
Taikos Konferencija.
Kainavo $200,000,000.
“Nėra” Anglies ir Žmonių.
Sovietų Geras Derlius.
Krausto Nacius Laukan.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Liepos 29 d. Paryžiuj atsi
darys 21-nos valstybės Taikos
Konferencija. Užsienio minis
terial jau paruošė taikos są
lygas Italijai, Bulgarijai, Ru
munijai, Suomijai ir Vengri
jai. Taip pat užsienio ministe
rial pateiks ir konferencijai 
dienotvarkį.

Žinoma, konferencija turi 
teisę daryti pakeitimų, veikti, 
kaipo savistovė ir teisėta, bet 
ji neturi teisės daryti pamati
nių pakeitimų. Pagal užsienio 
ministerių susitarimą, tai kon
ferencijoj, 
m a is, turi 
Jungtinės
Sąjunga, Anglija ii 
nes jų užsienio ministerial tas 
sutartis išdirbo.

pamatiniais klau- 
vieningai laikytis 
Valstijos, Sovietų

Franci j a,

Jeigu ta vienybė tarpe di
džiųjų valstybių bus išlaikyta, 
tai Taikos Konferencija eis 
sklandžiai, darbą atliks tvar
kiai ir jokio “nervų karo” ne
bus.

Bet tenka abejoti, kad bri
tai imperialistai nedarytų 
skerspainių per savo kolonijų 
— Australijos, Indijos, Kana
dos, Naujos Zelandijos ir Su
vienytos Pietų Afrikos atsto
vus. Taip pat jau dabar Ame
rikoj tūla spauda rėkia, kad 
Mr. Byrnes turi nesiskaityti 
su padarytomis sutartimis. Jei
gu angliškas blokas tą darys, 
tai kenks taikai ir pačios 
ferencijos veiklai.

kon-

kad 
tai

Dabar jau paaiškėjo, 
Jungtinėms Valstijoms, 
yra, mums, vieni metai šėrimo 
Vokietijoj žmonių ir bėglių, 
neskaitant, okupacijos armijos 
išlaidų, kainavo $200,000,000.

Didžiausia suma teko ne 
patiems vokiečiams, bet tiems 
bėgliams, kurie pabėgo nuo 
Raudonosios Armijos ir savo 
tautų į hitlerišką Vokietiją ir 
ten gyveno, kaipo “displaced 
persons.”

Tuo pat kartu britai dejuo
ja, kad Ruhr srityje, anglies 
kasyklose, nėra žmonių. Tos 
kasyklos pirm karo į metus 
laiko pagamindavo 160,000,- 
000 tonų anglies. Ten dirbo 
270,000 mainierių. Dabar ka
syklos pagamina 40 nuošimč. 
prieškarinio kiekio.

Britai imperialistai sako, 
“nėra žmonių.” Gi jų ir ame
rikiečių zonoj yra milionas 
bėglių, kurie valgo, rėdosi ir 
nieko nedaro, apart to, kad 
užsiima hitleriška propagan
da. Reiškia, žmonių yra, bet 
tvarkos nėra! Jeigu ten būtų

No. 160

C LE M E N T GOTTVALD, 
komunistas, tapo paskirtas 
Čechoslovakijos premjeru po 
paskiausiuju rinkimų.

Amerikonu Komitetas Dėlei 
Armėnų Teisių Prašo Neduot 
Turkijai Paskolos

New York. — Amerikonų 
Komitetas Armėnų Teisėms 
Ginti pasiuntė prašymo tele
gramas Jungtinių Valstijų 
valdžiai ir kongreso va
dams, kad neduotų Turki
jai paskolos. Komitetas sa
ko: “Jungtinės Valstijos tu
rėtų pirma pareikalauti, 
kad Turkija sugrąžintų už
grobtas armėnų žemes... 
Turkija skerdė armėnus ir 
neduoda net paprasčiausių 
teisių tiem, kurie išliko gy
vi ir tapo išblaškyti iš gim-

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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SENATO “PATAISYMAI” 
DARO TIK MONĄ IŠ 
KAINŲ KONTROLĖS

Senatas Nutarė N ekontr oliuoti 
Pieno. Sviesto ir Mėsos Kainu s

Washington, liep. 11. —i taipgi nuo gazolino ir kitų 
Demokratų senatorių dau- j žibalinių produktų. Už pa- 
gumos vadas, Alben Bark- Į naikinimą kainų kontrolės 
ley sakė, jog senatas greit ’ šiems dalykams balsavo 32 
priims kainų tvarkymo bi- republikonai senatoriai, 18 
lių su įvairiais “pataisy-! demokratų ir vienas “prog- 
mais.” Senatorius Barkley ! resistas”.

i lėmė, kad prezidentas, tur- Į 
; būt, pasirašys tokį bilių. O 
j tai bilius, kuris pakerta Į 
I šaknis bet kokiam kainų i 
I tvarkymui.

Trečiadienį senatoriai 51 
i balsu prieš 27 priėmė re- 
publikono senatoriaus K. S. 
Wherry “pataisymą” —nu
imt kainų kontrolę nuo pie
no, sviesto, sūrio, medvil
nės, sėmenų aliejaus, soy 
pupų, ir įvairių pašarų,

Diena pirmiau senatas 
nutarė taip “pataisyt” kai
nų kontrolės sumanymą, 

*' kad valdžia visai nesikištų 
į mėsos ir kiaušinių kainų 
tvarkymą.

Visi tie pataisymai reiš
kia, jog iš kainų kontrolės! 
daroma tiktai monas ir ap
gavystė, jei toks 
“tvarkymas” taps įstaty
mu.

kainu

Graiky Valdžia Sulaiko 
UNRRA Pašalpas nuo 
Demokratinių Žmonių

Athenai, Graikija. —2 
Jungtinių Tautų pašalpinės 
UNRRA organizacijos va
dovybė užprotestavo, kad 
Graikijos valdžia tiktai sa
viškiams (fašistam-caris- 
tam) teduoda UNRRA at
siunčiamų valgių. Graikų 
valdovai sulaiko bet kokią 

_____ z____ --- - pašalpą nuo demokratinių 
tvarka, tai tie visi bėgliai bū-! žmonių ir jų giminių. UN- 
tų pastatyti prie darbo. j RRA pasiuntinybės galva

★ ★ ★ : Buell F. Maben priminė,
Amerikos korespondentai, | kaj UNRRA taisyklės rei- 

kurie lankėsi. Sovietų Sąjun-, fcalauja lygiai dalint žmo- 
gos okupuoto.] Vokietijos da- ngms pašalpas, nepaisant jų 
yj, tai stebisi, kad ten įmes-1 litikos.

tai išvalyti, kad fabrikų ka-11 
minai rūksta, bedarbių ir jo
kių “displaced persons” gru
pių nėra. Visi dirba. Tai ir vo
kiečių pragyvenimas geresnis, j 
negu britų zonoj.

Daugėja Žmogžudystės ir 
Moterų Žagimai Anglijoj

Paskola Anglijai, 
Bet ne Sovietų 
Sąjungai

Washington. — Tvirtina
ma, jog kongreso atstovų 
rūmas šią savaitę užgirs 
paskolą Anglijai — 3 bilio- 
nus ir 750 milionų dolerių. 
Senatas jau pirmiau ją už- 
gyrė. Reporteriai klausinė
jo apie Sovietų prašytą vie
no biliono dolerių paskolą. 
Šalies iždo valdininkai atsa
kė, niekas nesvarsto planų 
dėlei paskolos Sovietam. 
Buvęs iždo galva Fred Vin- 
sonas (dabar vyriausias 
Aukščiausiojo Teismo teisė
ki) neseniai taipgi pareiš
kė, jog paskola Anglijai pa
dės Amerikai “atsilaikyti 
prieš Rusiją.”

Roma. — Nuskendo besi
maudydamas Mario Pansa, 
buvęs Mussolinio ambasa
dorius Anglijai.

Mirtinoji Miegligė tarp 
Amerikonų Chinijoje

Ke- 
mi-

Anglai-Amerikonai 
Hitlerininku Globė
jai, Sako Pravda

Maskva. — “Amerikonų 
ir anglų užimtos vietos Vo
kietijoj tapo prieglaudomis 
karinių kriminalistų ir hit
lerininkų išperų,” rašo 
Pravda, Sovietu komunistu 
partijos laikraštis. Pravda, 
tarp kitko, nurodo fašisti
nių lietuvių, latvių, ukrainų 
ir baltarusių pabėgėlių cen
trus amerikinėje ir angliš
koje Vokietijos srityse. Fa
šistai iš tų savo lizdų sklei
džia reikalavimus atplėšt 
nuo Sovietų Sąjungos Uk
rainą, Baltarusiją bei kitus 
sovietinius plotus..

Varšava. — Lenkija at- 
steigia diplomatinius ryšius 
su Argentina.

GUBERNATORIUS ATMETĖ 
BILIŲ PRIEŠ UNIJAS

Tientsin, Chinija. — 
turi Amerikos marinai 
rė nuo “japoniškos” mieg- 
ligės Chinijoj. Ligoninėse, 
suguldyta 40 susirgusių 
mieglige marinų, bet ta liga 
faktinai nepagydoma, ir li
goniai bemiegodami miršta.
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★ ★ ★ Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Amerikiniai korespondentai 
praneša iš Sovietų Sąjungos, 
kad dabar eina suvalymas ja
vų. Dirba po 24 valandas j 
parą. Derlius labai geras. Net 
ir ten, kur pradžioj buvo saus
ra, tai vėlesni lietūs pataisė 
derlių. Sakoma, kad grūdų 
bus suimta didelis perteklius. 
Tas gerai, nes Tarybų Sąjun
ga galės padėti ir kitoms ša
lims.

London. — Paskutiniu 
laiku Anglijoj įvyko tuzinai 
žmogžudysčių ir žagimų. 
Beveik visos moterys ir 
merginos, kurios buvo iš- 
žagtos, tapo ir nužudytos. 
21-je žmogžudystėje dar ne
surasta kaltininkų. Valdžia 
pa j ieško daugiau seklių-de- 
tektyvų.

SOVIETAI IŠRANDA
RAK1ETINIUS
LĖKTUVUS

Shreveport, La. — Loui- 
sianos valstijos gubernato
rius J. H. Davis atmetė sei
melio nutarimą, siekiantį 
uždraust pilną unijų pripa
žinimą dirbyklose. Dabar 
seimelis siūlo atimt strei- 
kieriam nedarbo apdraudos 
pensijas.

Chiny Uostai Užversti 
UNRRA Siuntiniais

Raudonoji Armija krausto 
vokiečius iš Austrijos. Tie vo
kiečiai yra bjauriausi naciai. 
Hitleris juos ten apgyvendino, 
kad Austriją padarius paklus
nia naciams. Stebėtis reikia, 
kad

GENERALIS STREIKAS 
EGIPTE

Kairo. — Paskelbtas vi
suotinas streikas prieš ang
lus Egipte. Kažin kas metė 
bombą, kuri sužeidė 8 ang
lų kareivius.

Stockholm. — Švedijos 
ir Suomijos spauda rašo, 
kad Sovietai jau du mėne
sius daro bandymus rakieti- 
nių savo lėktuvų virš Bal
tijos Jūros; sako, tie lėk
tuvai labai greiti. Juose ne
są jokių lakūnų. Iš tolo per 
radiją vairuojami, šie lėk
tuvai išlekią ir sugrįžtą.

Washington. — Genera- 
lis UNRRA direktorius La 
Guardia pareiškė, jog UN
RRA pilnai panaujins pa
šalpų siuntimą Chinijai, ka
da Chinija apvalys savo uo
stus, užverstus UNRRA 
siuntiniais.

neva “demo
kratinė” spauda nepatenkinta 
tokiu Sovietų Sąjungos žygiu.

ORAS bus apsiniaukęs, 
egnas ir šiltas.

Senatorius “Pappy” O’Da
niel, reakcinis demokratas, va
dovaująs kainų kontrolės žu
dymui. O’Daniel žadėjo vis 
plepėti, “filibuster}” kelti, 
trukšmauti ir taip neprileisti 
senato prie balsavimo už jo
kią kainų kontrolę.

Politinio Veikimo Komitetas 
Dėl Palestinos Nurodo 
Anglų Žvėriškumus

New York. — Politinio 
Veikimo Komitetas dėl Pa
lestinos atsišaukė į kongre
są, kad neduotų Anglijai 
paskolos. Komitetas sako, 
jei Anglija gautų dabar pa
skolą iš Jungtinių Valstijų, 
tai pasaulio tautos manytų, 
kad Amerika remia žiaurų
jį anglų imperializmą. Ko
mitetas nufodo, kaip anglai 
kankino religinius Palesti
nos žydus, kurie atsisakė 
dirbti subatoj. Tokiem ang
lai net lyties organus naciš
kai žalojo.

Eisenhower Reikalauja 
400,000 Vyrų Vien 
Tik Oro Jėgoms

MOI OTOV REIKALAUJA 
VIENINGOS VALDŽIOS 

VISAI VOKIETIJAI
Sovietai Priešinasi Vokietijos 
Skaldymui į Paskiras Valstybes

Washington. — Jungti
nių Valstijų armijos štabo 
galva, gen. Eisenhower sa
kė kariniam kongreso ko
mitetui, kad per 15 iki 20 
metų reikės laikyti bent 
800,000 vyrų nuolatinę ar
miją, ir pusė to skaičiaus 
turėsią būti lakūnai ir kiti 
oro jėgų nariai. Eisenho
wer taip pat reikalavo 50,- 
000 reguliarių ir 30,000 lai
kinųjų oficierių. Dabar A- 
merikos armijoj yra 1,070,- 
000 kareivių ir oficierių.

Italai Atakuoja Anglus 
Ir Amerikonus

“savivaldiškas” valstybė
les. Jis atmetė ir Franci- 
jos pageidavimą atskirti 
nuo Vokietijos pramoningą
ją Ruhr sritį ir laikyti ją 
tarptautinėje v a 1 d y boję. 
Molotovas taipgi atmetė 
Prancūzų siūlymą, kad Vo
kietijos ruožas į vakarus 
nuo Rheino liktųsi francū- 
zų okupacijoj, o Saar sritis 
būtų faktinai prijungta 
Francijai.

Leist Civilei Pramonei 
Plačiai Veikti

“Be Ruhr srities Vokieti
ja negalėtų gyvuoti, kaip 
nepriklausoma v a 1 stybė,” 
pareiškė Molotovas. Kartu 
jis reikalavo įvesti visų 
keturių didžiųjų talkininkų 
priežiūra Ruhr krašte, kad 
ten neatgytų karinė pramo
nė.

Vokietija turėtų būti vi
siškai nuginkluota ir karinė 
jos pramonė panaikinta, bet 
reikia leisti civilei Vokieti
jos pramonei plačiai veikti, 
kad galėtų patenkint gy
ventojų reikalavimus ir su
mokėti talkininkams kari
nius atlyginimus, sakė Mo
lotovas. Jis priešingas su
manymams, p e r šantiems 
beveik sunaikint fabrikinę 
vokiečių pramonę ir paverst 
Vokietiją žemdirbiška ša
lim.
Kritikuoja Anglų - Ameri

konų Politiką
Molotovas kritikavo ame

rikonus ir anglus, kad jie 
vis atidėlioja vienos vokie
čių valdžios įsteigimą vi
sam kraštui. Jis sakė, tokia 
valdžia būtų vyriausioje 
talkininkų kontrolėje, bet 
talkininkai ir toliau pasilai
kytų savo užimtose Vokie
tijos dalyse, iki Vokietija 
atsiteistų karinius nuosto
lius.

Molotovas peikė anglus
Washington. — Valdinis jr amerikonus, kad jie savo 

gyventojų skaičiavimo biu-1 užimtuose ruožuose laiko 
ras teigia,, kad Jungtinės nepaliestus didžiuosius vo- 
Valstijos šiemet sausio 1 d. kiečių biznius ir dvarus, ku-

Paryžius. — Užsieninis 
Sovietu ministeris Moloto
vas reikalavo įsteigti vie
ningą demokratinę Vokieti
ją. Jis priešinosi Amerikos 
valstybės sekretoriaus Ja
mes Byrneso sumanymui 
tuoj gamint planą dėlei tai
kos sutarties su Vokietija. 
Molotovas sakė, taikos su
tartį galima bus daryti tik 
tada, kai bus įsteigta bend
ra visai šaliai demokratinė 
vokiečiu valdžia ir kai tal
kininkai bus patenkinti to
kios valdžios veikimu.

