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Birželio 16 d. Worcesteryj,

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Antanas 
pusantro 
Lietuvos

Olympia Parke, įvyko didelis 
piknikas. Kalbėjo 
Bimba, surinkta arti 
tūkstančio doleriu 
žmonių pagalbai.

Nuvykom iš vakaro ir bu
vome apsistoję pas ilgų metų 
veikėjus draugus Simaną ir 
Helen Janulius. Tai pavyzdin
ga mūsų judėjimo šeima. Ke
turi šeimos nariai — visi veik
lūs mūsų judėjimo nariai.

Simanas Janulis, ilgų metų 
kovotojas prieš carizmą, yra 
ALDLD 11-tos kuopos sekre
torius. Kuopa virš šimto na-' 
rių. Janulis kas metai gauna j 
apščiai naujų narių. Vien į 
1945 metais patsai vienas ga
vo 20. Drg. Elena Janulienė 
yra moterų ALDLD 155 kp. 
sekretorė. Abu veikia ir kitose 
organizacijose, ypatingai rū
pinasi parengimais.

Jų dukra Elena, metais dar 
jauna, bet ūgiu jau graži 
mergina. Ji puikiai valdo pia
ną. Jų sūnus Richardas pri
klauso prie ALDLD, LDS ir 
ne vien priklauso, bet ir vei
kia. Janulienė, jaunoji Elena 
ir Richardas priklauso vietos 
chore. Visa šeima judėjime.

didysis Nau- 
teritorijoje 

paskilbusia- 
Parke, May-

nebuvau buvęs
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SOVIETAI PRIEŠ CHINU 
KVIETIMĄ Į EUROPOS 

TAIKOS KONFERENCIJĄ
Chinija Nekariavo Europoj, Bet 
Byrnes Perša Ją j Konferenciją

! Sovietų Valdomoj 
Vokietijos Daly j 
Visi Turi Darbo

sieninių ministerių svarsty 
muose dėlei taikos planų su : darbo, 
tais kraštais.

Molotovas taipgi reika-1 
Javo, kad Keturi Didieji—' 
Amerika, Sovietai, Anglija ■ 
ir Francija iš anksto paga
mintų taisykles tos konfe-i 
rencijos veikimui. Ameri 
kos atstovas Byrnes su; 
tuom nesutiko. Jis siūlė be 
jokių gatavų taisyklių vyk

REAKCININKAI SENATE Pabrangina Rendas 
STENGIASI NUMARINT

KAINU KONTROLE
Antra Tiek ir Iki 
400 Nuošimčiu

Jena, Vokietija. — Atsi-1 
i lankė amerikiniai United : 
i Press korespondentai į So-' 
'vietų užimtą rytinę Vokie-' 
i tiją. Jie atrado, kad visi: 
įgalintieji dirbt vokiečiai tu-' 

__ ____ Sovietinėje Vo-j
j kietijos srityje ne tik nėra' 
i bedarbių, bet dar trūksta: 
i darbininkų, sako tie korės-! 
! pondentai.

Fabrikų ir kasyklų dar-! 
bai eina 92 iki 100 nuošim- į 

| čiu. Kiti žmonės dirba lau- 
i ko- ūkiuose. Dalis pramo- i 
■ nes dirbinių eina į karinius. 
! atlvginimus Sovietams. Fa-! .u-i ji i- 1 giams ir ii brikuose tarnauja daugelis ® , •. , . v. . . ? , u-i.. i kantams i

Organizuoti Darbininkai Remia 
Naują Kainų Kontrolės Bilių

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius James 
Byrnes ir užsieninis Angli-

■ jos ministeris Bevinas bū
tinai reikalavo, kad Chinija 
sykiu su keturiais kitais di
džiaisiais šauktų visų 21-no 
europinių talkininkų kon
ferenciją taikos sutartims 
daryti su Italija ir kitais 
buvusiais Hitlerio palydo
vais. Užsieninis Sovietų 
ministeris Molotovas pasi
priešino siūlymui, kad Chi-; ti į konferenciją. i h> tų inžinierių ir technikų, |
mja dalyvautų tos konie-. Taip ir išsiskirstė tas mi-i kurie pirmiau tarnavo na- 
rencijos kvietime. Moloto-, nįsteldu posėdis. i valdomose įmonėse. Bet
vas nurodė, jog Chinija ne- i ' . . naciai neturi jokios įtakos
prisidėjo prie karo pries' Del tokių nesusitarimų Į vįetineje vokiečių valdžioje, 
fašistinius kraštus Europo-1 gal būsianti sutrukdyta eu-1 sako korespondentai 
je. Be to, Chinija nedaly-; ropinė konferencija, kuri 'c 1

Washington. — Republi-' giau išlaidų per 5 paskuti- 
0 1941 metais 

gavo

Philadelphia. — Namų 
savininkai P h i 1 a delphijoj 
per kelias dienas po kainų 
kontrolės žlugimui aukštai 
pakėlė rendas (nuomas) 
jau keturiem tūkstančiam 
šeimų. Kai kurie pabran
gino rendas antra tiek; kiti 
reikalauja už tuos pačius 
butus mokėti po $10, $15 ir 
net $60 daugiau per mėne
sį. Savininkai pradėjo mė-

Liepos 4 įvyko 
josios Anglijos 
Laisvės piknikas 
me Vose Pavilion 
nardė. Ten
nuo 1941 metų. Parkas dabar 
gražiai įrengtas, priklauso ar
mėnų tautos žmonėms.

žmonių buvo daug tūkstan
čių. Visi sako, kad didžiau
sias piknikas Laisvės pikniku 
istorijoj. Suėjau dešimtis i: 
šimtus mūsų draugų ir drau
gių. Pas visus matosi daug 
energijos ir noro veikti, dirb 
ti organizacijų auklėjimui ii 
žmonijos gerovei.

Atom-Bomba ir Jungt. ANGLIJA STENGIASI 
Taniu Komisija IIVELT AMERIKA 

j PALESTINA

Būdamas Vose Pavilion 
Parke galvojau : Kaip reikėtų 
rausti brooklyniškiams pikni
kų parkų savininkams! čia 
yra įrengta daugybė stalų, 
suolų, puiki svetainė, pora ki
tų pastatų, o garsiakalbis gar
si! išnešiojimui įrengtas trijo
se vietose, kuris kryžiavai pui
kiai muziką ir kalbėtojų kal
bas išnešioja. Milžiniškame 
parke visi gali aiškiai girdėti. 
Garsiakalbis įrengtas pasto
viai, todėl jis taip gerai ir 
dirba.

Maskva. — Maskvos laik-i 
raščiai rašo, kad Amerika ’ 
tyčia metė atominę bombą įj London. — Anglijos val- 
laivus ties Bikini sala kaip■ džia nesutinka su prez. Tru- 
tik tuo laiku, kai Jungt. ; mano pasiulymu duoti pini- 
Tautų komisija svarsto pla- i gų ir laivų perkraustymui 
nūs dėl atomų jėgos kontro-' šimto tūkstančių benamių 
liavimo. Tuom norėta pa- žydų iš Europos į Palesti- 
gąsdint Sovietus. į na. Anglų valdovai. reika-

------------------- Nauja, kad Amerika atsius-
NUŽUDYTA VOKIETĖ PAS i tų ir savo kariuomenes jun

ginius į Palestiną, girdi,AMERIKONĄ

KAREIVIUS
Roma. — Italai Anconos 

mieste užpuldinėja ir muša 
į lenkų kareivius, fašistus. 
! Italai prieš juos įnirto ypač 
todėl, kad lenkai dažnai au
tomobiliais suvažinėja ita
lus. Italai Anconoj nudras
kė drabužius tom italėm, 
kurios vaikščiojo su len
kais.

Kuba Reikalauja Pakeist 
Sutarti dėl Cukraus 

o

i konai senatoriai, vadovau-nius metus.
i jami Tafto ir Wherry, kelia tie bizniai gavo didesnių 
i trukšmą prieš demokratų ! pelnų, negu bet kada pir- 
i daugumos vado sen. Al. W. miau ar paskui.
' Barkley’o sumanymą pra-!
i tęsti valdišką kainų tvarky
mą vieniems metams. Taf-i 

i tas su Wherry bruka savo į 
i siūlymus — visai panaikinti 
■ kainų kontrolę mėsai, kiau- 
i šiniams ir pieniniams vai-i 

užtikrinti fabri-; 
ir verslininkams 

didžiuosius karinius pelnus..
Sen. Lalas n vieny l)ei"!nymas žada pakelti kainas, Kovokime už Kainu Admi- 
sa pa aikyti tokias pama-1 km. būtinai reikia< nistralją!”
tineskainas,, čaip 1941 me-į ..... ; (New Jersey valstijoj,
tais, ir dar tiek pabranginti Darbo unijos bendrai re-, } d kitu

• 1 - * * 1 — 3 j • s j*8 ( miestu butai pabranginami
tiem bizniam pasidarė dau- ‘ negana stiprus. i net jk- įr 4qq nuošim

čių.)

Sen. Barkley, sakoma, su 
. prez. Trumano pritarimu, 
reikalauja palaikyti kainų’ tyti iš namų tuos, kurie at

sisako mokėti taip išpūstas 
rendas. Komunistų Partija 
paskleidė 50 tūkstančių la
pelių su dolerinių paveiks
lais. Ant tų paveikslų iš
spausdinta: “Jūsų doleris

“lubas” minimiems val
giams ir pripažinti 1940 me
tų kainas, pridėjus prie jų 
naujas fabrikantų ir versli
ninkų lėšas, pasidariusias 
iki 1946 m. birželio pabai-

' gos. Be to, Barkley suma- < jau nevertas nė 50 centų. 4

al

Havana, Kuba. — Ku-
| padėti tvarką palaikyti. Jie i bos žemdirbystės ministeris

. . -i -. . . -i _ . . fnvna hnfi nnUoiet'j

KONGRESMANAS A.
MAY TARNAVĘS
PELNAGROBIAMS

Fašistiniai Lenkai 
Nužudė 19 Rusu 'ANGLAI UŽTIKĘ ŽYDŲ 

GINKLŲ SANDĖLIUS 
Jeruzalė. — Anglai skel- 

Vie-: bia, kad jie čia užklupę di
delius žydų ginklų ir amu-

Radom, Lenkija.
name kaime Swolin apskri-
tyje lenkai fašistai užmušė nicij°s sandėlius; be to, an- 
19 Raudonosios Armijos 8'la\ daug angliškų
kareivių. Ž m o g žudystėms karinių uniformų, 
pateisint, jie paskleidė gan-i t ~ ——
dus, būk sovietiniai karei-1 Kiek MllSSOlinis Duodavo 
viai, girdi, mėginę išžagti Angliškam FcOTli 
lenkę merginą ir, esą, vogę ° 
arklius.

Washington.— Demokra
tas kongresmanas Andrew 
May, karinės kongreso ko
misijos pirmininkas, darė 
spaudimą valdžios nariams, 
kad duotų labai pelningus 

i karinių reikmenų užsaky
mus neva korporacijai, va
dovaujamai Henrio M. Gar- 
ssono. Ta vadinama korpo
racija buvo tik popierinė, 
neturėjo jokiu savo fabrikų 
nei dirbtuvių. Išgavus val
dinius kontraktus, Garsso- 
no “korporacija” perleido 
juos kitoms trims kompani
joms, pasilaikydama sau di
delį nuošimtį pelnų. Taip 
liudijo generolas Campbell.

Negana to. Kongresma
nas May išreikalavo iš ka
ro departmento E (Excel
lent) ženklus tokiom trim 
kompanijom neva už tai, 
kad jos “puikiai” atlikusios 
darbą valdžiai, sakė gen. 
Campbell.

London. — Anglų rašyto- 
ANGLŲ RAŠYTOJAS PRAŠO jas H. G. Wells spaudoj 
If AR AI III I AUK AN priminė, kad Anglijos fašis-KAKAL1Ų LAUKAN , tų vadas sir Oswaid Mos-

London — Išffarsėies an-ile^ Saudavo iš Mussolinio 
, - . y ' dikčiai pinigu — po $241,-glų rašytojas ir istorikas1 __ 7-

H. G. Wells ragina Anglijos 
karalių Jurgį apleist sostą 
ir persikelt į Ameriką. 
Anot Wellso, daug ameriko
nų yra “ištroškę titulų ir 
uniformų.” R a š y d a mas 
laikraštyje Socialist Lea
der, Wells klausia, ar An
glijos karalius nežinojo, 
kad Mussolinis duodavo pi
nigus anglų fašistų vadui 
Sir Oswaldui Mosley? H. G. 
Wells taipgi primena, kad 
karališkoji Anglijos šeima 
yra vokiška, kilusi iš Vokie
tijos Hanoverio kunigaikš
čiu, i *-

sakė, turės būti pakeista 
sutartis su Jungtinėmis 
Valstijomis dėl cukraus 
pirkimo iš Kubos. Kubie
čiai reikalauja geresnės 
kainos. Amerikonai moka 
Kubai tik po $3.65 už 100 
svarų cukraus, o Jungtinė
se Valstijose cukrus žymiai 
pabrangęs, ypač po Kainų 
Admin istracijos suirimo. 
Kuba, permažai gaudama 
už cukrų, laiko jį sandė
liuose' ir nesiunčia Ameri
kai.

pasakoja, kad jei būtų pri
imta tiek žydų į Palestiną 
apsigyventi, tai vieniem an
glam, girdi, būtų persunkti 
suvaldyt arabus, kurie, gir
di sukiltų prieš žydus ir 
anglus. Jei Amerika ne
duos savo kariuomenės į 
talką anglams, tai Anglija 
laužys pasižadėjimą įleist 
100,000 žydų į Palestiną.

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos kareivis Daniel 
P. Walczak ir amerikonam 
tarnaująs lenkas sargas 
Bogdan Wasiak prisipažino, 
kad jiedu nužudė vokietę 
merginą Marlinę Herzhei- 
mer.

Jinai tūlą laiką gyveno su 
Walczaku. Paskui jis pra
dėjo ją laukan varyti; sako, 
aš susiradau kitą merginą, 
kuri man geriau patinka. 
Bet Marline nėjo iš Wal- 
czako patalpos; tad jis su 
savo draugu Wasiaku pri
mušė merginą, peršovė 
į upę įmetė.

612 per metus. Tatai įrodė 
du buvusio Italijos ambasa
doriaus Dino Grandi laiš
kai. Karo metu Mosley bu
vo pasodintas kalėj iman;' 
bet t u o m e t i nė premjero 
Churchillo valdžia neužilgo 
paleido Mosley, girdi, “dėl 
nesveikatos.”

ir

Lenkų Fašistai Užmušė 41 Žydą ir Demokratinį Lenką
žmogžudžiams Vadovavo Gen. Anderso Karys iš Anglijos

ko-

ginklus 
O dik- 

ten ga- 
ginklus

Jeruzalė. — žydų vadai 
sako, jog anglų kariuomenė 
kalta už kraujo liejimą.

Washington. — CIO šau
kia visus amerikiečius rei
kalaut kainų kontrolės.

PRAŠO PRIIMT Į JUNG
TINES TAUTAS

JUNGT. TAUTAS PRIEŠ 
PRANCŪZUS

3

Pas mus, Brooklyne, didelė 
dalis svetainių neturi įrengtų 
garsiakalbių, nėra jų ir par
kuose. Kada laikinai įrengia, 
tai garsiakalbis, vietoj padėti, 
tik erzina kalbėtoją ir publi
ką.

Prie prastai įrengto garsia
kalbio gali kalbėtojas dėti pa
stangų kiek nori, bet balsas 
išeina, kaip kokis miauksėji- 
mas. Iš tikro, sarmata, kad 
tokio didmiesčio, kaip Brook- 
lynas, parkai ir svetainės nėra 
įrengta pagal šių dienų tech
niką !

Vienas dalykas pas mus 
buvo užmirštas, tai auklėji
mas komunistinių jėgų lietu
vių tarpe. Ir tai labai negerai. 
Raudonoji Armija, vadovau
jama komunistų maršalų ir 
generolų, pati savo eilėse tu
rėdama gal milionus komu
nistų, kovojo už savo šalies ir 
viso pasaulio žmonių laisvę.

Daugelyj buržuazinių šalių 
Europoj, kurios pažino hitle
rininkų barbarizmą, komunis
tų įtaka išaugo į politinę jė
gą. Franci joj, Italijoj, čecho- 
slovakijoj, Lenkijoj yra ko
munistai skaitomi milionais.

