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Rašo D. M. Šolomskas

Lietuvių tautos priešai, ku- i 
rie Amerikoj veikia prieš lie- ' 
tuviųv tautos laisvę, prieš ta- 
rybiąd Lietuvą, skelbia bjau- ; 
riausius melus. Jie pasakoja 
Hitlerio ir Goebbelso prasi
manymus. Jų apkaltinimai ’ 
lietuvių ir rusų tautoms yra ! 
paimti iš senų nacių pasakų.

jie mitingus, kauli- 
kurie jiems pasiduo- 

pinigų ir verda smalą, 
pinigų iš žmonių jie

šaukia 
na iš tų, 
da, 
Tiesa,
neperdaugiausiai gauna. A- 

'merikos lietuviai pradeda su
prasti, kas tie “tarybininkai” 
ir kitokį “Lietuvos gelbėto
jai”. Dažnai “dideliame susi
rinkime” jie surenka po $35 
aukų. Bet vis jie dar apgau
na dalį Amerikos lietuvių.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00
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The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Washingtonas. — Senato 
ir reprezentatų buto komi
sijos galutinai susitarė dėl’

muštasis diktatorius 1943 
metais.
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Bolivijos Perversmas Pilnai Pavykęs, 
Naujoji Valdžia Greitai Įsigalinti

La Paz, Bolivija. —Jau 
aišku, kad čionai pervers- 

i mas pilnai pavyko, senosios 
valdžios likučiai baigiami 
likviduoti. Jau patirta, kad 
sukilime žuvo 260 žmonių, 
o apie 520 sužeista. Bet 
spėjama, kad užmušimų 
skaičius bus daug didesnis, 
kai iš visur sueis žinios, ga
li pasiekti iki tūkstančio.

Naujo sios vyriausybės 
laikinu prezidentu išrink
tas aukščiausio teismo pir
mininkas Nestor Guillen. 
Jis pareiškė, kad bus pra
vesti visuotini rinkimai taip 
greitai, kaip greitai sąly- 

i gos leis. Jis sako, kad Bo- 
* i livijos žmonės pilnai prita-

Sekmadienį kalbėjau Wa-! r?a Perversmui ir džiaugia- 
terbury piknike, štai prieina SL kad diktatoriaus Villar- 
Amerikoj gimus lietuvaitė E- ! roel viešpatavimui padary- 
milija Burbaitė ir įteikė $25 j ta galas.
pareikšdama, “tai nuo Domi- ■ Toliau laikinasis prezi- 
ninkp Burbos ir šeimos auka i dentas sako, kad greitu lai- 
Vilniaus Institutui.” ' ku Bolivijos žmonėms bus

šiuos pinigus nespėjau pri- i sugrąžinta laisvė žodžio, 
imti, 
$100, 
tikslui 
taip pat iš Stamfordo, Conn.

Taip aukoja demokratinio 
nusistatymo žmonės. Taip jie 
išreiškia savo nuoširdumą. Di
delė garbė jiems ir nuoširdi 
padėka nuo Lietuvos žmonių.

Kitokis yra duosnumas A- 
merikos demokratiniu lietu
vių. Pradžioj buvo iškeltas 
obalsis sukelti $25,000. Ta su
ma buvo pakelta iki $50,000, 
gi dabar, Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas įrengimui 
Vilniuje Tyrimui Vėžio ir Ki
tų Ligų Instituto turi jau arti 
$75,000! Tai duosnumas nuo
širdžių Lietuvos išeivijos sū
nų ir dukrų !

Naujosios valdžios pir
mutiniam pareiškime į žmo
nes sakoma, kad visi politi
niai kaliniai bus paliuosuo- 
ti ir kad visi tremtiniai iš 
užsienio galės sugrįžti 
mo ir padėti atsteigti 
livijoje demokratines 
sės.

