
No. 165

TRIESTE SRITYJE
Washington. — Senatas

t

Darbi-

de-

sekamais

SUŠAUKT SPECIALĘ 
KONGRESO SESIJĄ

— dole- 
“Pappy

— 5 do- 
“Wherry

ne- 
žy-

sovie- 
veda 
dėlei 
reik-

CIO ir Darbo Federacijos 
unijų vadai Detroite, New 
Yorke ir kitur skelbia pir- 
kikų streiką prieš mėsą, iki 
ji bus gana nupiginta. Det
roito Mėsos Krautuvininkų 
Sąjungos vedėjas Sidney 
Black sakė, kad jau kur 
kas mažiau mėsos perkama.

Detroit, Mich. — Mesda
mi darbą antradienio popie
ty j, čia demonstravo apie 
100,000 darbininku, CIO ir 
Darbo Federacijos unijis-

Per Skerspaines i Taiką. 
Šmeižia B. F. Kubilių.
San Pauliečių Pastangos.
Browderis Politikon

Nesikiš.
Rašo R. MIZARA

cruzeirų 
supirkimui 
(kurio ko- 
laiką, esu

IRANO STREIKE UŽ
MUŠTA 46

Prie demonstracijos pri
sidėjo veteranų, jaunimo, 
negrų ir kitos organizaci
jos.

%

įstatymą
Demonstracinia- 

Cadillac 
80,000

Trieste lien 17 — Neži-! «žgyė sumanymą paskirti 
nia kas ’nušovė amerikoną i $465,000,000 UNRRAŲ 
vairuotoją “džypso”,

Mūsų valstybės sekretoriaus 
p. Byrnes’o kalba, transliuota 
per radiją praeitą pirmadie
nį, buvo viltingesnė, negu ta, 
kurią jis sakė, kai grįžo iš 
Paryžiaus praeitą pavasarį.

Kad ir sunkiai, kad ir ženg
damas per spygliuotas pink
les, sakė jis, pasaulis tačiau 
vis tik eina link taikaus su
gyvenimo.

Tiesa, tūli žmonės sako: kai 
statesmenai kalba apie taiką, 
— jie ruošiasi karui. Gal ir 
taip.

Tačiau, jei Amerikos liau
dis, jei pasaulio tautos tik sto
vės taikos reikalų sargyboje, 
tai taika gyvuos. Mūsų valsty
bės vyrai bus priversti skaity
tis su taiką mylinčiąja visuo
mene.

Liepos 29 d. Paryžiuje bus 
pradėtas konkretus žingsnis 
taikos pagrindams padėti.

Vargiai šiandien kur kitur 
užtiksi tiek daug durnybių ir 
žmonių šmeižimų, kaip t. v. 
lietuviškoj socialistinėj spau
doj.

Aną dieną tūlas ablavukas 
iš Bostono rašo, būk ten prof. 
B. F. Kubilius pradėjęs siun
tinėti žmonių pinigus Lietu
von. Girdi: “Lengvatikiai ei
na Kubiliaus ‘agentūron’ ir 
per ji siunčia pinigus. Aną 
dieną vienas man pasakojasi 
siuntęs pinigų Lietuvon per 
Kubilių, bet nieko nežinąs, ar 
jo artimieji juos gavę ar 
ne. . .

Aiškiai kyšoja pasikėsini
mas žmogų įkriminuoti, ap
šmeižti. Nežinau, ką pats Ku
bilius dėl to pasakys ir ką jis 
darys. Vienas aišku: prof. 
Kubilius neturi jokios pini
gams Lietuvon siusti agentū
ros. Tai nesveikos rašytojo 
vaizduotės išdavas.

Antra vertus: jei tas rašyto
jas turėtų sveiką vaizduotę, 
jis Naujienoms ir neberašytų!

Vienas draugas man rašo iš 
San Paulo miesto (Brazilijo
je) :

“Dabar San Paulije vyksta 
didelė kampanija už sukėlimą 
penkių milijonų 
spaustuvės mašinų 
dienraščio HOJE 
Piją, prieš tūlą
Jums pasiuntęs) spausdinimui.

“Žmonės aukoja, kas kiek 
gali. Neturinti pinigų, aukoja 
šliūbinius žiedus. Moterys — 
auskarius, kurios juos turi. 
Vaikai renka stiklo šukes, se
nas geležis, kaulus. . . Visi 
daro viską, kad sukelti penkis 
milijonus cruizerų (popierinė 
cruizera mūsų pinigais verta 
arti 7 centų. — R. M.). Ir, 
kiek matyti, mes, Sao Paulo 
darbininkija, tą sumą sukel- 
sime. Turėsime dienrašti di
delį, kuris kur kas puikiau 
mum, Brazilijos darbininkam, 
švies.“

Gražios braziliečių pastan
gos gali būti gražiu įkvėpimu 
mums, besisielojautiems savo 
darbininkiškos spaudos palai
kymu Jungtinėse Valstijose.

Nuvykęs į Washingtoną, 
Earl Browderis pareiškė spau
dos korespondentams, kad jis 
iš “partinės politikos“ visiškai 
pasitraukia.

Nuo dabar jo dėmesis bū
siąs nukreiptas į tarybinių ra
šytojų knygų vertimą anglų 
kalbon ir išleidimą Jungtinėse 
Valstijose.

Jeigu taip bus, — bus gerai. 
Tegu Browderis sau dirba 
knygų leidimo darbe, nesikiš- 
damas į politiką, tai jam nie
kas ųieko ir nesakys.

Kiekvienam juk aišku, kad 
Browder is, vadovaudamas 
Jungt. Valstijų Komunistų

(Tąsa 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Mėsa Pabrango iki 
$1.25; Namu Randos 
Eina vis Brangyn

Brooklyn, N. Y. — Už 
veršienos svarą čia buvo 
trečiadienį mokama jau iki 
$1.25. New Yorko marke- 
tų komisionierius E., G. 
Schultz pranešė, jog nuo 
Kainų A d m i n i s t r acijos 
(OPA) žlugimo mėsos kai
na mieste pakilo 50 nuošim
čių aukščiau. Liepos 23 d. 
įvyks pirkikų streiko de
monstracijos.

Wa s h i n g t o no Darbo 
Skaitmenų Biuras paskel
bė, kad 28 svarbiausi reik
menys per 11 mėnesių pa
brango 33 nuošimčiais, ir 
du trečdaliai pabrangimų 
įvyko per 12 dienų po kai
nų kontrolės išnykimo. Ži
nios iš Philadelphijos, Chi- 
cagos ir kitų miestų rodo 
didelius randų pakėlimus 
butam; dėl to ruošiama 
monstracijos.

LENKU FAŠISTAI 
NUŽUDĖ 25 RUSŲ 
KAREIVIUS

Varšava, liep. 17. — Len
kiški fašistai praeitą mėne
sį nužudė 25 Raudonosios 
Armijos karius, žmogžu
džiai iš tos pačios govėdos, 
kuri paskutiniu laiku už
mušė daugiau kaip 60 žydų. 
Teismo sprendimu, |9 
naudeliai sušaudyti už 
dų žudymą.

Daug Negrą Balsuoja 
Georgios Valstijoj

Atlanta, Georgia. — Dar 
pirmą kartą negrai Geor- 
gioj dalyvauja nominacijų 
balsavimuose į valdvietes. 
Pranešama, kad daug, jų 
balsavo. Kai kur pastaty
ta atskiros negrų balsam 
dėžutės. Demokr. kandida
tas į gubernatorius Tal
mage ragino “išmintingus 
negrus nebalsuoti.”

Port Dix, N. J. — Nu
šautas kareivis Al. Hodge, 
mėginęs pabėgt nuo arešto.

Senatorius Wheeler 
Prakišęs Montanos 
Nominacijas

Helena, Montana. — No
minacijose į šalies senatą 
demokratas Leif Erickson 
gavo bent 4,000 balsų dau
giau už dabartinį senatorių 
Burtoną K. Wheelerj, atža
gareivį demokratą. Whee- 
lerio kandidatūrą užgyrė 
prez. Trumanas, o Erickso- 
ną rėmė James Roosevel- 
tas, velionio prezidento sū
nus.

(Kuomet reikėjo kovot 
prieš fašistų Ašį, Wheeleris 
buvo izoliacionistas; o da
bar jis kalba už tarptautinį 
bendradarbiavimą prieš So
vietus.)

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Liepos (July) 18, 1946

Apie 100,000 Detroito Darbininkų 
Demonstravo už Kainų Tvarkymą

---------------------------------------------B -------------------------------------- &

MICHA1LOVIČIIJS IR 8
sėbrai sušaudyti

čiadienio rytą tapo sušau
dyti generolas D. Michailo- 
vičius ir 8 jo sėbrai, kaip 
Jugoslavijos išdavikai, na
cių bendradarbiai, kariniai 
piktadariai. Jugoslavų sei
mo prezidiumas atmetė jų 
prašymą dovanot gyvybę. 
Du fašistų - četnikų gene
rolai pabėgėliai tapo už 
akių nusmerkti mirt. 13 
įkalinta pusantrų iki 20 me
tu.

Derybos dėl Sovietų 
Pirkimą iš Anglijos

London. — Atvyko 
tiniai pasiuntiniai ir 
derybas su anglais 
pardavimo Sovietam 
menų, kurie buvo užsakyti
karo metu. Anglai reika
lavo už juos apie 160 mi- 
lionų dolerių. Sovietai sa
kė, tai perbrangu. Didžiau
sia tų reikmenų dalis yra 
mašinos ir fabrikiniai įren
gimai.

Kam Dabar Amerikonai Yra 
Laikomi Chinijoje?

Nanking, Chinija.—Ame
rikonų komandieriai pra
nešė, kad jau visi japonų 
kariai perkraustyti iš Chi- 
nijos į Japoniją. — Kuomet 
Amerika siuntė savo mari- 
ninkus į Chiniją, tai sakė, 
kad jie turi padėt iškraus
tyt japonus. Bet ką dabar 
jie ten veikia?

Teheran. — Per susikir
timus Irane tarp žibalo 
streikierių ir arabų užmuš
ta 46 asmenys iš viso, kaip 
pranešta liepos 17 d. Strei- 
kieriai sako, arabus apgin
klavo anglai, kurie . šeimi
ninkauja Irano žibalo pra
monėj.

FRANKO MEDALIS 
BUDELIUI

Toulouse. — Ispanijos 
diktatorius Franko davė 
medalį “už nuopelnus” M. 
Quintelai, slaptosios polici
jos vadui Barcęlonoj. Quin- 
tela atsižymėjo kaipo kan
kintojas tūkstančių demo
kratinių politinių kalinių.

Newarke plėšikai pirmu- 
šė policijos vadą Seboldą ir 
numovė $700 žiedą.

SEN. VANDENBERG FAKTINAI GRASINO SOVIETAM
Republi- 
Arthur 

raportą- 
įvykusią 
Didžių-

Washington. — 
konas senatorius 
H. Vandenbertgas 
vo senatui apie 
Paryžiuj Keturių 
jų užsieninių ministerių 
konferenciją, i Jis ten buvo 
patarėjas James Byrneso, 
Amerikos valstybės sekre
toriaus.

Kongreso Politikieriai Tariasi į NUŠAUTAS AMERIKONAS PheŠ CdlZUTą 
Del Šlubos Kainų Kontrolės

nariai ir šiaip piliečiai. Jie 
protestavo prieš reikmenų 
brangenybę ir reikalavo, 
kad kongresas išleistų tin
kamą įstatymą kainom 
tvarkyti.
me susirinkime 
aikštėje dalyvavo 
žmonių.

CIO Automobilių 
ninku Unijos Politinio Vei
kimo Komiteto direktorius 
Richard T. Leonard šaukė 
į viso mėnesio pirkikų 
streiką. Jis ragino per 30 
dienų nieko daugiau ne
pirkti, kaip tik pačius būti
niausius dalykus sveikatai 
ir gyvybei palaikyti. Uni
jos pirmininkas Walther 
P. Reuther patarė susilai
kyti nuo mėsos pirkimo, iki 
bus numušta jos kaina.

Veteranai Suvaidino “Bostono
Arbatėlę” prieš Brangininkus

Boston. — Grupė vyrų iš 
Amerikos Karo Veteranu 
Komiteto sumetė į vandenį 
dėžes, ant kurių buvo už
rašyta vardai pabrangintų 
valgių. Taip jie suvaidino 
istorinę “Bostono Arbatė
lę” iš 1773 metų, kada bos
toniečiai, persirengę į indi- 
jonus, suvertė vandenin at
siųstą iš Anglijos arbatą, 
nes arbata buvo aptaksuo- 
ta aukštais mokesčiais.

Dabar amerikonai vete
ranai, persirengę į indi jo
nus, sumetė iš valties į' sės.)

CIO Planuoja Kovą 
Už Algų Pakėlimą 
Dėlei Brangenybės

Washington, liep. 17. — 
Susirinkę CIO centro vir
šininkai ir svarbiausių uni
jų atstovai svarsto planus 
kovai už algų priedus dar
bininkams, atsižvelgiant į 
staigų gyvenimo reikmenų 
pabrangimą. Jei reikės, jie 
dėl to skelbsią streikus.

JUDĖJIMAS DĖL ALGŲ 
PRIEDŲ ITALIJOJE

Roma. — Turine ir kituo
se pramonės miestuose Ita
lijoj kilo streikai ir demon
stracijos su reikalavimais 
pakelti darbininkams algas.

pro- 
pas- 
“ve-

Vandenberg sakė, jog 
Paryžiuj padaryta šiek 
tiek žingsnių artyn taikos. 
Kartu jis smerkė Sov. už 
vadinamą “atkaklumą, 
pagandą” ir bandymą 
toti santaikai kelią su 
to” pagalba.

Anot Vandenbergo, 
ras tarp Amerikos ir Sovie- 

ka-

KONGRESMANŲ IR SE
NATORIŲ DERYBOS 
Washington. — Kongre

so atstovu rūmas atsisakė 
balsuot apgavingą senato 
priimtą bilių dėlei kainų 
tvarkymo. Vietoj balsavi
mo, tapo paskirti kongres- 
manu atstovai derėtis su 
senatorių atstovais. Daugu
ma kongresmanų pageida
vo, kad per derybas būtų 
priimtas toks kainų tvar
kymo bilius, kurį prez. Tru
manas galėtų pasirašyti.

Trečiadienį buvo neofi
cialiai pranešta, kad dau
guma kongresmanų atsto
vų, besitardami su senato 
atstovais, taipgi remia se
natorių nutarimą panaikint 
kainų kontrolę mėsai, pie
nui, kiaušiniams ir kitiems 
valgiams.

vandenį dėžes su 
užrašais:

“Tafto obuoliai 
ris už obuolį,” 
O’Daniel’io miltai 
leriai svarui,’’
duona — 50 centų už ke-

(Republikonai senatoriai 
Taftas ir Wherry ir demo
kratas senatorius O’Daniel 
visomis keturiomis kovoja, 
kad būtų panaikintas kainų 
tvarkymas iš valdžios pu-

Bent Milionas Vyrų 
Nuolatinei Jungi. 
Valstijų Armijai

Washington.— Jungtinių 
Valstijų karo departmentas 
pareikalavo laikyt bent mi- 
lioną vyrų nuolatinėje ar
mijos tarnyboje. Kongresas 
tatai užgirs. Prez. Truma
nas patvarkė, pradedant 
nuo rugsėjo mėnesio, draf- 
tuot 19 iki 29 metų vyrus.