Jungtinėse Valstijose
(Tąsa 5-me pusi.)

CIO Unijos Planuoja 
Pirkiky Streikus 
Prieš Brangenybę

New Yorke ir kituose 
miestuose CIO unijos ga
mina planus pirkikų strei
kui prieš reikmenų pabran
ginimus. Tūkstančiai uni- 
jistų New Yorke jau pasi
rašė pasižadėjimus nieko 
nepirkti, apart būtiniausių 
gyvenimui reikmenų, iki 
kainos bus aprėžtos.

Keli tūkstančiai CIO Va- 
žiuotės Darbininkų Unijos 
narių pasiuntė kongresui 
prašymą greit išleist tinka
mą kainų tvarkymo įstaty
mą. *

KANADA SULYGINO SA
VO DOLERĮ SU AMERI

KOS DOLERIU
Ottawa. — Kanados val

džia paskelbė, kad jos dole
ris nuo šiol bus skaitomas 
lygios vertės su Jungtinių 
Valstijų doleriu. Pirmiau 
jis buvo kiek pigesnis. Ka
nados valdininkai sako, 
Kainų Administracijai iš
krikus Amerikoje, ,pabran- 
go reikmenys, taigi ir su
mažėjo amerikinio dolerio 
vertė.

Bangkok, Siam. — Siamo 
valdžia kreipėsi į Jungtines 
Tautas, kad išspręstų gin
čus dėl sienos tarp Siamo 
ir francūzų kolonijos Indo- 
Chinos. Kiek pirmiau fran- 
cūzai buvo įsiveržę į Siamą, 

1 bet vis dar kartojasi ne-
Los Angelėj steikas pa- i smagumai pagal rubežių, 

brangintas iki $1 svarui. ' sako Siamo vyriausybė.

Kielce, Lenkija. — Len
ku fašistai čia užmušė 36 
žydus, vyrus, moteris ir 
vaikus; jie taipgi nužudė 
vieną lenką oficierių, vie
ną policininką ir du demo
kratinius civilius žmones. 
Žudynėms vadovavo Anton 
Pasowski, atsiųstas iš An
glijos, narys tenaitinės len
kų fašistų armijos, kurios 
komandierius yra generolas 
Anders.

Priešinasi Jungtinių 
Valstijų Planams dėl 
Pietų Amerikos

New York. — Afganista-! 
nas atsiuntė prašymą pri-j 
imt jį į Jungtines Tautas.1 
Saugumo Taryba svarstys 
Afganistano priėmimą kar
tu su Albanijos, Siamo ir 
Išlaukinės Mongolijos Liau
dies Respublikos aplikaci- 

' jomis į Jungtines Tautas.

Įmokino Berniuką Meluot 
Prieš žydus

Pasowski įmokino lenką 
9 metų berniuką Henriką 
Blaščyką meluoti, būk žydai 
jį pagrobę ir tris dienas iš
laikę, iki jis ištrūkęs. Blaš- 
čykas melavo, būk žydai 
vogę ir žudę krikščionių 
vaikus. Jis pasakojo, būk 
pats matęs lavonus 15

krikščionių vaikų, kuriuos 
žydai, girdi, nužudę.

Fašistai paslėpė tą ber
niuką ir išlaikė tris dienas, 
kad paskui jis, sugrįžęs na
mo, galėtų paskleisti tą me
lą ir sukurstyti žudynes 
prieš žydus.

Kuomet fašistai civiliuo
se drabužiuose apsupo vie
ną žydų centrą, tai kiti fa-

Washington. — Naciona- 
lis Komitetas Taikai Laimė
ti įtarė, kad Jungtinių Vals
tijų planas dėlei karinio 
bendradarbiavimo su Pietų 
Amerika siekia įtraukti Lo
tyniškosios Amerikos šalis 
į bloką prieš Sovietus. 
Jungtinės Valstijos su tuo 
planu taipgi nori įsigalėti 
Pietinėje Amerikoje ir dik
tuoti jai, sako Komitetas 
Taikai Laimėti'.

Karinis kongreso komite
tas jau užgyrė tą pasiūly-

šistai, persirengę armijos! mą, kuris perša apginkluoti 
uniformomis, atvyko neva Pietinės Amerikos armijas 
kaipo žydų gelbėtojai; sa
ko, mes saugiai išleisime 
jus per tą govedą. Žydai 
patikėjo neva gelbėtojais. 
Bet tariami “gelbėtojai” 
atidavė juos į nagus gaujai, 
kuri ir užmušė tuos žydus.

DAUGIAU GYVULIŲ 
SKERDYKLOSE

Chicago. — Pranešama, 
kad mėsinių gyvulių augin
tojai atsiuntę daug jų į 
Chicagos skerdyklas. Nes 
iškrikus Kainų Administra
cijai, smarkiai paketo gyvu
lių kainos.

JI 1V7L111VO CA.1 I11JLJCAO

tokiais pat ginklais, kaip ir
1 Jungt. Valstijų armija. Pa
gal šį sumanymą, Jungt. 
Valstijų prezidentas galėtų

i net dovanai duoti
Pietinei Amerikai, 
tatoriškos valdžios

: lėtu vartoti tuos v _
prieš demokratinius judėji
mus, kaip pareiškė Komite 
tas Taikai Laimėti.
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Filipinų Nepriklausomybės Paskelbimo Proga
Š. m. liepos 4 d. Filipinų salos buvo paskelbtos ne

priklausoma valstybe. Tos salos užima 114,400 ketvir
tainių mylių, tai yra plotas daugiau, kaip du kartus 
didesnis už’Angliją (be kolonijų), ir turi apie 20,000,- 
000 gyventojų.

Jeigu Filipinų salų gyventojai būtų gavę tikrąją 
nepriklausomybę, tai iš to galėtų tik pasidžiaugti kiek
vienas laisvę mylįs žmogus. Bet Filipinų salų žmonės 
žino, kaip žino ir mūsų šalies protaują piliečiai, kad to 
nėra.

Filipinų nepriklausomybė yra tik pakeitimas Wall 
stryto viešpačių valdymo formos. Filipinai, kaip buvo 
Amerikos kolonija, taip ir pasilieka, lyginai, kaip An
glijos dominijos.

Kada Filipinus buvo* pavergę Japonijos imperialis
tai, tai tos šalies kapitalistai ir dvarponiai, priešakyj su 
dabartiniu prezidentu Manuelu Roxas, tarnavo Japonijai.

Kada Japonijos imperializmas likosi parblokštas, 
tai tie kapitalistai, dvarponiai ir M. Roxas persimetė 
tarnauti Amerikos turčiams. Su Wall stryto imperialis
tų pagalba M. Roxas ir likosi “išrinktas” šalies prezi
dentu. Aišku, kokios jis politikos laikysis. Filipinai iš 
vardo bus “nepriklausomi,” kaip Dominikonų Respubli
ka, Haiti ir kitos kolonijos, bet tikrumoj laikysis tokios 
politikos, kokia bus Washingtone nustatyta.

Net ekonomiškos laisvės Filipinai neturės. Jie jau 
dabar priėmė du bilius, kuriuos Jungtinių Valstijų kon
gresas iš anksto paruošė. Pagal tuos bilius, cukraus, 
kanapių ir kitos Filipinų industrinės gamybos per 28-nis 
metus pilnai pasilieka Wall stryto magnatų rankose. 
Taigi, Filipinų salų gyventojai dar negavo pilnos politi
nės ir ekonominės laisvės, dar jų laukia kovos už tą 
laisvę. . { . i

Štai Ką Reiškia OPA!
Dar nespėjo panaikinti OPA, kaip ant pragyveni

mo reikmenų kainos staigiai iškilo. New Yorko mieste 
sviesto svaras pakilo nuo 80 centų iki $1.25; kavos sva
ras pasiekė 50 centų ir sukraus svaras 20 centų!

St. Louis mieste steikas kainuoja $1 už svarą, o 
Detroit mieste kiaulienos svaras (“pork chops”) jau 
$1.10! Ir taip kiekvienoj kolonijoj, rendos, maistas, dra
bužiai ir kitos reikmenys momentališkai pakilo.

Tai dar tik pradžia! Reikia atminti tai, kad liaudis 
daro spaudimą į kongresmanus, senatorius ir Trumaną, 
kad kainų kontroliavimas būtų palaikytas, tai yra, kad 
OPA būtų atgaivinta praktikoj. Jeigu liaudis neiš- 
vystys kieto spaudimo, tai būkime tikri, kad greitoj 
ateityj pragyvenimo reikmenų kainos taip pakils, kad 
jokiame atsitikime iš dabartinės algos negalės darbinin
kai su savo šeimomis pragyventi.

Todėl darbininkiškos organizacijos ir pavieniai pi
liečiai siųskite reikalavimus kongreso, senato nariams 
ir Mr. Trumanui, kad kainų kontrolė būtų atsteigta.

i ' Trieste Klausimas Dar Neišrištas
Nors'Jungtinių Valstijų, Sovietų Sąjungos, Anglijos 

ir Franci jos užsienio ministerial Paryžiuj jau ir susi
tarė dėl Trieste miesto ateities, bet praktikoj tas klau
simas nėra dar išrištas ir jis sudaro pavojų taikai.

Italai fašistai dešimtimis sunkvežimių kasdien į 
Triestą atveža fašistinių jaunuolių iš kitų dalių. Tai 
daugiausiai tie Mussolinio auklėtiniai, kurie kadaise sie
kėsi laikyti pavergę Ethiopiją, kurie siekėsi pavergti di
delius plotus pasauli^. Tie fašistukai ginkluoti revolve
riais, granatomis, peiliais puola jugoslavus, drasko ko
munistų ir demokratinių organizacijų centrus. • Jie įsi
kandę į dantis peilius (Mussolinio jėgos ženklas) dūksta 
gatvėmis, gi anglų ir amerikiečių kareiviai ne tuos fa
šistus suvaldo, bet šimtais areštuoja jugoslavus ir ko- 
inunistus.

Liepos 4 dieną tūkstančiai miesto gyventojų susi
rinko į Piazza San Giacome aikštę, kad pareikštį savo 
valią, kad jie nori, idant Trieste miestas priklausytų Ju
goslavijai. Susirinkimą puolė ne vien mussoliniški fa
šistai, britai, bet ir 400 amerikiečių kareivių iš 28-tos 
divizijos. Kada komunistai protestavo Amerikos ko
mandai, tai pulkininkas Al. Bowman pareiškė, kad jis 
“nieko nežino”, kas tiems amerikiečiams kareiviams da
vė įsakymą pulti susirinkimą. Anglijos komanda taip 
pat atsisakė į tą klausimą atsakyti. Taigi, Trieste mies
to klausimas dar tebėra taikai pavojus.

(Nuo musų korespondento)
Brazilijos liaudies poezi

joje, arba geriau pasakius 
— folklore, pilna visokiau
sių eimanavimų, verkšleni
mų. ... Bet kas įdomu, kad 
tos nežinomų poetų daine
lės žmogų akstiną nenusto
ti vilties ir peni maloniau
siomis iliuzijomis. Tiesa, 
viena kita pasitaiko ir link
smesnė, bet labai retai ka
da.

Ištikimųjų, kitaip su Bra
zilijos liaudies ūpu negali 
būti. Nėra Brazilijos isto
rijoje' laikotarpėlio, kad 
liaudis kada nors būtų galė
jusi išsireikšti kas link sa
vo likimo krašto politikoj. 
Nėra, kad kas nors būtų 
liaudies atsiklausęs apie 
krašto reikalus ir davęs pa
justi, kad ji—liaudis yra 
Brazilijos tauta.

Kai Braziliją valdė por
tugalai, Brazilijos liaudis 
buvo vergai — aukso ir dei
mantų ieškotojai paupiuo
se Portugalijos avanturis-! 
tams, cukraus nendrių so-| 
dintojai, kavos plantacijose! 
žmonės — gyvuliai 
kaitė portugalai su brazi- 
liečiais, kaip su žmonėmis. 
Maitino visokiausiomis žo
lėmis, pulkais kaip gyvulius 
varė į darbą raižydami rap- 
nikais vargšams nugaras.

Pasiliuosavus Brazilijai 
iš po Portugalijos jungo, 
liaudies padėtis nepagerė
jo, Tiesa, krašto valdovai 
su Brazilijos imperatoriais 
priešakyje net kelis kartus 
iškilmingai pasirašė dekre
tus paliuosuodami vargs- 
tanč. liaudį nuo vergavimo, 
tačiau įpročiai lupti rapni- 
ku žmones, neleisti iš plan
tacijos į plantaciją darbi
ninkui persikelti tebėra dar 
ir šiandie na kai kuriuos 
B r a z i 1 i jos užkampiuose, j. 
Dėka paskly dusiai Brazili- tų. Velionė buvo pažangiai nu
joję tarpe kariškių luomo siteikusi ir priklausė prie eilės 
Comtes pozityvizmo filoso-Į pažangiu organizacijų. Nežiū- 
fijai, 1889 m. lapkričio 15'rint, kad ji nesijautė gerai 
d. sutriuškina jauni kari-i jau per tūlą laiką, bet dirbo 
ninkai Brazilijoje monar-i organizacijose iki galėjo pa- 
chiją; 
bet nemokėdami valdyti 
krašto, atiduoda valdžios 
vairą resupblikonišk. žipo- 
nais apsivilkusiems mo
narch istams ir vergijos ša
lininkams. Frakuoti “res
publikonai” netik, kad liaū- 
dį palieka vergijoje paliuo- 
suotą ant popierio parašy
tais dekretais, bet susigimi
niuoja su visokiausio tipo 
imperialistais atidarydami 
duris į Braziliją Londono 
Cyti agentams,-vėliau Wall 
Streeto, dar vėliau visiems.

Visą tą Brazilijos istori
jos laikotarpį valdoma liau
dis rapniku ir negalėdama 
vargo našta prispausta pa
sijudinti, kuria tautos mu
ziką, poeziją — augina he
rojus. Tačiau Brazilijoje, 
reakcija taip juoda, kadi 
kiekvienas liaudyje užside-j 
gęs žiburėlis ne tik, kad ne-ipijįu 
šviečia, bet vos sužibėjęs! šiuomi

jamin Constant, Reboucas, 
Patrocinio... Taipgi, pa
kariami, sušaudomi, nunuo
dijami ir kitokiais būdais 
anihiliuojami. Bet liaudis 
nenustoja ūpo. Kuria savo 
daineles apdainuodama 
vargą ir akstindamosi ne
nustoti vilties, nes bus kas 
ją išvaduos iš biaurios 
vargo klampynės.

Ir štai! J u o d ž i a usiais 
. Brazilijoje laikais, kai už 
kiekvieną laisvesnį žodį iš
sitartą pilni kalėjimai pu
vo nekaltų žmonių, kai ži
nomas nacifašistuotas Ge- 
tulio Vargas su savo pagel- 
bininku Felintu Mullerių 
Himlerio mokiniu terori
zuoja kas tik pažangu kraš
te, kai verčia Brazilijos 
liaudį dainuoti pasamdytų 
poetų parašytas daineles, 
bet liaudies poetas Jorge 
Amado išvytas iš Brazilijos 
kalba: —“Brazilijoje nak
tis, drauge, bet matom 

i žvaigždę, kuri spindi, pra- 
; našauja liaudžiai dieną ir 
! linksmą, sotų rytojų. Ma- 
! tom vilties žvaigždę, drau- I v

. Nesis- 8e-
Žmones nors ir ne visi 

tuo laiku matė tą Jorge 
Amado 
bet visi girdėjo,

vilties žvaigždę,” 
kad kaž 

kur toli Europos kontinen
te kaunasi. Kaunasi Mas
kva su Berlynu. Brazilie- 
čiai pasiunčia savo vaikus 
Italijon Maskvai į talką ir 
sugrįžusiųjų klausia: — Ar 
matėt jūs tą Maskvą?

Ir išlengvo užteka Bra
zilijoje Jorge Amado pra-

našautoji Vilties žvaigždė. 
Išlenda ji iš Brazilijos pri- 
pelėjusiu ir drėgnų kata
kombų. Žmonės apanka 
nuo ryškios šviesos, bet mil
žinišku Brazilijos kraštu 
nuaidi: Prestes! Prestes! 
Prestes!