Molotovas nesutiko su a- 
merikonų, anglų bei fran- 
cūzų pasiūlymais sukapoti

Darbininkų Unijos 
Grasina Streikuot 
Prieš Brangenybę

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos pa
reiškė, jog reikalaus pakel
ti algas dėl gyvenimo reik
menų pabrangimo; o jei ne
bus pridėta uždarbio, 
darbininkai streikuos.

tai

New Yorko Miestinių 
Darbininkų Unijos (CIO) 
reikalavo algų priedų, jei 
kainos nebus pažabotos. Jie 
remia pirkikų streiką. Phi- 
ladelphijoj 5,000 mitingas 
skelbė pirkikų streiką.

Anglai savo valdomoje 
šiauriniai - vakarinėje Vo
kietijos dalyje leidžia laisvai 
veikti vokiečių apdraudos 
trustams.

ŠI ŠALIS TURI JAU 140 
MILIONŲ GYVENTOJU

turėjo 140,386,509 gyvento
jus; tai 6 nuošimčiais ir 
trimis penktadaliais dau
giau, negu 1940 metais.

Austrijos Padėka užRoma. — Italai užpuldi
nėja amerikonus ir anglus. I . .
Paduos mieste jie išdaužė Priešingumą Sovietams 
ir išplėšė anglų k* ,.oą. Ita- ■ ’
lai nuogai nudrasko drabu
žius italėms merginoms, 
vaikščiojančiom bei šokan-į 
čiom su anglais ar ameriko-I 
nais.

Viena. — Austrijos val- 
i džia pasiuntė prez. Truma- 
! nui padėką už tai, kad A-
merika
Sovietų

Amerikoj gyvenimas nuo
1932 m. pabrango 100 nuoš.

rikns į 
mus Sovietams.

užprotestavo prieš 
nutarimą imti Vo
ir jos išeivių fab- 
karinius atlygini-

KAINOS PAKILO IKI 30 NUOŠIMČIŲ
New York. — Suirus kai

nų tvarkymui, mėsiniai gy
vuliai pabrango 28 nuošim
čiais virš “lubų”, kurias 
Kainų Administracija buvo 
uždėjus. Vien trečiadienį šią

savaitę kviečiai pabranginti 
17 centų bušeliui. Odos kai
na čeverykams pakilo 20 i- 
ki 30 nuošimčių. Fabrikan
tai pabrangino čeverykus 
krautuvėms iki 9 nuošim-

čių. Valgomieji aliejai pa
brango keliais nuošimčiais. 
Taip skelbia “kazioni” kainų 
specialistai. Bet pirkikai ži
no, jog viskas dar labiau 
pabrango.

rie buvo nacizmo pamatas. 
Jis taipgi kritikavo anglus- 
amerikonus, kad jie sulaiko 
P o t s d amo konferencijos 
skirtus karinius atlygini
mus Sovietam.

MICHAILOVIČIUS 
PRISIPAŽĮSTA 
“DARES KLAIDU”

Belgrad, Jugoslavija. — 
Teisme 4 valandas kalbėjo 
gen. Michailovičius, buvęs 
Jugoslavijos fašistų-četni- 
kų komandierius, nacių ir 
italų fašistų bendradarbis 
kare prieš jugoslavų patri- 
jotus - partizanus. Jis sakė
si “padaręs klaidų, kaip ir 
kiekvienas.”

Sovietai apstabde vokie
čių ateivių deportavimą iš 
Austrijos.
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Kaip Bus Pasirašytos Taikos Sąlygos?
Spaudoj daug rašoma apie Keturių Didžiųjų—Jungt. 

Valstijų, Sovietų Sąjungos, Anglijos ir Francijos—už
sienio ministrų konferenciją. Dar daugiau bus rašyta 
apie taikos konferenciją, kuri atsidarys Paryžiuj liepos 
29 d. Mes norime padėti mūsų skaitytojams, kad jiems 
būtų lengviau tie dalykai suprasti.

Dėl taikos konferencijos ir taikos sąlygų dar karo 
sąlygose buvo pradėtas darbas. Jis susideda iš viso re
težio sutarčių ir konferencijų. Karo laimėjimo sunkiau
sią naštą nešė Sovietų Sąjunga, Jungtinės Valstijos ir 
Britanija, tai šios didžiosios valstybės jau tada rūpinosi, 
jog kada bus baigtas karas, kad įvykinti pastovią taiką. 
Ant didžiųjų valstybių gulė sunkiausia karo išlaimėjimo 
našta, ant jų gula atsakomybe ir taikos išlaikymas.

Taikos darbas buvo pradėtas dar Krymo konferenci
joj, pradžioj 1945 metų, kada ten tarėsi Stalinas, Roose- 
veltas ir Churchill. Jau ten buvo susitarta, kad Vokietija 
turi būti nugalėta, okupuota, nuginkluota ir tol laikoma 
toj padėtyj, kol vokiečiai atsisakys naciškų pažvalgų. Ten 
buvo susitarta, kad su buvusiomis Hitlerio talkininkėmis 
— Italija, Bulgarija, Rumunija, Suomija ir Vengrija — 
bus pasirašyta taika, pasiremiant tomis sąlygomis, ant 
kurių jos atsimetė nuo hitlerinės Vokietijos ir perėjo į 
Jungtinių Tautų pusę, tai yra, pertaikos sąlygomis. Kad 
taikos sąlygas išdirbs tik tos valstybės, su kuriomis tos 
Hitlerio talkininkės buvo kare. Pavyzdžiui, Jungtinės 
Valstijos nebuvo karo padėtyj su Suomija, jos ir neda
lyvaus išdirbime taikos sąlygų Suomijai (Finliandijai). 
Vėliau taikos reikalas buvo apspręstas Potsdamo ir Mas
kvos konferencijose.

Maskvos konferencija, įvykusi pabaigoj 1945 metų, 
išdirbo taikos planą su buvusiomis Hitlerio talkininkė
mis.

(1) Pirmiausiai Jungtinių Valstijų, Sovietų Sąjun
gos, Anglijos ir Francijos užsienio ministerial išdirba 
taikos sąlygas dėl Bulgarijos, Italijos, Rumunijos, Suo
mijos ir Vengrijos. Kada šių didžiųjų valstybių užsie
nio ministerial susitaria visais pamatiniais klausimais, tai 
tada jie šaukia 21-nos valstybės, būtent: So v. Sąjungos, 
Jung. Valstijų, Anglijos, Francijos, Chinijos, Australijos, 
Belgijos, Brazilijos, Čechoslovakijos, Ethiopijos, Graiki
jos, Indijos, Holandijos, Kanados, Naujos Zelandijos, 
Norvegijos, Lenkijos, Suvienytos Pietų Afrikos, Sovietų 
Baltrusijos, Sovietų Ukrainos ir Jugoslavijos atstovus į 
taikos konferenciją.

(2) Pagal ministerių susitarimą, Taikos Konferen
cija pasidalins į penkis politinius atskirus komitetus, tai 
yra, taikos padarymui atskirai su Italija, Bulgarija, Ru
munija, Suomija ir Vengrija. Su Italija karo padėtyje 
buvo 20 šalių, tai visos ir dalyvaus galutiname išdirbime 
Italijai taikos sąlygų. Su Rumunija buvo kare 11 šalių, 
įskaitant ii’ Anglijos kolonijas; su Bulgarija kare buvo 12 
šalių; su Suomija karo padėtyj buvo 10 šalių ir su Veng
rija kare buvo 12 šalių. Tik tų šalių atstovai ves taikos 
derybas su Italija, Bulgarija ir kitomis, kurios su jomis 
buvo karo padėtyj.

(3) Taikos sąlygas jau išdirbo Jungtinių Valstijų, 
Sovietų Sąjungos, Anglijos ir Francijos užsienio ministe
rial, pasiremiant karo paliaubų sutartimis. Tos sąlygos 
bus pateiktos tiems taikos komitetams. Taikos Konfe
rencijoj kiekviena dalyvaujanti šalis galės pareikšti savo 
pasiūlymus. Tie pasiūlymai bus priimami tik dviem

•trečdaliais dalyvaujančių balsų. Bet jeigu mažuma ne
sutiks, tai ji turės pilną teisę atsikreipti į bendrą Taikos 
Konferenciją, kurioj dalyvaus visų 21-nos valstybių at
stovai.

(4) Greta šių politinių komitetų, kurie nustatys sie
nas su buvusiomis Hitlerio talkininkėmis, dar bus du 
ekonominiai komitetai. Vienas apspręs Italijos reikalus, 
kokiu būdu Italija turi nors dalinai atmokėti už Musso- 
linio armijos padarytus nuostolius kitoms šalims; kitas 
komitetas bus Rytų Europos reikalais.

(5) Kada politiniai ir ekonominiai komitetai, taip 
pat ir pati taikos konferencija darbą baigs, tai visi jos 
pasiūlymai ir nutarimai vėl iš naujo bus apsvarstyti So
vietų Sąjungos, Jungtinių Valstijų, Anglijos ir Franci
jos delegatų. Kada šie pasirašys, tai taikos sutartis pir
miausiai pateiks pasirašyti visoms toms valstybėms, ku
rios dalyvaus taikos konferencijoj, o paskui pasiūlys pa
sirašyti visoms toms valstybėms, kurios sudaro Jungtinių 
Tautų organizaciją. Po to taikos sąlygos bus pateiktos 
pasirašyti Italijai, Bulgarijai, Rumunijai, Suomijai ir 
Vengrijai. Taip bus oficialiai baigtas antrasis pasauli
nis karas Europoj.

Ši taikos konferencija nesvarstys taikos sąlygų Vo
kietijai ir Japonijai. Su tais dviem vyriausiais mūsų 
priešais taikos sąlygos bus išdirbtos vėliau. Žinoma, 
taikos konferencijoj gal bus padaryta tūlų pasiūlymų, 
kaip subendrinti ^Jungtinių Tautų okupaciją Vokietijoj 
ir Japonijoj. ' : :

PASVEIKINKIME PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESĄ

IIN
AMI

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Jis įvyks š. m. rugpjūčio 24-25-26 dd. Montevidejuje
Tik šiomis dienomis mums pranešė iš Pietų Ameri

kos, kad š. m. rugpjūčio 24-25-26 dd. Montevideo mieste, 
Uruguajuje, įvyks Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas.

Kongresas bus pirmas toks žygis Pietų Amerikos 
lietuvių gyvenime ir dėl to jis turės didžiulės svarbos. 
Kongrese dalyvaus Argentinos, Uruguajaus ir Brazili
jos demokratinės lietuvių visuomenės atstovai.

Tenka priminti, jog sušaukimas tokio Kongreso, 
kokį mojasi sušaukti Pietų Amerikos lietuviai, nėra 
lengvas darbas. Iš Brazilijos, pavyzdžiui, atstovai nega
lės viešai išvažiuoti — jie susiras kitokias priemones pa
siekti Kongresą. Kitą: Pietų Amerikos lietuviai gan ne
turtingi ir jiems bet kokis didesnis žygis atlikti nėra taip 
lengva, kaip, sakysime, Šiaurės Amerikos lietuviams.

Siųskime Pietų Amerikos Lietuvių Kongresui svei
kinimus. Jie galima siųsti oro paštu arba telgramomis. 
Siunčiant laiškus oro paštu, reikia mokėti 20c už vieną 
unciją.

Su sveikinimais reikėtų pasiųsti jiems ir doleris ki
tas aukų. Atsiminkime, kad Uruguajaus lietuviai leidžia 
(prie labai sunkių sąlygų) savo laikraštį “Darbą”, o ar- 
gentiniečiai, nei kiek ne prie lengvesnių sąlygų, leidžia 
“Vienybę”. Abu demokratiniai laikraščiai ir jiems pagal
ba reikalinga. Aukos galima skirti jų spaudai arba tam, 
kam Kongresas matys reikalingiausia.

Mūsų centrinės organizacijos, mūsų apskritys, mū
sų vietos draugijos, organizacijų kuopos ir pavieniai as
menys turėtų siųsti sveikinimus Pietų Amerikos Lietu
vių Kongresui tuojau.

Siųsti reikia: Antonio Vaivuskas, Casilla de Correo lybę. Kampaniją remia ir CIO 
865, Montevideo, Uruguay. A. Vaivuskas eina Komiteto !
Kongresui šaukti pirmininko pareigas.

.....
, <><**

i Šis braižinys yra viršelyje 

American Committee for Pro

tection of Foreign Born išleis-

I to lapelio, kuriame papasako
ja istoriją dešimties tūkstan
čiu sveturgimių marininkų, 
kovojančių už Amerikos pilie-

VERY FAMILY IN AMER
ICA could have a new $8,- 

000 home, a $1,200 car and 
$2,000 in the 
our country 
wars. This is 
cost of war, 
study by the University of Il
linois Bureau of Economic and 
Business Research.

—o—
Wars have cost our country 

$414 billion. This represents 
more than the total wealth of 
the nation. All the farms, 
homes, factories, stores and 
other property in the nation is 
valued at $300 billion.

—o—
From the standpoint of the 

average American the above 
facts are' the best arguments 
for peace. Those who would 
plunge us into a senseless war 
should be reminded of those 
figures.

bank for what 
has spent on 
the staggering 

according to a

Nacionalė Marininkų Unija.

~ * . ~.i t , • • t, i Lapelis gaunamas Ameriki-Paremkime didžiuli Pietų Amerikos lietuviu sąjūdi!
į niame Komitete, 23 W. 26thROJUS MIZARA

Dem. Amerikos Liet. Centro pirmininkas i St., New York 10, N. Y.

A. Churginas

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
(Jo 330 metų mirties proga)

*
Ispanijoje, Alcala de He- ne savimi, o broliu ir kitais į prasideda sukilimai. Šalyje 

nares miestelyje, gyveno' nelaimės draugais. Jis net! trūksta pačių reikalingiau-gyveno' nelaimės draugais. Jis net! trūksta pačių reikalingiau- 
kadaise smulkus bajorėlis ■ mėgina slapčia kasti pože- siu dalykų — lynų laivams, 
Rodrigo de Cervantes. Jis j minę landą, tačiau vienas inkarų ir kitokių prietaisų, 
turėjo septynetą vaikų. Ke- mauras išduoda jį, ir Cer- nepaisant aukso ir visokių 
tvirtajam iš jų, Migueliui, ; vantesui, kaip sąmokslo or- brang, metalų antplūdžio, 
buvo lemta išgarsėti. Gimė, ganizatoriui, tenka pakelti Kainoms be paliovos smun- 
jis 1547 metais. Dar vaikas j rūsčią bausmę. j kant, amatininkai verčiasi

labai sunkiai. Žydų ir mau
rų persekiojimai smarkiai 
pakerta prekybą ir pramo
nę. Žemės ūkis — taip pat 
gerokai pašlijęs. Finansinė 
būklė tokia bloga, jog kar
tais net tenka skelbti “val
stybinį bankrotą.” Kunigai 
ir feodalai virto parazitine 
dvaro aristokratija, kuria 
dabar remiasi Pilypo II-jo 
sostas. Buržuazija netenka 
iniciatyvos ir smulkėja. Po
piežiaus agentai, švento
sios inkvizicijos tarnai ir 
jėzuitai knibždėte knibžda 
visame krašte; vienuolynų 
skaičius kasdien auga: gra
žiojoj Ispanijoj liepsnoja 
laužai, kuriuose deginami 
“heretikai”, tai yra laisves
nės minties skelbėjai.