CHINŲ KOMUNISTAI 
ARTI NANKINGO

1 Nanking. — Teigiama, 
Aad chinų komunistų armi
ja užėmė pozicijas tik už 
20 mylių nuo Chinijos sos
tinės Nankingo.

tų Sąjungos “būtų tokia 
baisi nelaimė, kad apie tai 
negalima net pamanyti;” 
bet norint karo išvengti, 
tai Rusija, pasak Vanden
bergo, turi susilaikyti nuo 
“tolesnės karinės agresi
jos;” taip pat reikią įsteig
ti tarptautinę atominės jė
gos kontrolę (pagal Ameri-

tarptautinei pašalpų orga- 
riuo važiavo jankių leite- njz?cBab. ^rįe senato- 
nantas. Tada p a 1 a idas; riais Pį’jkergė posmą, kur 
“džypsas susikūlė, sužeis
damas leitenantą. Tatai 
įvyko apylinkėje, kur ame
rikonai liepos 12 d. nušovė 
du Jugoslavų kareivius, 
prie rubežiaus tarp Jugos
lavijos ir amerikonų užim
tos srities, Venezia Giulia 
provincijoje.

Trukšmauja Italijos 
Monarcho-Fašistai

Roma. — Generolas Rob.
E n c e v e nga, reakcininkų vietai niekur nevaržo jokių 
vadas Francesco Nitti ir i amerikinių korespondentų 
panašūs viešais savo pa-: žinių apie UNRRA darbus, 
reiškimais užsipuldinėjo ir | 
plūdo Italijos premjerą de 
Gasperį, socialistus ir ko
munistus valdžioje ir talki
ninkus. Policija vos sulai
kė riaušes tarp monarchis- 
tu - fašistu ir demokratiniu c c v

italu.

Neatšaukia Waranhj prieš 
Trieste Streiko Vadus

Trieste. — 200,000 jugos
lavų ir demokratinių ’italų 
streikavo 12 dienų, protes
tuodami prieš užpuolimus 
iš fašistų pusės. Pagaliaus, 
streikas atšauktas. Bet ka
rinė amerikonų vyriausybė 
nepanaikina warrantu, ku
rie buvo išimti streiko va
dams areštuot.

Washington.—Jeigu kon
gresas galutinai priims ne
tikusį bilių dėlei kainų kon
trolės, tai prez. Trumanas 
turi jį atmesti - vetuoti. Jei 
kongresmanai ir senatoriai 
uždarys sesiją ir išsiskirs
tys, tai prezidentas priva
lo sušaukt specialę kongre
so sesiją, kad išleistų tikrą 
kainų tvarkymo įstatymą 
—sako darbininkų unijos.

Paskalai apie Raud. Armi
ja Išlaukinėj Mongolijoj

Chinijos Chiang Kai-she- 
ko tautininkai paleido pas
kalas, kad Sovietai susita-| 
rę su Išlaukinės Mongolijos 
Liaudies Respublika at
siųsti būrius Raudonosios 
Armijos į tą kraštą.

Nanking, Chinija 
Chiang Kai-sheko Chinijos 
tautininkų valdžia skelbia, 
kad 130,000 chinų komunis
tų armija pradėjo ofensyvą 
prieš t a u t i n i n k us tarp 
Nankingo ir Shanghajaus 
didmiesčių. — Pirm poros 
dienų komunistų komandie
riai pranešė, kad Chiang 

draugiškumo ryšius tarp ■ Kai-shekas laužo visas pa- 
Jungtinių Valstijų, Sovietų i liaubų’Sutartis, puola ko- 
Sąjungos ir kitų pasaulio munistus ir stengiasi su 
tautų. į Amerikos pagalba išvystyt

kuo plačiausią naminį ka
rą, kad visiškai sunaikint 
chinų komunistų jėgas.

Nesutilpsią i kolegijas 
500,000 veteranų.

kos planą) ir sumegsti

London. — Anglija tebe
laiko 399,160 suimtų vokie
čių kareivių ir naudoja 
juos įvairiem darbam.
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Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Prie UNRRA Sena
tas Prikergė Posmą

uždraudžia paramos davi
mą tokiem kraštam, kurie 
cenzūruos amerikonų pra
nešimus apie UNRRA veik
lą svetimose šalyse.

Kongreso atstovų rūmas 
jau pirmiau nutarė nesiųs
ti UNRRA pašalpų tiem 
kraštam, kur yra cenzūra. 
Nutarimas buvo specialiai 
atkreiptas prieš paramą 
Sovietinėms Baltarusijos ir 
Ukrainos R e s p u b likoms. 
Tuo tarpu amerikonas UN 
RRA pasiuntinybės galva 
Ukrainoj pranešė, kad So-

ARABAI UŽMUŠĖ 
17 IRANIEČIŲ 
STREIKIERIŲ

Teheran. — Arabų gau
jos užpuolė ir užmušė 17 
d a r b i n inkų, dalyvavusių 
streike prieš Anglų - Irano 
žibalo kompaniją. Streiko 
vadai sako, jog anglai ap
ginklavo tuos arabus. Ara
bai sudegino demokratinės 
Tudeh Partijos kliubą Ah- 
waz mieste.

Unijos Boikotuoja 
Mėsos Pirkimą

A m e r i konai Vokietijoj 
nusmelkė pakart 5 nacius, 
kurie 1944 m. nužudė 7 nu
kritusius jankių lakūnus.

Chiang Sako, Chinų 
Komunistai Pradėję 
Didelį Ofensyvą

ORAS. — Bus šilčiau.
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Kas Darosi Egipte?
Egiptas ir vėl yra “nelaisvės namais,” vėl šių dienų 

faraonai, su palaiminimu britų imperialistų, šimtais ir 
tūkstančiais areštuoja demokratinio nusistatymo žmo
nes.

Egiptas stovi tarpe Viduržemio Jūros ir Raudono
sios Jūros Afrikoj ir tik maža jo dalis yra Azijoj. Jis 
užima 386,000 ketvirtainių mylių ir turi apie 18,000,000 
gyventojų. Iš paviršiaus jis skaitomas “nepriklausoma” 
valstybe,- bet tikrumoj, tai yra Anglijos kolonija. Per 
Egiptą yra prakastas strategiškas Suezo Kanalas, kurį 
kontroliuoja britai. Anglijos imperialistai turi su Egip
tu įvairias karines ir kitokias sutartis, kas Egipto ne
priklausomybę pavergia į nieką. Britai ten daro, ką tik 
nori, jie net karą vedė Egipto žemėj, visai nesiskaity
dami su tos šalies nepriklausomybe. Egipto atstovai 
tarptautinėse konferencijose taip balsuoja, kaip ir An
glijos atstovai. \

Bet Egipte liaudis nori laisvės. Ypatingai tarpe 
studentų ir darbo įmonių yra didelis reikalavimas, kad 
Anglija ištrauktų iš Egipto savo galingą armiją ir pa
siimtų karo laivus iš Egipto prieplaukų. Liaudies ju
dėjimas už laisvę kartu yra nukreiptas ir prieš Egipto 
vyriausybę, kuri nepaiso šalies reikalų, bet aklai tarnau
ja Anglijai.

Seniau Anglija Egipte viešpatavo plikos militarinės 
jėgos pagalba. Dabar reikalinga jai švelnesnė politika, 
kad pati Egipto valdžia pravestų britų politiką. Britai 
imperialistai ruošiasi su Egiptu pasirašyti naują su
tartį, pagal kurią jie ten viešpatautų su pagalba jų pa
statytų valdininkų. Jie žino, kad trokštanti laisvės 
Egipto liaudis tyliai nepriims naujo britų retežio. To
dėl, pagal įsakymą iš Londono, Egipto valdžia pradėjo 
generales ablavas ant ateivių, laikraščių, politinių vei
kėjų ir darbininkų unijų. Unijas paskelbė nelegališko- 
mis, laikračius uždarė, redaktorius sukimšo į kalėjimus. 
Areštuoja egiptėnus ir kitataučius.

Egipte nemažai gyveno graikų. Kaip žinome, Grai
kijoj su britų imperialistų pagalba įsigalėjo fašistai. 
Egipte demokratiniai graikai veikė tarpe savo tautos 
išeivijos, o graikų ten yra apie 200,000. Bet dabar ir ant 
jų puola britai (Egipto valdžios rankomis). Tatai yra 
daroma, kad nuslopinti demokratinį ir už Egipto laisvę 
judėjimą, kad pąskui Anglijos imperialistai ir E'gipto 
valdžia galėtų pasirašyti tokią sutartį, kokia yra reika
linga ponams Churchillui ir torių paklusniems “socialis
tams” Attlee ir Bevinui. žinios iš Egipto eina per anglų 
cenzūrą, bet ten iškilo toks didelis puolimas ant demo
kratinių sluoksnių, jog to negali jau paslėpti nei cenzūra.

t ('J
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Artėja Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresas

iš mūsų kyla klau- 
ruošiamas šis Pie- 
Lietuvių Kongre- 
svarbą jis turės?

šis kongresas

Ketvirtadien., Liepos 18, 1946

Liaudies Teismas ir Ponų Ašaros
Reakcinė spauda Amerikoj aiškiausiai demonstruo

ja, kad jai milionų darbo žmonių kraujas nieko nereiš
kia, kad jai kelių liaudies priešų gyvastis brangesnė už 
milionų paprastų žmonių.

Hearsto spauda atvirai užstoja nacių vadus, kurie 
yra teisiami Nurnberge. Jugoslavijos liaudies išdaviką 
Dražą Michailovičių gina visa turčių spauda ir anti
lietuvių gazietos. Net žydų pogromščikus ir tai ji ap
linkiniais keliais teisina.

Belgrade, Jugoslavijoj, virš mėnesį laiko ėjo teis
mas prieš palies išdaviką Dražą Michailovičių, kuris iš
vien su Mussolinio ir Hitlerio gaujomis kariavo prieš 
Jugoslavijos Liaudies Armiją. Teismas buvo viešas, 
dalyvavo apie 150 užsienio korespondentų, apie 1,000 
žmonių, jų tarpe nemažai iš užsienio atvykusių Michai- 
lovičiaus prietelių. Teisme buvo įrodyta faktais jo ir 
jo sėbrų išdavystė savo tėvynės, teroras prieš partiza
nus, ryšiai su Mussolinio ir Hitlerio šaika, ryšiai su 
reakcija užsienyj. Liaudies teismas nuteisė Dražą Mi
chailovičių ir dešimts jo pagalbininkų sušaudyti, o kitus 
į kalėjimą.

Kielcų mieste, Lenkijoj, buvo nuteista ir sušaudyta 
devyni žydų pogromščikai, kurie sukurstė gaujas ir nu
žudė 41 žydą ir 4 lenkus. Rodosi, jog kiekvienas laisvę 
mylįs žmogus turėtų užgirti Jugoslavijos ir Lenkijos vy
riausybių sprendimą, bet taip nėra. Turčių spauda 
neriasi iš kailio, visaip teisina liaudies priešus ir puola 
demokratines vyriausybes.

Nei gėdos, nei padorumo pas tuos redaktorius ne
liko. Jie turi drąsos užslėpti faktus ir teisinti Hitlerio 
ir Mussolinio sėbrus, atsakingus už dešimtis tūkstan
čių nužudytų demokratinių, antinaciškų ir antifašistinių 
žmonių! Tie redaktoriai nei Jugoslavijos partizanų ne
skaito mūsų draugais, nors jie padėjo sumušti priešą, 
savo krauju ir gyvastimi brangiai mokėjo ir tuo būdu 
išgelbėjo tūkstančių Amerikos kareivių gyvastį; jie 
imasi globoti Hitlerio kvislingus, kaipo kokius “kan
kinius.” *

Ne vienam 
simas del ko 
tų Amerikos 
sas ir kokią
Mano nuomone, 
yra svarbus todėl, kad jame da
lyvaus iš visų organizacijų at
stovai ir kiekvienas atstovas at
vykęs atsiveš ne vien savo nuo
monę, bet jo atstovaujamų lie
tuvių. Visti atstovų patiektos 
nuomonės bus svarstomos ir da
roma tinkamos išvados.

Gyvename svetimame krašte 
ir kovojame už būvį, už geres
nį pragyvenimą. Esame išsi
sklaidę po visą pasaulį ir suėję 
būrelis lietuvių diskusuojame, 
kalbamės, išreikšdami vienas 
kitam visokias nuomones, kar
tais net įsitraukiame į karštas 
diskusijas kas link nuomonių 
skirtumo, bet ištikrųjų mes vi
si esame darbo klasės žmonės, 
visi gyvename kol dirbame ir kol 
turime jėgų. Jeigu kuris nusto
jame sveikatos, tai atsiduriame 
sunkioje padėtyje. Tas mums 
parodo, jag esame visi lygūs ir 
broliai, tik ne visi vienodai su
prantame savo padėtį.

Susipratęs lietuvis stoja. į dar
bininkų organizacijas, kad jose 
visiems vieningai dirbus ir rū
pinusis savo reikalais. Vienybė
je yra galybė ir mums, lietu
viams išeiviems, šiandien mūsų 
vienybė yra daugiau reikalinga, 
kaip niekuomet. Pietų Ameri
kos Lietuvių Kongresas kaip tik 
ir veda mus prie tos brangios 
vienybės. Tad, einant prie jo, 
nereikia žiūrėt, kas kokių įsiti
kinimų ar pakraipos, arba ko
kiai organizacijai priklauso. P. 
A. L. Kongrese visi turi rasti 
vietą, visi ir turime ruoštis prie 
jo, kad jis būtų tikrai didelis, 
kad jis pilnai atstovautų visą 
P. Amerikos lietuvių išeiviją.

P. A. L. Kongrese taipgi 
svarbią vietą užims ir Lietuvos 
rėmimo klausimas. šiandieną, 
remti mūsų gimtąjį kraštą, 
kiekvieno sąžiningo lietuvio yra 
pirmaeilė pareiga, todėl, kad 
mūsų tėvynė Lietuva, po bai
saus karo liko nualinta ir atsi
dūrė didžiausiam skurde. Mūsų 
broliams Lietuvoje trūksta: 
drabužių, pastogės, gyvulių, 
įrankių ir daug ko kito. Kiek
vienas doras lietuvis turime su
sirūpinti ir be jokių pažiūrų 
skirtumo, remti mūsų brolius, 
esančius Lietuvoje. Mes turime 
parodyti jiems, kad esame prie- 
teliai, o ne priešai, nes mes 
esame jų broliai ir seserys ir tu
rime ištiesti pagalbos ranką- 
šioje vargo dienoje. Tuomet 
mes turėsime teisę kalbėti apie 
grįžimą pas juos į Lietuvą ir 
vadintis jų broliais ir seserimis.