Bolivijos darbininkai 
kalauja, kad naujoji
džia tuojau patrauktų teis
man visus buvusios val
džios pareigūnus, kurie yra 
a t s a k i n gi už nužudymą 
daugybės diktatoriaus Vil- 
larroel valdžios priešų 1944 
m. lapkričio 11 dieną ir 
1946 m. lapkričio 11 dieną 
ir 1946 metų birželio 6 die
ną. Jie taipgi reikalauja, 
kad tuojau būtų atšaukti 
Bolivijos pasiuntiniai užsie
nyje, kurie atstovauja re
akciją ir fašizmą.

kai jinai sako: “štai spaudos ir susirinkimų, ku
tai auka tam pačiam ! rja ju buvę atėmęs už- 
nuo Wm. Deksnio,”

“Išvietinti Žmonės” 
Austrijoj

Turčių spauda ir vėl susi
rūpino, kad Stalinas jau “per- ' 
sekioja” maršalus ir genero
lus. Tie patys rašo, kurie po 
to, kai buvo susekta Hitlerio 
šaika priešakyje su generolu 
Tuchačevskiu ir 1937 m. šau
kė, kad būk Stalinas “visus 
generolus išnaikino ir Raudo
noji Armija liko be galvos.”

Karas prieš nacius parodė, 
kaip tie redaktoriai buvo dur
ni ir dalykų nesuprantą! Da
bar jie jau šaukia, kad būk 
Stalinas “pažemino maršalą 
Žukovą.” O kaip “pažemi
no?” Nagi, sako, kad pasiun
tė maršalą Žukovą koman
duoti Raudonąją Armiją Ode
sos srity j.

Viena. — Austrijoje šiuo 
i tarpu randasi 437,000 “iš- 
vietintų žmonių” arba pa
bėgėlių. Iš jų 200,000 ran
dasi Amerikos okupacijos 
zonoje. z

Kur tas Amerikos Žmo
nių Išgarsintas 
Pralūkimas? /

Washington. — Federal 
Reserve Board ir Bureau 
of Agricultural Economics 
paskelbė be galo svarbių 
duomenų apie Amerikos 
žmonių įplaukas. Pasirodo 
štai kas: Kad daugiau kaip

Neseniai tie redaktoriai bu- i pusė Amerikos šeimų turi
vo “pažeminę” maršalus Vo- 
rošilovą, Budionį, Timošenką 
ir kitus, bet tie maršalai kaip 
buvo, taip yra Raudonosios 
Armijos priešakyje.

Tų redaktorių zaunos apie 
“kovą tarpe Raudonosios Ar
mijos vadų ir Komunistų Par
tijos” yra tuščias barškėji
mas. Raudonosios Armijos 
maršalai ir generolai yra ne 
vien armijos vadai, bet kartu 
komunistai ir politiniai veikė
jai.

metinių įplaukų žemiau 
dviejų tūkstančių dolerių. 
Kad tiktai viena šeima iš 
dešimties turi metinių 
įplaukų nuo $4,000 iki 
$7,500.

Prie šių dienų brangumo, 
aišku, šeimai sunku pragy
venti iš dviejų tūkstančių 
dolerių. Todėl tos šeimos, 
kurios nė tiek įplaukų ne
turi, gyvena vargingai. O 
tokių šeimų, kaip matome, 
yra dauguma.

Senatoriai ir Rejrezen- CHINIJOS MOKSLININKAI IR VISUOMENININKAI ŠAUKIA 
taniai Susitarė dėl 
Naujo OPA

AMERIKĄ NEREMTI KUOMINTANGO KLIKOS-REAKCIJOS - - - - - - - - - E. . . . .
| nėms reikės kentėti ilgą ci- 
• vilinį karą, ar ne. Šaudy- 
masis jau prasidėjo. Ar 
šaudymasis tęsis, tai beveik 

naujo OPA, tai yra, kainų! Shanghai, Chinija. — Madam Sun Yat-sen krei- išimtinai priklauso nuo jū- 
kontrolės. Susitarė, kad įžymioji Chinijos liaudies piasi į amerikiečius per mū-’ sų. Jeigu šaudymasis tęsis, 
OPA būtų atnaujintas dar; vadovė, veikėja ir patriotė,; su valstybės sekretorių,! jūs būsite jojo dalyviais.” 
—‘---- •--------- 1.----  n_4. v. Chinijos respublikos “tėvo” per kongresinę užsienio!,

Sun Yat-seno našlė, Madam reikalų komisiją, per darbo' 
Sun Yatsen išleido pareiš
kimą ir atsišaukimą į Ame
rikos vyriausybę ir žmones. 
Tasai jos skardus ' balsas 
turėtų pasiekti kiekvieną 
amerikietį ir paskatinti jį 
daryti ką nors pirma, negu 
pasaulinė tragedija įvyks. 
Madam Sun Yat-sen sako,

Našlė Sun Yat-Sen ir Kiti Veikėjai Iškelia Aikštėn 
Darbus Kurstytojų prie Naujo Karo

vieneriems metams. Bet, ži
noma, tai nebus senasis 
OPA (Office of Price Ad
ministration), bet naujas, 
kuris nežada daug naudos.