Ir staiga šioje tvankioje 
reakcijos atmosferoje pasi
rodė knyga, iš kurios dvel
kė gaivūs Renesanso vėjai. 
Pilna šviesos, gyvenimiško 
humoro ir sveikos ironijos, 
Cervanteso satyra iškart 
sudavė mirtinį smūgį “Ga
li jos Amadžiui”- ir eibei ki
tų tokio pat plauko roma
nų, kuriais kliedėjo visa 
Ispanija. Vyriausybės pas
tangos užkirsti kelią šiai li
teratūrai nedavė jokių re
zultatų. Tik pirmosios “Don 
Kichoto” dalies pasirody
mas 1605 m. amžiams palai
dojo riterinį romaną Ispa
nijoje. Cervantesas atvaiz
davo taurų, geros valios ir 
geros širdies žmogų, prisi
skaičiusį apie burtininkus, 
siaubūnus, fėjas, nykštukus 
ir rįterius klajūnus, kurie, 
ginklanešių lydimi, bastosi 
po pasaulį ir jieško nuoty
kių, stengdamiesi išgarsinti 
savo širdies damos vardą. 
Toji pragaištinga lektūra 
sumaišė Don Kichotui sme
genis. Jisai įsigeidžia pats 
tapti riteriu klajūnu, gelbė
ti nuskriaustuosius ir kovo
ti su milžinais. Bet kilniau-

Rodrigo de Cervantes. Jis j minę landą,

jis 1547 metais. Dar vaikas | rūsčią bausmę, 
būdamas, jis labai daug' Pagaliau 1580 metais jis' 

negalais “išsiper- 
ka” ir grįžta Ispanijon.

Tačiau likimas persekioja 
Cervantesą ir tėvynėje.Visą 
savo gyvenimą jis negali iš
bristi iš skurdo. Jo dramos 
mažai duoda jam pelno; bet 
jis nenuilstamai rašo, — ra
šo netgi eiles aukštiems as
menims, tikėdamasis bent 
iš jų šį tą pešti. Bet kardi
nolai ir hercogai savo ma
lones beria labai šykščiai. 
Vargo spaudžiamas, Cer
vantesas eina valdininkauti, 
bet ir čia jam nesiseka: jį 
apkaltina išeikvojimu ir už
daro kalėj imam Nuo 1598 
iki 1603 m. Cervantesas 
mums beveik visiškai dings
ta . iš horizonto. Šiuo lai
kotarpiu jis sumano para
šyt garsųjį romaną ir už
baigia jo pirmąją dalį. Po 
nereikšmingų vaidinimėlių 
teatrui, po saldokos, pasto
ralinės “Galatėjos” ir gana 
prastų eilėraščių Cervante
sas, tarsi sukaupęs visą sa
vo nuotykingo gyvenimo 
patirtį, netikėtai padovano- 

monumentalų 
riterį klajūną 
ir jo ištikimą- 

Sančą Pan- 
nuskambėjusį

jis praleidžia 
pagilindamas 

arčiau susipa- 
to laiko italu 
senovės rašy-

skaito — skaito viską, net vargais 
“popiergalius gatvėje.” Bai
gęs universitetą ir niekur 
negalėdamas “pritapti”, jau
nas Miguelis stoja tarnauti 
pas kardinolą Aąuavivą, 
drauge su kuriuo vyksta I- 
talijon. Čia 
keletą metų, 
savo žinias, 
žindamas su 
literatūra ir 
tojais.

Bet Cervantesas myli gy
venimą ir laisvę. Jam tvan
ku puošniuose kardinolo rū
muose, ir jis nusprendžia 
pakeisti “karjerą”. 1571 m. 
prie Lepanto įvyksta tarp 
ispanų ir turkų didžiulis 
jūros mūšis, žūtbūtinė isla
mo ir krikščionybės dviko
va, kurioje mes matome da
lyvaujant ir Cervantesą. 
Narsiai kaudamasis pirmo
se eilėse, jisai gauna tris 
žaizdas: dvi į krūtinę, ir 
vieną į kairę ranką, kurios 
nustoja visam gyvenimui. 
Tačiau Lepanto karžygis 
niekuomet to nesigailėjo, 
nes, jo paties žodžiais ta
riant, “rumbai, kurie den
gia kareivio veidą ir krūti
nę, yra žvaigždės, vedan
čios kitus į garbės ir gei
džiamų bei nupelnytų pagy
rimų dausas”...

1575 metais, aprūpintas 
vyriausiojo kariuomenės va
do ir Neapolio vice-kara- 
liau Don Chuano rekomen
daciniais laiškai, karys in
validas išplaukia atgal tė
vynėn. Bet netoli nuo Pran
cūzijos laivas patenka į Al
žyro piratų rankas. Arnau- 
tas, kurio nelaisvėje Cer
vantesas atsiduria drauge 
su savo broliu, palaiko jį 
stambiu Ispanijos grandu ir 
tikisi gauti už jį didelį iš
pirkimą. Energingas be
laisvis visaip bando bėgti, 
rūpindamasis pirmoj eilėje

kūrinį apie 
Don Kichotą 
jį ginklanešį 
ša, kūrinį, 
per visą platų pasaulį ir su
teikusį jo autoriui nemir
tingumą. Deja, nors genia
lioji satyra beregint paskli
do tūkstančiais egzemplio
rių po Ispanija ir toli už jos 
ribų, bet Cervantesas 1616 
m. balandžio 23 dieną, visų 
užmirštas, mirė skurde.

savo politinį svorį neturi 
sau lygių Europoje. Ji, pra
lenkusi net Angliją ir Pran
cūziją, jau spėjo tapti pir
maeile kolonialine galybe. 
Bet jau XVI amžiaus vidu
ry didžiulės imperijos kūne 
pasireiškia pirmos negala
vimo žymės.i Niderlanduose

k now n 
Kights 
Balku- 
helped

giving these Polish persons 
proper point of view on the 
German - Polish question. 
Therefor I am haviirg sent to 
you, for giving to Mr. O’Kon
ski, a specially selected pack
age of our latest information 
material on the Polish issues.”

—o—
Congressman O’Konski is a 

big fish in a lash-up 
as the World Bill of 
Association. Reverend 
nas, Lithuanian priest,
O’Konski to incorporate this 
outfit.

—o—
While OKonski is now try

ing to hoodwink the public 
with his “world bill of rights,’’ 
four months before the Nazis 
surrendered he demanded the 
withdrawal of our troops from 
Europe.

In a resolution on January 
4, 1945, more than four
months before the final de
feat of the Nazis, O’Konski 
demanded that:

“We are fighting a futile 
and senseless war fraught 
with peril for the future. We

*

—o—
The Hearst press has given 

$1,000,000 of free space to 
youth organizations endorsed 
by Gerald L. K. Smith and 
other fascists. This is the
same Hearst who received the thereby direct our Command- 
American Legion’s American-j er-in-Chief to draw our troops 
ism award.

—o—
C o n g r e s s m a n Alvin E. 

O’Konski, who stained the 
Congressional Record with 
crodadile tears for Lithuania, 
received books and other ma
terial irom a Nazi propaganda 
bureau in Germany in 1939. 
Cedric Parker, of the Capital 
Times Staff, makes this dis
closure in a story in the July 
6 edition of the People’s Voice 
published in Detroit. 

, —o—
As evidence, 

duces a letter from a 
agency in Germany 
agent in the 
which reads:

“1 note that 
Mr. O’Konski 
connections among many Am-. ing proposition. It is reported 
erican people of Polish origin, | that he receives on an aver- 
and that lectures to such!age of $200 a meeting for his 
groups have been helpful in. paytriotic talks.

and aid from the European 
theatre of war.”

—o—
In one of his columns Drew 

Pearson wrote that “Mr. 
is the gentleman

German radio has 
effectively because

who the 
quoted so
of his attacks on the Yalta 
Conference and its Polish set
tlement.”

—o—
We leave it to our readers 

to decide what kind of “just
ice” Mr. O’Konski is seeking

Parker pro- for Lithuania. We leave it to 
Nazi our readers to decide what 

to its the World Bill of Rights cabal 
United States,'is up to.

you report that 
has important j making

—o—
Incidentally, O’Konski is 

patriotism” a pay-

šieji jo užsimojimai, susidū
rę su tikrove, neišvengia
mai virsta farsu. Viduram
žiai seniai praėjo, pasikeitė 
žmonės ir aplinka, — o Don 
Kichotas tebegyvena praei
timi, žūt būt pasiryžęs at
gaivinti “aukso amžių.”

Don Kichoto beprotybė— 
tai visos mirštančiosios 
klasės beprotybė. Kovoti su 
vaiduokliais, matyti savo 
priešą ten, kur jo nėra — 
labai charakteringa ne tik 
La Mančos riteriui, bet ir 
pačiam Pilypui II-jam.

Don Kichotas — idealis
tas; todėl jis neranda rei
kalo taikytis prie gyvenimo. 
Priešingai, jis tą gyvenimą 
nori pakeisti taip, kaip jam 
diktuoja fantazija. Kiekvie
ną kartą, nutūpęs iš pade
besių žemėn, jis jaučiasi be
jėgis ir daro nepataisomas 
kvailystes. Ir vis dėlto Don 
Kichotas — laimingas. Jis 
tariasi pildąs jam iš aukš
čiau uždėtas pareigas, ir tai 
jam yra geriausias atpildas 
už visas jo fizines kančias

Riteriški Don Kichoto sa
paliojimai — gan pavojin
gas dalykas. Jais užsikrečia 
kiti. Štai, pavyzdžiui, San- 
ča Panša, blaivaus, praktiš
ko proto kaimietis, beben
draudamas su savo pakvai
šusiu senjoru, irgi puola į 
tam tikrą “romantiką”. Ži
noma, ji turi kiek kitoniš
ką atspalvį. Jei Don Ki
chotas jieško tik garbės ir 
rūpinasi, kad būtų įamžin
ti jo žygdarbiai, tai Sanča 
Panša vaikosi tik medžiagi
nės naudos. Jam susuko 
galvą nelemtoji “sala” ir

pono žadėtoji gubernatory
stė. Tiesa, gerokai aplam
dytas, apdaužytas ir aps
tumdytas, jisai nuo savo 
kliedėjimų išsigydo. Guber- 
natoriavimas staiga “pa
virto į nieką, išgaravo ir 
išsiblaškė, lyg šešėlis ar 
dūmas, ir Sanča Panša 
nelyginant vėl praregėjo. 
“Man labiau tinka laikyti 
rankoje piautuvą, negu gu
bernatoriaus lazdą, — pa- 
reikia jis, apleisdamas Ba- 
ratarijos salą. — Man, kur 
kas maloniau vasarą išsi
tiesti ąžuolo pavėsyje, o žie
mą apsisupti dveigio avino 
kailinukais ir džiaugtis lais
ve, negu miegoti olandiško
se paklodėse ir vilkėti saba
lų kailiais gubernatorystės 
baudžiavoje... Dievaži, te
gul man kad ir ant lėkštės 
paduoda gubernatorystę ar 
kokią, kitą valdžią, — aš 
veikiau be sparnų pakilsiu į 
dangų, negu sutiksiu ją pri
imti. Grįžkime verčiau že
mėn ir vaikščiokime savo
mis kojomis.” Deja, Don 
Kichotas “sugrįžta že
mėn” tik mirties patale. Ba
jorijos romantika — pati 
aktualiausia ir pati pražū
tingiausia. K r i u k s inčių 
kiaulių kaimenė, kuri lyg 
viesulas pralekia antrojoj 
romano dalyje, negailestin
gai sutrempia tuos, kuriuos 
ji apsėdo.

Jei neskaityti Šekspyro 
dramų, Cervanteso knyga 
yra pirmas didžiojo realis
tinio stiliaus pavyzdys Eu
ropos literatūroje. Genialia
me Cervanteso kūrinyje

(Tąsa 5-me pusi.)

i
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Parašė VANDA VASILEVSKA Vertė IR. POVILAVIČIŪTĖ

r
Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

(Tąsa)
— Taip sau klausinėju. Jeigu aš ja ir 

domiuosi, tai ne kaip moterimi, būk tik
ra, ne kaip moterimi.

Pusią nepastebėjo ypatingos gaidelės 
jo balse. Ji movėsi kojines, vilkosi per 
galvą šilkinį kombinė.

Jis išėmė iš kišenės ryšulėlį.
— Na, mažyte, aš, tiesą sakant, už

bėgau tik valandėlei. Šokolado tau at
nešiau. Reikia eiti, šiandie turiu krūvą 
darbo. Kaip nors iki vakaro prabūk, vė
lai neateisiu.

Ji susiraukė.
— Viena, viena, ir visą dieną viena... 

Kada gi pasibaigs tas karas?
— Pasibaigs.
— Gera tau kalbėti...
Išvyniojo spalvotą popierių ir įleido 

trikampius dantis į šokoladą, nelaužyda
ma gabaliukais, iš karto į visą plytelę.

— Užsuk patefoną, tau pietus atneš. 
Na, iki pasimatymo.

Pabučiavo ją nerūpestingai ir išėjo. 
Sargybinis tebetrepsėjo prie trobos, 
stengdamasis sušilti kojas. Pamatęs ka
rininką išsitempė. Tas praėjo pro jį ir 
pasuko į aikštę kaimo viduryje. Stambus 
namas, kuriame anksčiau būdavo kaimo 
taryba, buvo pilnas puskarininkių ir ka
reivių. Jie pasitempdavo, atiduodami 
pagarbą. Jis beveik neatsakinėjo. Kam
baryje pilkais kamuoliais stovėjo dūmai.

Karininkas pastūmė savo greitomis 
įrengto kabineto duris.

— Atveskit ją.
Atsisėdo už stalo ir nusižiovavo. Jis 

kiek pavydėjo, kad Pusią iki šiol varto
si lovoje, o jis turėjo pakilti vos švin
tant, ir diena buvo pilna neatliktų reika- 
lų.

Kareiviai įvedė moteriškę, apsivilku
sią storais kailiniais, tamsia skara. Jis 
su nepasitikėjimu žvilgterėjo.

— Tai ji?
— Ji.
Ji stovėjo prie stalo kažkaip nepato

giai ir sunkiai. Iš po jos skaros kyšojo 
jau pražilę smilkiniuose plaukai, veidas 
buvo paprastas, grubiai nutašytas, eili
nis valstietės veidas.

— Pavardė ?
— Kostiukienė Olena.
Jis sukiojo rankose pieštuką, iš padil

bų žvilgčiodamas į stovinčią prieš jį mo
teriškę. Arba seniūnas apsiriko, arba 
teks ilgai ir sunkiai tardyti, — jis spren
dė apie tai iš smakro linijų, tvirtų ir at
kaklių, iš akių, žiūrinčių jam tiesiai į 
veidą.

— Buvai partizanų būry?
Ji nesumišo, neišsigando. Nenuleisda

ma nuo jo žvilgsnio, atsakė iš karto visu 
sakiniu:

— Buvau partizanų būry.
— Aha... aha... — tas greitas prisipa

žinimas užklupo jį netikėtai. Jis maši
naliai piešė gulėjusiame prieš jį popier
galyje fantastinių lapų girliandą.

— O kodėl parėjai į kaimą? Ko jie ta
ve atsiuntė?

— Manęs nieks neatsiuntė. Pati parė- 
jau- . : . .< !*

— Aha, pati... Ir ko gi?
Šį kartą ji neatsakė. Tamsios akys 

žiūrėjo tiesiog į liesą, kampuotą karinin
ko veidą, į jo bespalves akis, aprėžtas 
nublukusiomis blakstienomis.

— Na?
Ji tylėjo.
— Kaip gi tai? Buvai būry, o paskui 

staiga pareini į kaimą, namo. Jokios 
drausmės pas jus nėra? Geriau sakyk 
iš karto, ko tave atsiuntė.

— Aš pati parėjau. Nebegalėjau dau
giau. i * <

— Nebegalėjai... Kodėl gi? — susido
mėjo jis. — Reikalai pašlijo, ką? Gal 
jūsų vadą nušovė per paskutinį puoli
mą, taip? Būrys išsisklaidė?

— Apie būrį aš 'nieko nežinau. Aš pa
rėjau namo.

— Aha... ir ko gi taip netikėtai?
Ji be garso pakrutino lūpas.
— Įsitikinai, kad' vis tai kvailystė, nu

sikaltimas, banditiškumas ? Nebenorėjai 
daugiau?