Dar yra svarbus klausimas, 
kuris turės rasti vietą P. A. L.

liaudis su ginklus rankoje gynė 
ne vien tiktai Maskvą, Stalin
gradą ir Leningradą-nuo įsiver
žusio žiauraus priešo, ji gynė 
ir mūsų tėvynę su jos miestais, 
kaimais ir bakūžėmis, ir nuo 
pirmos išlaisvinimo dienos su
teikė jai pilną nepriklausomybę 
ir laisvę kelti savo kultūrą ir 
žengti progreso keliu. Todėl, 
mes negalime nutylėti ir leisti, 
kad visokie išgamos šmeižtų 
mūsų Tarybinę Lietuvą ir visą 
Tarybų Sąjungą.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

T ISN’T FUNNY, but:

sur-
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Kongrese, t. y. išeivių lietuvių 
laikymasis kas link mūsų tėvy
nes šmeižikų, Lietuvos išgamų, 
buvusių smetonininkų ir kito
kio plauko fašistų, pabėgusių iš 
Lietuvos. Mano nuomone, kon
gresas turės iškelti P. A. lietu
vių balsą, pasmerkiantį visus
Tarybų Lietuvos šmeižikus, vi- Mes, lietuviai, gyvenanti Pie- 
sus Tarybų Sąjungos priešus ir tinėje Amerikoje turime tinka

mai prisiruošti prie P. A. L. 
Kongreso, siunčiant iš kiekvie
nos organizacijos lietuviais ap
gyventos vietos atstovus, kad 
jie kongrese tinkamai — pa
žangiai išrištų visas mūsų pro
blemas ir gįždami parvežtų vie
nybės ir brolybės obalsį, kurio 

griuvėsių j vedini mes galėtume suduoti 
Kas aprūpina tuos ne- mirtiną smūgį lietuviškiems iš-

išreikšti džiaugsmingą padėkos 
žodį Tarybų Sąjungai už išlais
vinimą mūsų gimtinės nuo 
žiauriųjų nacifašistų.

Tik ką praėjusis karas buvo 
daug baisesnis ir žiauresnis už 
kitus buvusius karus. Priešas 
pasitraukdamas sunaikino vis
ką palikdamas tik 
krūvas, 
laiminguosius maistu, vaistais 
ir kitais reikmenimis? Aš ma-

For every well-trained 
geon there are probably 20 
not qualified to operate, ac
cording to a leading midwest 
surgeon. What a set-up for 
the bookies, if they haven’t al
ready gotten around to taking 
bets on the. outcome of opera
tions. With such a percentage 
of college educated butchers, 
the cut ought to be pretty 
good. Or 
ting in to

ing the public welfare, delay
ing reconversion and the rest 
of the usual anti-labor tripe.

—o—
Senator Harry F, Byrd 

might have been moved by 
strictly business interests 
when he cast his vote against 
OPA. The Virginia Senator is 
the biggest apple grower in 

probably 
good for 
return of

gamoms, kad visi dori lietuviai 
galėtų taikiai ir vieningai sugy-

would that be cut
somebody’s racket?

—o—
York realtor has 

the “biggest boom 
’ for real estate. It’s

the world. He 
thought it would be 
business to have the 
apple-salesmen.

—o—
Only four of New York’s 

19 metropolitan editors be
lieve that the press is fair. 
Iron curtain, did you say?

i

nau, kad visiems aišku, jog tą venti, žengdami progreso keliu 
viską suteikia mūsų tėvynės iš
laisvintoja Tarybų Sąjunga.

Karo metu Tarybų Sąjungos

kartu su mūsų tėvyne Tarybų
Lietuva. It. Monkevičius.

(Iš Arg. “Vienybės”)

Mūsų Uždavinys-At 
statyti Kauno 

Pramonę
KAUNAS. — Valst. Sta-įtoros kolektyvas balandžio 

tybos Tresto Nr. 2 Staty
bos Kontora Nr. 8 pirmo
mis kovo mėn. dienomis 
kreipėsi į visas Kauno 
miesto ir apskrities staty
bines organizacijas, kvies
dama įsijungti į socialisti
nes lenktynes tarptautinės 
darbo žmonių šventės— Ge
gužės Pirmosios garbei. 
Statybos Kontoros Nr. 8 
kolektyvas įsipareigojo ge
rai pasiruošti statybos se
zonui, pilnai paruošti sta
tybines medžiagas pagrin
diniams kontoros objek
tams, išpildyti antrojo ket
virčio planą.

Džiugu konstatuoti, kad 
minėti uždaviniai įvykdyti 
arba sėkmingai vykdomi. 
Pagrindiniai Kontoros ob
jektai — vilnonių audinių 
fabriko “Drobės”, metalo, 
apdirbimo fabriko “Per
galės,” deguonies fabriko 
“Technodegos,” mėsos kom
binato “Maisto” statybos— 
aprūpinti piauta miško me
džiaga, cementu, kalkėmis 
bei plytomis, sukomplek
tuota darbo jėga.

Sočia listinės lenktynės 
Gegužės Pirmosios garbei 
davė puikių rezultatų. Kon-

CONCRESSMAN DRIPP by Yemen
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'er -nice day isn't it?"
įtūžusio darbininko tartas išeinančiam iš Kongreso 

ponui kongresmanui Dripp “Labą Dieną” ne kažin kaip 
skąmba. Jį tik prakaitas išpylė pamisimus, jeigu tas 
milžinas vienu sykiu pavartotų savo spėką ir smegenis.

will

sea- 
sail-

Commenting on the above, 
editor of “Guildpaper,” offi
cial organ of the New York 
Newspaper Guild, advised :

“In these days of fashion
able talk about the ‘iron cur
tain,’ ‘silk curtain’ and ‘in

ti ome-
‘silk 

visible curtain’: look 
ward angels!”

—o— 
Well, you can take 

us, the homefolks

I

mėn. planą išpildė 110 nuoš. 
Fabriko “Metalas” atstaty
mo darbų vykdytojas drg. 
Vetlovas per balandžio mė
nesį išpildė 145 nuoš. ket
virčio plano. Jo dėka gegu
žės mėn. pabaigoje bus per
duota eksploatacijai 1,385 
kv. metrų ploto liejykla. 
“Techno degos” fabrikui 
statybos darbų vykdytojas 
D v a r a nauskas 
mėn. išpildė 350 
no.

. Sočia listinių 
metu kai kurie
darbininkai pasiekė puikių 
laimėjimų. Kalviai Lelis ir 
Jurkevičius, m o n t uodami 
“Metalo” fabriko liejyklos 
geležines fermas, darbo 
normas atliko 302 nuoš.;

ir 
toj 
148

A New 
predicted 
in history’ 
a darn good thing that New
York is keeping its rent ceil
ings. Without the ceilings 
renters probably would be 
zooming right through the 
roof. Perhaps that’s what the 
realtor meant anyway when 
he said, “City population 
continue to decrease.”

—o—
Members ' of a rival 

men’s union' held up the
ing of four CIO manned relief 
ships from New York harbor 
last week. The Froth Estate, 
which usually does it at the 
mouth during labor disputes, 
didn’t break out in its usual 
rash. It remained calm. Rea
son : The row that delayed the 
sailing of relief ships was a 
jurisdictional quarrel.

The controlled preęs just 
itches to see labor
amongst itself. So no
headlines when four 
ships were held up. If
had struck for bread and but
ter that would have been a 
horse of ą different color. 
You wouldn’t have heard the 
end of it, how labor was hurt-

fight 
scare 
relief 
labor

balandžio 
nuoš. pla-

lenktynių 
kontoros

it from 
aren’t 

taking it lying down. Buyers 
strikes are sweeping the coun
try. But the protests are only 
a shadow of things to come. 
They can scrap price controls, 
but there is one thing you can 
be sure of. The people will be 
right in their kicking.

—o—
If they’re still in the kick

ing mood when election time 
comes around, the candidates 
might do well to wear poster
ior cushions.

—o—
Some of the boys in Con

gress probably voted out the 
OPA in anticipation of a kick- 
back. We don’t think they’ll 
be disappointed.

t
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mūrininku Maižrimo 
Zaščiurinsko brigada 
pačioj statyboj atliko 
nuoą.; armatūrininkas Vi
lius Noimanas, ruošdamas 
armatūrą “Drobės” fabriko 
gelžbetoniniams perdengi
mams, darbo normą atliko 
440 nuoš.; drg. Jako daili
džių brigada išpildė 212 
nuoš. normos. Sistemingai 
viršija normas mūrininko 
Simo Liniovo brigada “Per
galės” statyboje.

K e t v i r t asis Stalininio 
penkmečio planas numato 
visiškai likviduoti vokiško
sios okupacijos padarinius, 
pilnai atstatyti krašto pra
monę. Šiems uždaviniams 
įgyvendinti pirmoji sąlyga 
yra intensyviai vykdyti 
statybos bei atstatymo dar
bus. Statybos Kontoros 
Nr. 8 kolektyvui yra pa
vesta atstatyti Kauno pra
monę bei komunalinį ūkį. 
Šiam garbingam uždaviniui 
atlikti kontoros kolektyvas 
įtemps visas jėgas ir steng
sis, padedamas miesto par
tinių ir tarybinių organiza
cijų, sėkmingai įvykdyti 
visus jam pavestus uždavi
nius.

Washington. — Atominis 
f r a n c ū z ų mokslininkas 
Pierre Auger ragino Ame
riką sustabdyt atom-bom- 
bų dirbimą.

GeneralisNorvegija
Jungtinių’ Tautų sekreto
rius Trygve Lie ketina vyk
ti Maskvon į svečius liepos

M

Tautažudžiai
tautos išgamos 

moka Tėvynėje, 
Naujienose, Drau- 
kad to ir to Lief-

Visoki 
rašinėti 
Dirvoje, 
ge, etc., 
tuvoj nėra, tą ir tą turi lie
tuviai talkomis apdirbti, to
kia ir tokia tvarka tenai 
negera; maža pastogių,
maža maisto, maža drapa- 

nuskriausti 
dvarponiai,

tuos aima-

nų, perdaug 
esą kunigai, 
buožės, ir tt.

Paskaičius jų 
navimus, apsala širdis, ne
rimastis pagauna ir klausi
mai klausimus veja: kuogi 
jie prisidėjo pašalinimui tų 
visų negerovių?

Ar jie paragino pabėgė
lius grįžti ir atbūdavoti jų 
sėbro Hitlerio sugriautą 
Lietuvą? Ne, ne tas jiems 
rūpi. Jiems rūpi, kaip 
daugiau būtų galima iš
čiulpti pinigėlių iš Dėdės 
Šamo iždo; iš Dėdės Šamo 
piliečių išvilioti, kad jų vi
sų šunes ir kates pasotinus.

Išvogė Lietuvos univer-

Pas mus, amerikiečius, 
priviso visokeriopo pobū
džio dielių, kuriems rūpi 
vien jų pačių gerovė. Už 
tą gerovę jie ir savo tėvą, 
motiną nužudytų: ką vie
ni ir daro su ginklu, kiti, 
duodami badu mirti... iš
niekindami (tuos, kurie tei
kia jiems rūbą, maistą, 
dvasinę atramą, idant ne
išsektų anų siela, kol atsi
gaus, atsibudavos išteriotą 
ūkį, mantą, sveikatą.’

Katrie iš mūs esame 
skaitę “The ballad of Read
ing gaol,” gerai supras,, 
kad netiktai tie yra užmu
šėjais, kurie ginklą pavar
toja: toki esą geradėjai, 
kad be kankinimo nudėjo— 
bet tie, kurie su žvilgsniu, 
su liežuvių ir su rašykla 
nužudo, gal atimant gyve
nimo reikmenis, tai tie yra 
nuožmiausi žmonijos žudy
tojai.

Pas mus, su maža išimti
mi, yra kunigija, tautinin
kai, sandariečiai ir jų viso- Į sitetų gerybes, mokslų reik- 
ki sėbrai, žudytojais savo: menis, o vėliau atrado juos 
tėvų žemėje pasilikusių sū- ' vagonuose (patys ten sū
nų ir dukterų. ■ krovę) ir svetur stato uni-

Tuos, kurie ne tik gami-. versitetą, kur be abejo, 
na, atbūdavo j a gyvenimo' dvasios mulkintojams bus 
griuvėsius, bet ir tuos, ku- ■ prieglobstis. Kodėl tie daly- 
rie rūpinasi palaužta siela Į kai nebuvo grąžinami, iš 
tėvynainių, sutvirtint juos'kur išvogti? Tene verkte 
daina, poezija, teatru, mok- verkia, kad to visko stoka, 

o čia Dėdės Šamo šalies pi
liečiai džiaugiasi grobiu, 
išvežtu į svetimas šalis. Ar 
tai ne užmušėjai pirmo laip
snio? Ar tai ne vagiliai, 
kurie iš tėviškės aruodo 
neša į karčiamą sėklos grū
dus išmainyti ant iš taute j i- 
mo, auklėjimo pagiežos, 
etc.?

Kuo greičiau atsipalaido- 
sime nuo šito gaivalo, tuo 
sveikiau bus Lietuvos vai
kams. Johanna.

siu, paremtu sveikų, išmin
tingų mokslininkų patirtais 
keliais; stengiasi atpalaido- 
ti save visapusiškai iš visų 
iki šiol slegiančių neteisy- 

! bių ir burtų ir prietarų. Ši
tuos tai stengias nužudyti 
farizėjai, kurie smogia kuo 
ir kaip tik gali darį>ščiuo- 
sius tautos vaikus, tuos, 
kurie į Lietuvos dirvą beria 
išvalytą našią sėklą, idant 
išmaitinus tvirtus ateities 
piliečius.
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Akademikas A. N. Bachas
voliucinei kovai dėl socia
listiniu idealu. Nuo 16 me
tų Bachas prisidėjo prie re
voliucinio jaunimo, o turė
damas 21 metus amžiaus,

buvo

Šių metų gegužės 13 d. 
mirė žymus mokslininkas— 
chemikas ir visuomenės 
veikėjas, Socialistinio Dar
bo Didvyris, akademikas 
A lėks ėjus Nikolajevičius 
Bachas, kurio vardas
žinomas viso pasaulio mok
slininkų tarpe. A. N. 
chas buvo mokslinės 
chemijos pagrindėjas Tary
bų Sąjungoje, klasikinių 
tyrinėjimų kvėpavimo pro
cesų chemizmo srityje, fer- 
m e n t a t y v inių reiškinių, 
azoto ir grynanglio keiti
mosi gamtoje autorius. Jis

bio-

versitete, buvo ištremtas. 
Grįžęs iš ištrėmimo 1883 
metais, jis pasinėrė į ver
danti revoliucini darba: ei
lėje miestų organizavo nele-

gandą, spausdino prokla
macijas. Tuo metu Bachas 

’ parašė žinomą ekonominių

pavadintos jo vardu, ir dau
gelio cheminių pasikeitimų 
augalų ir gyvulių organiz
muose tyrinėjimo autorius. 
Savo darbais Bachas padė
jo pagrindus svarbesniems 
šių laikų biochemijos sky
riams ir eilei procesų davė 
naują, aiškų ir Įtikinantį 
išaiškinimą. Kai kurie Ba
cho darbai iš biochemijos

“Ekonomines
keliais

DAILININKO STEPO ŽUKO LAIDOTUVES KAUNEtalentingų jaunų mokslinin
kų iškėlimu.