Luiz Carlos Prestes Bra
zilijos liaudies vargų iš
auklėtas, su išskėstomis 
rankomis šaukiančią pas jį 
išsigelbėjimo liaudį kalba, 
aiškina, kad tik pati liau
dis gali išsigelbėti, bet tam 
reikia organizuotis, orga
nizuotis ir organizuotis. 
Liaudis nudžiunga supra
tusi Luiz Carlos Prestą ir 
organizuodamasi pilna vil
ties dainuoja:
Važiuosiu, važiuosiu aš į 

Maskvą,
Turiu laivakortę jau 

rankose
Ir gražią rusę širdy; 
Važiuosiu, važiuosiu aš į

Maskvą!
Važiuosiu paragauti 

kopūstų
Ir gerti vodkos, kol 

pasigersiu;
Dainuosiu sambą tai 

liaudžiai;
Vežuosi baianą, kad ją 

(rusę) aprėdyti.
Sunku pasakyti, kada 

braziliečiui pasiseks nuva
žiuoti į Maskvą pasilinks
mint, rasti graži rusė, ap
rėdyti ją baiana ir Rusijos 
liaudžiai padainuoti savo 
sambą* Reakcija Brazili
joje mėgina siausti. Bet
troškimas brazihecio nuva
žiuoti pasiviešėt į Maskvą 
didėlis. Trokšta 
žili jos liaudis.

visa Bra- 
Dainuoja 

nežinomo poeto parašytą 
dainelę seni, jauni ir vai
kai. J. Peroba.

CHICAGOS ŽINIOS
Mire Eleanora Rock

Ketvirtadieni, birželio 27 
dieną, kaip 7:30 vai. vakaro, 
pasimirė Eleanora Rock-Ru- 
kuižienė, sulaukusi vos 45 me-

gimtos šaleles žemelėje!
—Kultūrietė.

; paskelbia respubliką, i vaikščioti.
Velione E. Rock priklausė 

prie šių organizacijų: Ameri
kos Lietuvių Moterų Kultūros 
Kliubo, LKM Choro, LLD 19 
kuopos, Chicagos Lietuvių 
Draugijos. Be to, ji daug dir
bo dėl teikimo pagalbos Lie

tuvos žmonėms ir pati aukavo 
daug drabužių. Dar tik prieš 
pat mirtį ji sakė, kad ji no
rėtų juo greičiausia pasveikti, 
nes turinti pasiūti daug suk
nyčių Lietuvos našlaičiams ir 
tam jau turinti nusipirkusi ne
mažai medžiagos, bet ji lo 
padaryti jau nesuspėjo.

Velionė paliko dideliame 
nuliūdime 3 dukteris, sūnų, 
tėvelius, sesutę, mylimą drg. 
K. Matukaitį ir daugelį arti
mų giminių bei draugų.

Eleanora Rock buvo pašar
vota Mažeikos - Evans koply

čioje, 3319 Lituahica Avė.
! Palaidota pirmadienį, lie- 
i pos 1 dieną, kaip 1 vai. po

kad 
ato- 
pa- 

ato-

Rose lando Aido Choro Už
duotus ir Atostogos

Šiais metais Roselando Aido 
Choras paima vieną mėnesį 
atostogų. Choro mokytoja Da- 
ratėlė Yuden išvažiuoja atosto
goms pas savo tėvelius, kurie 
gyvena Pennsylvanijoj. Ji sakė, 
kad yra pasiilgusi viliojančių 
gimtinės takelių, aukštų kalne
lių ir žaliuojančių medelių. Ge
ro pasisekimo Daratėlei!

Choristai jaučia ir žino, 
jų vyriausia pareiga laike 
stogų, tai užmegsti naujų 
žinčių su lietuviais ir po 
stogų juos gauti-į chorą.

Choro obalsis yra: Po atosto
gų išauginti chorą iki 100 na
rių.

Choristai šį kartą rimtai yra 
pasiryžę tą obalsį įvykdyti gy
venimam Nes visi žino, kad šį 
rudenį įvyks Chicagoje Lietu- 

j vių Menininkų Suvažiavimas, 
į O kad jame gerai pasirodyti, 
mes turėsim rimtai ir širdin
gai prisirengti. Pirmiausia tu
rime pamiršti ypatiškus kivir
čus tarpe chorų, pradėti vienin
gai prisĖęengimo darbą. At
minkime, kad šis suvažiavim. 
yra šaukiamas labai plačia pa
pėde ir dėl to visi turim prisi
dėti su darbu.

Gerbiami choristai, atminki-
, me, kad būsiantis Lietuvių Me-

reiškiame giliausią nininkų Suvažiavimas yra lie- 
simpatiją velionės šeimai, te- tuvių tautos vardo kėlimas me
rams, sesutei O. Vainauskie-1 no ir kultūros dirvoje. Juo mes 
nei, žentams, jos mylimam 
draugui K. Matukaičiui ir vi
siems pažįstamiems bei 
gams .

Labai gaila netekti 
kilnių • minčių draugės, 
buvo velionė Eleanora. 
paliko
tų atlikusi 
mirtis nebūtų ją 
čiame gražume 
gyvąją tarpo.

Mes, likusieji,

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

AN AMERICAN EYE-WIT
NESS account of post-war 

Lithuania will be available to 
the American Lithuanian pu
blic shortly. Anthony Bimba, 
who recently toured Lithua
nia, is busy preparing a book 
of his impressions and obser
vations to be titled “Prisikė
lusi Lietuva” (The Risen Lith
uania). The book will be pub
lished by the Lithuania Lite
rary Society and distributed 
free to members of the 
ciety. Membership in the 
ciety is $1.50 annually.

—o—
In the recent edition of 

“Šviesa,” just off the presses, 
Roy Mizara uncovers a cul
tural milestone in Lithuanian 
history. He notes that Jan
uary 8, 1947 will mark the 
400th anniversary of the first 
printed Lithuanian book.

It was in the year of 1547 
in Koenigsberg (now Kalinin
grad) that a Catechism by 
Martynas Mažvydas was 
printed. The language of the 
book was unlike the Lithua
nian of the modern day, but 
it was the Lithuanian of that 
day.

sponsibilities connected with, 
such an important undertak
ing.

—o—
We invite our readers to 

express their opinions on the 
matter. We’re sure that your 
ideas and suggestions would 
be very valuable to the future 
editors of 
American

So-
So-

-- O---
Hints are being dropped in 

important Lithuanian Ameri
can circles that a newspaper 
for Lithuanian Americans in 
the English language is being 
contemplated. According to 
the authors of the idea, the 
new publication will be a four 
page tabloid published week-

From information reaching 
us the projected tabloid for 
Lithuanian Americans will be 
an independent publication, 
not appearing just as a sup
plement of a Lithuanian lan
guage newspaper.

This writer endorses the 
idea. . Lithuanian Americans 
have long felt the need for 
such a newspaper. And we 
feel that they are matured 
enough to undertake the re-

a new Lithuanian 
newspaper. 

—o—
Savaitis, the well 

refugee” who came 
via plane from 

thence from 
Field

Jurgis 
heeled 
to America 
Stockholm and 
La Guardia Field flew to 
Chicago via a stratoliner, is 
now peddling the Nazi-line in 
Canada. Latest information to 
reach this column was that 
Savaitis harangued a Mon
treal audience by saying “it 
was a good thing the war 
came” and saved the Lithuan
ian fascists.

—o—
Speaking of Savaitis recalls 

an item in the V. E. S. last 
March which asked:

“What is his purpose and 
role in this country? Who ar^1 
ranged for his coming here? 
Who paid his expenses?

“Is Savaitis on the payroll 
of Nazis, receiving blood mo
ney from Portuguese, Swedish 
or Argentine centers of in
trigue ?

“...Do U. S. authorities 
know about his background? 
Do they know of his infl ama
tory talks?”

These questions arc still 
crying for an answer. The 
American public has a right 
to know why Savaitis has 
such freedom of movement.

—o—
If the authorities care to 

investigate they might begin 
by tackling Naujienos. It was 
under the auspices of that 
Chicago newspaper that he 
made his first public appear
ance in America. We’re sure 
Naujienos could supply some 
answers.

užgesta. Liaudies poetas 
Castro Alves, prasiveržęs 
savo rymais net už Brazi
lijos ribų, vos pradėjęs 
vartoti skustuvą barzdos 
nusiskutimui, miršta džio
va.

Dentistas Tiradentes vos 
pradėjęs suprasti liaudies 
likimą, pakariamas Rio de 
Janeiro miesto aikštėje. 
Nukirsta Tiradentes galva 
vežiojama po Braziliją ir 
gązdinami visi, kad niekas 
nedrįstų galvoti taip, kaip 
Tiradentes galvojo.

Tačiau Tiradentes vieto
je atsiranda šimtai Tira- 
denčių — Frei Caneca, Ben-

drau-

tokios 
kokia 
Daug 

darbų, kuriuos ji bū-
jei toji nelemtoji 

išplėšąs pa
gyvenimo iš

turėsime su
glausti pečius ir daugiau dirb
ti, kad atlikus tą darbo dalį, 
kurio 
norą, 
norą,

nesuspėjo atlikti Elea- 
O tau, brangioji Elea- 
linkime ramiai ilsętis

prie jo tinkamiau prisirengsi
me ir daugiau lietuvių meno jė
gų turėsime, daugiau atkreipsi
me atydos visų amerikiečių į 
mus. Tad dirbkime dėl jo vie
ningai ir širdingai.

Choro Korespondentas.

Redakcijos Atsakymai
Draugui, Bridgeport, Conn. 

— Apie velionio Radzevičiaus 
mirtį ir laidotuves gavome 
pirmiau ir smulkmeningesnę 
kito bendradarbio korespon
denciją, todėl jūsiške nepasi
naudosime. Visvien dėkojame 
už parašymą.

randa laiko pereiti per sta
bas, rinkti aukų ir drabu
žių. Draugiškai, M. Gru- 
žinskienė.”

Rochester, N. Y.
“Draauge: Prisiunčių če

kį sumoje $50. Malonėkite 
priimti kaipo auką Vilniaus 
Med. Inst. nuo Zigmanto 
Davolius, Yorkshere, N. Y. 
Draugiškai, J. Stanley.”

Bridgewater, Mass.
“Drauge: Šiuomi laiške 

rasite čekį sumoje $392, , 
Vilniaus Med. Inst. Aukų 
rinkimas dar eina iki pabai
gai. Vėliaus pranešiu dau
giau. Draugiškai, J. Kalve
lis.”

Worcester, Mass.
“Gerb. Komitetas: Į jūsų 

atsišaukimą aukų dėl Vil
niaus Inst., su mielu noru 
siunčiu money-orderį sumo
je $50. Aš manau, kad pa
garsinsite laikraštyje, tad 
įrašykite ir mano žmonos 
vardą, —Ona Butkevičienė. 
Su pagarba, Petras Butke
vičius.”

Binghamton, N. Y.
“Gerbiamieji: Siunčiu če

kį $25, kuriuos aukojo An
tanas Sanyla, Sveikatos In
stitutui Vilniuje. Draugiš
kai, Stasys Jasilioniš.”

Tai tiek šį sykį. Tikimės,

Neseniai paskelbėme di
delį pluoštą laiškų, kuriuos 
aplaikė LPTK Centras, da
bar. gavome kitą pluoštą, 
tad prašome pasiskaityti.

Rochester, N. Y.
“Drauge Kavaliauskaite: 

Čia randate čekį sumoje 
$500 dėl Vilniaus Med. In
stituto. Tai dovana nuo Di
džiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedemino Dr-stes, 575 
Joseph Avenue. Tie pinigai 
turi būti sunaudoti tik kam 
aukščiau pažymėta. Su pa
garba, John Evans, Ged. 
Drg. rašt.”

Negalima praleisti nepa
sakius, kokį puiku dalyką 
atliko D.L.K.G. Dr-stė! Tai 
didelė auka Lietuvos žmo
nėms ! Gražus pavyzdys pa
sekti kitom didelėm lietu
viškom organizacijom arba 
Kliubam.

Rumford, Me.
“Drauge: Su šiuo laiškuf 

prisiunčiu auką Vilniaus 
Med. Inst. $25, drg. Kilienė 
atnešė auką Jono Grušo 
$5. Nors buvo karščiausia 
diena, drg. Kilienės nesulai
ko niekas! Ji visuomet yra 
pirmutinė su visokiais dar
bais visuomenės labui. Ji 
yra surinkusi labai daug 
drabužių Liet, žmonėms ir
dar vis teberenka. Neturint, kad dar liepos mėnesyj gau- 
automobiliaus yra sunku, sime daugiau gražių laiškų 
pėsčiai apeiti visur, bet jai' su aukomis. Prašome įsitė- 
netrūksta energijos. Nors myti, kad aukų rinkimas

Med. Inst. užsibaigia su pa
skutine diena liepos mėne
sį. Varde Lietuvos žmonių, 
tariame didelį ačiū!

L. Kavaliauskaite, 
LPTK. Fin. Sekr.

netrūksta energijos, 
abelnai veikimas yra silp
nas prie mūsų, bet turint 
tokius dd., kaip A. Kilienę 
ir S. Puidoką, mes galime 
šiek-tiek prisidėti prie mū
sų veikimo. Jiedu visuomet



Atominė Jėga Galing AM
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Galingiausia pas aulyje minės bombos eksplozijoje 
jėga yra atominė. Pačios i užsikuria iki 7,500 laipsnių ! 
saulės šviesa ir karštis su-' karštis.
sidaro iš to, kad vienos rū-i Atominė Jėga 
šies atomu branduoliai nuo-! Visi bent kiek moksliniai 
lat skyla, o jų dalelės pas
kui kitaip jungiasi, susime
ta į skirtingų elementų ato
minius branduolius; šie vėl 
skyla, ir tas atominių sau
lės branduolių irimas ir 
jungimasis be paliovos kar
tojasi.

Iš tokio Atomų branduo
lių kaitaliojimosi tryška di
džiu smarkumu sauliniai e- 
lektronai, kosminiai (visa
tiniai) spinduliai, ultra-vio- 
letiniai spinduliai ir kiti 
matomieji ir nematomieji 
spinduliai.

Vien nematomieji ultra
violetiniai saulės spindu
liai galėtų greit sunaikin
ti visus žmones ir kitus gy
vius ir augalus ąnt žemės, 
jeigu tie spinduliai nebūtų 
sutrukdomi, nors saulė yra 
už 92 milionų mylių nuo 
žemės. Saulės elektronus ir 
ultra-violetinius spindulius 
trukdo oro sluoksniai. Oro 
gi yra net 20 tūkstančių 
mylių aukštyje nuo žemės, 
nors ten labai skystas oras.

Saulės ir Atom-Bombos 
Karštis.

Fiziko-chemijos moksli
ninkai atranda, jog saulės 
viduryje yra 38 milionai 
laipsnių karščio, pagal Fah
renheit termometrą (gra- zis būtų daugiau nuostolių 
dusninką); net saulės pa
viršius siekia 11,000 laips
nių. O didžiausias žmonių mikazis su bomba lėktuve 
išvystytas karštis karbon- 
elektrinėje liepsnoje ;
5,400 laipsnių. Tiktai ato-

k

F'

£H

r nors Aftom«Bomba Bikini ir Pilnai Pavyko 
kaip ir pirm sprogimo. O 
sala tik už 6,000 jardų nuo 
tų laivų, kuriem bomba tai
kyta.