Manoma, kad šitą naują 
OPA be didelio vargo pri
ims senatas ir reprezentan
tu butas.

Ką darys prez. Truma- 
nas, kai naujas įstatymas 
bus pristatytas jo pasira-^kad Jungtinėse Valstijose 
šymui? ! ir visuose kituose kraštuos

Pats prezidentas sako, | reakcionieriai kursto civili- 
kad jis pirma turi gerai su- i nį karą Chinijos viduje, ti- 
sipažinti su naujuoju OPA; kėdamiesi tuomi sukelti vi-

!’ Generolo Marshallo Rolė
■r • i -i w. Šitie Chinijos veikėjai sa- umiu vadus ir laikrascius. , , , A JUv.J c ko, kad Amerikos valdžios

Chinijoj Civilinis Karas pasiuntinio gen. Marshall
Jau Eina | misija sutaikyti Chinijos

Nors dar oficialiniai ka- žmones yra bjauriai šabo- 
ras nėra paskelbtas, bet ei- tažuojama reakcijos jėgų, 
vilinis karas Chinijoj jau kurios turi svarbias pozici- 
prasidėj®, sako Sun Yat- 
sen.

“Kodėl re akcionieriai 
kursto karą, kurio jie ne
gali laimėti?” klausia jinai. 
“Jie kursto todėl, kad jie 

; tikisi pagalba Chinijos ci- 
. ------- . < v _ i vilinio karo sukelti karąip gera* pagalvoti, pasira- suotiną karą pries Tarybų 11 Amerikos ir Ta bu 
syti ar vėl vetuoti. Sąjungą!, ' j Sąjungos ir tuo būdu bent

j jau sutriuškinti Chinijos 
! komunistus.

“Amerikos žmonėms, ku
rie yra mūsų talkininkai ir 
kurie jau seniai yra mūsų 
draugai, turi būt pasakyta, 
kad šis kelias veda prie ne
laimės. Jiems reikia žinoti, 
kad Amerikos reakcionie
riai eina ranka rankon su 
Chinijos reakcionieriais.

. “Jiems reikia žinoti, kad 
Chinijoje laikymas Ameri
kos kariuomenės nesustip
rina taikos ir ramybės tar
pe Chinijos žmonių. Ameri
kos žmones reikia persergė
ti, kad paskola privalo būti 
suteikiama tiktai tikrai pri
pažintai ir tikrai atstovin- 
gai valdžiai.

“Amerikos žmonės turi 
suprasti, kad jeigu Ameri
ka nesuteiks ginklų, Chini
joje civilinis karas nesiplė- 
tos.

Kodėl Sun Yat-sen 
Prabilo?

Madąm Sun Yat-sen 
ko, kad jinai ilgiau tylėti 
nebegali, pavojus per daug 
didelis. “Ir kiekvienas žmo
gus su jausmais turi dabar 
prabilti,” sako jinai. “Da
bartinė krizė nėra klausi
mas, kas laimės, Kuomin- 
tangas ar komunistai. Tai 

, yra Chinijos žmonių klau
simas, klausimas jų vieny
bės, jų gyvenimo.”

Jinai reikalauja,

Amerikos Komunistų Partija Ragina Pradėt 
Kontr-Ofensyvą prieš Wall Stryto Politiką

jas Chiang Kai-sheko val
džioje.

“Tos reakcinės jėgos,” 
sako atsišaukimo autoriai, 
“atsižadėjo Sun Yat-seno 
paskelbtų principų ir prita
ria fašistinei veiklai. Jos 
uždarė laikraščius ir areš
tuoja studentus.”

Atsišaukime išreiškiama 
baimė, kad Amerikos val
džia žadanti siųsti chinie- 
čiams pagalbą per Chiang 
Kai-s h e k o va Idžią, kuri, 
girdi, yra persiėmus reak
cija. Toji pagalba, jie sa
ko, bus panaudojama vedi
mui civilinio karo Chinijo
je. Todėl jie ragina Ame
rikos žmones sulaikyti savo 
valdžią nuo teikimo para
mos dabartinei Chinijos 
valdžiai. Tokia parama bū
tų naudinga Chinijos žmo
nėms ir turėtų būti teikia
ma tiktai tada, kada Chini
joj susidarys koalicinė vy
riausybė.

vajus už gavimą naujų 
skaitytojų Daily Workeriui 
ir Sunday Workeriui. Tą 
vajų reikia visais būdais 
paremti.