1937 metais jis buvo iš- 
tą. 1935 metais jis suorga-1 rj11^fas I SKS Aukščiausio- 
nizavo Mokslų Akademijos S1OS ^ar.y^os naiiu, o 1938 
biochemijos institutą, ku- j nit'fais pu mame istoi ima- 
riam buvo suteiktas A. N. I me Auklaustosios laiybos 
Bacho vardas. Bachas tai])! 1)()S^^.VJC5 kuiį. Bac.ias ati- 

i darė kaip seniausias depu- 
| tatas, jis pasakė: “...Mes 
; norime taikos, bet jei mus 
' užpultų, mes visi, kaip vie- 
! nas žmogus, stosime ginti 
mūsų socialistinės Tėvynės, 

ja ir mobilizuodamas ja so- įir tuomet vargas bus mūsų 
balistinės statybos ' dar- I™™; Šie, paprasti, 
bams. Jis buvo'vienas Vi- į P'^iasingi A N.
sasa junginės mokslu ir BaU’ Z°ŽUl1 taP- 
technikos darbuotoiu aso
ciacijos socialistinei 
bai remti organizatorium ir 
jos pirmininku. Jis tai]) pat H.lų 11 ltvuuli • - ? ‘v. cionieriu.buvo vienas is autorių zi- rp , v
nomo mokslininkų — che-! ' s ’
mikų rašto dėl plačios kraš-| ~ ~~

• — i • • mr<"i v I Dar Vienai Asmenybei
mo ir vėliau prie ISRSl J
Liaudies Komisarų Tary
bos įsteigto Liaudies ūkio 
chemizacijos komiteto na-

pat buvo nuolatinis Visasą-1 
junginės D. I. Mendelejevo! 
vardo chemikų draugijos! 
pirmininkas. Bachas suvai
dino žymų vaidmenį, telk-'

i aso reab7be ir tarybinė Tėvynė
1 stntv visuomet dėkinga prisimins

,y savo žymų sūnų — pasau-

KAUNAS. —.Gegužės 7 
d. Kaunas sužinojo liūdną 
žinią — mirė populiariau
sias, aktyviausias dailinin
kas

kilę iš liaudies, kuris

ūikas. Ge- 
Kaune pa- 
atsisveikin-

tai žmonių.
Velionis buvo pašarvotas 

Valstybinės Centrinės Bi
bliotekos Rūmuose. Salėje 
—gedulinga nuotaika. Ap-

be kasdienybe. Tačiau ma- 
vargo, daugiau nieko ir ne-; šiaušiame įvykyje, smul- 

! patyrė. Jis, nežiūrėdamas ■ klausioje kasdienybėje jis 
, savo asmeniškos laimės, ko- j mokėjo suvokti ir parodyti 
■ vojo už visos liaudies lai-! jų istorinę prasmę. Ir todėl ~ ___ • 1 - • • - 1 V.
n e a 11 a i dus apsidangstė- 
liams, visiems kaukėtiems 
veidams, išputusiems po
nams ir poniutėms. Drau
gas Žukas žiauriai plėšė

jo kūrinių mūsų 
tai]) pat neužmirš.

Dail. Tarabilda
nušvietė velionies

kraštas

Stepo 
Žuko gyvenimą ir kūrybą.

Dailininkas Jurkūnas ta-

—badas,” kuri suvaidino 
didelį vaidmenį revoliucinių 
idėjų propagandoje ir kuri, 
]) a v a d i n ta 
apybraižos”, išėjo 
leidimais.

1885 metais A. N. Bachas 
emigravo užsienin, kur 
pradžioje dirbo mokslinį 
darbą Paryžiuje. 1891 me
tais jis išvyko į JAV įvesti 
Amerikos spirito varyklose 
patobulintus fermentavimo j 
rūgimo metodus, o po to I . 
apsigyveno Šveicarijoje. R i • 
Netoli Ženevos jis įsteigė | jC. U1
nedidelę laboratorija,. kur i , .
atliko didesnę dali savo ty-i , ..Y 1 J ; no vardo premi ja. 1929 me- 

; tais jis buvo išrinktas tik- 
i moju TSRS Mokslų Akade-

Viešas Nuoširdus Ačiū
Amerikos lietuvių gyveni- 

j me, tai negirdėtas, netikėtas 
metais už pažymė-1tol<IS gHL1‘s atjautimas — Vil- 

mokslinius darbus
mijos ir fizikos tyrinėji
mais bei apibendrinimais, irt 
dėl to turi reikšmę, toli iš-' 
einančią iš biochemijos ri-lrinėjimų biologinės chemi 
bu. jos srityje. Už šiuos dar-]

Didelę teoretinę ir prak- bus jam buvo suteiktas Lo- .. . , .
tikinę reikšmę turi Bacho zanos universiteto chemijosI m!JOS,nariV’ ° me.tais 
tyrinėjimai seklų * fermentų! mokslų 
biochemijos srityje. Šie ty- vardas.
rinėjimai daug padėjo ra-| Po 1917 metu Vasario re- 
cionalizuoti eilę gamybosi voliucijos A. N. Bachas gri- 
procesų, kuriuose naudoja
ma biologinės kilmės žalia
va — tabako, arbatos, duo
nos kepimo ir kitose pra
monės šakose. Bacho ir jo 
bendradarbių išdirbti fer
mentų tyrinėjimo metodai 
plačiai paplito žemės ūkio 
bandomųjų stočių laborato
rijose, maisto pramonės 
k o n t r o lės laboratorijose, 
klinikų praktikoje.

A. N. Bacho kūrybinis 
mokslinis darbas buvo har- 
moniškai suderintas su vi
suomeniniu bei politiniu 
veikimu. Esant caro reži
mui, jis daug jėgų skyrė re-i šariato biochemijos institu-1 tingai domėjosi jaunimu ir

premija, o
J. V. Stali-

d.iio-.R.n i a k a d e m i ku — chemikos liet K let 1 u 1 , 1 1 • 1 1i mokslų skyriaus sekreto- 
| rium. šiose pareigose jis 
I atliko didelį mokslinį or
ganizacini darba, turėjusi 

zo Į Rusiją ir dalyvavo | įidel moksliniams
moksliniame, techmkmia- L ingjimu darbams chem5. 
me ir pramoniniame krašto j()S institutuose sustipnnti. 
gyvenime. 1918 metais jis.^ n )elnus vyriausybė ji 
suorganizavo chemijos Ją-1 apdovano jo Darbo Raudo. 
boratoriją, kuri moksliniais jnosios vėliavos ordinu ir 

_______ _____ i ordinais. 
1945 metais jam buvo su
teiktas Socialistinio Darbo 
Didvyrio vardas.

Per visą Bacho gyvenimą 
Šio instituto direktorium/ir veikimą raudonu siūlu 
Bachas buvo iki paskutinių tęsiasi teorijos ir praktikos 
laikų. 1921 metais Bachas i vieningumas, glaudūs gam- 
suorganizavo Sveikatos! tos ir visuomeninių mokslų 
Apsaugos Liaudies Komi-1 ryšiai. A. N. Bachas ypa-

tyrinėjimais aptarnavo keįui:iais Lenino
chemijos pramonę ir kuri 
virto fizikos— chemijos in
stitutu, tapusiu pagrindi
niu tarybinės chemijos pra
monės teoretiniu centru. ■ 

instituto

binių Dailininkų Sąjungos, 
Dailės Instituto, tarybinių 
rašytojų, “Dailės” kombi
nato ir kitų organizacijų 
vainikai, gyvos gėlės.

Jau prieš 16 vai. visuo
menė pradėjo eiti paskuti
ni karta atsisveikinti su 
per anksti mirusiu, tikru 
liaudies sūnumi, liaudies

niaus Tiriamosios Medicinos 
ir Vėžio Ligos institutui j taip 
trumpą laiką sudėta $70,001). Į kai.

čia giliausis nuoširdus ačiū j 1< 
turi būti tartas A. BIMBAI, 
pirmininkui L. P. T. K., 
mokėjo užinteresuoti Ameri
kos visuomenę tuo taip svar
biu klausimu: žmonių sveiks-j 
ta.

Nuoširdus ryžtingumas — 
visas sunkenybes nugalėjo! 
Už tai priimk nuo manęs gi
liausi, nuoširdų Ačiū! nes nie-

boję stovi “Dailės” Institu
to studentai. Pro karsta 
praeina dailininkai, rašyto
jai, teatro artistai, mokyto
jai, moksleiviai, darbi nin-

kaukes tokiems ponams. Iriria atsisveikinimo žodį kaip 
už savo aštrią satyrą jis] LTSR Tarybinių Dailininkų 

į jungos atstovas.
Po atsisveikinimo kalbų

Jo menas — tai musų fa- karstas su Stepo Žuko kū-
brikai, darbo žmonės. Jis Inu nuleidžiamas į kapą. Su
mušti mene yra tas pats, I aidi gedulingas 
kai]) Janonis literatūroje. | šimtai žmonių

mos ir kalėjimo sienos.

marsas. 
nulenkia

užkrėsti, dar glaudžiau su- j sisveikindami ir atiduoda- 
vienyti mūsų jėgas ben- i mi pagarbą ištikimam liau- 
dram darbui. Jo kelias — dies kovotojui, įžymiam 
yra mūsų kelias. Jis tebū- dailininkui Stepui Žukui, 
nie mums jėgos šaltinis. I Ant karsto saujomis beria-

Po drg. Dilkos kalbos at- mos žemės. Netrukus išky- 
s i s \ e i 1a i n 11 o z o d i taria į la kapas, kurį uždengia vai-
Valstybinės Grožinės Lite-]nikai, gyvos gėlės... 
ratūros vyr. redaktorius d.
Drazdauskas:

Dailininkas Stepą Žukas 
mirė. Bet jo kūriniai gyvi, 

—Mūsų tarybinis menas, Į ir juose—io kilni, darbo 
visa mūsų liaudis neteko. žmonių meilės kupina dva- 
X-1gyVenS jr skatins mus 

mūsų kelyje į laimingą ko- 
—Stepas Žukas buvo dai- munistinį gyvenimą, už ku

rį jis kovojo, kurį troško 
reakcijosI išvysti visame gražume.• 1 I

Ed. Medonis.

kaip gydytojas, kuris per su
virs 45 metų gydytoj avimo, 
žmonių sveikatos pagerinimo 
problemomis nenuilstančiai 
kariavo ir kariauja, tai gyvu 
žodžiu, tai per spaudą.

Dr. Medicinos,
A. L. Graičūnas.

Jeigu mūsų sistemoje iš mū
sų angliško alfabeto būtų iš
mestos visos nereikalingosios- 
negirdimos raidės, kas šeštas 
spaustuves darbininkas netek
tų darbo. Tarybų Sąjungoje
tokia reforma reikštų trum- nininko širdimi, mylinčia 
pesnes darbo valandas. i žmones. Jis buvo žmogus,

talentingo dailininko, 
mas ir šešetos dailininkų ir įmaus karikatūristo.

kuris rašytojų jis išnešamas ant |
s u n k v e žirnio. Orkestrui liniukas kovotojas, 
grojant, gedulo eisena lėtai siais smetoninės 
slenka Donelaičio gatve ir laikais jo plakatais buvo Į 
Vytauto prospektu į mies- nusagstytos ir Kauno prie-; 

miesčių gatvės ir kaimuose' 
pakelės berželiai. Pirmai- 

Paskui karstą liūdnai eina i siais tarybiniais metais jis ;sl 
I velionies šeima, partijos,Į savo kūriniais aistringai; 
j valdžios atstovai, dailinin- ■ kovojo su tais, kas kėsino- 
j kai, rašytojai, mokslo žmo-, si kenkti, kas mėgino sulai- 
| nes, “Dailės” Instituto stu- kyti “upės bėgimą.” Tėvy-j 
j dentai, III ir kit. gimnazi-1 nūs karo metu, gyvendamas I 
i jų moksleiviai, šimtai kitų! toli nuo Lietuvos, T.....u"
. kauniečių. Sąjungos gilumoje, jis savo

Kapinėse įvyksta pasku- talentą atidavė tam, kad iš 
tinis atsisveikinimas. mūsų krašto būtų išvyti 

Prie atviro kapo Kauno | vokiečiai okupantai.
tarybinių dailininkų vardu į 
prabyla dail. Dilka:

—Netekome artimo, nuo
širdaus draugo, įžymaus 
menininko. Jis buvo dide
lis dailininkas, su tikro me-

Priešais—ke-

SEPTINTASIS LIETUVIU DARBININKU SUSIVIENIJIMO

Bostono laikraštyje tilpo 
skelbimas: Išrcnduojama viš- 
tinyčia su šviesomis, galima 
perdirbti i tris kambarius; 
$25 mėnesiui.”

Laisvės Statulos galvelė
Tarybų nuo ausies iki ausies turi 10 
• ___  livrizln nlnnin

musų krašto butų išvyti Iš tarnavusiu karinėje tar
nyboje Pennsylvanijos 1,200,-

—Stepas Žukas buvo OOO vyrų milionas esą paliuo- 
| ypatingo tipo dailininkas.'suoti . iš tų 700,000 jau dirbą, 
Jis ne tik nevengė, bet jis 
aistringai pergyveno kiek
vieną aktualiją, su didžiau
siu atsidėjimu sekė kiek
vieną įvykį, karštai dome-i 
josi tuo, ką mes vadiname!

300,000 dar nedirbą, kaip ra
portavo USES viršininkai.

Jungtinių Valstijų 8 valsti
jos gavo savo pavadinimus 
nuo vyrų, 3 nuo moterų.

SEIMAS BOSTONE

Dalyviai LDS Septintojo Seimo, Įvykusio Birželio 10, 11, 12 ir 13 dienomis, 1946 metais, Hotel Gardner, Boston, Mass.
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VAIVORYKŠTE
Parašė VANDA VASILEVSKA Vertė IR. POVILAVIČIŪTĖ

VELIONIS JUOZAS JURČIUKONIS

(Tąsa)
Olena sugriuvo. Sunkiai, pasiremda

ma rankomis, ji vėl pakilo.
—Greičiau,—šaukė iš paskos eidamas 

kareivis.
— Į pilvą jai duok, į pilvą, — patarė 

kitas.
— Dar padvės pirm laiko, nieko ne

pasakiusi, o reikia dar, kad prašnekėtų.
— Jau kapitonas dabar iš jos viską, 

kas reikalinga, su žarnomis ištrauks.
— Taip, taip. Ei, tu, judinkis, judin- 

kis! — subliovė vėl pirmasis.
—O tu dar kartą bakstelėk, dar kar

tą!
Durtuvo smaigalys palinko. Per mo

teriškės nugarą tekėjo siauromis srove
lėmis kraujas.

— Greičiau, greičiau! Ką tu sau gal
voji, su bernu pasivaikščiot išėjai?

Jiem nerūpėjo, kad moteris suprastų, 
ką jie šneka. Jiems teikė malonumo pats 
riksmas, keiksmai, biaurūs žodžiai. Jie 
buvo pavargę ir pikti, šaltis vis stiprėjo, 
o jie dėl tos prakeiktos bobos turėjo šal
ti, užuot ramiai miegoję. Norėjo ją už 
tai pamokyti, norėjo jai duoti suprasti, 
ką jie apie ją galvoja, norėjo jai atker
šyti už savo nuovargį, šalimą, už tą ne
miegotą naktį.

O naktis sučiupo žemę dar negirdėtu 
šalčiu, kuris, atrodo, pasiekė patį mėnu
lį ir sušaldė jį į ledo gabalą. Sidabrinėj 
šviesoj vaivorykštė neteko spalvų ir bu
vo matyti ant dangaus vos pastebimu 
ruožu. Bet iš abiejų mėnulio pusių sto
vėjo du šviesos stulpai. Jie dygo hori
zonte, kilo aukštyn abipus mėnulio skri
tulio, kaip triumfalinių vartų kolonos. 
Jie mirgėjo ir kaitaliojosi sidabriniu 
šerkšnu nuo tolimojo dangaus iki žemės 
krašto.