Ta bomba, įvairūs įrengi
mai ir pasiruošimai ją iš
bandyti lėšavo bent 70 mi- 
lionu doleriu. 4,
Vis Tiek Baisi Atom-Bom- 
bos Jėga, nors Neparodė

Naujų Stebuklų
Pirm atominės bombos 

i numetimo į laivus Bikini 
I vandenyse, buvo iš anksto 
perdaug pripasakota ste
buklų apie jos galybę. Tūli 
laikraščiai ir radijai spėlio
jo, kad jos sprogimas galė
siąs iššaukt smarkų žemės 
drebėjimą ir įsiubuot tokias 
dideles vandenyno bangas, 
kurios paskandintų miestus 
pakrantėse. Kiti gąsdino, 
kad ta bomba galėsianti 

• taip “užkurt” vandens ato- 
i mų skilimą viens nuo kito,

ha nuskandindavo ir daug įrodė, kad tame laive buvo'likta neuždengta oro sky-j lių, dar smarkesnių gamma 
jūreivių pražudydavo. I laikoma gazolino, ir
Kiek Atom Bomba Palietė z^as Pa(^ar® nc Pat* atom- 1 vų lengviau tesužeista. Di-; lių - elektronų 

Laivus Bikini ' | bomba bet užsidegęs gazo-

Atomine bomba buvo tai-, tuvlaivio Independence gai-
1 Ame! ikos j sl>0 gesinti. Bet admirolas
didlaivj Nevada. Pirm tos |T. A Solberg pareiškė, jog 

“Tamo-1 “°8 numetimo is lėktų- j 7 iki 9 m(3nesių galima 
čia ne- | vo )L1Y° daroma piatimaiij jndejpendence taip pataisy-

za i i va za 4* i I r ii / \ vaza i za La zx vaza La z a vaza t r. I * A X •-/

apsišvietę žmonės šian-1 
dien supranta, jog atomų 
skilimo jėga yra milžiniška. 
Apie pasitaikančius 
šius nevierninkus” — , .. . , r,
kalbame. i su netikromis bomboims. J ti> kad jis v-}1 veiktų>

Atomine amerikonų bom- tų laivą buvo mėtoma is- ■ 
ba, numesta į Hiroshimos kanišos (dommis); buvo la-> 
miestą, Japonijoj, pernai vinamasi susprogdint atom-! šio bandymo stebule, 
rugpjūčio 5 d. nužudė 80' bombą tiesiog^virš karo lai-j 
tūkstančių žmonių. Antraį ---- ------ ---
bomba, po penketo dienų ! P^t^ke, ir sprogo uz treje-, 
paleista į kitą japonų mies-| to ~ ketveito šimtų jardų į; 
tą Nagasaki, sunaikino apie i . - 
30 tūkstančių gyventojų. aiv,° buvo pristatyta, tan-j 
Bet judamuosiuose paveiks-.l)atj‘^nkų; bet šie pa- ....... ........................ d„

tats nų šarvuotlaivį Sakawa, du 
senus transporto laivus ir 

j du naikintuvus, Anderson 
į ir Lamson. Visi šie laivai

Karo laivas Nevada buvo

p i vieną mylią į visas puses 
Į vo Nevados. Bet bomba ne- nuo tos “stebulės” suburta 

; keli tuzinai laivų. Viso 73 
i to - ketverto šimtų jardų Į: laivai sutelkta šešeto ket- 
| šalį nuo Nevados/Ant šio j virtainių mylių plote.
I laivo buvo pristatyta tan-j Nuskandinti Laivai 

Bomba nuskandino japo-
luose ir laikraščiuose matė
me, jog tebestovi ten stipre- į 
sniųjų mūrų sienos.
Tačiau Bikini Bomba 

Visai Pavyko
Dabar liepos 1 d. numes

ta atominė bomba į laivų 
subūrimą ties Bikini salą, 
vakarinėje Pacifiko Van
denyno dalyje, nenuskandi
no nė vieno karinio didlai- 
vio.

Šio atom-bombos metimo 
komandierius a d m irolas 
Blandy, iš vienos pusės, 
skelbė, kad viskas gerai pa
vykę. Bet buvo matyt, kad 
jis ne pilnai pasitenkinęs. 
Nes admirolas Blandy sa
kė, japonų lakūnas kamika-

ne

būklai išliko sveiki.
i amerikonų generolas An- 
! thony McAuliffe todėl sakė, 
jog po atom-bombos eksplo
zijos tie tankai ir patrankos į stovėjo arčiau, kaip už vie 
yra tokiame gerame stovy-inos myĮios nuo ))aties spr0. i sprogimo 
j’e, kad iš jų galima tuojau I gjm() 
šaudyti be jokių pataisymų.

Gazolinas Laive
Bomba sprogo virš lėk- 

tuvlaiv. Independence pirm-

jame įvyko ekplozijos. Pasi-

padaręs karo didlaiviui, ne
gu ta atominė bomba. Ka-

krisdavo ant amerikinio lai- 
yra1 vo, pats sykiu žūdavo, bet 
„„ • laivą sunkiai sužalodavo ar-

ĮDOMŪS DALYKAI Iš 
PRAEITIES

A. I. HERCENO MINTYS 
APIE KNYGAS

Knyga tai — testamen
tas vienos gentkartės ki
tai, mirštančiojo senelio pa
tarimas tik pradedančiam 
gyvent jaunuoliui; įsaky-| 
mas, kurį einantis poilsini 
sargas perduoda kitam, jo 
vieton stojančiam, sargui, i 
Visas žmonijos gyvenimas 
laipsniškai grimzdo ir įsis-Į 
paudė knygoje; rasės, žmo-| 
nes, valstybės dingdavo, o 
knyga • pasilikdavo. Jinai 
augo kartu su žmonija, jo
je kristalizavosi visi 'pro
tus drebinusieji mintijimai 
ir visos širdis drebinusios 
aistros; joje surašyta ta di
džiulė audringojo žmonijos 
gyvenimo išpažintis, ta mil
žiniškoji autografija, kuri 
vadinasi visuotinąja istori
ja. Bet knygoje randasi 
ne tik praeitis; ji esti do
kumentas, įgaliojantis mus 
valdyti dabartį, naudoti vi
są kiekį teisybių ir pastan
gų, kurios surastos kančio
se, kartais ir kruvinu pra
kaitu aplaistytos; ji — pro
grama ateičiai. Taigi, gerb
kime knygą! Tai — žmo
gaus mintis, įgalinta savaip 
gyvuoti, tai — žymė, ku
rią žmogus paliko.

(Aleksandras L Herce- 
nas, iš kurio raštų šios min
tys apie knygas paimtos, 
buvo žymus rusas revoliu
cionierius - demokratas, fi
losofas, publicistas ir rašy
tojas. Gimęs 1812 m., mirė 
1870 m.)

* ♦ ♦

PIRMUTINIS RUSŲ 
DIENRAŠTIS

Pirmutinis rusiįį kalba

dienraštis (gazieta) pradė
tas leisti Maskvoje, Petro 
Pirmojo laikais, sausio 13 
d., 1703 m. Dienraščio var
das buvo “Žinios apie Ka
rinius ir Kitokius Dalykus.”

Ši mažiukė gazietukė tu
rėjo po keletą puslapių, bet 
puslapiai buvo mažo for
mato — aštuntoji dalis 
spausdinamojo popierio la
po. Ji išeidinėjo kas dvi- 
trys dienos, todėl dienraš
čiu ją veik netiktų vadinti. 
Spausdindavo jos po tūks
tantį ekzempliorių. Tame 
laikraštyje tilpdavo “gra
mo t k o s” (korespondenci
jos) iš užsienių ir rusiškos 
naujienos, priduodamos į 
valdiškąjį Spaudos biurą. 
Pirmajame “Žinių” nume
ryje maskviečiai skaitė pra
nešimą apie naujas nulie
dintas kanuoles ir morti- 
ras, apie slonių (dramblį), 
kurį karaliui dovanom pri
siuntęs tūlas Indijos ša
chas, ir apie tai, jog nuo 
lapkričio 24 iki gruodžio 24 
d., 1702 m., Maskvoje gimė 
386 vyriškosios ir moteriš
kosios lyties žmonės. Ten 
pat atspausdintas tokis pa
skelbimas: “Jo didenybės 
įsakymu Maskvoje daugėja 
mokyklos ir 45 žmonės stu
dijuoja filosofiją... Mate
matiškoje šturmanų (vai
ruotojų) mokykloje dau
giau 300 žmonių mokosi ir 
gerai mokslą priima.”

Petras Pirmasis mylėjo 
savo laikraštį. Jis rasdavo 
laiko pats jį redaguoti ir 
net korektūras jo jisai pats 
skaitydavo. (P. Lopatin.)

Surankiojo J. Barkus

Pora desėtkų kitų lai-i spindulių, nuo beta spindu- 
ir kitokiu 

džioji dauguma pažeistų | atominių dalelių, 
laivų arčiau kaip už mylios | 
nuo sprogimo galima per' 
kelias dienas visai pataisy-1 
ti, pareiškė i_______ ___
bergas.

S p r o g i n i a i La i v u o s e
Bent kai kuriuose laivuo-1 

se buvo tiksliai laikoma 
sprogimai, kad galima būtų 
patirti, kaip atom-bombos 
eksplozija kliudys sprogsta
mąsias medžiagas laivuose. 
Todėl leistina manyti, jog 
tūli laivai nuskendo bei liko | ka. 
sužaloti ne per pačios atom- Bet kai kurie gyvuliai sir- 
bombos paskleistą karštį irĮguliuoją; patirta, kad pas 
trenksmą, bet per tų spro-

Kiaulė Plaukioja
Daug atominės jėgos suė- 

admirolas‘! J° ! v?ndenį’ b,et 1?° bombos 
| sprogimo plaukiojo žuveles. 
Už dienos po to, kai nu
skendo japonų šarvuotlai
vis, buvo rasta beplaukio- 
janti viena kiaulė, išsigel
bėjusi nuo to laivo, nors 
vanduo buvęs pilnas pavo
jingų, radio-aktingų atomi
nių branduolių skeveldrų. 
Kiaulė atrodė visiškai svei-

tūlus gyvulius sumažėjęs 
skaičius baltųjų kraujakū- 
nių, ir tvirtinama, kad dau
gelis jų turėsią nugaišti.

Na, o Žmonės?
v Kapitonas George Lyon,Į kad visas vandenynas eks- 
r» «a I i va rvi i «a t* vaa i va iii Ir t/a I /4 _

Bomba nieko nepakenkė 
dviem cementiniam žibalo 
laivam už 1,000 jardų nuo 

i ir nekliudė ce-
I mentinės prieplaukos už 2,-

1 000 jardų.
O tai buvus bomba galin

gesnė už tą, kuri pernai su
naikino apie 5 ketvirtaines 

i mylias Hirošimos miesto, 
kaip tvirtina admirolas 
Blandy.

Kaip Bomba Atsiliepė 
Gyvuliams

Ant laivų buvo pririšta 
bei skylėtose klėtkose laiko
ma 150 ožkų, 150 kiaulių, v / v z
daugiau kaip 3,000 žiurkių, 
nemažai kralikų — viso 4,- 

i 800 gyvulių ir gyvuliukų.
,v . ' Per penkias dienas po bom-

Maistas_ yra geresnio RY“ j ]J()S sprogimo atrasta, jog 
žuvo viena dešimta dalis tų 
gyvūnų nuo bombos trenk
smo, karščio, nuo X-spindu-

gimo.
Pataisomi Laivai

Sunkiai sužalota vienas 
amerikinis šarvuotlaivis, 
vienas submarinas ir vokie-1 
čiu šarvuotlaivis Prinz Eu
gen, kurio viršuj buvo pa-

Šįkart Krienas ant Greitųjų 
Kimba prie Buržujų

Buržujų poetas žmogų 
varge ramina;, darbininkų 
poetas — iš vargo vaduoja.

Kas myli taiką, laimę ir 
tiesą — neapkenčia karo.

Pasmerkti kara ir karda 
— šiandien yra kiekvieno 
doro žmogaus svarbiausia 
ir vyriausia pareiga.

Kur yra krienas, ten, pa
prastai, randasi ir tarka— 
nemanykit, kad jis jau toks 
didžiagalis!

Didžiausi pijokai geria

Kas myli visas moteris, 
tas nei vienos tikrai nemyli.

Moteris — didžiausia ko
ketiško vyro silpnybė.

Kas viltim gaivinasi, — 
ilgiausia laimingai gyvena.

Atsiminimas žmogaus ne
laimėje — yra gražiausia 
atsiminimo gėlė. — Kažin,

kaip mūsų ligoniui, drg. J. 
Burbai su sveikata vyksta, 
ant Holbrooko farmos?

venimo kūrėjas.

Gyvenimo tragedijas len
gviau pergyventi — jeigu iš 
viso tas yra .galima — tik 
komikas gali.

žalingų atominių skeveldrų 
žinovas, užreiškė, kad jeigu 
tuose laivuose būtų buvę 
žmonės vietoj gyvulių, tai 
vieni žmonės būtų tuoj žuvę 
nuo bombos, o kitus būtų a- 
tominiai spinduliavimai pa
vojingai apsirgdinę ir pa
darę visiškais bejėgiais.

Atom-bombos sprogdini
mo inspektoriai sako, kad 
bomba peržemai eksploda- 
vus, gal tik 50 pėdų 
tyje nuo vandens 
šiauš. Jeigu ji būtų 
aukštai sprogus, tai 
būtų daug 
kus.

Palmių medžiai Bikini 
saloje po atom - bombos 
sprogimo lygiai žaliuoja,

ploduosiąs.
Dabar gi pradedama iš 

anksto skelbti, kokius ste
buklus padarysianti kita 
atom-bomba, kuri bus po 
vandeniu susprogdinta apie

Tiesos kalba — iš 
kalbų gražiausia.

visu c-

Skundas savo likimu — 
prasčiausia silpnybės ypa- 
tybė.

Pr. Krienas

Iš Kur Paeina Kopūstai

se nėra vietinis augalas, bet 
atgabentas iš Anglijos, kur 
originaliai kopūstai augo 
kaipo laukinė želmenija. •

Deimantų ir Safirų Vertė
K a r a t a s už k a ratą, 

brangakmenių deimantų ir 
safirų vertė yra beveik ta 
pati.

Profesorius Alexander Bogomolets, Tarybų moksli
ninkas, sake reporteriams, kad žmogus galėtu gyventi 
iki 150 metu vartodamas jo ACS (anti-reticular cyto
toxic) serumą ir apygeriai save prisižiūrėdamas. Seru
mas akstiną jungiančiuosius kūno audinius, tu audinių 
atsparumą ligoms.

aukš- 
pavir- 
gana 
girdi,

smarkiau vei-

KAS, KADA, KAIP IR 
KODĖL?

Kas ir Kada Persiirė per 
Atlantika

Skersai Atlantiko vande
nyną laiveliu persiirė Geor
ge Harpo ir Frank Samu
elson 1896 metais; kelionė 
truko 54 dienas.

Aukštieninkas “žmogus” 
Mėnulyje

Ar pietinėje žemės rutu
lio pusėje matosi žmogaus 
išvaizda mėnulyje? Taip, 
matosi 
jomis, 
matosi

Kaip Atsiminti Didžiųjų 
Ežerų Vardus

Amerikos didžiųjų ežerų 
vardus geriausia atsiminti, 
turint galvoje žodį ‘Homes’, 
kurio pirmoji raidė H ata- 
tinka inicialui ežero Hur
on; antroji raidė O—ežerui 
Ontario; trečioji raidė M— 
ežerui Michigan; ketvirto
ji — E,—ežerui Erie; penk
toji—S—ežerui Superior.

— bet aukštyn ko- 
kadangi ten friėnuo 
tokioj pozicijoj.

Gelžkelio Stotis Viduryje 
Ežero

Great Salt Lake ežero vi
duryje, Utah valstijoj, ran
dasi geležinkelio stotis, va
dinama Midlake Railroad 
Station, ir tai gal būt yra 
vienintelis pasaulyje tokios 
rūšies vakzalas.

Kiek Metų Imtų Aplankyti 
Visus Judžių Teatrus 

Amerikoj ?
Kadangi iš viso šioje ša

lyje yra 20,355 judžių teat
rai, imtų 56 metus visus 
juos aplankyt, kasdien ei
nant į skirtingą teatrą.

Riešutas, Kuris Nėra 
Riešutu

Peanut riešutas tikreny
bėje nėra riešutas, bet dar
žovė, priklausanti žirnių ir 
pupelių šeimynai.

Zebrų Dryžiai — Balti ar 
Juodi?

Dryžųjų arkliukų zebrų 
šersties varsa yra balta, o 
juostelės juodos, nors, pa
viršutiniai žiūrint, negali
ma išskirti, — kuri yra jų 
varsa ir kurios spalvos dry
žiai. ♦

Kaip Meškos Myli Savo 
Vaikus

Motinos meškos labai my
li savo meškučius, bet tėvai 
meškos jų neapkenčia.

Kodėl Juoda Našlė Voras 
Taip Vadinamas?

Todėl, kad didesnę savo 
gyvenimo dalį praleidžia 
našliaudama — o našlė bū
na todėl, kad suėda 
patiną - vyrą.