Moteris neigiamai pakratė galvą.
— Ne... aš nebegalėjau.
— Kodėl gi?
Ji, matyt, nugalėjo save. Pasakė tie

siai į tas vandenuotas, mirksinčias be
spalvėmis blakstienomis akis:

— Gimdyti parėjau namo.

Jis iš karto nesuprato.
— Gimdyti parėjau...
— Aha...
Jis nusijuokė. Ji krūptelėjo nuo šio 

kudakojančio, kimaus juoko.
— Šalta ar ką? Čia prikūrenta, o tu 

apsimuturiavusi, kaip šaltyje. Nuimk 
skarą!

Ji paklusniai nusimetė nuo pečių sun
kią, storą skarą ir padėjo ant suolo.

— Apsiaustą nusivilk!
Akimirksnį pasvyravusi, ji atsegė kil

pas ir nusivilko kailinius. Jis įdėmiai į 
ją žiūrėjo. Taip, jokių abejonių negalėjo 
būti. Tai buvo paskutinis nėštumo pe
riodas.

Moteriškė sunkiai kvėpavo. Jis su
prato, kad jai sunku stovėti, ir juo daž
niau sukiojo tarp pirštų pieštuką, vis 
lėčiau duodavo klausimus, darė tarp jų 
pauzas.

Ji iš karto atsakinėjo į viską, kas lietė 
ją pačią. Ištekėjusi, vyras žuvo kare. 
Anksčiau, prieš revoliuciją, ji dirbo dva
re, pono žemėje, milžo pono karves. Pas
kui, po revoliucijos, dirbo kolchoze. Į 
partizanų būrį ji nuėjo iš karto, kai tik 
susiformavo. Savo padėtį nuo jų slėpė. 
Kai jau pasidarė sunku judėti, kai gim
dymo laikas prisiartino, grįžo į kaimą. 
Norėjo ramiai pagimdyti kūdikį.

— Aha... Ramiai pagimdyti kūdikį...— 
nutęsė jis. — Tu praeitą savaitę susprog
dinai tiltą?

— Kas tau padėjo?
— Niekas. Aš viena. •
— Meluoji. Mes juk žinom — geriau 

iš karto sakyk.
— Niekas. Aš viena.

, — Na, gerai. O kur tavo būrys?
Ji tylėjo. Tamsios akys ramiai žiūrė

jo į karininko veidą. Jis atsiduso. Pra
sidėjo sena istorija. Užsispyręs tylėji
mas. Ilgas begalinis tardymas, visos ga
limos priemonės, kurios, kaip taisyklė, 
nueidavo veltui. Jis žinojo: arba žmo
gus iš karto pradeda kalbėti, arba iš jo 
nieko neišgausi. Šį kartą’jį suklaidino 
pirmieji atsakymai, bet tikras buvo pra
dinis įspūdis — atkaklios smakro linijos, 
tvirta ir griežta lūpų apybraiža. Taip, 
apie save ji kalbėjo, apie save ji kalbėjo 
viską. Bet apie tuos — nė žodžio.

— Na, iš kur tu parėjai į kaimą?
Tyla. Jis nervingai stuksėjo pieštuku į 

stalą, nežiūrėdamas į tardomąją. Jį ap
glėbė lipnaus, šlykštaus, beviltiško nuo
bodžio banga. Ar ne geriau mesti vis
ką ir eiti pas Pusią, o tardymą pavesti 
kam nors kitam? Bet jis panūdo išgauti 
ką nors apie būrį, kurį jautė visa apy
linkė, o savo padėjėjų sumanumu pasi
kliauti negalėjo. Be to, jiems teko nau
dotis buku vertėju, iš esmės blogai pažįs
tančiu kalbą. O jis pats laisvai vartojo 
ir ukrainų ir rusų kalbas. Jis ruošėsi ki
tam darbui šiuose kraštuose. Nors pa
galiau kalbų prisireikė ir karo metu. Va
landos, praleistos jų besimokant, nežuvo 
veltui. *

— Na, tai ką? Būrio vadą vadina Gar
biniuotasis, ką? Bet tai — pravardė. Pa
sakyk man jo tikrą pavardę.

Tyla. Jis matė, kad ji mirštamai pa
vargo. Prakaito lašai pasirodė jos 
smilkiniuose, kaktoje, įdubimuose prie 
nosies. Raukšlės prie lūpų pasidarė gi
lesnės. Rankos bejėgiškai kabojo pagal 
liemenį.

— Kalbėsi, ar ne?
Jis pajuto, kad ir pats pavargo. Ak, 

spiautų į viską, grįžtų namo — įdomu, ar 
.Pusią pagaliau atsikėlė, ar, naudodamo
si tuo, kad jis išėjo, vėl įsikniso į duk
nas?

Bet Pelagija nemiegojo. Ji ilgai ren
gėsi, ilgai žiūrėjo į veidrodį. Užsuko pa
tefoną, bet jau pažįstama melodija greit 
nusibodo. Panūdo paplepėti su kuo nors. 
Bet su kuo?

Pusią išėjo į virtuvę, pasisėmė van
dens iš kibiro ir atsigėrė. Kriaučiukie
nė sėdėjo prie krosnies ant mažo suoliu
ko ir skuto smulkias sušalusias bulves. 
Pusią atsisėdo ant suolo ir žiūrėjo, kaip 
pro moteriškės pirštus sliuogia siaura 
skutenų juostelė, kaip ji riečiasi ir kren
ta žemyn į krepšį.

— Baisiai mažos bulvės, — prašneko 
ji- v. 1 ....

— Ar čia visuomet tokios?
— Ko taip?
Kriaučiukienė nieko neatsakė.

Atsakymas jai — buvo tyla.
— Kodėl gi man neatsakote?
Moteriškė pakėlė akis ir žvilgterėjo. 

Šaltai, abejingai, tylėdama. Ir vėl pasi
lenkė prie savo darbo.

—Tai pažiūrėjo! Ką, ar aš ne žmogus, 
ar ką? Visą dieną nėra su kuo nė žo
džiu pasikeisti. Numirti galima.

Jai pačiai pagailo savęs, be to, jai bu- 
vo bloga, ir ji pagalvojo, kad dalį šokola
do reikėjo palikti, o ne valgyti taip iš 
karto. Bet ji niekuomet negalėjo susilai
kyti nesuvalgiusi išsyk visko, ką atneš
davo Kurtas.

Bulvė pliumpterėjo į vandenį ir aptaš
kė lašais aslą.

— Rodos, aš jums nieko blogo nepa
dariau, ar ne?

Pilkos akys metė į ją greitą, įdėmų 
žvilgsnį. Bet atsakymo ir šį kartą ji 
neišgirdo.
.— Vis sėdžiu viena ir viena... Kurtas 

užbėgs valandėlei ir vėl išlekia... Nei su 
kuo pasikalbėti, nei ką... Speigas toks, 
išeiti negalima. Aš čia, tur būt, iš proto 
išeisiu... Patefonas ir patefonas, aš jau 
viską atmintinai moku. O jūs mėgstat 
patefoną?

Ji piktai sugniaužė kumštelį, net aš
trūs nagai įsmigo į delną.

— Kodėl jūs man neatsakote? Kas aš 
— maru užkrėsta?

Kriaučiukienė pakėlė galvą.
— Tu blogesnė, kaip maru apkrėsta! 

Blogesnė! Ir numirsi blogiau, kaip maru 
miršta.

Pusią iš nustebimo net sustingo, išsi
žiojo. Jos apvalios akys išsiplėtė. Ji iš 
viso nesitikėjo, kad ši Kriaučiukienė pra
kalbės. O čia staiga prakalbo, nutraukė 
tą laukinį, ištisą mėnesį trukusį tylėji
mą, ir dar kaip! Pirmą akimirksnį — 
Pusią nežinojo, kaip reaguoti. Išplūsti? 
Prieiti ir suduoti jai? Apsiverkti, atsi
stoti ir nueiti savo kambarin, pastatyti 
pačią linksmiausią, pačią triukšmingiau
sią plokštelę? Bet nė pati to nesitikėda
ma, ji neįvykdė nė vieno iš šių visų veik
smų.

— Ko jūs iš manęs norite? 
reikėjo daryti? Dvėsti badu? 
Ko laukti? Jie čia jau visam 
Reikia juk kaip nors įsitaisyti... Serioža 
tikriausiai seniai žuvo... O Kurtas neblo
gas žmogus, aš žinau, kad neblogas žmo
gus, ir aš jau nebenoriu čia būti,..pakan
ka jau man viso to, o jis mane paims su 
savim į Drezdeną, ten geriau, negu čia! 
Koks gi čia man buvo gyvenimas?Ką 
aš turėjau? NiekoL Nei apsirengti,. nei 
ką... Dėl kiekvienos kojinių poros laužyk 
sau galvą. Supliš — ką daryti ? Ar leng
va gauti kitas?

Ką man 
Laukti ? 
pasiliks.

PHILADELPHIA, PA
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CRESCENT
PUIKI

56 Cornell Avenue,
Piknikas

Įžanga 50c Asmeniui, taksai įskaityti. ================

TAI BUS PASKUTINIS PIKNIKAS ŠIĄ VASARĄ

Bus daug svečių iš kitų miestų. Susitiksite ir pasimatysite su dauge
liu savo pažįstamų, su kuriais nesimatėte per daugelį metų.

TURĖSIME! ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kalbės ROJUS MIZARA, Laisvės Redaktorius

Nepraleiskite puikios progos, atsilankykite, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienraštį

Ji užspringo savo iškalbingumu. 
Kriaučiukienė nuleido savo rankas su 
bulve ir peiliu ant kelių. Pakėlė veidą.

— štai čia tu ir visa... Taip juk aš ir 
sakau... Kojinės... Sesuo tavo — doras 
žmogus, mokytoja, viskas, kaip reikia... 
O tu — kojinės.. Tik, štai, pavadinti tave 
nesinori, kaip vertėtų. O tavo Kurtas 
niekur tavęs su savim neims. Pames, 

■ kaip ir visas tokias šliundras pameta, 
dar anksčiau, kaip pačiam teks sprukti. 
O teks! Sėdėk tu čia sau ramiai, sėdėk! 
Glebėsčiuokis su vokiečiu po mano duk
nom. Jau nebeilgai judviem! Nebeil
gai! Ateis mūsiškiai, parodys tau, kur 
vėžiai žiemavoja!

Pusią susirietė ant suolo. Ramūs žo
džiai čaižė, kaip botagas. Krūpčiojančiu 
iš įsiutimo balsu ji išspaudė:

— Gerai, gerai. Pasakysiu Kurtui, 
kodėl jūs, eidama vandens, taip ilgai už
trunkate! Kai tik pareis, — pasakysiu!

Moteriškė pašoko. Nuskusta bulvė nu
sirito ant aslos, žvangėdamas nukrito 
peilis. Palinkusi pirmyn, suakmenėjusiu 
veidu, ėmė ji eiti prie Pusios, kuri, pa
balusi iš baimės, parietė kojas po suolu 
ir, lyg gindamosi, pakėlė rankas prie 
krūtinės.

— O tu iš kur žinai, kur aš vaikštau? 
Tu iš kur žinai?

Pusią staiga prisiminė, kad po langais 
vaikšto sargybinis, ir užtenka tik šūkte
lėti. Nusiramino.

— Aš žinau viską, kas man reikalinga.
— Ak tu...
Kriaučiukienė užgniaužė savyje norą 

čiupti už gerklės, pasmaugti, sutrypti 
šitą mažą, juodą sutvėrimą, panašų į 
pasislėpusią žiurkę. Ją apėmė neapsa
komas pasišlykštėjimas pagalvojus, kam 
reikėtų paliesti šį gležną ir trapų kūną, 
sveiko, normalaus žmogaus pasišlykštė
jimas iškrypimu ir liguistumu. Ji nu- 
sispiovė, grįžo prie savo suoliuko ties 
krosnimi, skubiai paėmė bulvę, ir iš jos 
rankų vėl pabiro skutenų juosta. Su
klinku liavo puode vanduo, tekšėdamas 
ant grindų. Pusią demonstratyviai pa
kelta galva nužingsniavo į kambarį ir 
ėmė sukti patefoną. Susirado plokštelę. 
Iš pradžių norėjo linksmos, pačios links
miausios, bet paskutinį momentą pati sa
vęs pagailėjo ir, pajutusi, kad ją smau
gia ašaros, išsirinko kitą.

Kriaučiukienė skuto bulves ir jautė 
širdyje šaltį. Žinojo, žinojo ana ir tik
riausiai pasakys vokiečiui. Slėpė lig šiol 
savyje, kaip gyvatė geluonį, o dabar at
keršys ir pasakys.

Kambaryje dainavo žemas ilgesingas 
balsas:

(Bus daugiau)

PICNIC GROUNDS
SALĖ ŠOKIAMS

Gloucester Heights, N. J. 
prasidės 11 valandą ryto.

Lowell, Mass
Trečias Puslapis

Mūsų Žinios
Girdėjau, kad birželio 29, 

mūsų miesto Komunistų Parti
jos skyrius turėjo gerą susirin
kimą. Susirinki mas buvęs 
skaitlingas nariais ir, kaip teko 
sužinoti, skyrius rengiasi prie 
smarkesnio veikimo šios vasa
ros sezoną. Sakoma, jog buvę 
išduoti svarbūs raportai iš pra
eities veikimo, kurie buvę labai 
įdomūs visiems susirinkusiems 
nariams.

Komunistų Partijos vietinis 
skyrius susidedąs veik visas iš 
jaunų žmonių. Tik keturi yra 
senesnio amžiaus.

Jeigu taip, tai smagu girdėti, 
kad jauni žmonės rūpinasi sa
vo klasės reikalais.

Komunistų Partija yra darbo 
klasės žmonių politinė partija 
ii todėl jąja turėtų visų lygiai 
rūpintis ir prie jos prigulėti — 
jauni ir seni.

Jau seniai laikas ir Lowellio 
darbininkams be skirtumo tau
tos, spalvos ir religijos persi
tikrinimo prigulėti prie savo 
partijos ir kovoti bendrai prieš 
tuos visus blogumus gyvenime, 
kurie smarkiai kyla šiame po
kariniame laike, kaip iš kokių 
versmių.

Kas gi kitas apgins darbo 
žmonių kasdieninius reikalus, 
jei ne Komunistų Partija?

Lietuvių Piliečių Kliubas šių 
metų pirmutinį pikniką turėjo 
surengęs birželio 30 dieną, 
Charles Fraimano girioj. Pik
nikas pavyko neblogai, nors 
žmonių jame buvo nedaug. Ta- 
čiaus pelno padaryta daugiau, 
negu buvo tikėtasi. Draugių 
moterų prirengimas buvo ge
ras ir todėl buvo iš ko pelną pa
daryti.

Ačiū draugui Charles Zusinui 
už paaukautus cigarus ir drau
gui D. Mazoliui už bonką vyno. 
Dąiktai buvo paleisti ant tikie- 
tukų ir tas davė gerą pelną. Bu
vo geras priedas prie, abelnų 
pikniko įplaukų.

Mano supratimu, mes turime 
būtinai pradėti rengti piknikus 
kitokiu būdu, negu iki šiol 
rengdavome. Turiu mintyje 
žmonių sutraukimo klausimą.

Mes surengiam gražius pik
nikus savo turiniu, bet ne vi
suomet mokame skaitlingiau 
publikos sutraukti. Juk neuž
tenka tik nutarti rengti pikni
ką, ar ką kitą, ir kartą į laik
raštį paduoti, — o daugiau jo
kių priemonių nesiimti. Reikia 
pridėti daug platesnį organiza
vimo darbą. Tik tuomet pa
sieksime daug platesnę žmonių 
dalį, ir parengimas bus tikrai 
skaitlingesnis datyviais. Pikni
kas turi būt rengiamas ne vien 
tik “saviem.”

Antras Piknikas
Antras šių metų piknikas 

kliubo yra rengiamas šio mėne
sio paskutiniam sekmadienį — 
liepos-July 28 dieną, toj pačioj 
puikioj Fraimano girioj, Acton 
Road, Westford, Mass.