— Judinkis, prakeiktoji! — jie rėkavo 
garsiai ne dėl to, kad norėjo rėkauti. 
Naktis buvo klaiki, gąsdinanti, ir jie no
rėjo riksmu, triukšmu užslopinti baimę, 
slegiančią širdį, nuplėšti paslaptingumo 
uždangą, kad bent būtų kas nors realaus 
toje nakties valandų nerealybėje. Buvo 
šviesu, kaip dieną. Akinamai švietė mė
nulis, viską aplinkui užliedamas sidabri
niu tviskėjimu. Liepsnojo šviesos stul
pai, kurių anksčiau niekuomet nebuvo 
matę. Ir sniėgas girgždėjo po kojomis, 
įrodydamas speigą, kokio jie anksčiau 
niekuomet nepažinojo, net neįtarė galint 
tokį būti. Niūriai tylėdamos stovėjo 
prie kelio trobos. Niekur nė gyvos dva
sios, tik trobos, lyg gyvomis akimis, už
šalusių langų vyzdžiais žiūrėjo į kelią. 
Namų šešėliai tiesėsi, tamsėjo įdubi
muose, klaidino akis. Tamsią naktį, ne 
mėnesienoj, jie iš viso nedrįstų išeiti. Jie 
žinojo, — už kiekvieno kampo, už kiek
vieno krūmokšnio jų tyko mirtis, netikė
ta mirtis, kaip žaibas, ir mirktelėti ne
spėsi. Toje akinamoje šviesoje sunku 
buvo pasislėpti, priselinti, ir vis dėlto 
baimė graužė širdį. Jie staiga apsidai
rydavo, įtempdavo akis, bandė įžiūrėti 
ką nors daržinės šešėlyje ir šūkavo, 
stengdamiesi priduoti sau drąsos. Šaltis 
gnaibė jų veidus, šaltis ledine pluta gulė 
ant lūpų, jie skubiai karštligiškai trynė 
ausis, trypė kojomis ir vaikė ten ir atgal, 
ten ir atgal nuogą moterį kaimo gatve.

Pagaliau jiems nusibodo šis žaidimas. 
Niekas nepasikeitė: Olena dažniau kri
to, lėčiau kėlėsi, bet neverkė, nešaukė, 
nerodė jokio noro pasimatyti su kapito
nu, duoti jam reikalingų žinių. O šaltis 
vis stiprėjo ir jau ne tik negailestingai 
gnaibė veidą, rankas ir kojas, bet gniau
žė kvapą krūtinėje. Net ašaros ištryš
ko, visą kūną purtė nesulaikomas drebu
lys.

— Na, bėgte namol
Jie rėkdami ir tuliuodami nuvijo ją į 

daržinę, kaip laukinį žvėrį. Ties įėjimu 
ji suklupo prie slenksčio ir parpuolė vei
du žemyn ant laito, instinktyviai uždeng
dama rankomis išsipūtusį pilvą. Smilki
niuose tviksėjo, širdis pasiutusiai plake. 
Per keletą minučių ją sučiupo negailes
tingos šalčio replės. Nepakenčiamai 
ėmė degti žaizdos nugaroje, kurių iki 
šiol jį nejautė. Su nežmoniškomis pa
stangomis ji pasikėlė, atsisėdo ir ėmė su- 
kaulėjusiais pirštais nevikriai trinti pe
čius, kojas, šlaunis. Pro sienų plyšius 
ant laito lygiais ruožais krito mėnulio 
šviesa. Kampe gulėjo šiaudų kūlys. Ji

nuslinko prie jo, susigūžė, atsigulė ant 
tų šiaudų, įsirausė į juos.

— Sušalsiu, — tarė viena sau, ir jai 
pasidarė kaž kaip lengviau.

Kailiniai ir skara dar dienos metu pa
siliko ten, ant suolo, pas karininką. O 
naktį kareiviai, prieš išvarydami ją į 
sniegą, nuplėšė nuo jos viską, net marš
kinius. Valandėlę ji pagalvojo, kad gal 
būti jie užmiršo ir paliko visa tai darži
nėj? Ji apsidairė. Bet ne, nieko nebu
vo. Plikas laitas ir ta šiaudų krūvelė, 
suteikusi jai trumpalaikę prieglaudą.

Lauke buvo tylu. Matyt, kareiviai 
laikė nebereikalinga ją saugoti, užrakino 
duris spyna ir išėjo. Visas kūnas degė. 
Ji negalėjo užmigti, bijojo’užmigti ir 
plačiai atvertomis akimis žiūrėjo, kaip 
lėtai slenka laitu mėnulio šviesos ruožai.

iStaiga jai pasigirdo skrebėjimas. Ji 
įtempė klausą. Sniegas girgždėjo, bet 
tai nebuvo sargybinio žingsniai. Kažkas 
ėjo lėtai, atsargiai. Tarp vieno ir kito 
lengvo girgždėjimo praeidavo valandėlė. 
Kažkas ėjo selindamas, lengvai statyda
mas kojas. Olena išsigando. Kas tai, 
kas tai galėtų būti?

Žingsniai nutilo. Ji pagalvojo, kad jai 
pasirodė, prisivaideno. Bet štai vėl pa
sigirdo girgždėjimas. Aišku, kažkas ėjo. 
Ji pakilo truputį ir laukė. Žingsniai ar
tinosi iš užpakalio, iš priešingos pusės 
nuo vartų. Kur jie pasuks? Bet žings
niai nenukrypo. Jie dar labiau sulėtėjo, 
pasidarė dar atsargesni, ir, pagaliau nu
tilo prie pat sienos.

Olena sulaikė kvapą. Kažkas stovėjo 
prie sienos. Ji aiškiai girdėjo kvėpavi
mą. Kažkas prisiglaudė veidu prie sieno
jų, žiūrėjo pro plyšį tarp jų į daržinės 
vidų.

Ji laukė. Kas tai? Draugas ar prie
šas, ar atsitiktinis praeivis? Bet kokie 
gi praeiviai galėtų būti naktį kaime, kur 
mirtimi uždrausta išeiti iš trobų dar 
temstant?

— Tetule!
Olena apmirė. Tyliai šaukė vaikiškas 

balsas. Ten, anoj sienos pusėj, stovėjo 
vaikas. Ji norėjo atsakyti, bet iš krūti
nės išsiveržė tik tylus, nuslopintas deja
vimas.

— Teta Olena!
Atėjo vaikas, kažkuris kaimynų vai

kas. Atsargiai priselino, šaukė. Ji su-
* vaitojo.

— Teta Olena, aš jums duonos atne
šiau !

Duona. Jau dvi dienas ji nieko bur
noj neturėjo. Nei duonos, nei vandens. 
Alkis dar netaip buvo jaučiamas, bet ji 
mirė nuo troškulio ir ten, Vernerio ap
klausinėjama, ir paskui, gulėdama dar
žinėj. Kai ją vaikė keliu, jai pavyko su
čiupti keletą saujų sniego ir įdėti į bur
ną. Tas sniegas ją gaivino-, atšviežinda
mas perdžiūvusią burną. Bet kareiviai 
pastebėjo, neleido daugiau imti, tada ji 
gaudė sniegą lūpomis, kada krito žemėn. 
Dabar ji pajuto, kad alkana. Jai čiulpė 
vidurius, skilvį nepakenčiamai tampė * 
mėšlungis.

Ji apskaičiavo atstumą nuo savo kam
po iki tos vietos, iš kur šaukė vaikas. 
Sukaupė jėgas.

—Einu,—pasakė ji sunkiai ir ėmė 
šliaužti laitu, remdamasi alkūnėmis, šo
nu, jausdama, kad jau nebegali atsistoti, 
negali pasikelti. Šlaunį varstė skausmai, 
laužė kojas, lyg jas būtų daužę ąžuoliniu 
basliu.

Olena nušliaužė žingsnį, kitą—ir stai
ga tylą perskrodė kurtinantis trenks- 

‘ mas. Plonas veriantis riksmas. Ji pri
gludo. Tik po akimirksnio ji suprato, 
kad tai buvo šūvis, šūvis kažkur visai čia 
pat. Moteriškė apmirė su atvira burna, 
įtemptai žiūrėdama pirmyn, į juodą sie
ną; už kurios kažkas įvyko. Pasigirdo 
žingsnių girgždėjimas sniege, tvirtų, 
sunkių žingsnių, vokiški keiksmai, smū
gis šautuvo buože į kažką minkštą. Pri
ėjo dar kažkas; dabar jie šaukė ir keikė
si jau dviese. Ji įsiklausė, ar nepasigirs 
dar koks garsas. Bet šūvis, matyti, bu
vo taiklus.

Tik dabar ūmai pasireiškė paskutinių
jų dienų visos kančios, nežmąniškas nuo
vargis, pastovus nervų įtempimas. Ji 
pajuto, kad viskas verčiasi, sukasi, siū
buoja laitais, ir ji virto į tamsą, nulėkė 
į apalpimo tuštumą. x

(Bus daugiau)-,............... ....... <
J , - I •

Per Laisvę praskambėjo ne
maloni žinia, kad Philadelphi
joj mirė muzikas Juozas Jur
čiukonis. Susipažinau aš su 
juo 1906 metais, nes tuo kart 
ten gyvenau, berods, tuo kar
tu jis buvo kokios ten muzi- 
kališkos konservatorijos stu

dentas. Nuo tų metų tarpe 
manęs ir jo užsimezgė glau
dūs draugiški ryšiai ligi pat 
šių dienų. Slinko dienos ir me
tai, ir nebuvo to parengimo, 
kad nesueitume ir pasikalbė
tume apie visokias svieto mar- 
nastis. Aš jam ne kartą pasa
kiau, kad neturiu gero balso, 
nei gabumų būti kokiu nors 
muzikantu, bet myliu matyti 
ir klausyt gerą ir gražią, y- 
pač klasišką muziką, operas, 
operetes, koncertus ir chorų 
dainas.

To jam ir užteko, nes kož- 
name parengime ar piknike, 
kartais po dvi-tris valandas 
jis man aiškindavo muzikos 
teoriją. Buvo kas klausyt su 
didžiausiu smalsumu. Ant 
kiek aš pamenu, tai Juozas 
Jurčiukonis turėjo didelius 
muzikai iškus gabumus. Jis 
suorganizuodavo, išlavindavo 
ir perstatydavo visokias ope
retes, melodramas ir koncer
tines programas, kurių aš nie
kad nepraleisdavau— visados 
važiuodavau pamatyt. Kožną 
kartą stebėjausi jo rūpestin
gai sukurtais muzikališkais 
kompozitoriškais darbais.

1917 ir 18 metais pas mus 
Eastone susiorganizavo cho
ras, triusu LSS 42 k p. ir Al , 
DLD kuopos, bet mes neturė
jome chorvedžio, tai prisiėjo 
kviest Juozą Jurčiukonį iš 
Philadclphijos, už 58 mylių. 
Na ir jis važiuodavo ir varg
davo pas mus kartą per sa
vaitę beveik už dyką — už 
geležkelio bilietą. Taip buvo 
ščyrai pasišventęs muzikai ir 
dainom! Pamenu, kaip jis per 
pirmas repeticijas per porą 
valandų išmokino mūsų Cho
rą keturiais balsais lengvą 
giesmę. Ir kaip visi užtraukė, 
o kiek muins buvo džiaugsmo, 
kad pagal gaidas taip gražiai 
skamba balsai!

Praslinkus kitiems metams, 
chorą mokino vietinis draugas 
L. Tilvikas, kuris buvo kiek 
prasilavinęs vargonininkystėje 
Plungės mieste Lietuvoj, tai 
ir manę prikalbino, kad gie
dočiau vyrų chore. O kaip 
pradėjo lavint mano tą bal
są, tai neišėjo nei velnias nei 
gegutė. Kiek prieš tai tūlas 
ukrainas Korikora, iš kur tai 
atvyko į Eastoną ii’ čia sutvė
rė vyrų chorą iš lenkų ir lie
tuviškų bajorų, tai giedojau ir 
aš tame chore, kad palaikius 
skaitlingesnį chorą. Korikora 
buvo gabus smuikininkas ir 
pijanistas. Po tam jis mokino 
Aido chorą Brooklyne. 1919 
metais aš nusipirkau mašiną 
Ford ūką ir ėmiau atostogas 
visą vasarą — tris mėnesius. 
Juozas Jurčiukonis apie tai 
sužinojo ir atvažiavo pas ma
ne kelioms dienoms pasižmo
nėt. Jam labai patiko pas ma
ne; jis sakė atvažiuosiąs ir 
antru kartu porai savaičių va- 
kacijų, pasilsėt. Aš mielai jo 
laukiau atvažiuojant. Na ir 
turėjome mes gerus laikus. 
Kožną dieną maudėmės De
laware upėj ir su Forduku 
važinėjomės po visą plačią te
ritoriją.

Draugauti su Juozu Jurčiu- 
koniu nebuvo nubuodu, nes 
jis buvo pilnas anekdotų, tik
tai klausyk ir juokis. Daug 
kartų Juozas Jurčiukonis sa
kė : žinai, Stankau, su tais 
chorų mokinimais būna daug 
triubelio, > ypač, mūsų didmies
tyje, va klausai—mergina ar 
vyras, neturi balso, bliauna 
per dantis, kaip ožys. Duodi 
jam suprast, kad pasitrauktų 
iš choro, bet jis, ar ji, nesu
pranta, neklauso, prisieina ka
tegoriškai tokį “dainininką” 
payaryt. Atsiranda keli užta
rėjai, kurie sukelia lermą ir 
suirutę. Vienai, esą, mergąi 
daviau suprastix_ kad... pasi

trauktų nuo giedojimo; ji ne
klausė. Sakau, tu bliauni kaip 
karvė ir gadini viso choro 
harmoniją. O, Jackau tu šven
tas, sukilo tikra “revoliucija”
— kam aš ją karve pavadi
nau. Bet, aišku, kitokios ro
dos nebuvo.

Pradžioj 1920 metų ištiko 
nelaimė, mirė mano moteris, 
Justina, nuo influenzos. Par
daviau namą, rakandus ir 
Ford ūką, nuvažiavau į Phila- 
delphiją mokintis už fotogra
fą. Na ir vėl sueinu su Juozu 
Jurčiukoniu. Jis man pasisa
ko daug savo sekretų, esą, at
važiavo iš mainų blondė lie
tuvaitė, ji 'ima smuiko lekci
jas ir prie choro ateina gie
dot, esą, ji turi gerą akį ant 
manęs. O tu, sakau, — ką da
rai, ar atjauti ją? Nei ne
klausk, mano dzūkiška širdis 
seniai pas ją, ale choristai 
pašėlusiai siunta ant manęs; 
mat, daug chore senbernių, 
tai jie, esą, seka kožną mano 
ir jos pėdą.

Praslinko mėnesis ar kitas
— Jurčiukonis apsivedė su ta 
pačia mainierka blonde. Su
kūrė jis su ja laimingą gyve
nimą — išaugino didelę šei
mą, bene keturis vaikus. Bet 
prieš kelius metus, Juozą 
Jurčiukonį palietė nelaimė, 
kuomet jo vyriausias sūnus 
per neatsargumą su savo 
draugu žuvo nuo revolverio 
kulipkos. Esą, tai buvo gabus 
smuikininkas, buvo pakviestas 
ir priimtas į Leopoldo Sto- 
kovskio simfonijos orkestrą 
keliaut aplink pasaulį su kon
certais.