Kiek Svetimų šalių

savo

Valdė

Bet Bikini bomba ne tik ' 
nepadarė naujų stebuklų. Ji 
silpniau pasirodė, negu per
nykščiu atom-bomba, nu
mesta į Nagasaki.

O vis dėlto Bikini bombos 
sprogimas buvo baisus. Jo
kia paprasta bomba, užtai
syta TNT sprogimu, nebū
tų padarius to, ką ši ato- lį? 
minė bomba padarė. Net 
didžiausia TNT bomba, ke
liolikos tonų svorio, nebūtų

(Tąsa 5-me pusi.)

Daugeriopas Paprastos 
Druskos Naudojimas

Yra 1400 skirtingų būdų 
paprastos druskos naudoji
mui.

Senesnė už žmogų 
Industrija

Audimas esanti seniausia 
pasaulyje industrija — se
nesnė už patį žmogų, ka
dangi paukščiai ir vorai 
panašų darbą atlikdavo 
daug pirmiau, negu žmo
gus ant žemės atsirado.

Pasaulyje Ilgiausia Gatvė
Broadway — turinti 150 

mylių ilgumo, prasidedanti 
iš Bowling Green, New 
Yorko mieste ir einanti iki 
Albany, N. Y.

Valgių Patarnavimas 
Traukiniuose

Traukinių valgomuosiuo
se vagonuose kasmet pa- 
sažieriams paduodama 25,- 
000,000 valgių.

Šeši svetimi kraštai, vie-, 
nu tai kitu laikotarpiu, val
dė šios šalies teritoriją, ku
ri šiandien sudaro Jungt. 
Valstijas; tai buvo — Di
džioji Britanija, Francija, 
Meksika, Netherlands a, 
Švedija ir Ispanija.

Papūgų Kalba
Kalbantieji paukščiai, pa

pūgos, išmoksta tarti žo
džius ir dainuoti, — bet ar 
jos žino, ką dainuoja ar 
kalba? Atsakymas — ne, 
nebežino.

Statyba Kapitolio Namo 
Washingtone

Kapitolio namą pastatyti 
Washingtone, D. C., ėmė 
virš 70 metų. Jurgis Wash- 
ingtonas padėjo pamatinį įdėmi semi 
akmenį 1793 m.j o galutinai 1 
buvo užbaigtas 1865 m.

Mažiausia Sostinė Jungt. 
Valstijose

Carson City, Nevadoj, 
yra mažiausia Jungt. Vals
tijų sostinė, turinti ma
žiau 2,500 gyventojų.

Trumpiausia Gaida 
Muzikoje 

šešiosdešimt - ketvirta-da- 
linė gaida, vadinama hemi- 

1 quaver, yra 
trumpiausia mūzikoj gaida. 

Pi . Kr,

i

i
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Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Pagaliau du amerikiečiai, vienas iš Bostono, kitas iš 
Los Angeles. Abu inžinieriai. Važiuoja jie iš Tarybų 
Sąjungos. Ten išbuvę daugiau kaip du metu laiko. Dir
bę Uralu kalnų srityje. Jų darbas: padėti įrengti “oil 
refinery” fabriką. Mat, Tarybų vyriausybė turi su
tartį su tūla amerikine firma, kuri pristato tokiam fab
rikui reikalingą įrengimą ir duoda inžinierius. Vienas 
yra airis, gana kalbus, bet kitas vienas atsiskyręs, daž
niausia, matyt, gulės lovoje.

Tai ir visi devyni mano “kolegos.” Nei vienas iš jų 
nemoka šachmatais lošti. Bandome sudaryti grupę iš 
keturių dėl palošimo kortomis “bridge.” Visi bėdavoja- 
me, ką darysimi per tas porą savaičių, neturėdami jokio 
užsiėmimo. Bet tokia jau ši grupė...

Šiandien įvyko pirmas mūsų kelionės sutrukdymas. 
Dar prieš pietus užėjo tokios ūkanos, jog laivas turėjo 
sustoti ir išstovėjo keletą valandų. O taip gerai būtų 
plaukti, nes vėjo nėra, vanduo ramus. Šis bergždžias 
stovėjimas visą pusdienį ant vietos žmogų gali iš proto 
išvaryti. «

Visi gavome korčiukes su numeriais, kuriam sau
gumo laiveliui kuris priklausome. Kai išplauksime į jū
ras, bus išbandymas, arba aliarmas. Turėsime kiekvie
nas skubiai nešdintis į paskirtą valtį.

Beje, dar taip neseniai šis laivas buvo gerai apgink
luotas. Ant sienos tebekabo instrukcijos, ką kuri jūri
ninkų grupė turi daryti, jeigu vokiečiai bei japonai už
pultų iš oro, arba iš vandens. Dabar tik minų dar reikia 
bijoti. Jų dar esama neišgaudytų. Laivas gali užplauk
ti ant vienos iš jų.
Kovo 9

Šiai mūsų kelionei Amerikon veikiausia nebus nė 
galo. Vakar apie ketvirtą valandą po pietų turėjome 
pasiekti Danijos sostinę Copenhageną, o pribuvome tik
tai šį rytą. Dabar jau aišku, kad laivas po kelias va
landas stovinėjo ne vien tiktai dėl miglų. Sakoma, kad 
vietos labai siauros ir negilios, didieji laivai turi bėdos i 
pasiekti Copenhagen, tiktai gerai žiną tuos vandenis 
laivų vairuotojai gali be užvažiavimo ant uolos laivą 
išvairuoti.

Dar daugiau: Čionai mums praneša, kad Copenha- 
gene turėsime laukti porą dienų, išplauksime tiktai pir
madienio ryte, kovo 10 dieną! Nė vienam tas nepatinka, 
betgi mes esame bejėgiai. Gi* Moore and McCormack 
laivų kompanijos agentas Stockholme man sakė, kad ke
lionė nebus lengva ir ne be sutrukdymų. Girdi, ant 
jūrų karo sąlygos dar nėra prašalintos. Prekybiniai lai
vai turi savotiškų keblumų... Jie negali nustatyti net 
dienos, kada kur pribus.

Todėl mes esame pasiruošę visiems keblumams ir į 
tuos laukimus pradedame žiūrėti filosofiškai. Diena 
kita nieko nereiškia. Ypatingai nebus pro šalį pabu
voti Danijos sostinėje Copenhagene, vienam iš garsiau
sių Europos miestų. Gal ir gerai: daugiau patyrimų, 
nauji įspūdžiai. Dvi dienos prabėgs kaip bematant.
Kovo 10

Vakar diena prabėgo labai gražiai, šešiese išėjome 
pavaikštinėti po miestą. Tuojau trys prapuolė, palikom 
tiktai tryse—aš, suomis ir amerikietis inžinierius. Ke
letą valandų gatvėmis vaikštinėjome ir žiūrinėj ome į 
langus. Stebėtinai mažai Danija nukentėjusi šiame ka
re. Tai galima matyti languose ii' krautuvėse. Visos 
krautuvės gerybių pilnos. Nesimato nei vieno sugriauto 
pastato. Dalykas tame, kad čionai mūšių nebuvo. Vo
kiečiai iš Danijos pasitraukė kai Hitlerio armijos jau 
buvo sutriuškintos. Jie apleido šalį jos nesunaikinę!

Copenhagene prekių kainos beveik tos pačios, kaip 
Stockholme. Čia pinigas irgi vadinasi “kronu.” Už vie
ną švedų kroną banke duoda vieną danišką kroną ir 15 
orų. Bet šiaip keičiant, galima gauti daug daugiau. 
Pavyzdžiui, man už 10 švediškų kronų davė 15 daniškų 
kronų.

Copenhageno miestas didelis ir gražus. Jis turi 
apie milioną gyventojų, arba vieną ketvirtadalį gyven
tojų visos Danijos. Labai panašus į Stockholmą. Tik 
gatvės siauresnės. Be to, sunku rasti čia tiesią gatvę. 
Aikščių gana daug... gatvekarių labai daug. Tai vy
riausia transportacijos priemonė.

Bevaikštinėdami gatvėmis ištroškome ir nutarėme 
užeiti paragauti daniško alaus. Visi vienu balsu pri
pažinome, kad Danijos alus labai geras—geresnis negu 
Švedijos. Už geroką stiklą ima vieną kroną — ameri
kiniais pinigais būtų apie 20 centų. Truputį per brangus.

Pietų į laivą sugrįžti nebesuspėjome, tai valgėme 
mieste valgykloje. Aš pavalgiau gana gerai už šešis 
kronus. Tai nelabai brangu.

Vakare visi trys nutraukėme pamatyti amerikietiš
ką filmą—filmą apie Anglijos karalienę Elzbietą. Fil- 
mos žvaigždės Betty Davies -ir Erol Flynn. Kaipo isto
rinė filmą, nebloga. Įžanga vienas kronas ir 95 orai.

Vienoj nedidelėj krautuvėje pamačiau didelį pa
ilgą juodos duonos kepalą. Sakau, aš jį pirksiu. Ži
nau, kad laive tokios duonos negausime. O po kelių 
dienų balta duona ir švediška saldi ruginė duona man 
baisiai atsibosta. Atsimenu, kaip ji man atsibodo laive 
“Innaren”. Rodos, kažin ko būčiau negailėjęs, jeigu 
kas tada man būtų davęs geros, juodos rūkščios duo
nelės.

Įeiname į krautuvę. Moteriškė sako: “Duonos be 
korčiukių negalima gauti.”

(Daugiau bus)

Kovos ir Pergalės Poetė
Rašo Kostas Korsakas

(Tąsa)
Visi mūsų tarybiniai poetai, atskirti 

karo nuo Lietuvos, dainavo jos grožį ir 
tapė jos peizažus kartais labai įmantrio
mis estetinėmis spalvomis, tačiau nė vie
nam jų nepavyko sukurti tokio tikro ir 
tokio lietuviško Lietuvos peizažo, kaip 
šiame Salomėjos'Nėries eilėraštyje, kurį 
tenka laikyti ne tik vienu geriausių jos 
lyrinių kūrinių, bet ir apskritai vienu 
puikiausių ir žavingiausių Lietuvos vaiz
dų visoje mūsų poezijoje.

Palyginti daug rečiau Salomėjos Nė
ries karo meto poezijoje prasiveržia il
gesio jausmas—savo artimiesiems, liku
siems priešo pavergtoje tėvynėje. Lie
tuvos ilgesys toks stiprus ir viską api
mantis, kad jis tartum nustelbia kitus 
jausmus poetės širdyje. Tačiau kai tas 
artimųjų ilgesys kartais pasireiškia — 
jis pasireiškia su nepaprasta poetine ga
lia, sukaupta nuostabiame lakoniškume. 
To pavyzdžiu gali būti 12-kos eilučių ei
lėraštis “Ateik!”, sukrečiantis savo vi
diniu tragizmu, jausmo gilumu ir stip
rumu, vaiskiu, kaip krištolas, vaizdin
gumu. Mes nežinome, į ką kreipiasi po
etė su savo ilgesiu — į tėvą, vyrą ar 
draugą, kam ji sako: “Aš dieną naktį il
gėjaus saulelės tavo akių”, tačiau mus 
ligi širdies gelmių sudrebina jos papras
tas ir lakoniškas prisipažinimas tam be
galiniai išsiilgtajam žmogui: “Nė karto, 
nė vieno kartelio tavęs neregėjau sap
ne.” Tik 12-ka eilučių, ir visa ilgesio 
tragedija atsiskleidžia prieš mus, lyg 
daugiaveiksmėje dramoje, sukaupiančio
je savyje ir tuos ilgus karo mėnesius, 
kurių dienos eina sunkios, lyg tankai ir 
tą netikėtą atsisveikinimą prie kiemo 
vartelių, tokį atmintiną, lyg vakar įvy
kusį, ir tuos santykius su mylimuoju 
žmogumi, kuris, gal būt, turi teisę būti 
nekalbus ir rūstus, tačiau dabar būtų be
galiniai mielas ir toks, jeigu tik ateitų, 
nes jo poetei trūksta, kaip gimtinės oro. 
Eilėraštis “Ateik!” — tai tikras Salomė
jos Nėries lyrikos šedevras.

Gal būt Salomėjos Nėries karo meto 
lyriką persunkiąs ilgesio ir nostalgijos 
jausmas padaro jos poeziją pesimistišką, 
melancholišką, skambančią niūria, be
viltiška, uždara gaida? Visiškai ne! Sa
lomėjos Nėries poezijos ilgesys, nežiū
rint jo tragiškumo, yra šviesus ir opti
mistiškas, tai — kovos ir vilties ilgesys, 
o ne beviltiškumo ir rezignacijos. Jau 
pirmaisiais karo mėnesiais poetė pareiš
kia savo tvirtą tikėjimą galutine pergale 
ir grįžimu į tėvynę. Tame pačiame ei
lėraštyje, kuriame pirmą kartą išsiver
žia jos ilgesys, taip pat suskamba ir jos 
tikėjimas, kad “ne daugel kartų saulė 
leisis mūs Nemunėlio juostoj”, kol poetė 
pareis tėvynės dainomis paguosti. Jokie 
tolimųjų stepių pusnynai ir rudenio šal
nos nepajėgė pakąsti “vilties gėlelės”, 
kuri “į saulę stiepės”.

Tą nepalaužiamą tikėjimą pergale ir 
grįžimu į tėvynę Salomėja Nėris išreiškė 
viename stipriausiųjų savo eilėraščiu 
“Grįšiu.”

Koks nuostabus pasiektas šiame eilė
raštyje mūsų poetės vaizdų plastišku
mas ir ryškumas! Keturi metų laikai, 
reiškią skirtingus nuotaikos atspalvius, 
jog atsiskleidžia prieš mūsų akis plačiais 
ir giliai simboliškais vaizdais, prade
dant žydinčia obelim ledus išnešusio Ne
muno fone, toliau vasaros kaitroje gels- 
vėjančiomis parugėmis ir mėnesienoje 
žėrinčia rasa, paskui niūria rudens va
kare, kai šiaurinė vėtra laužo pageltusią 
obelį, ir, pagaliau, negyvais žiemos spei
gais, išrašančiais languose šalčio gėles. 
Kiek tuose vaizduose nuotaikos, lyrizmo, 
kiek šviesaus ilgestingumo žodžiuose: 
“Parymok, manęs palauk prie baltos 
obels” ir kiek niūraus nerimo tų pačių 
žodžių parafrazėj: “Lauk manęs pavaka

ry vėtroj prie obels”. Ir kaip subtiliai 
Gamtos motyvas čia siejasi su žmogaus 
išgyvenimų turiniu, su vidine nuotaikos 
kaitra. “Parugėm gelsvom basa vasara 
prabėgs”, lyg toji mergaitė, kurios ilgi
si karys ir kuriai jis pasižada būtinai 
grįšiąs, o “mėnesienoje rasa ašara ži
bės”, lyg ašara tos mergaitės, išlydėju- 
sios mylimąjį į karą. Nieko čia nepakei
si ir nepridėsi, nepagadindamas vaizdų 
harmonijos ir simbolikos, turinio pras
mės bei žavesio. Ir taip per visą eilėraš
tį. O kaip jaudinamai auga ir posmas 
po posmo kyla jausmo dramatizmas, į- 
gaudamas vis tragiškesnį atspalvį, kol 
eilėraščio pabaigoje jis suskamba ta 
graudinančia gaida iš mūsų liaudies dai
nų: “Tu žiedelio nenumauk, nenukirp 
kasų” ir užlūžta mūsų legendų pranašiš
kuoju motyvu: “Akmenys paplentėm 
kauks, sužaliuos lazda,” pasiekdamas 
pilnutinę savo išraišką. Ir, pagaliau, 
koks formos tobulumas,. koks eiliavimo 
lengvumas ir skambumas, lyg visai nę- 
bejaustum žodžio medžiagos, o būtų li
kusi vien ritmo muzika. Nuostabu eilė
raštis, traukiąs save skaityti dešimtis 
kartų ir vis atskleidžiąs naujų turinio ir 
formos žavingumo atspalvių, nuolat me
niškai gyvas ir kintąs drauge su skai
tančiojo nuotaika.

Šį savo šedevrą Salomėja Nėris galėjo 
sukurti, ne vien tik dėl savo poetinio ta
lento pajėgumo, o man rodosi, pirmiau
sia dėl to, kad ji čia išreiškia didesnę ir 
gilią idėją — tarybinio kario tikėjimą 
savo pergale ir tą pergalę pagrįsti savo 
nemarumu.