Išrodo, kad prie šio pikniko 
• visas prisirengimas jau einasi 

kitaip. Jau dabar galima ma
tyti, jog šis piknikas — liepos 
28, bus daug didesnis svečiais 
ir programa dėl visų atsilan
kiusių.

Angliško darbininkiško laik
raščio: The Worker skaitytojai 
irgi nusitarė su rengt gražų pik
niką, tik dar dienos nėra pas
kirtos. Taigi Lietuvių Piliečių 
Kliubo piknike July 28, jau bus 
žinoma ir ten jau bus pagarsin
ta, kada rengiamas The Work
er piknikas.

Kurie dalyvaus kliubo pikni
ke, ten sužinos ir daugiau įdo
mių dalykų, kurių čia neiškel- 
sime dėlei vietos taupinimo.

Aš manau, bus visiems pra
vartu įsitėmyti, jog mūsų nau
jos Kliubo vietovės adresas yra 
14 Tyler St., o ne šešioliktas 
numeris, kaip kad iŠ pradžių 
buvo rašyta, nes Kliubui įdėtos 
atskiros durys su erdviais ce
mentiniais laiptais ir duotas 
Num. 14. Kurie norėsite nuva
žiuoti į rengiamą pikniką, pri
būkite į Lietuvių Piliečių Kliu- 
bą, 14 Tyler St. ir iš čia bus 
suteiktas nuvažiavimas į pikni
ką. Laikas: 12:30 po pietų.

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

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

Infliacija Vengrijoj dėl 
Kainų Kontrolės Nebuvimo

459 GRAND ST, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

PARSAMDO VIŠTININ- 
KĄ ŽMONĖM GYVENT
Boston. — Viename Bos

tono laikraštyje • įtalpintas

Argentina ir Čilė kreipė
si į Jungtines Valstijas, 
kad išgautų Italijai švelnias 
taikos sąlygas.

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

Liet. Sąjungos Centro Val
dybai. Be mūsų stropios pa
ramos - paskolos C. V. to

NUO REDAKCIJOS. — Drg. Bimba parašė dar 
daugiau papildymų prie savo patyrimų Tarybų Lietuvo
je. Tie papildomieji rašiniai greitai tilps Laisvėje.

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street 
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

K Telefonas Popląr 4110

Dar pusė bėdos buvo su švedų laivu.
į. “Hunter Victory” laivu važiavimas

(m ė už nepapildytus griekus.
Beveik šeši mėnesiai praleista! Daug 

daug pamatyta. Ne sykį grįždamas galvojau: Ką par
sivežu? Ką pelniau dėl visuomenės, dėl didžiojo darbo 
žmonių reikalo? Ar apsimokėjo?

Dabar dar sunku į šiuos klausimus atsakyti. Prieš 
akis stovi didelis darbas. Reikės padaryti pranešimus

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE kiekvieną ŠEŠTADIENĮ

(Trumpi dieniniai užrašai) 
(Tąsa)

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
i MATTHEW A.

BUYAUSKAS

ku. Aš negalėjau matyti pro
gramos, nes be kojų laipioti 
trepais negalima. Tie, kurie 
mate, visi sako, kad buvo puiki 
programa. Sugrjžusieji iš pik
niko sake, kad į tokius piknikus 
kas nedūldieni sutiktų važiuoti. 

Kazys Darbininkas.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8542

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

Telefonas EVergreen 7-1661

ESĄS IŠRASTAS “MIR
TIES SPINDULYS”

toks skelbimas:
“Parandavojamas višti- 

ninkas su šviesa; galima 
padaryt jame tris kamba- • 
rius; nuoma mėnesiui $25.”

jau ir Clinton 
Pirmuoju mus pasvei- 

buvo Pranas Buknys, 
administratorius. Ap
muš visa kuom, jis Ve

prio parko var-

BEKAMPIS SELF-SERVICE
LIQUOR & FOOD STORE

Chapel Avenue Merchantville, N. J.
Telephone Bell Merchantville 8-1082

Budapest, Vengrija. —Be 
saiko pabrango Vengrijoj 
reikmenys, ir jos pinigai 
pengai liko beveik bever
čiais todėl, kad vengrų val
džia netvarkė prekių kai
nų, sako žinovai. Pirm karo

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

užgyrimu reikia sveikinti : 
šis gražus ir būtinas žygis, 1 
kuris pavestas C. V. įvyk- i 
dyti. Nuosavo namo reika
las jau senai buvo pribren- : 
dęs, ir neat idėliojamas. ! 
Daugelis iš mūsų prikaišio- 1 
davome organizacijų vado- i 
vybėms už jų “apsileidimą”, 
kad jos nėjo prie mūsų se- ' 
nai siūlomo realizavimo: 
nuosavo namo nupirkimo. . 
Draugai, pirmieji žingsniai 
jau pradėti, bet priešaky 
stovi visas darbas, sukėli
mas 33,000 pesų ir trumpoj 
ateityj. Paviršutiniai žiū
rint atrodo, kad tie 33,000 
tai gana pesų krūva ir jos 
sukėlimas yra sunkokas, bet 
jeigu mes geriaus panagri
nėsime, tai matysime, kad 
nėra taip jau baisu. Nepa
mirškime, kad turime pla
čią pažangiąją kolonijoj vi
suomenę ir nemažą skaičių 
prietelių; tai skolinant tik 
po 100-200 pesų bematant 
susidarys ta stambi suma, o 
mes matome, kad yra ir’ to
kių prietelių, kaip: P. Ta- 
lalis, J. Galickas, J. Igunas 
ir kiti, kurie atėjo į talką- 
paskolą ne su šimtine, bet 
su tūkstantine ir net su pus
antro. Reikia tikėtis, kad 
tokių rėmėjų, kaip virš mi
nėti, bus ir daugiau, kurie 
paseks draugų pavyzdingą 
pradžią. Jeigu mes visi tik 
biskutį pasispausime, kas 
šimtinę, kas tūkstantinę, tai 
nepajusime, kaip tie 33,000 
bus sukelti, o su tuo bus į- 
vykdytas didelis ir • gražus 
darbas; nupirktas nuosavas 
namas — Lietuvių Liaudies 
Namas, kuriuo džiaugsimės 
ne vien mes, bet ir mūsų 
jaunoji karta.

Draugai-ės ir prieteliai! 
Didelis, gražus ir naudingas 
darbas jau pradėtas ir jo 
pravedimas pavestas Arg.

/ i /
j ■ ' l

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mu« 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

’ už dolerį duodavo 5 pengus, 
o' dabar už dolerį siūloma 
bilionai ir trilionai pengų.

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

Kovo 21:
Tas pats vėjas stumte stumia mūsų laivą pirmyn. Į 

valandą padarome daugiau aštuoniolikos mylių. Dėlei 
prekybinio laivo, greitis nepaprastas.

Gerai išsikalbėjau su jaunu vyruku iš Kansas vals
tijos. Jūrininku jis tarnauja nuo 1940 metų. Jo seni 
tėvai gyvena prie nedidelio miestelio. Tik labai retai jis 
galįs juos aplankyti, nes Kansas toli nuo visų uostų. Štai, 
kad ir dabar, kai visi kiti jūrininkai planuoja dieną ki
tą praleisti namie su savaisiais, šis jaunuolis negalės pa
siekti savo tėvus.

Darbą jis turi labai gerą, jo “komandoje” dirba try- 
liką darbininkų. Jų darbas prižiūrėti, kad viskas laive 
būtų tvarkoje. Jei kur kas reikalinga pataisyti ant de
nio, jų pareiga tatai padaryti. Dabar keletas jų skuta 
denio surūdijusį viršų ir maliavoja raudonai. Šis vyru
kas sako: Keista, kaip žmogus pripranti prie laivo. Nori, 
kad jis gerai ir švariai atrodytų. Darbas nesunkus. Jū
rininkai uždirba gana gerai. Paprastas darbininkas gau
na $155 per mėnesį ir maistą. Darbai, kurie reikalingi 
pasilavinimo, daug geriau apmokami. Pavyzdžiui, vy
riausias inžinierius į mėnesį gauna daugiau keturių šim
tų dolerių.

Organizuoti jūrininkai uždirba daugiau, negu neor
ganizuoti. Paprastas darbininkas neorganizuotam laive 
gauna apie $40 mažiaus per mėnesį. Daugiausia jūrinin
kų priklauso CIO unijai.

Praėjo tie laikai, kuomet jūrininkai buvo auka laivų 
kompanijų.

Įstojimas į uniją $50, o mėnesinė mokestis $2.
Tik dabar perskaičiau Pearl S. Buck knygą “The 

Good Earth”. Knyga išleista prieš keletą metų. Jau ir 
filmą aš jos buvo padaryta ir turėjo didelio pasisekimo. 
Su šia knyga Buck labiausia ir pagarsėjo. Reikia pasa
kyti, kad knyga gražiai ir įspūdingai parašyta. Už ją 
autorė yra gavus Nobelio premiją. Iš jos skaitytojas 
daug ką išmoksti apie chiniečių gyvenimą! Pamatai jų 
nepaprastą prisirišimą prie žemės, jų šeimos gyvenimo 
papročius, kurie mums labai keisti ir sunkiai supranta
mi.

Autorė kalba apie vieną šeimą, kuri iš labai biednos 
pasidarė labai turtinga. Kaip visur, taip ir Chinijoje 
prie kapitalistinės santvarkos, laimingas tas, kuris tur
tingas. Wang Lung, Buck knygos “herojus”, pamiršo 
savo vargingą kilmę, kai praturtėjo. Jis pastūmė šalin 
savo darbščią žmoną ir pasiėmė sau gražuolę už sugulo
vę. Kai ta paseno ir nutuko, jis, jau 70 metų sulaukęs, 
ją “pamiršo” ir pasiėmė už sugulovę vergę gražuolę 20 
metų! Nei sūnai, nei niekas kitas negalėjo jam nieko 
pasakyti, nes jis namų ir šeimos viešpats, jis visų jų gal
va ir užlaikytojas.

Kovo 23:
Šaltas, bet saulėtas, gražus rytas. O mes stovime 

Baltimorės prieplaukoje nuo trečios valandos ryto. Val
gant pusryčius, klausiu kapitono: O kaip ilgai dar čia 
stovėsime, nepasiekę kranto? Jis paaiškina: mūsų lai
vas neturi vietos, ją užėmęs yra kitas prekybinis laivas 
ir turėsime laukti gal net iki pietų ar ilgiau, kol jis iš
plauks ir mums tą vietą užleis.

Niekam tas nepatinka, visi nervuojasi. Jūrininkai 
nori bėgti nuo laivo į miestą. Kiti gyvena toliau už Bal
timorės, ir norėtų parvažiuoti namo pas savuosius, bet 
turi čionai stovėti be jokio užsiėmimo. Kiti nori pasileis
ti po miestą ir smarkiai paūžti, kaip paprastai jūrininkai 
uostuose daro. Mes keleiviai esame tikrai supykę. Argi 
negalėtų atsiųsti mažą laivelį ir mus paimti? Mes tik 
dvylika tesame. Mažiau kompanijai, rodos, kaštuotų to
kio laivelio nusamdymas, negu mūsų porą kartų pamai- 
•tinimas. Bet šioje kelionėje aš jau patyriau, kad preky
biniu laivu plaukią keleiviai,y ra pamiršti sutvėrimai, ma
žai kas jų paiso. Ir kur reikia ir kur nereikia, stovėk ir 
lauk. Kompanija iš tokių keleivių biznio mažai tepada
ro. Aš net nesuprantu, kokiems galams ji juos iš viso 
priima ir su jais turbavojasi.

Valdžios gydytojas pribuvo į laivą anksti. Bet tai 
tiktai formalumas. Nieko jis neegzaminavo, nei vieno 
sveikatos netikrino! Pasižiūrėjo į pąsportą, paklausė, 
ar nebuvai smarkiai paskutiniais laikais susirgęs ir eik 
sau...

Visi norime, kad į laivą pribūtų muitinės žmonės 
ir mūsų bagažą patikrintų, paskui nereikėtų vėl laiką eik
voti ir bagažą atraišioti. Bet argi jie tatai .padarys?

Bet svarbu, kad visgi ilga ir sunki kelionė pasibai
gė. Pikta, kad laivas neplaukė į New Yorką. Iš čia rei
kės New Yorką ir namus pasiekti traukiniu.

Kai dabar pamąstai apie tas kelioliką paskutinių 
dienų, atrodo, kad jos buvo tiktai nemalonus sapnas. 
Taip norėjosi pasiekti uostą, tiek atsibodo laivo supi
mas, ūžimas, vartaliojimas ir bangų šniokštimas! Kar
tais atrodydavo, kad valandos pavirsta dienomis. Bet 
dabar atrodo, kad laikas prašvilpė žaibo greitumu... Tiek 
tik žinau: Niekados daugiau nebeplauksiu prekybiniu lai-

Bet šiuomi 
būva didelė

bent jau didžiosiose kolonijose. Rezultatai pasirodys tik 
vėliau. Reikės smarkiai padirbėti dėl suteikimo taip bai
siai nuniokotai Lietuvai daugiau paramos. Reikės Ame
rikos lietuvius supažindinti su Lietuvos žmonių reikalais, 
su jų problemomis ir pastangomis prikelti kraštą iš karo 
griūvėsiu. Ar jie supras tą didįjį reikalą?

O suprasti nelengva, pasakysiu, labai sunku, nebu
vus ir savo akimis nepamačius, savo ausimis negirdėjus. 
Ir man prieš pusę metų karas ir karo sugriautų kraštų 
reikalai buvo labai abstraktus dalykas. Dabar kas kita. 
Dabar turiu apytikrį vaizdą — toli gražų nepilną, nes 
juk faktinai kiek plačiau tik vieną Lietuvą tepamačiau. 
O karas ir vokiškasis fašizmas siautėjo desėtkais sykių 
didesniuose plotuose ir padarė šimtais sykių daugiau ža
los, atnešė daugiau nuostolių. Gal niekad niekas nepa
jėgs tuos visus nuostolius apskaičiuoti, tas visas žmonių 
kančias surašyti ant popierio. Tai negalimas daiktas. 
Nėra tokio proto, kuris galėtų pilnai viską atvaizduoti.

Pavažinėti pokarinėje Europoje, pamatyti karo su
griautą Lietuvą buvo didelis ir įspūdingas patyrimas.

atmin-
Galvoju dabar: Kas bus po keleto metų nuo 

Kas ir kaip pasikeis? Koks tada bus Lietuvos

Ir kelionė ir įgytieji įspūdžiai nebeišdils iš 
ties.
dabar ?
gyvenimas,zkokios bus jos žmonių nuotaikos? Svarbu ir 
žingeidi! bus pamatyti. Bet ar turėsiu progos? Išleis
dami Lietuvos draugai sakė: Už kelių metų viskas bus 
kitaip, atvažiuosi ir nebepažinsi Lietuvos. Ji bus pri
kelta ši griuvėsių. Joje klestės naujasis gyvenimas.
\ Aš jais tvirtai tikiu. Tik abejoju, ar man teks tatai 
Asmeniškai pamatyti. O gal ir teks... Ką gi gali žinoti. 
Bent jau visuomet pasiliks troškimas pamatyti ir paly
ginti, kas buvo, ką mačiau 1946 metais ir kas yra dabar 
(kada?).

Argentinos lietuvių Vie
nybėje skaitome:

Praeitame Vienybės nu
mery mums teko skaityti j gražaus darbo negales įvyk- 
Arg. Liet. Sąjungos L. L.! dyti. Jeigu mūsų pažadais 
Centro valdybos praneši- i organizacijos,. ypatingai 
mas, kad jau užpirktas nuo-1 Argentinos Lietuvių Sąjun- 
savas namas — Lietuviu I ga pasitikėjo ir tuomi rem- 
Liaudies Namas. Tame pa- damosi pradėjo tą didelį 
čiame pranešime C. Valdy- žingsnį, tai mes privalome, 
ba.kreipiasi į savo prietelius tuos savo.pažadus tinkamai 
ir rėmėjus kviesdama stro- išpildyti ir dar.su kaupu, 
piai ateiti į talka su savo Tai nėra taip jau didelė 
parama-paskola, kad tinka- sunkenybė, tik. reikia dali
niai pravedus galutinas na- į giaus susikaupimo ir rupes
nio nupirkimas. ! tingumo. Dirbkime patys ir

Su didžiu džiaugsmu ir kvieskim savo draugus pri-
sidėti prie šio darbo — pa
skolos, kuri su pilniausia 
garantija ir sulig nustatyto 
laiko bus visiems grąžina
ma. Tos sumos sukėlimas 
priklausys nuo mūsų pačių 
darbo vedimo ir rūpestin
gumo, kaip daug dirbsime, 
jieškosime, taip greit sukel- 
sime. Dirbkime patys, o ne
laukime, kad kas už mus 
padarytų ir vėliaus didžiuo
tis svetimu triūsu. Dirbki
me, kaip tos skruzdės, ku
rios nešdamos po mažą , ša
pelį suneša didžiausį 
skruzdėlyną, taip mes sko
linkime kiek kas išgalėdami 
ir tuomi greitu laiku sukel- 
sime tuos 33,000 pesų.