Dėl šeimos sielvartų nebu
vo nei galo, nei krašto. Daug 
kartu Juozas Jurčiukonis 
kvietė mane pasižmonėt pas 
jį — mes vienamžiai, buvome 
glaudūs draugai. Lai būna 
tau, mielas drauge, lengva 
Dėdės Šamo žemelė! Nuoširdi 
užuojauta tavo visai šeimai!

V. J. Stankus.
Easton, Pa.

simokėję duokles. Ištikrųjų, 
yra narių nieko nepaisančių, 
arba tiesioginiai apsileidusių, 
kad jau nei duoklių .“neturi 
laiko” pasimokėti. Man rodo
si, kad taip draugai daryda
mi turėtų suprasti, kad tas 
kenkia organizacijai. Kiek
viename susirinkime reikia 
eikvoti laikas, kad svarstyti 
apie tuos narius, kurie dar vis 
nepasimoka savo duoklių.

Draugai, pagalvokite 
prašalinkite tą prastą 
mą.

Šiuomi tarpu mūsų 
iždas jau visai tuščias,
ba rūpinasi, kad surengti ko
kį parengimą ir atpildyti iž
dą. Kadangi pikniko negali
ma surengti, tai teks ką nors 
surengti svetainėje. Baigda
mas, dar noriu priminti: visi 
rengkitės dalyvauti piknike
liepos 21 d. Waterbury.

Pasimatysime piknike!
W. Brazauskas,

Prot. Sekret.

ii’ 
įprati-

kuopos 
Valdy-

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Hartford, Conn.
Iš L.LD Mitingo

Pirmadienį, liepos 8 d., į- 
vyko Lietuvių Literatūros 
Draugijos vietos kuopos na
rių mitingas. Narių dalyvavo 
nedaug. Bet vistik aptarta ke
li svarbūs dalykai. Spaudos 
pikniko komisija pranešė, kad 
spaudos piknikas negalės į- 
vykti kaip kad buvo tarta pir- 
miaus. Trūkumas maisto, o 
labiausiai gėrimo, pakenkė 
suruošti tariamą pikniką. Ma
noma turėti kokį nors paren
gimą svetainėje, kai oras at
vės, rudenį.

LPTK atstovas pranešė, kad 
piknikas Lietuvos žmonių pa- 
gelbai liepos 7 d. pavyko ge
rai ir kad pelno manoma liks 
apie 2 šimtai dolerių.

Plačiai svarstytas ALDLD 
ir LDS apskričių piknikas, ku
ris įvyks liepos 21 dieną, Lie
tuvių darže Waterbury, Conn. 
Tame piknike bus leidžiama 
trys Victory Bondsai, $25 
vertės kiekvienas. Drg. Rep
šys padalino laimėjimo kny
gučių nariams ir prašė visų 
pasidarbuoti paplatinti tuos 
laimėjimus. Pelnas nuo tų lai
mėjimų bus skiriamas Lietu
vos žmonių pagalbai. Mūs vi
sų pareiga rūpintis ir darbuo
tis, kad visos knygutės būtų 
parduotos prieš pikniką. 
Hartfordas piknike dalyvaus 
—galima sakyti — masiniai. 
Iš mūsų miesto išeina du di
deli autobusai. Vienas veš
Laisvės Chorą, antras kitus
žmones, kurie tik norės ke
liauti į tą didelį pikniką. Bu
šo bilietus jau dabar galite 
įsigyti ir užsitikrinti sau buse 
sėtiynę. Bilietas tik $1.25 į abi 
puses. Autobusas išeis nuo 
Laisvės choro svetainės, kaip 
12 vai. dieną. Taigi, nesive
lti okite.

Finansų sekretorius B. Mu- 
leranka pranešė, kad dar tu
rime 4 narius, kurie nėra „ už-

Pirmas Dienraštis Jungt. 
Valstijose

1784 m. rugs. 21 d. pra
dėjęs eiti Philadelphijoj 
d i e n r a š tis Pennsylvania 
Packet and Daily Advert
iser, buvo pirmas kasdien 
išeinantis laikraštis šioje 
šalyje. ~

Kiek šioje šalyje Yra 
Radijo Stočių?

Sulyg šių metų pradžios 
apskaitliavimo, šioje šalyje’ 
buvo 919 laisniuotų radijo 
stočių programų translia
vimui.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street
•TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
BTAGO 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAŠ) 

Laisniuotas Graborius
• Liūdesio yalandoje kreipkitės pas mui 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

Ė CHARLES J. ROMAN Ė
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 ML Vernon St S
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110



Penkias Puslapis

Pažangiy Organizacijų Išvažiavimas WaterburyjCHICAGOS ŽINIOS

ga-

41

trumpas pri-

neįrašęs PRANEŠIMAI

Nubausti už Arklienos

irsėdint su

Lewiston, MaineSpringfield, IIIRochester, N. Y

PHILADELPHIA, PA

KRISLAI

DIENRAŠČIO LAISVES
Rengia Phila. ir apylinkes pažangiosios lietuvių organizacijos.

PICNIC GROUNDSCRESCENT IDEALIŠKA FARMA

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

patarnavimu, 
pribuvęs į šią 
alkanas arba

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

airportas bus šiaurinėj 
dalyj. Link jo bus pra- 
platus vieškelis iš pat 
centro.

Š. m. liepos 21 d. sukaks 
šešeri metai, kai Liaudies Sei
mas Kaune paskelbė Lietuvą 
tarybine respublika.

savo na- 
ponioms.” 
atsigrįžęs 

sako: “Ar

ma-
pas
aš-

ir drg. 
jau dveji

progresą, 
jiems nė

Lietuviai Komunistai Užsibrė
žė Veikimo Planus

buvęs gaspadorius, at-
Vienbalsiai išrinktas 

Morkevičia, buvęs far- 
Jis dabar pardavė far-

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, liepos 21, Olympia 

Parke, įvyks gražus piknikas, kurį 
rengia bendrai tarptautinės organi
zacijos spaudos paramai. Prašo vi
sus dalyvauti. Bus pakankamai gerų 
valgių ir muzikos. — N. (165-166)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks liepos 21 d., 7 v. <v. Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Visi de
legatai nepamirškite dalyvauti, nes 
turime svarstyti rengiamo Laisvės 
pikniko reikalus ir išdalinti apgarsi
nimus. Piknikas įvyks rugsėjo 1 d., 
prieš Labor Day, Crescent Picnic 
Grounds, 56 Cornell Ave., Glouces
ter Hts., N. J. — P. Puodis, V. K. 
Sekr. (165-166)

ūkyje pas 
žmona pa- 
man pati-

Abu- 
suima ir

mus ir valdžios nusistatymas 
nesikišti Į religinius klausi
mus.”

Antras evangelikų suvažia
vimas bus 1947 metais.

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 j dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

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

iš “dešim- 
sako, pa- 
Trumanui 

apie užlaikymą jo 
atstovo

metų 
šalies 
K. P. 
nuta- 

o-
reikalui esant, al

ly P

lai šis
įstringa į širdį kiek- 
kad ne vienas jis 
pasilinksminti, bčt

Taip 
ir žavėja

MERGINOS
Kaipo Raštinės Darbininkės 

ir Pasiuntinės
Patogiose vietose esančių 

Bankų Ofisuose.
Manhattan-Brooklyn-Bronx

Iš ankščiau patyrimas nereikalingas.
Puikiausios Progos.

Patenkinančios darbo sąlygos.
Algos $25 ir viršaus.

Kreipkitės 9 iki 8 P. M.
3-čios Lubos

BROAD ST., N. Y. C.
(168)

BROCKTON, MASS.
Teatrališkas Ratelis rengia pikni

ką, liepos 21 d.. Liet. Taut. Namo 
Parke, Keswick Rd. Rengimo Komi
sija kviečia visus dalyvauti. — K. 
Čereškienė. (165-166)
PITTSTON-WYOMING, PA.

ALDLD 12 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 21 d., paprastoj vietoj ir pa
prastu laiku. — M. Sekr. (164-165)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

18 d. liepos. 8 v. v., 735 Fairmount 
Avė. Drauges visos dalyvaukite. — 
Mattis, sekr. (164-165)

MIAMI, FLA.
LietuVių Amerikos Piliečių Kliubo 

narių atydai: Per 3 mėnesius, lie
pos, rugp. ir rugs, nebus susirinki
mų, nes pirmininkas, 
raštininkas išvažiuoja 
Prašome atleisti jeigu 
negausite atsakymo į 
Su svarbiais reikalais 
raštininką šiuo antrašu: J. Ratkus, 
316 Central Ave., Point 
N. J.

HARTFORD, CONN.
Šiuomi pranešame hartfordiečiams, 

kad ruoštųsi važiuoti į 3-čio Apskr.
> išvažiavimą, kuris įvyks 21 d. liepos, 

Waterbury. Conn. Kurie ’neturite au
tomobilių ir norite važiuoti, tai ga
lite nuvykti su autobusu, nes Lais
vės Choras turi pasisamdęs, taipgi 
ii’ LLD 68 kp. pasisamdžius autobu
są. Išvažiuos nuo 155 Hungerford St., 
1:30 vai. dieną. Kelionė j abi pusi

• $1.25. — Kom. (164-165)

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.

kasierius i r 
atostogauti, 

per tą laiką 
jūsų laiškus, 
kreipkitės į

Pleasant 
(164-165)

Ketvirtadien., Liepos 18, 1946

Pažymėtini Miesto Tarybos 
Tarimai

Miesto taryba nutarė dary
ti bandymus nauju būdu nai
kinti piktžoles ant miesto že
mės. Piktžoles reikalinga nai
kinti ir privatiems lotų savi
ninkams. Tai yra sveikatos 
department© reikalavimas.

Miesto taryba taipgi nuta
rė padidinti skaičių leidimų 
veteranų taksių iki 495.

Taip jau nutarta duoti pir
menybę Marshall Field kom
panijai įsteigti valgyklą nau
jai budavojamam Douglas 
Airporte. .

Delta Air korporacija bu- 
davos už $300,000 hangarą 
naujam airportui.

Tas 
miesto 
vestas 
miesto

Georges Kanakas, Ralph 
Zachariello ir George Horo
witz teismo nubausti už par
davinėjimą arkliu mėsos. Pir
masis nubaustas net $20f» pa- 
simokėti, pastarieji abu po 
$50.

Jie visi prisipažino pirkę 
dau garklienos ir pardavoję 
ją valgykloms ir kitoms užei
goms kaipo jautieną.

Tūli žmonės dėl biznio bile 
ką darytų, neatsižvelgiant, 
kad jie gali žmogui mirtiną 
skriaudą padaryti.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

kad greitoje ateityje bus su
šauktas visos Chicagos lietu
vių komunistų susirinkimas, 
kuriame bus apdiskusuota 
bendrai lietuvių komunistų su
važiavimui tarimai ir išdirbti 
planai, kaip geriausia bus 
Įima jie įvykdyti.

Pastarajam susirinkime 
tėsi tvirtas pasiryžimas 
visus narius, pradėjimui
trešnių kovų prieš kainų kūlė
jus ir jų pritarėjus.

Komunistė.

berūksta, badas ir maras te
bežydi, o jie trokšta jau kito 
karo. Tikri bukapročiai ir 
juodnugariai... Manau, kad 
mažai randasi žmonių, tėvų ir 
motinų, kurie norėtų aukoti 
savo numylėtų sūnų gyvybes 
karo žalčiui, šaukim: šalin 
karas!

tojais, o ypač su jaunimu. 
Prieg to, kasgi nenorėtų iš
girsti geros prakalbos apie 
bėgančius šių dienų reikalus 
ir Lietuvos žmonių padėtį, 
gero dainų programo, kurį 
komisija ruošia!

Pagaliaus, ne slaptybė, kad 
Waterburio d-gai-gės (kai iš 
smulkių spaudoje pranešimų 
skaitėme) sunkiai dirba, rū
pestingai ruošiasi ne juokais 
priimti visus svečius iš toli ir 
arti ne tuščiom rankom, bet 
su skaniais valgiais, išsigėri- 
mais ir pilnu 
kad nei vienas, 
šventę neliktų 
ištroškęs.

Todėl 
minimas 
vienam, 
pribūtų
pasikviestų savo artimus sy
kiu dalyvauti išvažiavime ir 
paremti pažangų darbą, ve
damą per 'ALDLD ir LDS 
Conn. Apskričius šioje apylin
kėje.

Draugai ir draugės, pasi
matysime !

ALDLD III Apskr. pirm. V.

Ne žingsniais, bet šuoliais 
artinasi LLD ir LDS. apskri
čių metinės šventės - išvažia
vimo laikas liepos 21 d., į- 
vyks pagarsėjusiame Lietuvių 
Darže Waterbury, už Lake
wood ežero.

čia suvažiuos žmonės, se
niai bematyti, nes per keletą 
metų nebuvo tokios progos 
dėlei karo eigos dalyvauti iš
važiavimuose. Čia suvažiuos 
jaunimas, kuris jau grįžęs iš 
karo pareigų; jis pasikalbės ir 
linksminsis kartu su senes
niais. Čia pribus svečių ir iš 
tolimesnių valstijų miestų ir 
kaimų. O ką jau bekalbėti a- 
pie artimuosius mūsų miestų 
ir kaimų žmones? Jie visi čia 
dalyvaus. Tuos, kurie dar ne
žino apie šią šventę-pažmonį, 
reikia juos dabar, nelaukiant, 
pakviesti, kad suspėtų prisi
rengti dalyvauti kartu su mu
mis šioje darbo žmonių masi-

Biskį Apie Seimą
Baigus jiems visas gadzin- 

kas apie Sovietų Sąjungą, vie
nas mažo ūgio žmogus pra
dėjo kalbėti apie “Sandaros” 
seimelį, kuris'’ atsibuvo New 
Haven, Conn. Jame būk tai 
susidarius kokia tai “opozici
ja.” Bet kitas sandarietis tuoj 
paaiškino, kad tai buvo tik 
finansiška, o ne politiška opo
zicija. Būk tai buvęs koks 
trūkumas tarp vietinės (Chi- 
cagos) komisijos ir' redakto
riaus : redaktorius
trijų šimtų dolerių į komisijos 
raportą, kuris buvęs skaitytas 
seimelyje. .

Jie tiek daug kalba apie 
Sovietų Sąjungos bėdas
naši svetimomis žemėmis, bet 
pas juos pačius, matyti, daly
kai tik ant ledo pastatyti 
parašyti.

Teisybes Patrijotas.

Chicago. — Laukiama, 
kad prisipažins studentas 
Win. Heirens, kuris pagro
bęs ir nužudęs Suzanne 
Degnan, 6 metų mergaitę, 
ir užmušęs dar 2 žmones.

čerapoko kiaušiniai perisi 
metus - laiko.

Penki “Inteligentai”

Bridgeport© yra valgykla, 
į kurią ateina, taip sakant, 
“būrelis inteligentų,” kurie 
mėgsta daug kalbėti apie So
vietų Sąjungą, žinoma, jeigu 
kas padėtų Rūsiją ant to ne
kalto stalo, tai jie tuojau ją 
suvalgytų. Kai kurie tos val
gyklos lankytojai vadina juos 
parazitais, bet aš jiems duo
du naują vardą — juodnuga
riai. Kadangi jie kalba tiek 
daug apie juodąjį 
tai kitokis vardas 
netinka.