Tą pačią tarybinio kario nemarumo 
idėją, glaudžiai susijusią su gimtinės il
gesio jausmu, Salomėja Nėris išreiškia 
ir kituose savo eilėraščiuose, pav., eilė
raštyje “Dniepro sūnus”, kur ukrainietis 
karys pasiekęs Dniepro krantus, kaip 
“ilgai čia lauktas svečias”, kovos ugnyje 
ilgėjąsis savo gimtosios upės, šaukia:

Dniepras mano, šaltas Dniepras!
Stepės mano, plačios stepės!

Ir jeigu jau jam lemta žūti kovoje su 
priešais, t tai verčiau žūti “ant gimtinio 
Dniepro kranto.” Tačiau tąja mirtimi ir 
priešo nugalėjimu pelnomas tarybinio 
kario nemirtingumas:

Dniepras mano, gyvas Dniepras!
Mes abudu nemirtingi.

♦

Giliai jautusi Lietuvos ilgesį ir meilę, 
Salomėja Nėris, kaip tikra tarybinė po
etė, mokėjo pajausti ir kitų tarybinių 
tautų žmonių jausmus savo gimtajam 
kraštui, bendrajai didžiajai tėvynei. At
silankiusi drauge su lietuviškosios divi
zijos kariais Levo Tolstojaus tėviškėje 
Jasnoje Polianoje, Salomėja Nėris išreiš
kia savo pasipiktinimą “vokiškųjų bar
sukų” knaisiojimusi didžiojo rašytojo 
palaikų vietoje ir karių vardu prižada 
nešioti širdyje šio atsilankymo atmini
mą tol, “kol nebūsim priešo iš šalies iš
ginę.”

Dar ryškiau šis plataus tarybinio pa
triotizmo jausmas iškyla Salomėjos Nė
ries eilėraščiuose apie Maskvą — di
džiąją tarybinių tautų sostinę, kurios li
kimas rūsčiomis Tėvynės karo dienomis 
buvo susijęs su visos daugiatautės Tary
bų Sąjungos likimu. Atvykusi į Mas
kvą neužilgo po to, kai ties jos sienomis 
‘sudužo neįveikus fašistų kruvina banga,’ 
poetė “pro ašaras regi jos gatves ir mū
rus”, jos niūrią rimtį ir i nekalbų rūstu
mą, mao “galingus Kremliaus bokštus: 
ten rymo Stalino šviesi galva” ir Maskva 
ją pasitinka —

Kaip motina—rankas ištiesus 
Pasitinki mane: “Sveika gyva!” 
Tebūna tavo dienos šviesios, šviesios 
Brangi mano Maskva.

(Bus daugiau)

Skaitytojų Balsai
MANO PASTABOS

Skaitai žmogus A. Bimbos 
įspūdžius iš Tarybų Lietuvos 
ir džiaugiesi. Taip daiktiškai 
surašyti ir taip ryškiai jie 
vaizduoja vokiečių paliktus 
baisius pėdsakus Lietuvoje, 
kad, skaitydamas, rodosi juos 
matai, šie įspūdžiai yra isto
riniai. Būtų buvę gerai, jei 
būtų išleisti jie knygoje. Gar
bė už toki darbą A. Bimbai!

(A. Bimba rašo knygą apie 
Lietuvą — “Prisikėlusi Lietu
va” — kuria išleis ALDLD v f
šiais metais. — Laisvės Red.)

* * *
Tilpusi d. Kaškaičio “Aki

mirka Pekine” buvo žingeidi. 
Juo tolyn ją skaitei, tuo Įdo
mesnė ji darėsi, nes vaizdavo 
japonų imperialistų atliktus 
darbelius Chinijoje. Bendrai, 
skaitydamas tokią apysaką 
daug ką išmoksti, sužinai.

Griaustinis.

Bridgewater, Mass.

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

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias » Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
< * □□□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) . « Telefpnas EV. 4-8098

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
»

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

nę, kai kurie po 50 dol., bet 
yra ir tokių, kurie galėtų au
koti, bet ne tik patys neauko- 
ja, bet dar bara mus, kam 
“ruskius šelpiam”. Aišku, tie 
broliai lietuviai, kurie šitaip 
plepa, daro didelę klaidą. Net 
jeigu tai eitų ir rusams, tai 
visvien, turime atsiminti, kad 
tiriamosios medicinos ir vėžio 
ligos institutas taisys sveikatą 
žmonių, kurių sveikata suiru
si. Bet ši įstaiga vyriausiai rū
pinsis Lietuvos piliečių sveika
tos taisymu, nes Institutas bus 
Vilniuje, Lietuvos sostinėje.

Todėl, kurie išgalite, auko
kite tam tikslui, neklausydami 
visokių plepėtojo. Turime at
siminti, kad net ir turtingoje 
Amerikoje visokios sveikatos 
taisytuvės, ligoninės, nepasi
laiko tik iš biznio, bet reika
lingos ir aukų.

Aukų rinkėjai:
J. Kalvei is, 
S. Kirslis.

Pas mus taipgi renkamos 
aukos Vilniaus Institutui. Ka
dangi tuo reikalu prakalbų 
pas mus nebuvo, tai užėmė 
daugiau laiko renkant aukas 
iš pavienių, asmenų čia ir ten 
pasigautų, gatvėse bei na
muos. Aš su Kiršliu esame pa
skirti tam darbui. Pasekmes 
turime geras, pagal mažą lie
tuvių koloniją. Jau pasiuntėm 
$392.00 ir dar kiek turime 
surinkę. Nutarėme tęsti rinki
mą aukų iki liepos mėn. pa
baigos. O kai rinkimas pasi
baigs, tuomet ant syk visų au- < 
kotojų vardus skelbsime laik
raščiuos.

Kai kurie aukojo po šimti- į

Laisvės laidoje, liepos 1 d., 
buvo pažymėta, kad Med. 
Inst. Vilniuje aukavo $25 A- 
nelė Girnienė, tai klaidingai 
buvo pažymėta. Tikrenybėje, 
aukavo Anele Garnienė.

‘ J. K.

Lenkijos žydai paskelbė 
visuotiną streiką prieš len
kų fašistų pogromą.

Maskva.—Izviestija kal
tina anglus už kraujo lieji
mą Palestinoj.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J.

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) 

Laisniaotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt. Vernon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius
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Easton, Pa
mente, žinoma, pasikalbėji
mas buvo kuo trumpiausias. 
Draugė Gilmanienė, parodė 
ir savo dukrelę, giedančią Ai
do chore, ot, sako, ji panaši į 
Gilmaną, kaip vienas lašas 
vandens. Ar, sakau, ta, ką 
stovi už mažos mergaitės, su 
ružava suknele ? — Taip, ta 
pati. Sakau, garbė jums turėt 
tokią gražią ir gabią dukrelę, 
kaip lelijėlę. Gal kitą kartą 
pasikalbėsim plačiau.

žodžiu sakant, turėjom ge
rus laikus, sugrįžome namo 
laimingai. Ant kelio mašinų 
užsigrūdimo kaip ir nebuvo.

V. J. Stankus.

Bridgeport, Conn.
Įspūdžiai iš Laisvės Pikniko 

Brooklyne
Pernai mes dalyvavome 

Laisvės piknike toj pačioj vie
toj. Diena pasitaikė karšta ir 
buvo didelė šutmena, prakai
tas pylėsi visais garais, tai nu
tarėme kitą metą nevažiuot. 
Bet žmonės suaukavo pusėti
nai daug drapanų Lietuvos 
žmonėms. Aukavo: A. Cvirka, 
O. Gruinienė, P .Vasilauskas, 
A. Bakanauskienė ir P. Ma- 
taitienė. Pasidarė gyvas rei
kalas nuvežti tas drapanas į 
mūsų centrą ir tuo pačiu žy
giu dalyvauti ir Laisvės pik
nike.

Birželio 30 susikrovėm dra
panas į mašiną ir dar buvo 
vietos susėst draugam, L. Til
vikui, M. šulskiui ir E. Stan- 
kienei, na, ir marš linkui New 
York o!

Ot, mes jau ir piknike, Clin
ton Parke. Svieto kuone pil
nas parkas ir salė. Oras vė
sus, vėjelis papučia, o kaip 
puiku, tai ne pernykščiai me
tai! Mano pasažieriai džiau
gėsi, kad turėsime čia gerus 
laikus ir tyro oro prisikvė
puosime. Va ir pažįstamų se
nų draugų ant kožno žingsnio 
— sveikinamės ir spaudžiame 
rankas vieni kitiems su Meiso- 
nais, Jonu Ragausku, Stripei- 
ka, Valuku, Kuzmicku, Kaš- 
kiaučiu, Strižausku, Makutie- 
ne, Krasnicku, Dr. Petriką, 
Baziliausku, Švėgžda, Bara
nausku, V. Paukščiu, žižiu, 
Gužu, neskaitant Laisvės per
sonalo ir daug kitų draugų, 
kurių pavardės neįsitėmyta. 
Gavau gražių komplimentų 
už rašinėjimą trumpų visuo
meninio pobūdžio žinučių į 
Laisvę, kas sukėlė manyje ma
lonų ūpą.

Artinasi vakaras ir koncer
tinė programa. Salėj kovūnas 
saržantas Venta spėja, kad į 
pikniką susirinko 5 tūkstan
čiai publikos. V. J. Senkevi
čius pastebėjo, kad gal ma
žiau; aš sprendžiau, kad gal 
bus virš trijų tūkstančių.

Koncertinę programą atida
rė R. Mizara, choras sugiedo
jo Amerikos himną. Chorai 
sumažėję, ale su dainom pa
sirodė labai šauniai. D. M. šo- 
lomskas pasakė trumpą en-
tuzijastišką prakalbą, ragino leistuvių vakaras, nes Olsonas 
pirkt Laisvės naujam namui apleidžia Bostoną ir vyksta į 
Šerus. Ant galo susirinko Ai- ■ didžiąją 
do skaitlingas choras, 
užpildė estradą.

Prisiartino prie 
lonios išvaizdos 
šypsena, tai buvo 
manienė ir klausia: ar aš tas 
pats Stankus iš Eastono. Po 
žodį, kitą prasitarėme ir tuoj 
paaiškėjo, kad mes abudu iš 
Lietuvos to paties Ukmergės 
apskričio; ji nuo Pabaisko, o 
aš Bukonių parapijos, Ru- 
kuižų kaimo. Koncerto mo-

So. Boston, Mass.
Įvykiai LDS 62 kp. ir 225 kp. 

Narių Tarpe
Mirė LDS 62 kuopos narys 

Pranas Astrauskas, 62 metų 
amžiaus. Į Jungt. Valstijas at
vyko iš Lietuvos 1908 m., lie
pos mėn. Didesnę dalį laiko 
gyveno Montello, Mass., tik 
honverinio nedarbo laikais at
sikėlė į So. Bostoną. Mirė bir
želio 
Ieško 
želio 
gėlių
vainikais, 
Velionis ilgoką laiką jau ne
sveika vo. Paliko
žmoną ir dukterį, 
na Montell oje, ir 
niu.

25 d. Graboriaus Ze- 
rūpesniu palaidotas bir- 
28 d. LDS 62 kp. gyvų 
vainikas, sykiu su kitais 

puošė jo karstą.

nuliūdime 
kuri 
kitu fe

v.

Mirė Jurgis Radzeviče- 
Rodgers

Birželio 27 d. 1946 m., 6 
vakare, Bridgeport Hospital
mirė Jurgis Radzeviče. Dide
liam nuliūdime likosi moteris 
Pranciška, du sūnūs, Vytau
tas ir Vincas, marti Vytauto 
moteris ir anūkė Diana; du 
broliai, Vincas ir Juozas, se
suo Mary ir švogeris Michel- 
sonai ir viena sesuo, Agota, 
Lietuvoje.

Pašarvotas buvo Charles M. 
Daugiello šermeninėj, 798 
Park avė., Bridgeport, Conn. 
Graborius p. Daugella sutei
kė labai malonų patarnavimą. 
Pažymėtinai buvo labai dide
lės šermenys, su daugybe gė
lių vainikų ir paskutinėje at
sisveikinimo valandoje lydėjo 
į kapus 50 automobilių. Palai
dotas Lakeview kapinėse.

Gėlės 
moteries 
tauto ir 
nos
krikšto 
Helen 
Vinco Radzevičiaus - Rodgers 

Rodgers iš Bronx, N. 
giminių, Mrs. Tarase- 
family, 
son, Mr. & Mrs. Joe 
Mr. & Mrs. Baltrus;

ir

buvo nuo: velionio 
Franciškos, sūnų Vy- 
Vinco, sesers Mari j o- 
švogerio Michelsonų, 
sūnaus Keistučio ir 
Michelsonų, brolio

Mrs. Yusca-

gyve- 
gimi-

Birželio 29 d. LDS 62 kp. 
finansų sekretorei Olgai šu- 
kiutei, Juozo ir Suzanos šukių 
vienatinei dukrytei) buvo su
ruoštas pagerbimo vakaras, 
kur jai buvo suteikta gražiu 
dovanų. Tai buvo įvykytas 
surprizas prieš jos sutuoktu
ves su Krankiu J. Graham. 
Vestuvės įvyks liepos 14 d. 
Po vestuvių jaunavedžiai iš
vyks medaus mėnesiui į At
lantic City ir New Yorką. 
Vakarui papirmininkau jauti 
II. 'famošauskienė, pakvietė 
keletą dalyvių pakalbėti; kal
bėjusieji, apart juokučių, lin
kėjo ilgo ir gražaus vedybi
nio gyvenimo ir nenustoti 
darbavusis Lietuviu visuome
niniame veikime.

Tą pačią dieną ir valandą 
įvyko naujosios kartos LDS 
225 kp. pirmininkui Franciš- 
kui Olsonui pagerbimo bei iš-

& Mrs. A. žilins- 
A. Žukauskas &

& Mrs.
& Mrs.
Mr.
Mr.

Mrs. P.

ziewsky, 
dirba sū-

General 
taipgi iš

kuris

manęs 
moteris 
draugė

mą
sli

Gil-

i Chicagą. Tai buvo 
graži, draugiška sueiga. Jam' 
suteikta dovanėlių už taip. 
ryžtingą veikimą LDS po su-' 
grįžimo iš utilitarinės tarny
bos. Visi linkėjo, kad ir kitur 
apsistojęs, Olsonas veiktų 
LDS.

LDS 62 kp. ir ALDLD 2 
kp., bendrai rengiamas pik
nikas įvyks rugsėjo 15 d., LTN 
Parke, Montello, Mass.

Thomson s Aromatic Camomile Shampoo
Moterų ir Vyrų Atydai!

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

Plaukai labai mėgsta visokį su šepetuku šukavimą ir tas yra labai geras 
paakstinimas Odai, pagerina kraujo cirkuliaciją ir taipgi išvalo visas nuo
sėdas ir

ir Mrs. 
Y.; nuo 
vich & 
vage & 
Carral 1,
nuo draugų:, Mr. & Mrs. J. 
Drukas, Mr 
kas, Mrs.
Mrs. B. Sinkevich, Mr.
Win. Kayeckas, Mr. 
Minalga & family, 
Mrs. Stanley Czyzun, 
Mrs. Terlikas, Mr. &
D. Remeika, Mr. J. Andzulis, 
Mrs. Novak & Mrs. Mitcheal, 
Mr. & Mrs. Bolablosky, Mrs. 
Andzulis, Mr. J. Bartkevičia, 
Mr. & Mrs. Vincent 
iš dirbtuvės, kurioje 
nūs Vytautas, t. y. 
Electric darbininkų,
dirbtuvės, kurioje dirba sū
nus Vincas, t. y. Acme Shear 
Co. darbininkų.

Nuo draugijų: D. L. K. Vy
tauto ir Liet. Piliečių Kliubo, 
Liet. Jaunų Vyrų, Liet. Ap- 
švietos draugijos ir LDS. 74 
kp. Velionis Jurgis Raclzevi- 
čia buvo nariu virš minėtų or
ganizacijų nuo pat jų susitvė- 
rimo, ir ne tik buvo jų nariu, 
bet, kaip Vytauto, Jaunų Vy
rų, Liet. Apšvietos ir LDS. 74- 
tos k p., buvo organizatorium, 
steigėju ir per eilę metų dirbo 
valdybose.