Antra, turi visur būti or
ganizuojama masinė veik
la prieš aukštas kainas ir 
.rendas. Taip pat reikia 
pradėti judėjimą už reika
lavimą algų pakėlimo.

Visur stengtis suorgani
zuoti plačiausias mases dėl 
paramos tiems kandida
tams kongresiniuose rinki
muose, kurie atstovauja 
geriausius liaudies intere
sus ir yra remiami darbi
ninkų ir pažangaus judėji
mo.

Reikia pradėti naują są
jūdį už nutraukimą diplo
matinių ryšių su fašistine 
Ispanija.

Išjudinti visą . Ameriką, 
kad,tuojau būtų iš Chinijos 
ištrauktos šios šalies gink
luotos jėgos ir kad mūsų 
valdžia liautųsi rėmusi 
Chiang Kai-sheko režimą.

tuose rinkimuose,” jie sa
ko, “nugalėti imperialisti
nės reakcijos kandidatus, 
pastūmėti . pirmyn nepri
klausomą politinę organiza
ciją ir sustiprinti darbinin
kų judėjimą.” Nors šiuo 
tarpu, sako, dai’ nėra jėgų 
sudaryti plačią masinę tre
čią partiją, bet reikia to 
siekti ir už tai darbuotis. 
Toji partija, kai jinai su
siorganizuos, bus partija 
visų anti-fašistinių, anti
monopolinių elementų šaly
je, su darbininkų judėjimu 
pryšakyje.

Komunistai mano, kad 
šiuose rinkimuose bus gali
ma supliekti nuo 25 iki 50 
reakcinių kandidatų abiejų 
senųjų partijų.

Ką Turi Daryti 
Komunistai

Partijos nacionalis komi
tetas duoda direktyvą, ką 
šiuo laikotarpiu turi veikti 
kiekvienas komunistas.

Viena, bus paskelbtas

Liepos 15-18 dienomis 
įvyko Amerikos Komunistų 
Partijos nacionalio komite
to susirinkimas, kuris pri
ėmė viešą pareiškimą rei
kale dabartinės naminės ir 
tarptautinės padėties. Kaip 
partijos nariai, taip visuo
menė raginama šitą pareiš
kimą rimtai apsvarstyti ir 
veikti jojo dvasioje.

Pareiškimas prasideda: 
“Jau atėjo laikas organi
zuoti Amerikos žmones—vi
sas demokratines ir masi
nes jėgas—, darbini nkų 
k 1 a s ei vadovaujant, dėl 
kontr - ofensyvo prieš Wall 
Stryto trustus, kurie veda 
Jungtines Valstijas į inflia
ciją ir sunaikinimą demo
kratinės laisvės ir linkui 
pragaištingo atominio ka
ro.”

Komunistai nurodo, kad 
šiuo tarpu Amerikos kapi
talizmas naudoja savo su- 
sikuopusį kapitalą ir atomi
nės bombos monopolį pra- 
vedimui savo reakcinės po
litikos namie ir užsieniuo
se.

Atmušimui reakcijos už
simojimų ir pašalinimui pa
vojaus, komunistai siūlo 
sudaryti “naują ir plačią 
anti-fašistinę koaliciją, ku
riai vadovautų darbininkų 
judėjimas, kad prikelti pre
zidento Roosevelto sociali
nę programą ir jo politiką 
dėl draugiško bendradar
biavimo su Tarybų Sąjun
ga.”

Komunistai siūlo, kitais 
žodžiais, sudaryti platų de
mokratinį frontą prieš ka
pitalistinę reakciją, prieš 
infliaciją, prieš naujo karo 
pavojų.

Dėl Busimųjų Rinkimų
Komunistai savo pareiš

kime nurodo, kas reikės ir 
turės būti padaryta būsi- 
m u o siuose kongresiniuose 
rinkimuose šį rudenį. “Ko
munistų Partijos tikslas

CIO Programa prieš 
Aukštas Kainas

Amerikos Korespondentas Atmeta Melus 
Apie Nebuvimą Žodžio Laisvės Lenkijoje

CIO paskelbė tokį patari 
mą:

Vengkite pirkti tai, be ko 
galite apsieiti.