Aną dieną, man 
draugu prie kito stalo, girdė
jau kaip “didysis zeceris” iš
didžiai kalbėjo apie Sovietų 
Sąjungos “likimą.” Jis sako: 
“Rusijoj yra žmonių, bet nė
ra galvų.” “Didysis vargoni
ninkas” tuoj garsiai suriko: 
“Ot, broli, gerai pasakei, — 
jie visi durniai! Ateis laikas, 
kada mes juos visus sudegin
sime. Amerika duos jiems ga
na atominių bombų...” Tarp 
jų buvęs smarkus karčiamnin- 
kas pasididžiuodamas suriko: 
“Jeigu Amerika pradėtų karą 
prieš Rusiją, tai aš iškelčiau 
didžiausį bankietą 
muose jums ir jūsų 
Mano draugas, 
pažiūrėjo į juos ir 
girdi, kaip tie morčiniai kati
nai kniaukia prieš Sovietų Są
jungą?” Aš pastebėjau, kad 

viski parsidavėliai fašistams, [jie čia bliauna kasdien jau 
Siūlyta išleisti mėnesinį ap-jper daugelį metų, bet Sovietų 

linkraštį, kuriame nuodugniai | Sąjunga niekados negirdės to 
išdėstyti komunistų tikslus ir 
siekius.

Nusitarta kiekviename su-

Liepos 11 d. įvyko Komu
nistų Partijos Vinco Kapsuko 
Kliubo susirinkimas. Jame bu
vo išduotas platus raportas iš 
lietuvių komunistų suvažiavi
mo Brooklyne.

Delegatas pažymėjo, kad 
suvažiaviipe nusitarta praves
ti vajų tarpe lietuvių gavimui 
naujų narių į Komunistų Par
tiją. Pasibrėžta iki šių 
pabaigos įrašyti, visos 
plotu 300 naujų narių į

Minėtas suvažiavimas
re turėti nuolatinį organize 
rių, kuris, 
lankys kolonijas KP reika
lais. Tam reikalui reikės su
kelti finansų ir apie tai jau 
dabar turi pasirūpinti kiek
vienas komunistas ir širdingas 
simpatikas.

Susirinkime visi ėmė balsą 
diskusijose, kur apkalbėta 
įvairūs dienos klausimai, ku
rie liečia mūsų šalies reika
lus ir abelną pasaulio politi
ką. Taipgi daug dėmesio 
kreipta į Amerikos lietuvių 
veikimą. Ypač apdiskusuota 
apie Amerikoje vedamą lietu
viškų fašistų melagingą pro
pagandą prieš .Tarybų Lietu
vą. Be to, nurodyta, kokius 
būdus jie vartoja mulkinimui 
savo pasekėjų, kad juos įtrau
kus į fašistinio protavimo ža
bangas.

Po diskusijų, prieitu prie 
išvados, kad komunistai turi 
daugiau veikti ir išaiškinti su
klaidintiems žmonėms, kur 
juos nori nutempti tie lietu-

rūpi- nėję sueigoje.
Juk visiems yra malonu su

sitikti su savais artimais, sa
vo gentimis, miestų veikėjais, 
žinučių rinkėjais, meninin
kais, profesionalais ir kalbė-

Protestas Trumanui
Pirmas lietuvių protestonų 

suvažiavimas Chicagoj, kuria
me dalyvavo “šešios protesto
nų denominacijos’1 
ties J. V. miestų, 
siuntė prezidentui 
protestą *' 
‘asmeninio atstovo’ Vatika
ne”. Proteste sakoma : *

** Kaipo Evangelikai, kurie 
yra gyvenę po Romos Katali
kų tiranija, mes negalime ma
tyti reikalingumo laikyti di
plomatinius ryšius su popie- sirinkime turėti plačias disku- 
žium, kuris yra galva religi- sijas svarbiais dienos klausi
nės organizacijos. Mes jaučia- mais. Diskusijos bus taip vė
mė, kad šita atstovybė yra damos, jog kiekvienas dalyvis 
prieš tokius Amerikos princi- ims jose dalyvumą.
pus, kaip lygybė prieš istaty-1; Susirinkime buvo pranešta,

jų pikto ir nežmoniško blio
vimo. Be to, Stalinas niekados 
nesužinos, kad Chicagoje yra 
to k is zeceris, kuris norėtų Sta
linui daugiau proto duoti.

Bjauru klausytis tų “inteli
gentų” plepėjimo: jie yra tik
ri tuščio katilo kukoriai. . .

Dar vieno karo dūmai te-

Liepos 13 dieną Gedimino 
Draugystė turėjo ekstra susi
rinkimą svetainės gaspado- 
riaus rinkimui, nes W. Leka
vičius, 
sisakė. 
Jonas 
merys.
mą ir bus Gedimino svetainės 
prižiūrėtoju.

Draugai Morkevičiai labai 
geri žmonės, visų mylimi. Mes 
vėliname gero pasisekimo 
naujam darbe. »

Gedimino Draugystė yra vi
sų progresyvių Rochester!© 
lietuvių Įstaiga. Tai yra gera 
ir turtingiausia draugystė. 
Paaukavo $500 Vilniaus In
stitutui ir visada davė svetai
nę veltui visiems Lietuvos 
pagalbai parengimams, o jų 
buvo gana daug. Ir susirinki
mus laikėme už dyką. Tai mū
sų įstaiga, kuri visus priglau
džia.

Ir visi Gedimino Draugystės 
viršininkai yra draugiški ir 
dirba dėl Draugijos kuo ge
riausia.

Susirinkime Buvęs.

50,000 Jugoslavų Demons
travo del Trieste

Visų Laukiamas Didysis

PARAMAI

(Prieš LABOR DAY Šventu

Rugsėjo 1 September
19 4 6

Labai patogioje vietoje

SALE ŠOKIAMS
Gloucester Heights, Fį. J.

prasidės 11 valandą ryto.

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

Kąlbes ROJUS MIZARA, Laisves Redaktorius
Nepraleiskite puikios progos, atsilankykite, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienraštį

Belgrad. — Daugiau 
kaip 50,000 žmonių demon
stravo Jugoslavijos sosti
nėje Belgrade, protestuo
dami, kad Keturių Didžių
jų konferencija Paryžiuje 
nutarė padaryt TriesW 
tarptautiniu miestu. De
monstrantai reikalavo pri
skirt Trieste Jugoslavijai. 
Sykiu jie šaukė: “Valio 
maršalui Tito! Valio Sta
linui!” “Sovietai yra vie
ninteliai mažųjų tautų 
draugai!”

Liepos 8 d. mirė B. Olišev- 
skis, 75 metų amž. Paliko nu
liūdime du sūnus, Juozapą ir 
Tamošių. Velionio moteris jau 
seniai mirus. Ji buvo lietuvė, 
o velionis lenkas, ale mokėjo 
neprastai ir lietuviškai kalbė
ti. Kada buvo jaunesnis ir 
sveikas, dirbo anglies kasyk
lose sunkų darbą, kaip ir vi
si kiti dirba ir šiuo laiku sun
kiai ir pavojingai anglį kasa, 
akmenis daužo ir gyvenimą 
iš to daro.

Šiuom kartu apie keturios 
mažesnių kompanijų anglies 
kasyklos uždarytos ir nedir
ba. Gal neturi kur ir kam 
anglį pristatyti, vasaros laiku, 
mat, nereikia daug anglies. O 
didesnės kompanijos savo ka
syklas į darbą leidžia labai 
gerai. Tai, mat, yra kapita
listiška nuosavybė! O kad bū
tų valdžios kasyklos, tai ir 
tvarkymas būtų kitoks.

Mes turim pusėtinai karštą 
orą — 90 laipsnių veik kas 
dieną; esti ir iki šimto kai ka
da. Tas tai jau perdaug.

Viršutiniai fabrikai dirba 
šiuom kartu neprastai. Maty
ti, kai kuriuos fabrikus didi
ną, dastato daugiau pastatų. 
Taipgi ir gyvennamių daug 
naujų stato, mažų stubelkų.

A. Čekanauskas.

čia skaitlingas būrys lietu
vių gyvena, tik progresyvis 
veikimas labai .silpnas. Per 
šiuos dvejus metus vietos lie
tuvių mirė per 30 ypatų. Apy
linkėj yra apie 11 liet, ūki
ninkų. Vasaros metu aplink 
miestą vaizdas gražus: žalios 
lankos, miškai ir kalnai. Tarp- 
kalnėse talkšo ežerai ir vin
giuotos upės bei upeliai bėga 
tarpe pievų ir girių 
gamtiški įvairumai 
žiūrovą...

Man teko būti 
K. Selemoną, tai jo 
vaišino ir geriausia
ko išsigerti maslionkų 
du stropiai šieną 
krauna į stirtą.

Taipgi aplankiau 
Joną Liaudanską,
metai sergantį ir labai nusil
pusį. Labai gaila, kad draugas 
neina geryn!

Jo draugai iš Bridge water 
Mass., aplankė jį: J. Kalvelis, 
P. Jurkštas, K. Byslis ir Ma- 
žiukna. Jonas labai yra užsi
ganėdinęs jų vizitu... Dar T. 
Bartkus iš Montello 
aplankyti,

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
Partijai, suklupo savo -teorijo
se ir tuo pakenkė sau ir visam 
reikalui.

Jo pranašystės, būk Ame
rikoje “dar ilgai po karo” 
viešpataus klasinė santaika, 
jo sumanymas likviduoti kom
partiją neišėjo sveikaton nei 
jam pačiam, neigi darbininkų 
judėjimui.

žadėjo 
taipgi ir S. Pen- 

kauskas iš Lawrence, Mass.
Aplankymas suteikia ser

gančiam gražių vilčių bei ma
lonumo. Liaudanskienė taip
gi vargsta, prižiūrėdama sa
vo mylimą vyrą. Jų duktė, Le
ona, žurnalizmo studentė iš 
Bostono Universiteto, irgi 
liūdnai leidžia vakacijas prie 
nesveikuojančio tėvelio. Jonas 
yra ilgametis Laisvės skaity
tojas. Petras.

Washington. — Bus nu
marintas veteranas Earl 
McFarland už merginos iš- 
žagimą ir nužudymą.

VAKACIJOMS
Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynės, 

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS 
Tuom viskuont svečiai pilnai naudojasi 

Prašome įsitemyti, kad su mažais vaikais nepriimsime. 
tVIEN TIK SUAUGUSIUS.

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

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

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

Tel. Catskill 885F4

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.

Nereikia pamiršti to, jog Oda yra Valy
mo Organas. Prakaituodamas žmogaus 
kūnas apsivalo nuo netikusių medžiagų 
per Odos skylutes ir tas nešvarumas pasi
lieka plaukuose kas sudaro nemalonų, dvo
kiantį kvapą. Vasaros laiku ypatingai, pa
tartina bent vieną sykį į savaitę gerai iš
plauti plaukus. Nevartokite muilo plaukų 
ploviniui, nesvarbu kokis jis nebūtų, šių 
dienų dailės mokslas surado, jog muilu 
išplauti plaukai praranda naturalį gražu
mą, žvilgėjimą, minkštumą, liaunurną 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 
naturalis žvilgėjimas (highlight). 4.,Prašalina Visokį Iš plaukų nemalonų 
prakaito dvokimą ir tik pasilieka malonus Ramuliukų žiedų Shampoo 
kvapsnis. Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo yra padarytas iš 
Cocoanut, Daržovių aliejų (nėra muilo) ir Ramuliukų žiedų sunkos (ex
tract). Mes užtikriname, kad dar nėra tokio gero Shampoo ant marketo, 
kaip Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo. Mes turime pasitikėjimo 
žmonėse* ir užtikriname, kad ir jums jis patiks. Thomson’s Aromatic Ca
momile Shampoo yra labai ekonomiškas dėl vartojimo, iš vieno buteliuko 
galima padarytai nuo 28 iki 30 Shampoo, taip kad kainuotų nuo 3 iki 4 cen
tų vienas Shampoo.

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

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

THOMSON’S NATURAL FOOD CO. 
45-42—41st Street. Long Island City, N. Y.
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NewYorko^yK^Zlnloi Progresyviai Išstatė 
Kandidatus

Macy’s Darbininkai 
Prašo Visuomenės 
Kooperacijos

FRANCO ISPANIJOS KONSULATO 
PIKIETAS-VISp PAREIGA

Taip pareiškė Jack Bjoze, |mą kovojantiems prieš fašis- 
Abraha mLincoln Brigados Vus Ispanijos žmonėms. 
Veteranu sekrelorius, ragin-1 , .......
damas v',sl,s newyo!-kiečius iš- pras>-
eiti pikietuoti Franco konsu-Į1^8 ,vaU tuojau po darbo, 
latą šį ketvirtadienį, liepos! Konsulatas randasi Madi- 
18 tą. Tą dieną visame pašau- son Ave., prie 53rd St., New 
ly.le žmonės p.-. ’eikš solidaru-j Verne.

KAS GAUNA SUKNIAS1UV1U 
ATOSTOGŲ PINIGUS

Sveikatos Departmen- 
tas Uždarinės Nešva
rius Restauranus

Keli Brooklyn o progresy
viai, tarpe tų, žymi visuome
nininke Ada Jackson, įteikė 
peticijas uždėjimui jų ant ba
loto būsiantiems oficialiams 
nominaciniams balsavimams 
(primaries).

Mrs. Ada B. Jackson kan
didatuoja į Valstijos Seimelį 
iš 17-to Assembly Distrikto. Ji 
siekia republikonų il
čių nominacijų.

Douglas McMahon 
peticijas kandidatuoti
kratų ir darbo partijų tikie
tais į Kongresą iš 13-to kon
gresinio distrikto.

Sammy Kaplan eina demo
kratų ir darbiečių peticijomis 
kandidatuoti į Valstijos Sei
meli iš 24-to A. D.

L Philip Sipser irgi demo- 
kratų ir darbiečių kandidatu 
į Valstijos Seimelį iš 6-to A.

darbie-

įteikė 
demo-

Airiai Pikietuos 
Anglijos Konsulatą

International Workers Or- 
!der airių sekcija skelbia ma
sinį airių pikietą prie Angli
jos konsulato šį ketvirtadienį 
po piet. Konsulatas turi savo 

! patalpas Radio City.
Pikiėtas šaukiamas protes

tui prieš Anglijos terorą Pa
lestinoje. Pareiškime dėl pi- 
kieto, tos organizacijos pre
zidentas Seumas Dempsey sa
ko :

“Mes atsišaukiame i visus
Laiške tarybai Lokalo 65- airių kilmės amerikiečius, ku

to prezidentas Arthur Osman, rių senuolių daugelis nukentė- 
ragina tarybą skelbti pusei' jo nuo Britanijos tironijos, 
dienos pertrauką darbo. Ir įstoti kovon už laisvą ir vie- 
pasiūlo pakviesti AFL unijas, ningą Palestiną, 
gelžkeliečių brolijas ir kitas 
grupes bendrai imtis šio 
gio.

Lokalas taipgi pasiūlė, kad 
tas sustabdymas < 
atžymėtas didžiu masiniu mi- i 
tingu kurioje nors centraiinė- 
je miesto dalyje ir masėms 
matomoje vietoje, kaip kad ■ 
Times Square ar Herald 
Square. Pastarasis randasi 
priešais didžiąsias departmen- 
tines krautuves — Macy’s, 
Sack’s, Gimbel’s. čia per va
landą praeina desėtkai tūks
tančių publikos.