Draugai ir draugės, ne
leiskime nei valandėlės lai
ko, bet stokime visi į darbą 
už sukėlimą tos paskolos, 
kad atėjus paskirtai, dienai 
be didelių rūpesčių C. V. 
pilniausiai galėtų baigti vi
sus ir galutinai pirkimo do
kumentus. Visi ir visos į 
darbą, už nuosavo — Lie
tuvių Liaudies Namo galu
tinį nupirkimą.

Juozas Baltušninkas.

B ALi

1 Ate

Įspūdžiai iš 30-tos Birželio

Suniuręs sekmadienio rytas, 
o dangus apsitraukęs banguo
jančiais ir lietų žadančiais de
besiais. Prie “Boro Bar” svetai
nes susirinkusioj publikoj ne- 
pasiganėdinimas, bet su tvirta 
nepasidavimo viltimi. Jau ir 
busas atidundėjo ir akimirkoj 
prisipildė pasažieriais. Mudu su 
Jerium Bakūnu, važiuojame 
automobiliu kaipo pravadyriai 
—kelio rodytojai. Jau ir oras 
išgiedrėjo ir .viskas lėmesi itin 
pagal orderi.

Pasiekėme 
Parką, 
kintoju 
Laisvės 
rūpinęs
la nusiskubino 
tų, vėl sveikinasi su atvykstan
čiais svečiais ir duoda įvairius! 
nurodymus. Be perdėjimo sa
kysiu, kad jis per ištisą dieną 
pakratė ranka bent tūkstan-į 
čiui. Tai veiklus ir- savo par
eigoms tinkantis gaspadorius 
tas mūsų drg. Buknys.

Apie penktą valandą Clinton! 
didysis parkas pasidarė per-i 
mažas. Ta didžiulė Laisvės į 
pritarėjų minia kaip kokia jū-’ 
ra banguoja parko erdvėje. į 
Man buvo labai malonu pasima-| 
tyt su senais lietuvių veiklos! 
veteranais, kurių daugelio ne-[ 
buvau matęs jau per keletą me-j 
tų. Ir ne -tik Brooklyno apy-l 
linkės, bet ir iš tolimesnių ko-, 
lonijų susitikau savo senovės! 
draugus ir pažystamus.

Mano miesto stalas skaitant 
iš eilės buvo No. 1, ir ilgiausias! 
stalas visame parke.

Namo grįžome jau vidurnak
tyje, visi puikiausiai pasiganė-

PHILADELPHIA IR APYLINKĖJ
Philadelphijos ir apylinkes draugai ir pažįstami užkvie- 
čiami atsilankyti ant atidarymo Self-Service moderniš
kiausios krautuvės. Bus išstatyta, padėta išpardavimui 
$15,000.00 tavoro-prekių. čia bus išdėta ant pardavimo 
tokių prekių, kur labai mažai randasi kitur, čia gausit 
visko, kas tik reikalinga prie stalo, čia gausite snapso, 
vyno, likerių, pasirinkimas kuodidžiausias! O alaus, tai 
galite gauti kiek tik norite.

Išpardavimas Prasidės Liepos 18 d., 7 v. vak.
Dėlei patogumo krautuvė ketverge, pėtnyčioj ir su- 

batoj bus laikoma atidaryta iki 10 vai. vakaro.
Organizacijos arba pavieniai, kurie rengsite pikni

kus, bankietus arba vestuves, kreipkitės prie mūs, o 
mes pilnai užtikriname, kad čia gausite šnapsą, alų, 
vyną, mėsą ir viską, kas tik reikalinga. Adresas:

Du Kolombijos oficieriai 
sakosi išradę mirties spin
dulį, kuris galįs iš tolo su
naikinti žmones ir kitus gy
vius. Po poros mėnesių jie 
parodysiu Kolombijos pre
zidentui, kaip veikia tas iš
radimas. Kolombijos res
publika yra Pietinėje Ame
rikoje.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus fDarome ir Pritaikome Akinius.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

dar.su
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Atskaita Dovanu Lietuvos Žmonėms
Nuo Gegužės

Jonas Ragauskas, Shelton, Conn. __ 
Komiteto įeigos (per A. Bimbos mar

šrutą) ________________
A. Mason (per A. Bimbos prakal

bas), New Haven, Conn. ___
Anna Stakenienė, Freesoil, Mich. 
LPTK, Binghamton, N. Y. (Ig. Liu

žinas, ižd.) ____________
J. J. Daujotas, E. St. Louis, Ill._
LPTK, Waterbury, Conn, (per A.

Bimbos prak., J. Strauss, ižd.) 
LPTK, Kenosha, Wis. (Paul Sprin

dis) _________________
St. M. Liesis, Saginaw, Mich.-----
J. Pointka, Wilmerding, Pa.--------
Jonas ir Katrina Lutackai, Plymouth, 

Pa. _________________
Andy O’Boyle, Lost Creek, Pa.-----
S. J. Antanaitis, Lewiston, Me.-----
Moterų Apšvietos KI., Los Angeles,

Calif. (M. Bush) ___________
Geo. Stanley, Amsterdam, N. Y.

(per A. Bimbos prak.) -----
LPTK, Bayonne, N. J. (P. Janiūnas,

per Bimbos prak.) -------------
A. Deveikis, Burlington, N. J.-----
John Sidaras, Brockton, Mass------
S. Paulenka, Lowell, Mass, (blanka) 
P. B. Kaupas ir A. Mališauskis, Mus

kegon Hts., Mich. ---------------
P. A. Jatul, Stoughton, Mass, (var-

dai tilpo) -------------------------
Andrew Kučinsky, Marion, Ill.-----
Anna Philipse, Stamford, Conn. — 
LPTK, Bridgeport, Conn, (per A.

Jocį) -------------------------- - —
A. A. Paskevich, Valier, Ill.--------
M. Daubaras, Chester, Pa.-----------
Geras Lietuvos žmonių Draugas, 

Toronto, Canada -----------
LPTK, Rochester, N. Y. (J. Stanley) 
V. Sutkienė, San Francisco, Calif.

(blanka) --------------------------
Nuo Pabaltijos Parengimo, San 

Francisco, Calif. (V. S.) -
Joe Winski, West Frankfort, 
Fr. Balčiūnas, Easthampton,
Justyn Butville; Philadelphia, Pa. 
Joseph Werbela, Earlville, N. Y. .... 

f Mezgėjų Kliubas, Rochester, N. Y. 
(per A. Bimbą) ----------

Vladas Daukša, Grand Rapids, Mich. 
LDS 9-tas Apskr., Springfield, Ill.

(S. Senkus) ----------------------
Sugrąžinta nuo Brandon Films, New

York, N. Y._______________
LPTK, iChicago, Ill. (J. Pauliukas) 
Petras ir Marė Urbantas, Detroit 
Antanas žurinskas, B’klyn, N. Y. 
Liet. Moterų Kliubas, Gardner, Mass.

(K. Aukštakalnienė) -----------
Dr.' S. Feldman, Newark, N. J. (per

Geo. Jamison) -------------------
August Stravinskas, Plymouth, Pa. 
LPTK, Pittsburgh, Pa. (J. Urbonas) 
LPTK, Grand Rapids, Mich. (A.

Daukša __________________
Scottville Draugai, Scottville, Mich.

(A. Daukša) ----------------------
LPTK, Elizabeth, N. J. (B. Makutė- 

nienė) ----------------------
LPTK, Wilkes - Barre, Pa. (drg.

Kaspar) ----------------------------
LPTK, Newark, N. J. (K. Žukaus

kienė, nuo Bimbos prak.)-
Susninkų Jurgis ir žmona, New

Britain, Conn. ---------------------
Juozas Ramanauskas, Minersville,

Pa. (prisiuntė jo žmona juozo 
atminčiai) ---------------------

LPTK, Scranton, Pa. (K. Genys, nuo 
Bimbos prak.) -------------

Petras ir Isabelle Anuškevičiai, New- 
wark, N. J. ___________

M. Baltrušaitis, Seattle, Wash., pas
kelbta) _______________

LPTK, Haverhill, * Mass. (A. Pere- 
son)

LDS 4 kuopa, Nanticoke, Pa. (E. Ci-

Detroit, Mieli

Iii. __
Mass

Iki Liepos 1946
$100.00 bulskienė)

LPTK, Chicago, III. (J. Pauliukas)
25.00

1919.26
151.00 Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugija

Grand Rapids, Mich. (A. D.) 200.00
726.00 J. Ruseckas, Brooklyn, N. Y. 25.00

66.00 LPTK, Shenandoah, Pa. (S. Kuz
mickas) 1212.00

265.00 LDS 46 k p., Central Brooklyn, N. Y.
85.00 (J. Weiss) 25.00

Jonas Velička, Jamaica, N. Y. 25.00
1000.00 Eva Valley, New Britain, Conn, (bl.) 

C. Stashinsky, New Kensington, Pa.
115.70

742.92 (vardai tilpo) 116.00
51.00 Leonas Tocionis, Brooklyn, N. Y. 25.00

100.00 Vincas Kelmelis, Torrington, Conn. 19.00
Frank Goodrich, Herrin, Ill. 10.00

25.00 John Kusilka, New York City, N. Y, 10.00
5.00 LPTK, Brooklyn, N. Y. (K. Rušins-

30.00 kienė)
Liet. Moterų Apšvietos KI., Brook

364.00

50.00 lyn, N. Y. (M. Wilson) 
Jurgis ir Antanina Zablackai, Mas-

80.77

100.64 peth, N. Y.
Pranas, Pranutė ir Adelė Pakal

25.00

987.30 niškiai, Maspeth, N. Y., 25.00
3.00 F. Barauskas, Saginaw, Mich. 1.00

25.00 J. Sakalauskas, Detroit, Mich. 50.00
145.00 LPTK, Hartford, Conn. (W. Brazaus

kas) 1645.00
168.50 Jonas ir Veronika Repsevich, Rich

mond Hill, N. Y. 10.00
161.00 LPTK, Hartford, Conn. (W. Bra-

3.25 kas) 161.00
100.00 LPTK, Brooklyn, N. Y. (K. Rušins-
100.00 kienė, nuo filmų) 100.00
100.00 Geo. Malinskas, Brooklyn, N. Y. 1.50

5.00 John Stanukinas, Wausaukee, Wis. 10.00
10.00 LPTK, Detroit, Mich. (drg. Litvi-

nienė) 5000.00
100.00 United Lithuanian Society, Stough
736.52 ton, Mass. 50.00

Ona Rudzinskas, Hartford, Conn. 25.00
300.00 Stanley Jasilionis, Binghamton, N.

Y. (paskelb.) 25.00
200.00 LPTK, Methuen - Lawrence, Mass.

25.00 (V. Taraškiene) 744.10
10.00 LPTK, Paterson, N. J. (J. Bimba) 474.00
10.00 Petras ir Ona Butkevičiai, Worcester,
10.00 Mass. 50.00

A. Krajauskas, Spring Valley, Ill. 7.00
563.00 L^TK, So. Boston, Mass. (S. Rai-

f; nn nard) 2722.75

77.00

Detroitieciy. Aukos Vilniaus
Medicinos ir Vėžio Ligos In

stituto Įrengimui
Birželio 9-tą dieną, Detroite, 

Ant. Bimbos apie Lietuvą pra
nešimo mitinge, aukojo seka
mai :
Po $200:
Detroito Lietuvių Kliubas 
Jonas ir Julė Daukai.
Po $100:
Detroito Liet. Aido Choras 
Detroito Liet. Moterų Pažangos

Kliubas
Detroito Liet. Radio Kliubąs 
Mikolas Biršėnaš, iš Coldwater,

Mich.
Pr. Gustaitis
K. ir N. Tarnas i ū na i
M. ir R. Padolskiai
J. ir M, Koch 
Dr. ir U. Palevičiai 
Vincas Marozas 
J. ir O. Valavičiai 
P. Gudelis
A. Gotautas ir S. Glicbus.

Našlių ir Gyvanašlių Kliubas 
aukojo $75.
Po $50:
A. ir P. Jakščiai
A. M. Metelionis 
Juozas Markūnas 
Dom. Ruginis
P. ir V. Smalsčių šeima 
A. ir O. Demskiai 
Juozas Musteikis
J. ir E. Ulinskai
V. ir A. Radžiai
M. ir T. Masiai
M. Jagminas
J. ir K. Terzai
S. J. Tvari jonas
V. Steponkevičius.

F. Biržinis
Ant. Mitrikas 7
Z. Ramanauskas
F. ir S. Nakai
D. Grina
K. Ramanauskas
J. Petkevičius
A. ir O. Tumosai
J. Pocius
J. ir S. čiučiukeyičiai
J. Bubliauskas
B. ir K. Kraptavičiai
J. ir N. Kurauskai
K. ir E. Radzevičiai
J. Staras
M. ir U.Juškai
V. Kirvela
Ant. Jurkonis
J. Adomaitis
S. ir N. Astrauskai
J. Vilkelis
J. ir A. Klimavičiai
Ch. ir M. Tvaskai
K. Rinktinas
K. ir O. Rakašiai
Michigan L. L. D, 10-tas 
apskritis.
Po $20
G. ir Z. Rimeikai
J. ir M. Povilaičiai
P. ir II. Lyben
Al. Gutzeit
Po $15:
L. D.S. 21 kp. Nariai
Alma Brent
Anna Virbilas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA DAILYDŽIŲ
$1.87</2 l VALANDĄ; DEVYNIŲ VALANDŲ DIENA

Prie Namų Statybos. 6 iki 8 mėnesių darbo, princeton, New Jersey.
TELEFONAS PRINCETON 2805.

WILLIAM L. CROW CONSTRUCTION CO.,
P. O. Box 643, Princeton, N. J. (162)

Penktas Puslapiu

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Amerikos Atstovas Drauge 
Su Franku Medžiojo

Madrid.—Jung. Valst. am
basadom pavaduotojas Ph. 
W. Bonsai tris dienas me-

190.00
7443.95

25.00
5.00

25.00

5.00 
25.00 

190.00

1733.50

394.00

65.50

408.85

2057.86

50.00

25.00

495.82

100.00

165.00

374.00

į centrą 
$6000.00.

rodo dau- 
Reiškia, yra

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Po 10:
P. Masiokas, A. Straigis,

W. Ūdras, M. Bivainis, J. Sa- 
muolionis, R. Skarupskas, J. ir 
T. Jakai, V. ir A. Pakutinskai, 

Kalina u s k a i, 
Jur. Palubinskas,

M.

pelną nuo bankieto ir prakalbų 
įžangos, pasiųsta 
Brooklynan, lygiai

Pinigų skaitlinė 
giau, negu vardai,
praleista kieno nors vardas per 
vardų užrašinėtojų neapsižiūrė
jimą.

Prašome aukojusių, kurie pa- 
tėmysit, kad jūsų vardas pra
leistas, tuoj pranešk it komiteto 
sekretorei M. Ginaitienei. Tele- 
fonuokit: Un. 2-9216 ir bile 
klaida bus pataisyta.

L.P.T. Komitetas, vardu Lie
tuvos liaudies, taria širdingiau
si padėkos žodį visiem, kurie 
taip puikiai rėmėt šį taip di
džiai svarbų ir prakilnų tikslą.