Kiekviena unija ir orga
nizacija turi paskirti komi
tetą lankyti krautuvininkus 
ir nurodinėti jiems, kodėl 
reikia neleisti kainoms pa
kilti.

Visur steigkite pirkėjų 
komitetus, kurie eitų į 
krautuves, patikrintų kai
nas ir viešai paskelbtų savo 
raportą.

Susisiekite, kur tiktai ga
lima, su farmeriais ir pir
kite nuo jų daiktus tiesiai.

Būkite pasirengę panau
doti pikieto linijas prieš 
kėlimą kainų.
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Indijoj Kyla Streikų Banga

nelaisvėn 12,000
paėmė 

kareivių 
Tieh-han

Civilinis Karas Chinijoj
Nanking. — Chiang Kai- 

shekas sako, kad jo armija 
sumuša komunistų armiją 
ir užima naujas vietas. Jis

Tai 
šaulyj 
laivas 
griautas. Sakoma, kad jo pa
taisymas atsieitų iki $50,000,- 
000. Tūli reporteriai rašo, 
kad mūsų šalies laivyno tech
nikams gėda, kad jie taip 
“nuganė” tą laivą.

jau didžiausias pa
ir kartu gražiausias 

“Normandie? bus su-

Bexley, Anglija. — Rin
kimuose i parlamenta lai
mėjo darbiečių kandidatas 
Bramall, gaudamas virš 19 
tūkstančių balsų. Konser
vatorių kandidatas surinko 
tik virš 17 tūkstančių.

New Delhi, Indija. — In
dijoje prasideda didelis 
streikų bruzdėjimas. Indus
triniam didmiestyj Bombay 
streikas išsiplėtojo po visas 
darbo šakas. Panašių są
jūdžių laukiama kitur.

Indijos Komunistų Parti
ja rodo didelio gyvumo. Ji 
smerkia Indijos nacionalis
tų partijos vadus už ne
kreipimą dėmesio į darbi
ninkų reikalus.

Berlynas. — Čionai pri
buvo New York Times ko
respondentas W. H. Law
rence iš Lenkijos. Jis sako 
išbuvęs Lenkijoje tris sa
vaites ir plačiai studijavęs 
tenykštę padėtį. “Pabuvęs 
ten trejetą savaičių,” sako 
Lawrence, “aš galiu nuošir
džiai pasakyti, kad aš Len
kijoje radau tiek politinę, 
tiek ekonominę padėtį daug 
geresnę, negu aš tikėjausi.”

Toliau jis sako. “Man bu
vo leista laisvai - eiti' kur 
noriu ir matytis su kuom 
tiktai noriu, tiek su val
džios draugais, tiek su jos 
priešais. Nebuvo jokios 
cenzūros ant 'to, ką aš ra
šiau.

Jisai, tuo būdu, atmeta 
ir pasmerkia tuos, kurie sa
ko, kad Lenkijoj valdžia 
yra įvedus diktatūrą, kad 
ten nesą žodžio ir spaudos 
laisvės.

Ruošia Vokietijai Naujus 
Mokytojus

Londonas. — Yra patir
ta, kad Tarybų Sąjungos 
okupacijos zonoje yra 
įsteigti trijų metų kursai 
paruošimui naujų mokyto
jų Vokietijai. Į tuos kursus 
parinkti jaunuoliai bei jau
nuolės iš darbininkų ir dar
bo valstiečių klasės. Jie bus 
apmokyti naujoje dvasioje.

kad 
Kuom intango viešpatavi
mui būtų padarytas galas, 
kad tuojau Chinijoje susi
darytų koalicinė valdžia, 
kuri atstovautų Chinijos 
žmones.
Mokslininkų Pareiškimas

Madam Sun Yat-sen at
sišaukimas yra susijęs su 
kitu be galo svarbiu pa- i skelbia, kad komunistų ar- 
reiškimu tais pačiais grei- mijos pasitraukė toliau nuo 
tais ir svarbiais reikalais. Nankingo. Jos jau buvu- 
Tą pareiškimą, kaipo atsi- sios tik už 30 mylių nuo 
šaukimą į Amerikos žmo-; miesto.
nes, išleido penkiasdešimt Tuo tarpu iš Yenan radi- 
šeši žymūs Chinijos žmonių jas paskelbė, kad vienoje 
vadai, mokslininkai, visuo- vietoje komunistai supliekė 
menininkai ir veikėjai. Jie, valdžios armiją ir 
tarp kįtko, sako:

“Amerikos ( žmonės gali su gen. Wang 
nuspręsti, ar Chinijos žmo- pryšakyje.
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“Geraširdžiai” ir Armėnų Tauta
Kokiais dideliais “geraširdžiais” nuduoda politikai, 

kada jie dešimtimis milionų dolerių skiria pagalbai hit
lerinių bėglių anglų ir amerikiečių okupuotoj Vokietijoj. 
Kiek daug turčių spauda išlieja ašarų, aprašydama tuos 
“nuskriaustus benamius”!

Bet visai kitas jų nusistatymas linkui tautų. Bul
garijos tauta nuoširdžiai mums padėjo sumušti Hitlerio 
gaujas, ji daug gyvasčių neteko toj kovoj, ji nuoširdžiai 
ėmėsi darbo ir nubaudė savo tautos hitlerininkus—dau
gelį jų sušaudydama. Bet Bulgarija “negera,” jos tauta 
“negera”, su ja dar mes vis neturime diplomatinių ry
šių.

Arba paimkime armėnų tautą. Turkijos istorijoj 
yra juodžiausi lapai, tai pavergimas Armėnijos ir žvė
riškas jų skerdimas. Turkija pavergė Armėnija 1514 
metais ir nuo to laiko dėjo pastangas išnaikinimui ar
mėnu tautos. Turkai žudė armėnus! Turkai masiniai 
trėmė armėnus į Graikiją, Syriją, Egiptą, Lebanoną, 
Arabiją ir kitas šalis. Ir dabar Turkija turi pagrobus 
apie tris ketvirtadalius Armėnijos ir terioja tą tautą.

Kaip didelis turkų žvėriškumas buvo ir yra linkui 
armėnų, galima rasti istorijoj. Vien laike Pirmo pa
saulinio karo turkai išžudė nemažiau 800,000 armėnų, 
kaip aprašo Encyclopedia Britannica ir New Standard 
Encyclopedia. Amerikos prezidentas Wilsonas 1916 ir 
1917 metais griežtai protestavo prieš turkų žvėrišku
mus. Bet šiandien ta “geraširdžių” spauda ir diploma
tai “pamiršo” armėnų tautą.

Tik vienas ketvirtadalis Armėnijos gyventojų yra 
laimingi, kurie gyvena Tarybų Sąjungoj ir turi savo res
publiką. Iš viso pasaulio armėnai važiuoja į tarybinę 
savo tėvynę. Tik šiomis • dienomis į Erivanių atvyko 
apie 5,000 armėnų iš kitų šalių, kurių daugelis verkė 
džiaugsmo ašaromis, kad jie grįžo j laisvą savo tėvynės 
kraštelį. Bet milžiniški jų tėvynės plotai yra dar turkų 
nelaisvėj, dar armėnų tauta išblaškyta ir šaukiasi į pa
saulį, kad jiems leistų apsivienyti, kaipo tautai, kad leis
tų jiems apvienyti jų tėvynę į daiktą.

' Lenkų Tautos Valia
Poznaniaus mieste, Lenkijoj, susirinkus 15,000 žmo

nių miniai, buvo pakartas Hitlerio gaujų vadas Arthur 
Greiser’is, kuris nacių viešpatavimo laiku buvo žiauriau
sias budelis ir lenkų1 tautos kankintojas. Greiserhs ir jo 
gauja maudėsi žmonių kraujuose, manydami, kad jie 
amžinai viešpataus ir kitas tautas terios. Bet hitleriz- 
mas buvo parblokštas, tas budelis Raudonosios Armijos 
suimtas ir perduotas Lenkijos liaudies teismui. Jis nu
teistas ir pakartas, kaip pasiutęs šuo.

Ir iš to turėtų pasimokyti hitlerininkų ir fašistų 
likučiai,.kad Lenkijos liaudis netoleruos jų ir su jais bus 
apsidirbta, kaip ir su Greiseriu.