Velionis Jurgis Radevičia y- 
Įra gimęs Lietuvoje, Suvalkų 
j gubernijoj, Pakalniškių kai
me, Gelgaudiškio valsčiuje; 
buvo virš 60 m. ir šioj šalyje 
išgyveno 37 m.

Velionis Jurgis nuo pat at
vykimo į šią šalį tuojaus me
tėsi į darbininkišką veikimą, 
pirmiausiai priklausė prie L.S. 
S., vėliaus, po pirmo pasauli
nio karo, kuomet neatatiko 
socialistų veikimas darbinin
kų klasės reikalams, velionis

Jurgis nuėjo su kairiąja' sro
ve ir per eilę metų joje vei- ‘ 
kė, platindamas kairiosios 
sroves spaudą, dirbdamas į- 
vairiose organizacijose, ir vi
suomet stovėdamas ir ginda
mas darbo žmonių reikalus.

Velionis Radzevičius, būda
mas tvirtas savo įsitikinimuo
se, nekurtais klausimais ir ne
sutikdavo su kitų draugų, nuo
monėmis ir juos aštriai pakri
tikuodavo, tačiaus tai daryda
vo besivaduodamas savanau
diškais ar kitokiais sumeti
mais, bet nuoširdžiai, tai da
rydamas sulyg geriausią savo 
supratimą.

Pas velionį — jo namuose 
— buvo, taip sakant, kaip ir 
kokia stotis, kada atvažiuoda
vo į Bridgeportą pakviesti 
kalbėtojai, ar šiaip draugų 
privatiniai suėjimai, pasitari
mams organizacijiniais reika
lais ir prieg tam nesiskupėjo 
ir su auka darbininkiškiems 
reikalam. Net vėliausiu laiku, 
kai Bridgeporte buvo surenk- 
tos prakalbos drg. A. Bimbai 
Lietuvos reikalais, velionis, 
nors jau ir nesijausdamas ge
rai, vis dėlto dar nuvyko į m R 
nėtas prakalbas ir aukojo $5.

Iškilus antram pasauliniam 
karui, velionis Jurgis jau sir
ginėju, o kuomet jo abudu 
sūnūs tapo pašaukti į šios ša
lies karinę tarnybą, tai, kaip 
ir visiems savo vaikus mylin
tiems tėvams, taip ir abiems 
Radzevičiams, buvo labai 
skaudus smūgis. Ypatingai ve
lioniui Radzevičiui, kuris jau 
buvo silpnos sveikatos ir kuo
met jam pačiam yra tekę būti 
caristinės Rusijos ir Japonijos 
kare 1904-5 m., tai aišku, kad 
jam daugiau nei bet kam ki
tam buvo suprantama, ką tai 
reiškia karas, į kurį buvo pa
šaukti jo sūnai. Nors abudu 
jo sūnai likosi garbingai pa- 
liuosuoti iš karinės tarnybos, 
tačiau tas jo silpnai sveikatai 
nieko nepadėjo. Ir šį birželio 
mėnesį sunkiai pasirgęs apie 
3 savaites, kaip viršuj žymė
jau, birželio 27 d. š. m. atsis
kyrė iš gyvųjų tarpo, 
šermenys ir laidojimas 
be bažnytinių ceremonijų, bet 
kaip' šermenyse, taip ir laido
tuvėse dalyvavo ir daug ti
kinčiųjų žmonių, atiduodami 
velioniui paskutinį patarnavi
mą, kartu liūdėdami 
nio šeima, giminėmis 
jo draugais.

Velionio Jurgio 
čiaus moteris, abudu 
artimieji giminės 
širdžiai dėkoja organizacijom, 
giminėms, visiems draugams 
ir pažįstamiems už gėles, už 
dalyvavimą šermenyse ir už 
tokį skaitlingą palydėjimą į 
amžinastį. Taipgi nuoširdus 
ačiū grabo nešėjams ir grabo- 
riui Daugeliai už mandagų 
patarnavimą.

Ilsėkis, brangus Jurgi, šios 
šalies šaltoje žemėje. Lieka 
nuliūdę tavo moteris ir sūnūs.

Familijantas.
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Nors 
buvo

su velio-
ir visais

Radzevi- 
sūnai ir 

labai nuo

PRANEŠIMAI
.WORCESTER, MASS.

ALDLD Moterų kuopos susirinki
mas įvyks liepos 8 d., 7:30 vai. vak. 
Liet, salėje, 29 Endicott St.—A.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp, susirinkimas įvyks 

____  __  netikusių medžiagų; pos 10 d., 8 v. v. LDP Kliubo, 
r per Odos skylutes ir tas nešvarumas pasi- Court St. Draugai, būtinai dalyvau- 

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, liaunumą ir tt. 

Dabar, kad išvalyti plaukus ir nepaga
dinti jų, tai vartokite Thomson’s Aroma
tic Camomile Shampoo ir štai kokią naudą 
iš to gausite: 1. Thompson’s Aromatic Ca
momile Shampoo, prašalina visas liuosas

plalskanas. 2. Plaukai pasilieka minkšti kaip šilkas. 3. Pasilieka ant plaukų 
naturalls žvilgėjimas (highlight). 4. Prašalina visokį iš plaukų nemalonų 
prakaito dvokimą ir tik pasilieka malonus Ramuliukų žiedij Shampoo 
kvapsnis. Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo yra padarytas iš 
Cdcoanut, 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 Aroma'tic Ca
momile Shamooo vra labai ekonomiškas dėl vartojimo, iš vieno buteliuko

dulkes iš plaukų.
Ncreijda pamiršti to, jog Oda yra Valy

mo Organas. Prakaituodamas žmogaus 
kūnas apsivalo nuo i

galima padarytai nuo 28 iki 30 Shampoo, taip kad kainuotų nuo 3 iki 4 cen
tų vienas Shampoo. i

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

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41st Street Long Island City, N. Y.

W.

lie-
408

kite šiame susirinkime, nes delega
tės 
m o:

išduos raportą iš LDS 7-to Sei- 
— V. K. Sheralis. (156-157);

; . I

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. liepos, 7 v. v. Draugai malonė
kite dalyvauti susirinkime, turime 
svarbių dalykų aptarti. Artinasi 
ALDLD 3-čio Apskr. ir LDS 5 Aps. 
piknikas, liepos 21 d. Reikia rūpin
tis darbininkais, Xad atėjus pikniko 
dienoj bus viskas tvarkoj. Todėl ne
pamirškite dalyvauti susirinkime.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 668, Newark 1, N. J.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

munistų jėgos, galima sakyti, 
nepaaugo — ypatingai lietu
vių tarpe. Esamos komunistų 
grupės nėra pakankamai stip
rios, kad galėtų išjudinti or
ganizacijų narių mases į veik
lą. šis mūsų trukumas būtinai 
reikia taisyti. Kovotojai už 
laisvę turėtų laikyti, už garbę 
būti darbo žmonių partijos 
nariu.

(Tąsą nuo 3-čio pusi.) ‘ ■ Z 

sunaikinus penkių laivų 
tuo pačiu smūgiu, kaip kad 
atom-bomba. Be to, ji kelis 
laivus sunkiai sužalojo ir 
apsvilino bei aplamdė be
veik visus 73 laivus; sunai- . 
kino jų radijus, radarus ir 
įvairius virsimus įrengi
mus. Jeigu tia būtų priešo - 
laivai karo metu, tokie jų 
nuostoliai būtų skaitomi 
150 milionų dolerių, sako 
Amerikos oficieriai.

Valdžia slepia, kiek 
sprogstamosios atominės 
medžiagos buvo šioje bom
boje. Yra spėjama, kad Bi
kini bomba turėjo 60 iki 
200 svarų atominės medžia
gos, plutoniumo arba ura- i 
niumo numerio 235. Bet ta 
medžiaga nebuvo vien tik 
sprogstamųjų a t o m in i ų 
branduolių medžiaga. Joj

I buvo tingiųjų priemaišų.
Po Hirošimos ir Nagasa

ki atom-bombų išsprogdini
mo, moksliniai rašytojai tei
gė, kad ten gal tik viena 
dešimta dalis atominės me
džiagos tesprogo. Supran
tama, kad ir Bikini bomboj 
tiktai palyginti maža ato
miniu branduoliu dalis sus- 

. progo.
Dar neišmokta pagaminti 

didesnius kiekius grynos 
sprogstamosios atominės 

■ medžiagos be tramdančių 
i priemaišų.

Didžiausia atominės bom
bos dalis yra mechanizmas, 
kuriuom ji išsprogdinama. 
Gal Bikini bombos mecha
nizmas negana sklandžiai 
veikė.
Inžinieriai dar Turėtų Pa

sistengi, Sako Sovietų 
Mokslininkas

Dėl to' sovietinis moksli
ninkas, profesorius Simio- 
nas Aleksandrovas, vienas 
tos bombos sprogimo tėmy- 
tojų ir padarė pastaba: “Šis 
sprogimas buvo baisus, bet 
jis negana išjudino orą, ir 
oras tik silpnokai trenkė. 
Inžinieriai turėtų pasidar- 
buot, kad išvystytų sėk
mingesnę bomba.”

Galimas daiktas, jog čia 
prof. Aleksandrovas karčiai 
pašiepė amerikonus, kad 
jie naudoja atominę jėgą 
tik bomboms, o iki šiol ne
bandė išvystyti ją civiliams 
žmonių reikalams. 

G

Sovietines Spaudos 
Atsiliepimai

Raudon. Armijos laikraš
tis Austrijoj kritikavo A- 
merikoj išleistą knygą “One 
World or None” (Vieningas 
Pasaulis arba Neliks Jokio 
Pasaulio). Eilė amerikonų 
rašo toj knygoj, kad vien 
atominėmis bombomis, ga
lima esą sunaikinti priešą 
arba ir visą žmoniją. Tas 
raudonarmiečių laikraštis 
sakė, kad amerikonai per
daug perdeda atominės 
bombos svarbą.

Maskvos spauda smerkė 
atominę Amerikos diploma
tiją. Amerika, girdi, varto
ja atom-bombą, kaip “juod- 
rankišką” prievartos prie
monę. Sovietiniai laikraščiai 
vadino veidmainišku Ame
rikos siūlymą kontroliuot a-

REIKIA DAILYDŽIŲ
$1.87 >/2 Į 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)
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Vau Dyk’s
Gali Panaudoti

Daliai ar Pilnam
Laikui

Rytais. . . popiečiais
. . . pilnam dienom 
daliai savaitės?

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

Kreipkitės asmeniškai į Mr. Stevens, 
Indų Depai’tmente.

Van Dyk 
Furniture Co.

300 Main Street, Paterson, N. J.

teminę jėgą pasaulyje. Esą, 
amerikonai pasinešę suvar- 
žyt bet kokį atominės jėgos 
išvystymą kituose kraštuo
se, o patys pasilaiko sau 
teisę gamintis atom-bombas 
ir krautis jas į sandėlius.

I Agitacija už Karo Laivynus
O kad Bikini bombos 

sprogimas nepavyko taip, 
kaip laukta, tai Amerikos ir 
Anglijos kariniai politikai 
agituoja už dar didesnius ir 
stipresnius karo laivynus. 
Anglai, turėdami galvoj, 
kad atominė bomba nenu
skandino nė vieno karinio 
didlaivio, sako: “Karo lai
vynai dar anaiptol nenuse- 
no.” J. C. K.

MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ ATKAR

PŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

9-11 BOERUM ST., BROOKLYN.
(160

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

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
Ixits Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at 
Street. Borough of Brooklyn,

694 New

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

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 

Flatbush Ave., Brooklyn,1130 N.

the

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,,

Law 
Brooklyn, 

the

Beverage Control
Borough of 

to be consumed off

MISKIELOWICZ
Brooklyn, N.

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 Law at 
263 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE FUGEL
263 Wilson Ave., Brooklyn,

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 
premises.

MICHAEL DE MATTIA 
682 Union St., Brooklyn,

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 
626 Caton 
County of 
premises.

626 Caton

N. Y.

the

N.

Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

LOUIS M. DICKER 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Nusipirkite Gerus Ceverykus
Tokius, Kurie Pagelbės Jūsų Sveikatai
Prisiųskite man savo kojų size: ilgį ir plotį, 
o aš prisiųsiu jums ceverykus C. O. D. taip 
greit, kaip galima.
Su mano išdirbystes čeverykais vaikščiosite 
kaip oru—airotread čeverykai.
Jie yra išdirbami Montello, Mass, tai geriausi 

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:
W. YURKEVIčIUS,

P. O. Box 63, Montello, Mass.

čeverykai

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, 
County of Kings, to 
premises.

LILLIAN 
583 Myrtle Ave.,

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 “ 
3428 Fulton Street, 
County of Kings, to 
premises.

3428 Fulton

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
he consumed off the

VENEZIA
Brooklyn, N.

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FRIES 
Brooklyn,

hereby given that License No.

FRANZ 
St., N. Y.

the

N.

NOTICE 
GB 2272 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
1 East 2nd 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

WILLIAM EHLERS
1 East 2nd St., 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.

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 
613 Marcy 
County of 
premises.

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 
713 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARIA CO SO LITO 
(Dyker Park Food Store)

713 — 86th St., Brooklyn,

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

JOSEPH SCHNELLER
207 Hull St., ' Brooklyn, N. Y.

Control Law at 

be consumed off the

Beverage
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to

LOUIS
Ave.,

COHEN
Brooklyn, N., Y.613 Marcy

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 tho 
premises.

FRANK McHUGH 
(Clinton Food Market)

258 DeKalb Ave.,^ Brooklyn, N. Y.

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

Control Law at
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

HARRY BARI
Ave., Brooklyn, N. Y.781 Marcy

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 
585 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

'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 at 
3709 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

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

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

be consumed off the

WEISEL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1917 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectiop 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1983 — 52nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL
1983 — 52nd St.,

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 II. ANDERSON
268 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

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

CARMELO
1214 Cortelyou Rd.,

Control at

be consumed off the

LICCARDO
Brooklyn, N.



Pirmadienis, Liepos 8, 1946

Frank

1 mašinos

Laisvės korės-

■n

1

Foimtaninės PlunksnosPARKER

įvyks lie- 
Neprigul- 
Front St.

Valdyba.

lenciūgėliai, laketukai, 
valetai ir religijiniai 

dalykėliai

V. Kelly, Kings ap- 
demokratų politinės 
vadas, mirė liepos 5- 

tą, Long Island College ligo
ninėje, Brooklyno. Buvo 67 
metų. Demokratų organizaci
joj apskrities pirmininku iš
buvo nuo 1931 m.

linkime Petrui 
ir lauksime su-

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maajer SU. 
'BROOKLYN C, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

I-C Refrigeration Sales & Service
Irving Avenue Brooklyn, n. y. Tel. EV. 4-0798

PATARNAVIMAS Už $2
Peržiūrime, sutaisome diržus, 

išaliejuojame ir nustatome 
tik už $2.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Pasveikino GimtadienioTolimas Svečias

R

Veteranams

Li-

PATAISYMAM AR GREITAI PAGALBAI KREIPKITĖS:

Queens 55

pake-

Valandos:

K

Tel. SOuth 8-5569

LAIKRODŽIAI
DAIMONTAI

f

Ii

g

tu- 
tik

graso 
nepri 
3 cen

nuo 
šešta-

važinė- 
nebuvo 
prasiša-

gėrimų 
daili n in

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

kainos 
centus. 
Maine, 
H am p-

grazuo- 
rasta be

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

Naujieji taksai ant pirkiniu 
(sales 
maistą 
nuošė, 
valgys

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

(146-164)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

dir- 
kur 

žinoma,

tax) bus imami ir už 
va Įgautiems ręsta ura- 
aludėse, jeigu jie su
it ž $1 ai1 daugiau.

kambariuose, New
Elena Feiferienė su

są vo vyrui dailininkui 
gimtadie-

Pradedant liepos 1-ma, 
New Yorko miesto taksai ant 
pirkinių pakelti vienu nuošim
čiu. Buvo 1 nuošimtis, nuo tos 
dienos yra du nuošimčiai.

