKER • ALEXIS SMITH

“OF HUMAN BONDAGE”
:1s Ir puikus asmenų vaidinimas scenoj * 

SPIKE JONES 
ii' jo miestiniai vijurkai 

dar ir didelis vaidinimas scenoj

STRAND “'“"'sr

Alan Ladd - Veronica Lake 
William Bendix 

“The Blue Dahlia” 
su HOWARD DA SILVA 
DORIS DOWLING, ir dar 

“A Boy, a Girl and a Dog” 
BROOKLYN 

PARAMOUNT 
Flatbush ir De Kalb A ves..

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 “XT
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

Birželio 26 d. įvyko lietuvių 
kriaučių 54 skyriaus nepa
prastas susirinkimas. Jame bu
vo perrinkimas lokalo valdy
bos ir delegato. Paprastai, 
kaip ir kitais metais, palikti 
tie patys.

Ch. Kundrotą raportavo 
apie kriaučių pikniką' ir rei
kalavo, kad kaip tik sugrįši
me iš vakacijų, imkime prie 
jo rengtis. Piknikas įvyks lie
pos 27 d. Sakė, kad yra rei
kalinga daugiau darbininkų, 
tad ant vietos likosi keletas 
išrinkta padirbėti piknike.

J. Stakvilevičius.

Komedija “Dear Ruth,” 
Henry Miller’s Teatre, New 
Yorke, gyvena paskutinį mė
nesį.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENT1STAS

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

MIRE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valandos:

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

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

Lietuviškas

TRAKTYRIUSam- 
na- 

Brook-

m.
d-,

61 
2 

St.,

Margaret Arkus, 
žiaus, mirė liepos 
muose, 68 Maujer 
lyne. Kūnas pašarvotas grab.
Aromiskio koplyčioje, 423 
Metropolitan Avė., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks liepos 6 d., 
10 vai. ryto, šv. Jono kapinė
se.

Velionė paliko 
dvi dukteris. Mary 
Dorothy Dillon, 3 
žentą Stąsį 13arkų.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius Aromiskis.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai LAIKRODŽIAI

nuliūdime 
B ark u s ir 
anūkus ir

STADIUM KONCERTAI
Simfonijos po žvaigždėmis ... Amsterdam Ave. ir 188th St.... 

Philharmonic Simfonijos Ork. su 110 artistų ... Vkr. 8:30 
Tikictai nuo 30c, 60c ir daugiau

ŠĮ VAKARĄ—“NIGHT IN ITALY’’—šauni programa su Jan Peerce ir kt. 
ALEXANDER SMALLENS vadovauja

PIRM. VKR., LIEP, 8—SCHOLA CANTORUM su LASZLO HALASZ vadovybėj
ANTRD., LIEP. 9—EDWARD KILENYI, pianistas ir LISZT, 

SMETANA, MOUSSORGSKY, HALASZ vadovauja
TRCD., LIEP. 9—RAVEL, DELIUS, COPLAND, BLITZSTEIN; HALASZ vadovauja
KETVIRTAD., LIEP. 11—Viskas GERSHWIN’O su OSCAR LEVANT, pianistu ir 

ALEXANDER SMALLENS, vadu.
fiEŠTD., LIEP. 13—PHILIPPA SCHUYLER, kompozitorius-pianistas;

MOZART, SCHUMANN, SAINT-SAENS, RIMSKY-KORSAKOW su 
THOR JOHNSON vadovybėje.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

DA1M0NTAI
ŽIEDAI 

ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai 
dalykėliai

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