Kaip žinome, Lenkijoj fašistiniai likučiai dar vei
kia. Jie neseniai Kielcų mieste suruošė žydų pogromus. 
Jų gaujos dar vis slapstosi miškuose ir banditiškai puo
la valstiečius ir liaudies veikėjus. Demokratinės Len
kijos Saugumo ministeri's Stanislovas Radkiewicz pa
reiškė, kad prie esamos policijos prisideda dar 70,000 
liuosnorių milicininkų, kurie dirbs tam, kad visus miš
kus ir raistus gerai “iššukavus” ir išnaikinus j)iktą 
hitlerinę veislę. Aišku, kad milicijai ir jos pagalbinin
kams padės visi demokratiniai piliečiai.

Aišku, kad tai bus smūgis Mikolaičiko saikai ir jo 
sėbrams užsienyj, kurie vis dar gyvena viltimis, būk 
jiems pavyks grąžinti Lenkijoj seną ponų, kapitalistų ir 
šlėktų režimą. Veltui jie tomis viltimis gyvena. Sena 
išnaudotojų Lenkija žlugo, jos vietoj*užgimė nauja, de
mokratinė laisva Lenkija, kurios piliečiai siekia padary
ti malonų gyvenimą savo šalyje ir draugiškai sugyventi 
su kaimynais.

Jų Spaudos “Laisvė”
Turčių spauda nuduoda, būk čia yra spaudos laisvė 

ir kiekvienas pilietis gali raštu reikšti savo mintį. Bet 
visi žinome, kad turčių laikraščiai tarnauja turčių kla
sei. Užtenka prisiminti bile streiką, kiekviename at- 
stikime ta spauda niekina streikierius ir teisina kapita
listus. , r q

Dienraštis Daily Worker paskelbė fotografinę nuo
trauką laiško didžiausių fabrikantų sąjungos — Natio
nal Association of Manufacturers. Tas laiškas rašytas 
turčių laikraščių redaktoriams, raginant tuos laikraš
čius rašyti prieš kainų kontrolę. Kaip žinome, ta turčių 
sąjunga suteikė, riebiai apmokamus skelbimus turčių 
laikraščiams. N. A. M. agitavo už panaikinimą OPA, 
nes OPA panaikinimas tarnauja turčių gerovei.

LIETUVYBĖ NE NYKS
TA, BET STIPRĖJA

Kanadiečių Liaudies Bal
sas rašo:

“Dabartinės Lietuvos val
džios priešai šaukia, kad 
Lietuvoje baigiama naikinti 
lietuvybė. Ar iš tikrųjų taip 
yra? Didesnės netiesos nega
li būti. Vien tik spauda rodo 
visai ką kitą.

“Iš ‘Tiesos’ redakcinio 
straipsnio mes matome, kad 
dabar Lietuvoje eina penki 
respublikiniai, skaitomi po 
visą kraštą, laikraščiai, 25 
apskričių laikraščiai ir 5 žur
nalai. Viso eina 35 laikraš
čiai. Jie spausdinami tiktai 
lietuviškai.

“Ar turi jie skaitytojų? 
Viena ‘Tiesa’ turi daugiau 
skaitytojų, negu turėjo ben
drai ‘Lietuvos Aidas,’ ‘Lietu
vos žinios’ ir ‘XX Amžius.’ 
O dabar Lietuvoje yra pen
ki toki visašaliai laikraščiai.

“Jei kurie neskaito visaša- 
lių laikraščių, tai tikriausiai 
skaito provincialius laikraš
čius.

“Visašaliai laikraščiai kai
nuoja 20 kapeikų už kopiją. 
Kanadietiškais pinigais išei
tu 4 centai.

“Taigi, kalbos apie nyki
mą lietuvybės yra nieku ne
pamatuotos. Lietuviai šian
dien turi savo mokyklas, sa
vo Įstaigas, savo spaudą ir 
kitas priemones.

“Prie to reikia pridėti, kad 
Vilnius bus visai atlietuvin
tas. Lenkai išvažiuoja, o jų 
vietas užpildo lietuviai. Mo
kyklos, bažnyčios ir kitos 
Įstaigos naudoja lietuvių kal
bą. Klaipėdoje ir .apylinkėj 
taipgi vokiečių nebėra. Te
nai kuriasi lietuviai.”

Taip, dėl lietuvybės kles
tėjimo tarybinėje Lietuvoje 
netenka rūpintis. Kas ki
ta su lietuviška išeivija: 
kurią šalį nepaimsime — 
Jungt. Valstijas, Kanadą 
arba Pietų Amerikos res
publikas, — visur matysi
me lietuvybę ne kopiančią 
aukštyn, bet lipančią že
myn.