šia proga ii' mes

šio mėnesio (July)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Bulių, Koncertų, Bankietų,
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus

Bteičius su naujausiais (taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

ar išvažiuoti 
Atėjo skubus 
miršk, Petruli 
vo “deitą,” 
Arba kartais

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas 
pos 10 d.. 8 v. v. Lietuvių 
mingo Kliubo Name, 269 
Visi nariai būkite laiku. --

(156-157)

Mary Frankenrich, 70 m., 
9 E. 21 st St., New Yorke, 

kaip rok a vo kaimynai, buvo 
orko vals- į biedniokė moteris. Bent taip

ALBERT MILLER
(Milišauskas), prop.

Refrigeration Specialistai

Greitam aptarnavimui—Emergency—vėlai šaukite Į namus: 
EV. 8-3682.

Visokius pataisymus prie Refrigeration atliekame 
labai prieinamomis kainomis.

Queens — 120-55 
, Kew Gardens.

Richmond — 313 Borough

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

linkimo 
drg. R. Feiferiui šviesios atei
ties mene ir ilgo bei laimingo 
gyvenimo!

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kaaapaa Broadway ir Stone Are. 
pri® Chauncey St., Broadway Lina 

Tel. GLenmore 5-6191

Now Yorko valstijoj 
|liama auto apdraudos 10 iki: 
125 nuošimčiu. Kainu kėlimui, 

jos bute ;sumažintas doleris — inflia- 
bankų cija — esanti tam priežastis.

Šeštas Puslapis

NewYorto^zWaAnio*
Šiomis dienomis lankėsi 

Brooklyne, vakacijų proga, 
Jonas Strazdas iš St. Paul, 
Minn. Savaitę laiko praleido 
svečiuodamasis pas savo se- i 
sers dukteris ir sūnų: Char- 
lottę Povilonienę, Valę Kaz
lauskienę ir Povilą Melvidą, 
brooklyniečius.

Charlotte Pavilonienė šią 
žinią pranešė L. reporteriui ir 
sakė, kad jai buvo linksma 
pasimatyti su dėde Jonu, su 
kuriuo jau buvo seniai besi- 
mačiusi. O dėdė pirmu kartu 
pamatė Brooklyną ir New 
Yorką. Ji taipgi sakė, kad jos' 
vyras Edward as Pavilionis ne
seniai buo pašauktas karinėn 
tarnybon. O jos brolis Povilas 
Melvidas antri metai, kai su
grįžo iš karin. tarnybos su
žeistas — jo nugarkaulis su
žalotas. Rep.

Liepos 5-tą laisviečius at
lankė Antanas Razukevičius 
iš Holyoke, Mass. Brooklyne 
apsilankymo proga, svečias 
aukojo $25 įrengimui Tiria
mosios Medicinos ir Vėžio 
gos Instituto Vilniuje.

Veličkai Svečiuojasi 
Mass. Valstijoje

Petras Šolomskas 
Išvyko į “Up-State”

darbo

Ofisų Darbininkai Darbuojasi 
Už Kainų Kontrolę

New Yorko raštinių darbi
ninkai. organizuoti į CIO Uni
ted Office and Professional 
Workers, visą praeitą savaitę 
pietų valandomis išeidinėjo iš 
savo darbaviečių į gatves 
rinkti parašų už kainų kon-

trolę. Sustoję tokiose vietose, 
kur daug žmonių praeina, jie ' 
surinko ’ tūkstančius parašų. ' 
Jie tuojau siunčiami į Wash- 
ingtoną reikalauti, kad būtų 
palaikyta kainų kontrolės 
įstaiga — OPA — ir griežtai, 
pravedami nuostatai.

Darbo Partija Rems 
Collins į Valstijos 
Senatorius

Rokuota Esant Biedna, 
Senyva Moteris Rasta 
Su Didžiu Turtu

Ch aries 
unijų vadas, Non-Partisan Ci 
tizen’s Komiteto išstatyta: 
kandidatu į 
tijos senatorius, taipgi gavo iri jau atrodo. Ji gyveno prastu- 
Darbo Partijos užgyrimą. j čiamo' keturių kambarių apar-

Collins pasižada, kad .jeigu tmonte, kuriame tik šalto van- 
jis bus ■ išrinktas, jam “įsaky- dens tegalima gauti. Mokėjo 
mai ateis nuo žmonių.” Taip! už jį $23. Rengėsi apskuru- 
jis pareiškė kalbėdamas tūks-Įsiais senų 
tančiui Naciol 
Unijos narių, 
ant baloto renkami 
Unijos ir visi prašomi parom- kutiniam 
ti.

Policistas Užsmaugė 
Slaugę ir Pasišovė

Trečiadienį, liepos 3 d., A.
Dagio
Yorko 
rengė
Robertui b 
nio parinko.

Parinkę buvo geniališka ir 
linksma; joje dalyvaujant me
no mėgėjams ir Meno Sąjun
gos sekr., V. Bovinui

Buvo užkandžių ir 
Buvo gerų linkėjimų

Penktadienį mus pasiekusi, 
liepos 3-čią išsiųsta atvirėlė 
sako:

Abu Veličkai esame West- 
fielde. Turime gerus laikus. 
Važiuojame artyn prie May- 
nardo. (Liepos 4-tą Maynard e 
įvyko šaunus Laisvės piknikas. 
Girdėjome, kad buvo nemaža 
grupė ir brooklyniečių. — 
Red.)

Geri linkėjimai visam Lais
vės štabui. A. Velička.

Mariano Abelio, 
dęs ir tėvas 1 1 metų 
praeitą k etv i rtad i en į, 
vai. ryto, rankomis 
ges Mrs. Catherine 
nough Miller, 12 m., 
slaptosios policijos 
pats pasišovė.

Nuvežto ligoninėn detekty
vai jo klausinėjo, kaip, dėl ko 
ta žmogžudystė, bot jis nieko 
nekalbėjo, o paskiau neteko 
sąmonės.

Pieno Kainos Gal Bus 
Pakeltus Bile Dieną

New Yorko miestui 
ma stoka pieno, jeigu 
ims pakėlimo kainų po 
tus ant kvortos. Didžiųjų pie
no kompanijų atstovai pareiš
kė, kad jos su kainų kėlimu 
palauksiančios ne ilgiau 10 
dienų nuo panaikinimo OPA. 
Tai reiškia, kad naujos kai
nos gali įeiti gallon bile kada 
šią savaitę, jeigu OPA, pana
ši į buvusią, nebūtų pratęsta.

Pieno kainų pakėlimas esąs 
reikalingas panaikinus subsi
dijas, kurios pasinaikino su 
panaikinimu OPA.

Subsidijomis damokėta pie
niams po 75 centus per šim
tą svarų. Jeigu pieno kainas 
pakeltų po du centu kvortą, 
kompanijos uždirbtų po apie 

• 18c per šimtą svarų virš to, 
kiek gaudavo subsidijomis. 
Jeigu pakels po tris centus, 
tas eis jau į ekstra pelną.

Pakėlus po du centus, pie
no kainos būtų po 19 centų 
krautuvėse ir po 21 centą pri
statomo į namus. Būtų aukš
čiausia kaina, kokia New Yor
ko mieste yra buvus nuo 1920 
metų.

Albany, Schenectady ir vi
same Duchess County 
jau pakeltos po 3 
Taipgi jau pakeltos 
Massachusetts ir New 
shire valstijose.

nors skyriaus darbas su klai
da — tokio darbo neišleisi. 
Nežiūrint, keno padaryta 
klaida, kaltas ar nekaltas, 
dirbk iš naujo.

Abelnai spaudos darbas yra 
komplikuotas, r e i k a 1 i n gas 
įtempimo
trybę, nors 
jusiam iš mažų 
ir pagaliukų 
rašto puslapių, 
d žiu mašina ar
do beveik tik žaislu.

Mirė Kelly, Brooklyno 
Demokratų Viršyla

Petras šolomskas, ilgametis 
dienraščio Laisvės technikas, 
išvyko į Brooktondale pas sa
vo ir mūsų visų gerą draugą 
Laskį, ūkininką, pas kurį jis 
ne kartą vykdavo atostogomis 
pabuvoti, pasilsėti, na ir pa
talkinti darbo rankų stokos’• 
metu, 

i
šį kartą Petras tikisi ten i 

pabuvoti ilgiau. Iš Laisvės 
šiuo tarpu jis pasitraukė ilges
nei “atostogai.” Bent mes lin-|' 

įkėtume, kad tik atostogai, j. 
i kadangi Laisvės štabas vis dar . 
inėra atsipildęs darbo jėgomis, b 
I o jeigu ir būtų atsipildęs, bu- : 
vusių ilgamečių, patyrusių 

| darbininkų sugrįžimas visuo-i' 
i met būna įstaigai naudingas, j 
■Petras pasitraukė, kaip jis sa 
i kė, abejodamas, ar 
j planuodamas užsiimti kitkuo. | Kliubuose. 
I Petras pradėjo darbą Lais
vėje 1920 metais. Taigi, išdir
bo 26 metus, su trumpomis 
pertraukomis. Mokėjo, dirbo 
visą spaustuvės darbą — rai
džių rinkėjo, laikraščio, kny-

atydos, dilinąs kail
is šalies pažiūrė- 

metalo eilučių 
būdavo j imas 

rinkimas rai- 
rašymas, atro-

Liuoslaikiais Petras mėgsta Iš Lietuvos Laiškas 
i dalyvauti su žmonėmis, tarp: 
žmonių. Tad buvo matomas 

kiekvienoje visu omen iš- 
lietuvių pramogoje. Tan- 
jį matydavai ir privatiš- 
p o b u d ž i o sueigėlėse.

Yra atėjęs laiškas nuo Ma
rės čibirkienes, Mauručių kai
mo, S. Veiverių pašto, Mari
jampolės apskr., adresuotas 
Shuria’i Czybirka, 314 S. 4th 
St. Brooklyne. Shuria Czybir
ka laišką ras pas Mrs. A. 
Markūnas, po virš minėtu ant
rašu.

veik 
’ ko j e 

k i ai 
ko 
Brooklyne jis turi daug drau
go.

Petras yra narys abiejų mū- 
'sų didžiųjų organizacijų kuo- 

jis grįš, Į pose, taipgi Atletų ir L. K.
Pastarojo jis yra 

i geru patriotu. Nuo pat susi- 
tvėrimo per eilę metų būna jo 

: valdybos veikliu nariu, čia 
i ypatingai jo pasigesime. Taip
gi pasiges visi brooklynieČiai 
jo žinelių iš lietuviškų pra
mogų ir šiaip apie lietuvius. 
Kaipo visuomeniškas žmogus, 

! dalyvaująs visur, susieinąs su 
daugeliu, jis apie juos ir ap
rašydavo, ką išgirdęs įdomes
nio. Tai vienas iš geriausiųjų 
brooklyniečių 
pondentų.

Laisviečiai 
gerai pasilsėti 
grįžtančio!

20-ta 
yra paskutinė diena užsiregis
truoti R i n k i m ų Taryboje 
(Board of Elections) visiems 
tiems 

I grįžo 
cij os 
kartu 
partijos balsuotoju. Be to jieįjr sudarytojo, 
negalės balsuoti partinėse; galėjo

įsaky-Į dens tegalima gauti. 
Taip! už jį $23. Rengėsi 

laikų drabužiais, ! 
ės Maritime | gal užsilikusiais savo iš jaunų 
Jo uždėjimui i dienų, o gal ir surankiotais. O 

parašai, j pastaraisiais laikais, jos pas- 
broliui mirus, būk 

įprašydavus maisto pas kaimy- 
I nūs.

Apartmente ji gyvenus per 
■ pastaruosius 12 metu su i 1 
dviem broliais, kurių vienas 

■miręs 1937 m., kitas praeitą 
į gegužės mėnesį.

Gal brolio mirtis ar šiaip 
jau pašlijusi sveikata pasta-!

i raišiais mėnesiais ją padarė Avė. 
...... . .... .... Kaimynai jai Q„. 
matę tik tarta, kada ateida- Blvd., 
vus prašyti valgio. Menama, ' 
kad pati nieko nesipirkus, tik Hali, 
kava gyvendavus. Ir pradėjusį 
vis įsivaizduoti vagis, 
dieną koridoriuje 
k a imi n ką karštu 
Tas ir privedė prie 
mo jos Ijgoninėn ir 
m o jos buto.

Jos drabužiuose, 
prirankiota pinigais, 
knygelėse ir bonais $119,050. 
Tai jau turtelis, kokį turėda7 
ma didžiuma žmonių gyventų 
su tarnais.

>5 m., ve
du k terš, 
apie 5

užsmau- visiškai keista.
M c Do 

o po to 
apsuptas

Mrs. Miller, divorsuota mo
teriškė, esanti pasiturinti, ta
čiau protarpiais praktikavusi 
p r i v a t i š k ą s 1 a u gy b ą.

Abelio išbuvęs policistu 
apie 10 metų. Visu laiku bu
vęs skaitomas pavyzdingu, 
niekur nesukliuvęs. Tačiau pa
pildė žmogžudystę ir, kaip 
atrodo iš jo skubėjimo persi- 
rengdinėti ir kitų auto 
ti po tragedijos, jis 
pamišęs, bet planavo 
linti, pasislėpti.

Ann Taylor, 28 m., 
lė Powers modelis, 
sąmonės savo kambaryje Bel
mont Plaza po to, kai neži
nomas jos lankytojas perspė
jo viešbučio sargybą ją prida
boti. Ji paėmusi tabletėlių 
miegui. Atgaivinta, ji sakosi, 
kad tai įvykę netyčia, neke
tinus žudytis.

Amerikiečiai Sugrįžo
. Apie 600 amerikiečių/ dau

giausia iš Italijos, tiksliai ar 
netiksliai buvę užkliuvę laike 
karo Europoje, parvyksta lai
vu Carp šį šeštadienį. Jų sa 
viškiai galės juos pasitikti 
Labdarybės Departmento bil 
dinge, 906 Broadway, N. Y.

Paštas praneša, jog atstei- 
giama siuntimas pundelių i 
Dodecanese Salas tomis pat 
sąlygomis, kaip Graikijon.

veteranams, kurie su-
jau po piliečių registrą- gų jp žurnalų į puslapius su- 
praeitą rudenį. Tuo pat dėjėjo-laužėjo ir visokių kitų 
ir užsirašys pasirinktos darbų technikos suplanuotojo! 
.. „„ 1 ...-i.... ..i..:' Taigi, reikale

užvaduoti bile kurį 
kandidatų nominacijose (pri- į darbininką. Tokie darbiniu- 

į marios) rugpjūčio 20-tą. į kai, ypatingai mažoje spaus- 
raštinės ' tuvėje, kurioje išsigalima 

■rėti ant kai kurių sekcijų 
Munici-iP° vienT darbininką, yra 
Hali P)a’ svai’būs.
Broome I Mokėjimas darbų juos

■ bančiam tokiose sąlygose, 
ir 3rdl^ar^° ranKy stoka,

> dirbančiajam nepalengvina,. 
• tik pasunkina. Jis turi daug; 
darbų, daug atsakomybių —1 

'savo ir kitų. Daleiskim, turi |
■ planą išeiti vakare kur nors, 

gale savaitės.
darbas — už- 
ar Juozuli, sa- 
dirbk viršlaikį.
išėjo iš kurio

Rinkimų Tarybų 
yra:

Brooklyne — 600
pal Building, Borough

New Yorke — 400 
St.

Bronx — Tremont

Raštines būna atdaros 
O aną į 9 pyto iki 4 po piet ir 

apipylus dieniais lig pietų, 
vandeniu, 
nugabeni 
apžiūrėji

Jaunas vyriškis rastas Cen
tral Parke negyvas, peršautas. 
Iš karto atrodė į saužudystę, 
bet šautuvo prie jo nerado. 
Mirusiojo kišeniųje rasti do
kumentai rodo jį esant Fran
cis Delaster Hedges, 29 m., 
veteranas.

«*

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

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

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
SKELBKITeS LATSVeJE!

Didelis pasirinkimas 
Visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

i -S i »
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y 

Tel. 8T. 2-8342

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

lXrT restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVer<r®«B 4-9612

United Electrical Radio & Machine Workers, CIO, 
pikietuoja Phelps-Dodge kompanijos raštinę, 40 Wall 
St. Firmos darbininkai randasi streike jau 
mėnesio. Kompanijos pastangos palaužti 
dvasia nevyksta.

nuo sausio 
streikierių

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

Suteikiam garbingas laidotuves$iso'
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. T.

TEL. EVERGREEN 8-9770

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

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