Unija Ragina Visa CIO 
Stabdyti Darbą už 
Kontrolę Kainą

Ware-1 
Loka- 

jo de-1 
Miesto i 

susirinkime, į 
liepos 

tarybos

CIO Wholesale and 
house Workers Unijos 
las 65-tas nutarė, kad 
legatai New Yorko 
CIO Tarybos 
įvyksiančiame liepos 18-tą, 
reikalautų tarybos visame 
mieste sustabdyti CIO šapas 
protestui prieš OPA užsmau
gė jus.

A

Mes, airiai - amerikiečiai, 
žy- . smerkiame Bevino anti-semi- 

Įtizmą. Mes sakome, kad Ai- 
- į rija i)’ Palestina nebus varto- 

darbo’būtų ! ’anla Bevino - Byrnes plana- 
vimui Treciojo Pasaulinio Ka
ro.

“Mos reikalaujame tuojau 
paliuosuoti visus airius ir žy
dus politinius kalinius...” 
šaukia airių organizacijos pa- 
reiškim as.

Sveikatos Taryba įgaliojo 
komisionierių Israel Wein- 

į stein uždaryti be specialūs 
l procedūros kiekvieną valgyk
lą, kuri, departmento inspek- 
; toriams patikrinus, pasirodys 
| turinti per daug sveikatai pa
vojingų praktikų.

Raporte sakoma, kad pata
liniai daugeliui nieko nereiš
kia. Esą, patarimų buvo duo- 

i ta birželio pradžioje, ką tik 
i pradėjus valgyklų apšvarini-

Rose Wortis, veteranė unijų j O apie 5 milionų dolerių iž- į mo kampaniją. Bet nežiūrint 
to visko, 173 iš 1,111 patik- 

irintų tuo laiku rastos “blogo- 
pa dėtyje.”

Jlždaryais laikysią tas, kol 
i bus pataisytos, kaip reikalau- 
i ta. O pakartotinai prasižen- 
I giantiems ir visai uždraus iš 
i naujo atsidaryti.

Viena diena praeitą antra- 
į dieni 89 restauranų savininkai 
pasimokėjo piniginės baus
mes, bendroje sumoje sumo-

das likosi suvartoti pagal vii 
šininkų nuožiūrą.

Tai bent iždelis, galįs su-: 
mušti ir pačius darbininkus, i 
kada jie išdrįstų pasipriešinti 
viršininkams. Bet tai ne vis
kas.

Raporte už 1945 metus sa-1 
koma, jog surinkta Į sveika-! 
tos atostogų! fondą $13,103,-j 
545. Surinkta 62 ii’ puse nuo- į 
šimčio daugiau.

Skaitant padaugėjusias 
įplaukas ir likusį nuo 1944 
metų rezervą, taipgi atsižvel
giant į pabrangusį pragyve
nimą, darbininkai turėjo gau- į 
ti pilnai, kas jų uždarbiu su- į 
krauta. Bet širdys tų viršinin-; 
kų, kurie praleidžia vasaras! 
puikiausiuose rezortuose, o į 
žiemas geriausiuose Miami | 
viešbučiuose, t e s u m inkštėjo ; 
tik ant desėtkėlio dolerių — 
po tiek daugiau šiemet tepri- 
dėta. Ir išmokėjo tik biskelį 
virš 7 milionų.

Ir vėl palikta nuo šių me
tų arti šeši milionai, viso virš 
$11,000,000 viršininkų nuo- 

O per metus sunkiai 
nominacijose (primaries) pas- 1944 metais, is jo išmokėta dirbą darbininkai neišgali ge- 
kutinė diena yra šis šeštadie- darbininkams tik 3 milionai. ros atostogos, turi skūpauti, 
nis, 20-ta .Paliečia visus tuos, Vieton gauti po apie $71 (po rokuoti centus, 
kurie sugrįžo po paskiausiųi 
registracijų balsavimams, įvy
kusių praeitą rudenį.

Tiktai užsiregistravę ir už
sirašę (enrolled) partiniais 
balsuoti jais tegalės dalyvauti 
partinių kandidatų į vai d vie
tos ir istatymdavystes nomi
nacijose, taipgi rinkti savo 
partijų viišininkus.

Reguliuojasi kiekvienas sa
vo apskrities Rinkimų Tarybo
je (Boaro of Elections). An
trašai randami telefonų kny
goj'*. vyriausybinių įstaigų są
rašuose. Antrašai taipgi jau 
buvo skelbti ir laisvėje.

Joseph Jorney, 51 m., indų 
plovėjas, rastas pasikoręs ar 
pakartas Central Parke. Pa
karuoklį pastebėjo iš mokyk
los einantis berniukas.

900

esa-

Macy’s parduotieji išvežio- 
tojai permetė savo pikietą ir 
į Bronx. Dabar pikietuojamos 
abi krautuvės — didžioji, prie 
34th St. ir Herald Square, 
New Yorke, ir jos skyrius 
Parkchester, Bronxe.

Pirkėjui skaičiai labai, labai 
sumažėję. Pamatę pikietus ir 
ypatingai išgirdę pikietų ka
pitono “Mickey” Moran įspė
jimą atsiminti 500 netekusių 
darbo Gis. žmonės grįžta nuo 
pat durų, jeigu pikietų nebu
vo pastebėję anksčiau.

Iš paliestų “lockoutu” 
išvežiotojo virš pusė yra 
teranai,

Išvežiotojai, kaip jau
me minėję, neteko darbo fir
mai pardavus išvežiojimo dar
bus kitai firmai — United 
Parcel Service, kurioje veikiai 
kita unija ir blogesnis kon
traktas. Tas prilygti! algų nu- 
kapojimui. O dabar reikėtų 
algas pakelti, kad padengtų 
pabrangusio pragyvenimo lė
šas. Prie to, unijistai turėjo su 
Macy’s firma kontraktą, ku
ris galioja dar 18 mėnesių. 
Jie turi teisę reikalauti tą 
kontraktą pildyti.

Kiti krautuvės darbininkai 
kooperuoja su išvežiotojais, 
mažai kas nuėjo dirbti, atsisa
ko eiti pro pikietus, nors jie 
oficialiai ir nėra iššaukti strei
kuoti, 
prašo 
n ės.

Veteranams

To paties išvežioto.]ai 
ir tikisi ir iš visuome-

Yorko botaniškame 
pražydo “century 

Turėjo išimti kelias 
stiklinio stogo, kad

New 
darže 
plant.” 
lentas
leisti stiebeliui iškilti visu ū- 
giu.

Užsiregistruoti balsavimui

B 
‘4 
&

veikėja - vadovė, angliškame 
darbininkų dienraštyje Daily 
Worker, liepos 16-tos laidoje, 
plačiai nušviečia, kur eina di
delės sumos moteriški] drabu
žių siuvimo industrijos darbi
ninkų atostogoms sudėtų pini
gu-

Ji specialiai diskusuoja Du- 
binskio raporto du punktus:

Sveikatos ir atostogų fon
dą.

Aukas pašalpoms ir darbi
ninkų organizacijoms.

Apie Atostogų Fondą
Wortis nurodo, jog kailia- 

siuvių, auksorių, rakandų dir
bėjų, skrybėliniti unijose iš 
atostogų fondo išmoka darbi
ninkams tiesiog savaitės ar 
dviejų sumą, po kiek 
bininkas uždirba per 
ko dirbdamas. Bet 
moka kitaip.

Tas fondas, rašo 
duotas darbininkams
pakėlimo algos, tarnauja uni
jos viršininkams. Jis davė pro
gą viršininkams susidaryti mi- 
lioninius iždus. Iš 8 milionų
doleriu, surinktu i ta fondą! žiūrai.

New Yorke kongresmanai 
Vito Marcantonio iš 18-to ir 
Adam Clayton Powell iš 22- 
ro d įstrik tų vėl kandidatuoja 
į Kongresą visų trijų didžiųjų 
partijų tikietais — republiko- 
nų, demokratų ir darbiečių. Ir 
grupė kitų progresyvių įteikė 
peticijas.

tas d ap
tiek lai- 
ILGWU

Wortis, 
vieton

tiek būtų ištekę padalinant j Kitame rašte 
visiems po lygią sumą), dar- kas remiama iš

; Liniukai gavo tarp $24 ir $38. do.

Atostogy Metu Matė 
■0 Omui

Kainos Keliamos ir

Kalbant apie bausmę ne
švariems restauranams, kar
tais užeina mintis, jog kada 

'nors ir restauranų tūli varto- 
Į tojai-kostumeriai gal susi
lauks to paties. Ne kartą te
ko matyti, kaip vienas paval
gęs palieka po stalu, ant savo 

i ir gretimų kėdžių tokį vaizdą, 
lyg būtų 9 paršiukai ten buvę. 

; Tokie valgytojai gadina ape
iti tą kitiems aplink juos val- 
Igantiems ir be galo apsunki- 

užlaikymą įstaigos
išvaizdoje.

Šeimininkių Boikotas 
Pradėjo Veikti Į 
Mėsos Kainas

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Moterų Apšvietos Kliubo įdomus 
susirinkimas įvyks liepos 18 d.. 8 v. 
vak., 419 Lorimer St.. Brooklyne. 
Tikimės ko nors nauja. Atsiveskite 
ii’ drauges. Valdyba. (164-165)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau trijų ar keturių kamba

rių apartmento, porai be vaikų, se
nyvi žmonės. Pageidaujame Wil- 
liamsburgh sekcijoje. Jei kartais 
džianitoriai nujausdami tuščius kam
barius praneštų, būtume dėkingi. — 
J. Kalvaitis, 55-06 — 68th St.. Mas- 
peth, N. Y. Tel. HA. 9-4941.

(164-169)

♦

' na
j rio.ie

pado-

MIRE
metų 

South 
birže-

domas ua.jaujis, 
į amžiaus, gyvenęs 45 

pažymėsiu,: $rd St., Brooklyne, mirė 
pašalpų fon-Plo 15.-tą. Bus palaidotas bir-

B. Siuvėja. Į želk- 19 ią, Kalvarijos kapi- 
------------------ nėse. Pašarvotas koplyčioje, 

pas g: ai orių J. Garšvą, 231 
Bedford Ave., Brooklyn.

Tūlos daugmeniškai parda
vinėjančios mėsą firmos pra
eitą antradienį nuleido mėsos 
kainas po porą iki 7 centų 
nuo buvusios užkeltos aukš
čiausios kainos. Priežastis: 
šeimininkių vienų nepajėgi

amas įpirkti, kitų sužinus boi- 
: kotas aukštų kainų parodė, 
kad žmonės ne liūtai, negrie
bia ne pagal savo išgalę, be 
pagalvojimo.

Prie šeimininkių 
ir daugelis bučerių. 
pirkti 
mėsą.

Tuo 
Yorko 
šaukti
tas kainas.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

pakeltomis

prisidėjo 
vengia 

kainomis

tarpu didžiojo 
unijos ragina 
stapičių” prieš

New
CIO 

aukš-

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Artistas Jonas Valentis pra- 
'eido savo atostogas pas savo 
įrangą menininką Cincinnati. 
Ohio. Užklaustas, kaip jam 
oatiko ten. atsake:

—Cincinnati, kaipo mies- 
'as, atrodė įdomus. Bet įdo
mausią man buvo tai. kad ta
ne mieste tuomet buvo operų 
oastatymo mėnuo ir aš, pasi- 
laudodamas ta proga, pama
liau net dešiint .operų, vaidin
ių atvirame ore žinoma, man 
‘ėjimas buvo nemokamas, dė
ka mano gerajam draugui.

Dabar artistas Jonas Va
lentis galvoja apie kitos rū
šies atostogas — apie vykimą 
Chicagon į Kultūros ir Meno 
Suvažiavimą su veikalu “Prieš 
Srovę.” Ns.

AR NORITE BUSAIS VAŽIUOTI Į 
PHILADELPHIJOS PIKNIKĄ?

Philadelphijos piknikas paramai dienraščio Laisves 
jvyks RUGSĖJO-SEPT. 1 DIENĄ. Po pikniko ant 
rytojaus LABOR DAY šventė.

IŠ BR00KLYN0 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 pasilinksminimas, gražus pasimaty

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

Laisvės Administracija.

Su keliomis išimtimis, kur 
išsigandę šeimininkių boikoto 
ir gręsiančio pirkikų streiko 
nuleido po kelis centus tūlas 
mėsas ir sviestą, didžiumoje 
vietų kainos tebepasilieka iš
keltos. Kitur dar vis keliamos 
aukštyn. Tačiau net ir ten, 
kur kiek nuleistos kainos, ma
žieji prekybininkai nenorėjo 
po daug pirktis prekių.

Panaikinus kainų kontrolę, 
prasidėjo spekuliacija — nie
kas neužtikrintas, kokios bus 
kainos rytoj. Esant kainų kon
trolei, prekybininkas gerai ži
nojo. kiek jis turi pirkikų. Ir 
žinojo, kad bent per porą sa
vaičių kainų atmainos nebus, 
žinojo, kad gautas prekes iš
leis be rūpesties, o dabar už- 
Įdėta nauja rūpestis.

Abelnai. mieste kainos mė
sai pakeltos nuo 10 iki 50 
nuošimčiu virš buvusių OPA 
laikais. Tūlų vaisių ir daržo
vių kainos dabar, turtingiau
siu tiems produktams sezonu, 
kiek tiek nupuolusios nuo bu
vusių aukščiausių kainų.

Grasina Randų Kėlimu
Nežiūrint, Lad New Yorko 

valstijoje veikia naminis ran
dų kontrolės įstatymas, šios 
apylinkės OPA administrato
riui Meader raportuoti ban
dymai pakelti randas Man
hattan e 11 ir 416 bandymų iš
mesti iš natriu; Bronxe pakė
limai 5, Brooklyne 17 pakėli
mu ir 13 bąPdymu išmesti, 
Richmonde 1/17 pakėlimų ir 
54 bandymai išmesti, Queens 
1 pakėlimas. ;

Užmuštojo Antonio Marchi- 
sella penkios seserys išreiškė 
pageidavimą elektros kėdės 
trim jų brolio užmušėjams 
banditams. Marchišella, bal
tas jūrininkas, mirė gindamas 
išsivestą negraitę nuo užpuo
lusių ją išžaginti.

Trūkus didžiajai vandens 
įvadai ties 225 Varick St., 
New Yorke, praeito sekmadie
nio rytą IRT 7th Avė. trauki
niai buvo sulaikyti 20 minu
čių. Vandens į subway buvo 
prigužėję 14 colių.

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

kome-
Yorke

“Life With Father,” 
dija, vaidinama New 
ant Broadway 7-tus metus ir 
vis dar žiūrėtoju netrūksta.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

ateičius bu naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Gaisras ant gelžkelio bėgių 
praeitą pirmadienį buvo sulai
kęs traukinius tarp Howard ir 
Rockaway Bėach veik valan
dai laiko.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 3-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

§

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 

\sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmallavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai proadway ir Stone Are.
prie Chauncey St., Broadway Lina 

Tel. GLenmore 5-6191

t

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Sta. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

O

“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENA IK NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

g

S5ra BR

LAIKRODŽIAI
DAIMONTAI

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. V.

TKL. KVDRGREKN 8-9770

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

PARKER

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai 
dalykėliai

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. 8T. 2-2178. . (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.
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