L. P. T. K. Detroito Skyrius.

Miguel De Cervantes 
Saavedra

MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ ATKAR

PŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

9-11 BOERUM ST.. BROOKLYN.
(161)

5
MOTERYS VALYTOJOS

P.M. iki 11 P.M. 30 vai., 5 dieifų savaitė.
The F. & M. Schaefer Brewing Co., 

430 Kent Ave., Brooklyn.
(160)

RAKIETA 83 MYLIAS 
AUKŠTYN

White Sands, N. M. — 
Amerikos kariniai eksper
tai iššovė vokiečių rakietą 
V-2 83 mylias aukštyn. Ra- 
kieta svėrė 14 tonų.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 14 
d. liepos, po 29 Endicott St., 10 vai. 
ryto. Prašau draugų dalyvauti su
sirinkime. J. M. Lukas. (160-161)

S. Meison, Waterbury, Conn.:
Ipolitas Kutelis, $5. Pranas Zi- 
kas, $3. Albertas Cepurna, $2. 
Vincas Mališauskas, $1. Viso

LPTK, Brockton, Mass. (K. Che- 
reška)

Lietuvių Pasilinksminimo Kliubas, 
Hillside, N. J. (K. Yanušis)

LPTK, Elizabeth, N. J. (B. Makutė- 
nienė, nuo filmų)

LPTK, Worcester, Mass. (M. Su
kackienė)

Juozas Matukas, Shenandoah, Pa. 
LPTK, Brockton, Mass. (Paul Baron) 
LPTK, Methuen, Mass. (V. Trask) 
LPTK Cent. įeigos (per A. Bimbą-

Detroit, Mich.) 
LPTK, Philadelphia, I 
B. Gumauskas, Haver
M. Krasauskienė, Norwood, Mass. 
Antanas Gabalas, B’klyn, N. Y. 
Aleksandras ir Margaret . Valilioniai,

Ft. Lauderdale, Fla. 
Adomas Lasas, Brooklyn, N. Y.
D. M. šolomskas ir ‘šeima, Brooklyn,

V. ir P. Prepiesčiai 
Alex Budgin 
B. ir M. šivokai 
A. ir O. Žilinskai 
V. ir A. Norkai 
J. ir O. Jerackai.

V. ir ls.
Julius Braz,
Ch. ir L. Jasilioniai, Kaz. Kare
vičius, P. ir H. DrUčas, M. Kve
daras, A. Gailiušis, J. Luobikis, 
A. ir I. Olenskai, F. ir B. Ži
linskai, Ray Šarkis, J. Miller, 
Ch. Dargis, J. ir S. Smith, D. 
Musteikis, M. Juškauskienė, J. 
Tamulionis, J. Bagonas, 
Gudaitienė, J. Kuncevičius, 
Erickson - Anskaičiutė, J. ir
Ginaičiai, J. ir K. Ganipraus- 
kai, J. Kiškunas ir L. Valeika.

O.
N.
M.

11.00

30.00

30.00

26.00

140.00
5.00

1446.00
146.37

Zalner) 
ass.

J. Slitski, Rochester, N.,Y.
LPTK, Bridgewater, Mass. (J. Kal

velis)
M. Gružinskienė, Rumford, Me.
Jonas Grušas, Rumford, Me.
Didžio Liet. Kunigaikščio Gedemino

Draugystė, Rochester, N. Y. • 
Zigmantas Davolius, Yorkshere, N. Y. 
LPTK Cent. įeigos (A. Rudis)

L. Kavaliauskaitė,
LPTK, Fin. Sekr

10.00
2255.00

1.00
451.00

5.00

150.00
25.00

25.00
5.00

25.00
5.00

500.00
50.00

1.60

džiojo sykiu su Ispanijos 
diktatorium Franku.

(Prisimena ilgosios Goe- 
. ringo medžioklės drauge su 
buvusiu Lenkijos užsienio 
reikalų ministeriu Becku.)

KĄ DARYTI D>ĖL SKAUSMŲ 
ARTHRITIS 

REUMATIZMO 
jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU-

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 išdirbystės čeverykais vaikščiosite 
kaip oru—airotread čeverykai.

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

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

.Te iru
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO. SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų, pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėžų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsimo tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums nc- 
lėSuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
< 439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’B OINTMENT CO.
P. O. Box Utt; Newark 4,Šfa

Po $25:
J. Guzevičius
A. Malinauskas
M. A. Kašėta
G. ir C. Steponkevičiai
B. ir A. Vareneckai
S. Babravičius
Dom. Ratmanas
F. ir A. Milickai

ir M. JonuliaiP.
J. Bačkulis
I. ir P. Storoniai • 
Alf. Kuprevičius
J. ir A. Aranauskai 
A. ir R. Petruliai
D. Mikalauskas -x.
P. ir E. Ulackai
G. ir B. Brakniai, iš Pontiac, 

Mich.
J. Grūstas 
A. ir E. Šeputis 
V. ir O. Žilinskai 
A. ir O. Adomaičiai 
Albert Mitchell
K. ir E. Nausėdai 
And. Vinaitis
J. ir M. Smitrevičiai 
And. Kvietinskas 
Al. Mieželis
K. ir A. Litvinai 
Kaz. Juodaitis 
A. ir C. Mačiai 
K. ir E. Stankai 
J. Galinskas 
V. Andriuškevičius 
S. ir V. Rusaičiai 
G. ir S. Nausėdai 
Ch. ir E. Juodaičiai 
J. ir M. Birštonai 
M. Gereltauskiene 
J. ir Z. Dantai 
Jake Jacobson 
A. ir M. Andruliai 
J. ir O. Grebi i kai 
Povilas Užunaris 
J. Rudzevich
J. Metrinas
M. ir J. Dobraškis
K. ir N. Aliskevičiai
J. ir D. Mockai
N. ir O. Vaitekūnai
K. ir N. Beliunai 
J. ir O. Vasiliauskai 
Ant. Beniušis 
J. ir P. Bagdonai 
V. ir K. žeimis 
Jur. Janionis 
J. ir T; Gugai

J. Šidlauskas
J. Valiukas
V. ir P. Daubarai
Kaz. Masys
P. ir A. Stasiukaičiai

•rtf'/’’’

'fy.

ir V. Stasiukynai,

Po $5: A. ir F. Levicky, J. Ka- 
šinskas, A. Peters, J. Auiolai- 
tis, A. Dargienė, V. Levanaus- 
kas, J. ir L. Žeimiai, M. Batu- 
levičius, D. Kumpelis, B. Bal
čiūnienė, J.
Drg. Kazys, P. Kembarauskas, 
P. ir A. Anskaičiai, K. Aškinis, 
J. ir M. Rudzevičiai, M. Dubiš- 
kienė, V. Vasiliauskienė, Ch. 
Murrick, J. ir B. Brazauskai, S. 
žusinas, Pr. Smoška, B. Isgan,
O. Krakaitienė, M. Povilaitytė,
P. Stankus, J. Dačolas, M. ir 
A. Sutkai, M. Bacevičienė, M. 
ir J. Jarušinskai, W. ir L. Gu- 
gai, K. Andrušienė, J. Limins- 
kas, Ann Sutkus, J. Palukaitis, 
E. Ramanauskienė, J. Karolis, 
Kaz. Vitaitis, A. Kerutienė, J. 
ii A. šarkai, P. Žilinskas, J. ir 
A. Vaičiulis, J. Vasiliauskas, V. 
Kuzas, J. ir A. Matulevičiai, V. 
šestakauskas, A. Tamošiūnas, 
J. Vasilis, F. ir A. Usoniai, J. 
ir R. Savickai, J. ir E. Paužai, 
M. Repšus, J. P. Vaitkus, J. Ku
kuraitis, P. ir E. Daugėlai, A. 
Griška, U. Jurkevičienė, S. ir 
M. Pangoniai, J. ir O. Masko
liai, D. Pocius J. ir A. Poleskas, 
A. Šabienė, P. Vosilienė, J. 
Rukšienas, S. Vaitelis, J. ir A. 
Urbonai, Kastancijo Kudis, D. 
ir O. Kadiai, Ann Laukzen, 
Kaz. Mizaras, P. ir A. Gyviai, 
J. ir P. Stackwell; J. Kairaitis 
aukojo $2.15. x

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

ryškiausiai atsispindi nuo
taikos, mintys ir jausmai, 
neatsiejamai nuo Renesan
so, to “didžiausio progresy
vaus perversmo, kurį iki 
tol buvo • patyrusi žmoni
ja.” (Engelsas). Neveltui 
“Don Kichotas’’ buvo viena 
pačių mėgstamiausių Mark
so knygų.

Don Kichotas, kaip tei
singai pastebėjo Belinskis, 
niekad nepasens. Argi ne 
Don Kichotai tie pamišę 
bonapartistai, kuriuos tik 
Reichstadto hercogo mirtis 
privertė išsižadėti svajonių 
apie galimybę atstatyti im
periją Prancūzijoje?... At
siranda Don Kichotų ir mū
sų amžiuje. Antai, nelabai 
seniai draugas Stalinas sa
vo intervju su Pravdos ko
respondentu dėl p. Čerčilio 
kalbos, užsiminęs apie “14 
valstybių” karinį žygį priešė 
jaunąją Tarybų Respubli
ką, tuometinius p. Čerčilio 
užsimojimus pavadino don
kichotiškais, nes “istorija 
pasirodė stipresnė už čerči- 
linę intervenciją.” Visi tie, 
kurie nori pasukti istorijos 
ratą atgal vardan mirštan
čiųjų idėjų, atitrūkusių nuo 
žemės ir tikrovės, visi tie, 
kurie “nesupranta realių 
sąlygų ir nori tas sąlygas 
pakeisti taip, kaip jiems lie
pia jų fantazija,” anot drg. 
Stalino, “atsiduria Don Ki
choto padėtyje.”

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. piknikas įvyks liepos 

13, 14 dd.. Liet. Taut. Namo Parke, 
Keswick Rd., prie Winter St. Bus 
šokiai, valgiai, gėrimai. Pradžia 
7:30 v. v, Charlie Thayer orkestrą 
gros šokiams. Sekmadienį, liepos 14 
d., piknikas prasidės po pietų, bus 
muzika, sportų, valgių ir gėrimų. 
Abiem dienom, automobiliam park
ing 
tui.

ir žmonėms įžanga j parką vel- 
Kviečia Kom. (159-160)

SCRANTON,PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. su

sirinkimas įvyks 14 d. liepos, pas E. 
Gcležauskienę, 1210 Blair Ave„ 2 v. 
dieną. Visi draugai dalyvaukite, 
nes turime aptarti apie rengiamą 
pikniką, rugpj. 25 d. Taip pat yra 
ir daugiau svarbių reikalų. P. Šle
kaitis, sekr. (159-160)

PHILADELPHIA^ PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. liepos, 6 v. v„ 735 Fairmount 
Ave. Užsimokėkite už šiuos metus 
duokles kurie dar nemokėjote. Sek
retorė. (159-160) -

PHILADELPHIA^ PA.
LDS 107 kp. rengia pikniką, lie

pos 14 d„ įvyks Mrs. Ona BartaŠie- 
nės darže, 7822 Lyons Ave. Kvie
čiame visus dalyvauti. Olga Fergis, 
Fin. Sekr. (159-160)

EASTON, PA.
L. D. S. 51 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 14 d.. 2 vai. dieną. Lietuvių 
Piliečių Klfube. 631 Walnut Street. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti su
sirinkime. Evelyn Farion. Sekreto
rė. (159-160)

HARTFORD, CONN.
Amerikos Lietuvių Demokratų 

Kliubo susirinkimas įvyks liepos 12 
d., 7:30 v. v., 227 Lawrence St. Visi 
nariai dalyvaukite, turėsime svarbių 
reikalų aptarti. F. J. Repšys, sekr. 
(159-160)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prie namų 

darbo, pageidaujama, kad būtų pa
ranki. Arba gali atsišaukti ir mer
gaitė, nejaunesnė kai 17 m. am
žiaus. Turi būti švari ir patyrusi 
prie lengvo stubos darbo. Mokestis 
gera. Labai gerai vakacijai prie 
jūrų. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis pas: Mrs. Raktis, 
413 E. 17th Street. North Wildwood, 
N. J. Telefonas Wildwood 10261.

(159-164)

Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo
Moterų ir Vyrų Atydai!

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

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

r

Po $2: M. Prizgintienė, J. Ni- 
gantas, W. Wallace, J. Kairys, 
V. širvinskienė, J. ir O. Kaza
kevičiai.

Po $1: R. Salinger, C. Ste
ponaitis, U. Kasparkienė, V. 
Kalvaitis, Drg. Bevarde, S. Ga
relis, A. Vitkevičius, T. Jąkie- 
nė, M. Valatkienė, M. Juknienė, 
M. Žigas, J. Aliuškevičius, M. 
Šilas,' J. Garelienė, F. Petrušiū- 
nienė, L. Kaskin, J. Kurauskas, 
J. Dirsė, J. Tutorius, S. Skaviš- 
kis, J. Palukaitis, N. Menderis, 
Cl. Butėnas, F. Braziulis, M. 
Polio, F. Karpšlys, P. Gėdrys,
J. Zigmont, V. Kukįis, A. Ka
minskas, Drg. iš Pontiac, Mich., 
M. Brady, A. Tąmašiūnas, M. 
LinaUskas, J. Linauskas, M. 
Krupinskienė, E. . Nausėdienė, 
P. Vėdrinskienė, H. Rastenis,
K. Lukošienė, J. Mockienė, M.
Varneckienė
Viso aukų $5,835.71

Smulkiais, $6.71.
Pridėjuš

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

plaiskanas. 2. Plaukai pasilieka minkšti kaip šilkas. 3. Pasilieka ant plaukų 
natūralią žvilgėjimas (highlight). 4. Prašalina visokį iš plaukų nemalonų 
prakaito dvokimą ir tik pasilieka malonus Ramuliukų žiedų Shampoo 
kvapsnis. Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo yra padarytas iš 
Cocoanut, Daržovių aliejų (nėra muilo) ir Ramuliukų Žiedų sunkos (ex
tract). Mes užtikriname, kad dar nėra tokio gero Shampoo ant marketo, 
kaip Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo. Mes turime pasitikėjimo 
žmonėse ir užtikriname, kad ir jums jis patiks. Thomson’s Aromatic Ca
momile Shampoo yra labai ekonomiškas dėl vartojimo, iš vieno buteliuko 
galima padarytai nuo 28 iki 30' Shampoo, taip kad kainuotų nuo 3 iki 4 cen
tų vienas Shampoo.

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

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
. Long Island City, N. Y.

t
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darbi-

jo mir-
Bessie

New
I Iii Ima-

šeštas Puslapis

Laisvės Pikniko 
Dovanos

Laisvės piknike, Brooklyne, 
prie įžangos skiriamos dova
nos išėjo šiem asmenim :

Pirmą dovaną $5; No. 735,
J. žemaitis, 291 Gold St., 
Brooklyn, N. Y.

Antrą dovaną $3; No. 532, 
C. Karpavich, 110 Wyona St., 
Brooklyn, N. Y.

Trečia dovana, $2; No. 370, 
P. Taras, 442 Westfield Ave., 
Elizabeth, N. J.

i

Dokininką Darbai
Pavojingi

Dokininkai turėtų gauti 
daugiau niokesties ir geresnes 
darbo sąlygas.

Dokų darbininkas, darbi-

Tikisi Unijistą Uždėti 
Ant Baloto

TOMORROW’S MEXICO

Hillmano Kūnas Pašarvotas
I Carnegie I lai!

Sidney Hillman, Amalga- 
, muitų linijos prezidentas, pa- 
I šarvotas Carnegie Hall, New 
Yorke, nuo 1 valandos ketvir
tadienį iki 12:30 penktadienį, 
liepos 12-tą.' įleis tiktai su ti- 
kietais, kuriuos unijistai ir ki
tu atitinkamų įstaigų žmonės 

.gaus per uniją.
Laidotuvių apeigos įvyks 

penktadienio popiečio 2 vai., 
• vadovaujant rabinui Stephen 
S. Wise. .Laidos Westchester 
Hills kapinėse. Amalgameitų 
General© Pild. Taryba patar
naus garbės palydovais - kars
to nešėjais.

Hillmanas mirė staiga 
pos 10-tos 

j sarnamyje

lie-
va-ryto 8:40, savo 

Point Lookout, 
ninku dienraščio Daily Wor-;^; Staiga, tačiau tikėtai. Šii- 
ker korespondentas tame laik- 'riies atakų jis buvęs ne kartą 

suimtas ir seniau, jau per ke
lis metus sirginėjęs. Gydytojo 
buvęs patartas gyventi ramiai A V WJ VJ I * 1

metu Pats kartą žadėjęs pata- 
iš kiekvienų keturių bū- ,r’ma pildyti, bet neištesėjęs.

Ir savo mirties rytą Hillma
nas buvęs atsikėlęs anksti, 7 

i vai. žadėjęs ruoštis važiuoti į 
unijos ofisą, 15 Union Square, 
New Yorke, su Blumbergu. 
Bet skundęsis nesijaučiąs ge
rai, vėl nuėjęs lovon. Blum- 
bergui su Fuchs automobiliu- 
mi atvažiavus jį paimti, žmo
nai nuėjus jam pranešti apie 
jų atvykimą, jis paprašęs pa- 

! šaukti daktarą. Pašauktas gy
venantis kaimynystėj d r. John

Darbo Partijos New 
valstijoj sekretorius, 

Louis Fuchs, AmAlga- 
Unijos sekretorius.

Komunistai Apie 
Hillmaną

Komunistų vadai, naciona- 
liai ir vietiniai, pareiškę, jog 
Sidney Ilillmano mirtis yra 
didžiu nuostoliu darbininkų 
judėjimui.

Komunistai atžymi, kad S. 
Hillmanas nebuvo komunistas. 
Tarp jo ir komunistų tūlais 
klausimais buvo žymių skir
tumų. Tačiau jo progresyvi 
mintis daugeliu klausimų ir 
pasiryžimas už progresyvius 
mierius darbuotis sykiu su vi
sais leido komunistams ben
dradarbiauti su juo daugelyje 
svarbiu ekonominiu ir 
niu veiksmu, liečiančiu 
ninkus ir mūsų šalį.

Hillmanas ypatingai 
tuoj am as už akstinimą 
ninku organizuotai,
klausomai dalyvauti šalies po
litikoje. Tam Hillmanas padė
jo daug jėgų ir parodė, kad 
darbininkai gali turėti nors 
nusver.iamąją pajėgą politiko
je, jeigu dar nepajėgia išeiti 
vyriausiais laimėtojais.

Dėl Ilillmano mirties pa
reiškimus išleido William Z. 
Foster, naci on ai i s Komunistų 
Partijos pirmininkas; Robert 
Thompson, šios valstijos 
nizacijos pirmininkas ir 
gelis kitų įžymių vadų.

kredi- 
darbi-
nepri-

rinkime para- 
baloto vardą 

negro unijos 
senatoriniame 
Yorke, sako, 
jj gaunama 

skai-

¥ W

U)

Darbuotojai 
šų uždėti ant 
Charles Collins, 
veikėjo 21-me 
distrikte, New 
jog parašų, už
daug. Jeigu reikiamas 
čius žmonių išeis parašus rink- 

!ti ir paskui darbuotis už jo 
išrinkimą, jis gali laimėti rin
kimus į New Yorko Valstijos 
Seimelį.

Parašų rinkimas baigsis šį

Nugriuvo Apleisto 
Namo Siena

Būriui vaikų žaidžiant pa
sienyje apleisto namo, 137 E. 
103rd St., New Yorke, griu
vo aptrūnijus plytinė siena. 
Vaikai spėjo pabėgti. Tačiau 
vienai nelaimę mačiusiai mo
teriškei pasirodė, kad ten bu
vo vienu vaiku daugiau, negu 
išbėgo, tad būrys gaisragesių 
ir policistų kasė griuvėsius iki 
persitikrino, kad ten vaiko nė
ra.

žinių teatruose rodomos trumpos filmos 
Rytojaus Meksika.”

Veteranai Protestuoja 
Prieš Anglijos Terorą

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)

CahiH. Gi daktaras skubiai 
pašaukęs į policiją oksigeno. 
Policija su oksigenu pribuvo 
8:01, suvartota 3 kenai, bet 
Hillmanas silpnėjo.

Pranešta buvo ir asmeniš
kam Ilillmano daktarui Mack 
Lipkin, 2 W. 87th St., 
Yorke, bet tas atvyko 
nui jau mirus.

Prie Ilillmano laike 
ties buvo jo žmona
Hillman, duktė ir žentas Sel
ma ir Irving Lerner ir 3 me
tų anūkė Dorothy. Taip pat 
buvo atvykusieji jį vežti į 
New Yorką jo ilgametis drau
gas Hyman Blumberg, Amal
gameitų Unijos vicę-preziden- 
tas ir 
York o 
taipgi 
me i tų

Kita Ilillmano duktė, Mrs. 
Milton Fried, gyvena Paryžiu
je su vyru, Amerikos ambasa
dos tarnautoju.

Paskutinėmis savo gyveni
mo dienomis Hillmanas dėjo 
daug energijos mobilizuoti sa
vo uniją ir abelnai žmones 
kovai už išlaikymą kainų kon
trolės.

Prez. Trumanas ir desėtkai 
žymiausių mūsų šalies uniji
nio ir pilietinio gyvenimo va
dų atsiuntė apgailės pareiški
mus, taipgi gauta daugybė 
apgailės telegramų ir laiškų 
nuo organizacijų, tarpe tų ir 
nuo Komunistų Partijos.
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STEBUKLAS “IŠGYDĖ”

Plešiky Susišaudyme su Policija 5 Pašauti »■

MIRĖ
Valandos:

Tel. SOuth 8-5569

Hospital, Welfare
u z ra

Joseph Garszva
Undertaker & EmbalmerFuneral Home

L7»Sir?»>ii?a\ir/arir?8Yii

vairuotojas 
savo maši-

vis 
kai

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

per kitas 
tebesišau- 
taksika ir 
du sužeis-

Plėšikai iš karto 
galvon dvi kulkas 
ant vietos.

išbėgo iš kafėjos,

orga-
dau-

Trečiadienį j New Yorką iš 
Southampton atplaukė laivas 
Zebulon Vance su 400 karo 
nuotakų ir vaikų.

84-02 Jamaica Avenue
i

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

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

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770 ’

mą .

84th

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr.^Ą. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

skrybėlių mylėto- 
Suzannės Reiny 
E. 64th St., New 
parsiduoda skry-

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

PRIIMS SU “DŪŠIA” 
KŪNU

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Suteikiam garbingas laidotuves

1750
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

i11

Notice is hereby given that Brillc 
Mfg. Co., Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 

' “Brillo” with the Secretary of State 
i of New York, to be used on cleaners 

(146-164)

RANDAVO.JIMAI
Pisirandavoja vienas fornišiuotas 

kambarys ir taipgi light .housekeep
ing kambarys (kur galima pasidary
ti lengvus valgius), su gesu ir van
deniu. Kreipkitės pas Mrs. Swan
son, J89 So. 2nd Sir., Brooklyn, N., 
Y. (159-160)

raštyje nurodo, kad laiva-1 
kroviams ir kitiems doku dar 
bininkams yra daug pavojų | 
būti sužeistais. Bėgiu ] 
vienas iš
na sužeidžiamas. Vienas iš 48 | 
sužeidžiamas taip, kad ne
koks bebus iš jo darbininkas, i 
Vienas iš 560 užmušamas ar 
sužeidžiamas taip, kad nebe
tinka jokiam darbui.

Grupė motinų, kurios neži
nojo, kur jų vaikai tuo tarpu 
radosi, tėmijo atkasėjus griu
vėsių išgąstyje, kad gal jos 
vaikas ten randasi užgriuvęs.

Visuomet reikia atkalbinė
ti vaikus nuo žaidimo apleis
tuose namuose. Jeigu jie yra 
pasmerkti apleisti, tas daroma 
ne be priežasties, bet tikslu 
apsaugoti gyvastį.

Irving Goff, New York o 
valstijos komunistų veteranų 
direktorius, praeitą trečiadie
nį pareiškė užgyrimą sekma- 
dięnį įvyksiančio veteranų 
maršavimo į Washingtoną. Jie 
ten vyks protestuoti prieš Bri
tanijos terorą Palestinoje.

Maršavimą šaukia jo suma
nytojai žydai veteranai, bet | 
maršuos visokių tautų, tikybų . 
ir politinių pažvalgų vetera
nai.

Naktį, liepos 9 į 10-tą, May- 
fair kafejoje, 169 W. 47th 
St., Now Yorke, atėję trys 

! plėšikai ir net be pareiškimo, 
[kad čia apiplėšimas, pradėjo 
vartalioti ten buvusiu links- i 

[mautojų kišenius. Tuo laiku 
■ ton būta apie 20 asmenų, iš 
iu arti desėtkas moterų. Ten 
buvęs 1I.GWU Bokalo' 10-to 
biznio agentas Solly Moss pa
sipriešinęs, 
paleido jo 
ir jis krito

Plėšikai
sušoko į taksika ir įsakė vai
ruotoju “pekliškai skubėti.” 
O bartenderis išbėgo šaukti 

policijos. Policistai Green ir
Colgan radio mašinoje gale 
bloko pavijo taksika. Iššokan

čius iš auto, policistus pasiti-.
ko kulkos iš taksiko. Jie atsi
šaudė. Policistams atbėgo tal- 
kon saugojęs trafiką policis- 

Įtas Fields ir armijos vetera-
Fred MacMurray, Anne nas John Healy. Susikirtime 

Baxter ir Buri įves judrioje paleista/ apie 
spalvotoje vakariečiu filmoje 
“Smoky,” rodomoj Roxy Tea-1 
tre, 7th Avė. ir 50th St., New 
Yorke. Teatras taipgi turi sa
vo baletą, orkestrą ir svečių 
artistų veiksmus scenoje. *

Planuoja Brooklyno centra- 
linėje dalyje budavoti tokias 
patalpas, kurių požemiuose 
būsianti auto stotis, o viršuje 
viskas kita, ko reikia piliečiui 
nuo krikšto iki divorso, šer
menų ii- paskutiniame testa
mente įrašų įvykdymo.

s 35 šūviai.
Pasekmėje šio susišaudymo, 

policistas Green pavojingai 
pašautas, o Colgan biskį už
gautas. Veteranas Healy irgi 
pavojingai pašautas į vidu
rius. Du plėšikai suimti, o

r

AR NORITE BUSAlS VAŽIUOTI Į 
PHILADELPHIJOS PIKNIKĄ?

Philadelphijos piknikas paramai dienraščio Laisvės 
įvyks RUGSĖJO-SEPT. 1 DIENĄ. Po pikniko ant 
rytojaus LABOR DAY švente.

IŠ BROOKLYNO EIS BUŠAI
KAINA Į ABI PUSI $3.00

Tuojau kreipkitės į Laisvės raštinę ir užsisaky
kite sau vietą buse.

Gera Orkestrą šokiams. Įžanga 50c.
Philadelphijos piknikas šiemet bus labai patogio

je vietoje —
Crescent Picnic Grounds

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.
Bus puikus pasilihksminimas, gražus pasimaty

mas su philadelpiliečiais ir po pikniko ant rytojaus 
šventė, tai geras poilsis. Be atidėliojimo UŽSISAKY
KITE SAU VIETĄ BUSE.

Laisvės Administracija.

trečiasis išspruko 
taksiko 'duris dar 
d ant, pasigavo kitą 
pabėgo. Pagautieji 
ti, bet lengvai.

Pirmojo taksiko
Hopkins susirangė
noje už sėdynės ir išgyveno 
visa tą kara neperšautas.

Pagautieji du plėšikai sakė
si esą Milton Shakct, 31 m., 

Dean St.. Brooklyn, ir 
E. Reilly, 30 m., 450 W. 
St., New Yorke. Abu lai- 

Bellevuo ligoninėje po

Smagus pasikozyriavimas no 
už dyką. Devyni vyrai tapo 
areštuoti ir pasimokėjo teis
me po $2 už garsų kozyriavi- 

:15 vai. ryto, 210 Beach 
St., Rockaway.

Tikriausia išgydė nuo tikė
jimo į stebuklais gydymą, 
kaip apsiskundė Paul Carter 
EI, brooklynietis, pas tūlą Ab
dul Rasol, ne gydytoją, jieš- 
kojęs gydymo dalinai supara
lyžiuoto šono.

Kaip jau įprasta, nemokan
tis gydyti niekad neatsisakys 
išgydyti. Neatsisakęs ir Raso- 
las. Jis išaliejavęs paralyžiuo
tą Flo koją, subandažavęs ir 
padegęs bandažus. EI nelau
kė, kol ugnis išvarys iš jo ko
jos ligą ir jį patį iš gyvųjų, 
apgesino koją, prisišaukė pa
galbos ir tapo nuvežtas į ligo
ninę. Gi tas “gudrybėmis” 
“gydytojas” padėtas po $1,- 
000 kaucijos iki kvotimo.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway Ir Stone At«, 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

2118 
John 
50th 
komi
sargyba.

Mačiusieji Moss pašovimą 
20 asmenų klausinėti per vi
są naktį. Iš karto buvę many
ta. kad Moss buvęs nušautas 
del kokių kerštavimų organi
zaciniai. Taipgi daleista, kad 
gal dėl kokių gemblerysčių ar 
rakete. Bet po ilgo tyrinėji
mo policija sudariusi išvadą, 
kad būta paprasto aniplėšimo.

Tačiau taip pat išsiaiškino, 
kad karčiamos dalininkas Sol 
Vogei, 30 metų, tik praeitą 
pirmadienį buvęs areštuotas 
už gemblerystes ir kad jis po
licijai sakęs, būk jo visi kos- 
tumeriai esą tain vadinamieji 
bookies arba lažybininkai 
įvairių lenktynių spėjikai 

.pinigus ir pelnikautojai.

Mary Vai tingis (Valungevi- 
čienė), 50 metų amžiaus, gy
venusi 434 So. 5th St., Brook
lyne, mirė liepos 11 d. Bus pa
laidota pirmadienį, liepos 15- 
tą, šv. Jono kapinėse. Kūnas 
pašarvotas S. Aromiskio šer
meninėje, 423 Metropolitan 
Avė.

Paliko liūdinčius vyrą Adol
fą, 2 dukteris Aldoną ir Flo
rence ir žentą Albert Misiū
ną, v

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

Policistas Abelio dar 
' neatgavęs sąmonės po to, 

iis pasišovė praeitą ketvirta
dieni po nusmaugimo Mrs. Ca
therine M. Miller, New Yorke, 

i Ir to viso priežastis tebesanti 
nežinoma.

Yonkers’e, gulint lovoje, sa
vo kambaryje, sumušta Char
lotte Cummings. 18 metu. Ji 
sakosi, kad jinai jos sumušė
jo nepažinusi. Iš miego išbu- 
dusi, ji pamačiusi stovint prie 
lovos vyriški. Jai suspigus, jis 

i tvojęs į ją akmeniu.

Jonas Grisaitis, 63 m. am
žiaus, gyveno 36 Scholes St., 
Brooklyne, mirė liepos 9 d., 
Memorial
Island, N. Y. Kūnas pašarvo
tas grab. S. Aromiskio koply
čioj, 423 Metropolitan Avė., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
liepos 13 d., St. Johns kapi
nėse.

Velionis paliko nuliūdime 
sūnų Frank, brolį Peter ir dvi 
dukteris Helen ir Isabelle ir 
4 anūkus.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius S. Aromiskis.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Madniu
I j ai apvogė 
krautuve 24 
Yorke, kur
belės po $85 iki $125. Pasirin
kę 40 jos geriausių, o palikę 
70 “paprastųjų.” Ir palikę ne
atrastus po skrybėlėmis pa
slėptus $25,000 vertės brang
akmenius- ir $500 pinigais.

ZZT RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS .

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9612 _______ Įėį

LAIKRODŽIAI
DA1MONTAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

PARKER Fountaninčs Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai 
dalykėliai

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