Vadinasi, čia tenka su
sirūpinti lietuvybės likimu. 
Mūsų nuomone, pirmutinis 
lietuvybei palaikyti dėsnis 
turėtų būti: juo glaudesnių 
kultūrinių ryšių palaiky
mas su mūsų tėvų kraštu, 
su Lietuva, su savo tautos 
kamienu!

PABĖGĖLIAI APIE SAVO 
SKAIČIŲ

Ligi , šiol buvo daug 
pliaukšta (kryžiokų spau
doje), būk lietuvių pabėgė
lių Vokietijoje esą apie 
350,000. Tai .buvo skelbta 
tuo sumetimu, kad čia, Am
erikoje, juo daugiau pinigų 
surinkus ir pasiuntus pabė
gėliams šelpti.

Bet dabau jau patys pa
bėgėliai sako, jog tokis 
skaičius yra labai perdėtas, 
nes lietuviškų pabėgėlių iš 
viso nėra daugiau (su di
deliais ir mažais), kaip 
80,000.

Mes manome, jog ir toji 
skaitlinė yra perdėta. Tu- 

įrime atsiminti, kad nema
žas skaičius iš pabėgėlių 
yra jau grįžę į Lietuvą, o 
kiti dar trokšta grįžti ir 
grįžtų, jei tik Amerikos ir 
Anglijos okupacinių pajė
gų viršininkai jiems padė
tų.

Bet tiek to. Paskaityki
me vieno ' pabėgėlio ištrau
ką rašto, tilpusio smetoni- 
ninkų Dirvoje (š. m. liepos 
19 d.). Jis šitaip rašo:

“Šiuo metu skaičiuojama, 
kad lietuvių pabėgėlių anglų 
valdomoje Vokietijos zonoje 
yra apie 19,000. Prancūzų 
valdomoje Vokietijos zonoje

ką tašo it Saka
' 4

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

litu vi ų yra apie 5,000. Ame
rikiečių valdomoje, zonoje 
lietuvių yra daugiausia. Skai
čius gali suktis apie 50,000. 
Bet tai jau skaičiai, kurie ir 
po tikslaus skaičiavimo ne
bus didesni.

“Lietuvių pabėgėlių Aus
trijoje yra apie 2,300. Dani
joje lietuvių • pabėgėlių, dau
giausia atsiradusių iš Stetti- 
no apsupimo ir evakuotų lai
vais, yra apie 2,000. Italijo
je, su buvusiais belaisviais 

‘ naujai atsiradusių lietuvių 
yra apie 1500.

š v e d i joje, Francūzijoje, 
Belgijoje, Šveicarijoje lietu
vių pabėgėlių tėra tik po ke
lis šimtus. Kituose Europos 
kraštuose, kaip Norvegijoje, 
Holandijoje ir kitur, lietuvių 
tėra tik mažos saujelės. Va
dinasi, lietuvių tremtinių šia
pus sovietų geležinės užtva
ros yra apie 80,000.”

Drąsiai galima sakyti, 
jog ir šios skaitlinės yra 

Komunistinis Judė
jimas Auga

Laike karo, kai Tarybų 
Sąjunga veikė išvien su ki-Įnistai 
tomis šalimis prieš bendrą
priešą fašizmą, ir kada ko
munistai visur kooperavo 
fašizmo sumušime, kai ku-. 
rie lengvai padarė išvadas,, 
kad komunizmas nykstąs.; 
Girdi, suėjus į artimus kon-i 
taktus Tarybų Sąjungai sui 
vakarų demokratijomis, ko
munizmas sudilsiąs, ir jau 
dilstąs.

Trumpa peržvalga komu
nistinių partijų augimo Eu
ropoj tačiau rodo kaip tik 
priešingai. Štai žiupsnys 
davinių apie tai.

1939 metais Olandijoj bu
vo apie 9,000 Komunistų 
Partijoje.

Dabar ten Komunistų 
Partija turi tarp 40,000 ir 
50,000 narių.

Katalikiškoje Belgijoj, 
1939 metais Komunistų 
Partija turėjo 10,000 narių.

Dabar turi 100,000.
Mažoj Islandijoj 1939 m. 

komunistų buvo 600.
Dabar yra 1,000. Komu

nistų laikraštis turi 4,000 
tiražo.

Nedidelėj Suomijoj prieš 
karą buvo 2,000 komunistų.

Dabar Suomijos Komu
nistų Partija turi 28,000 
narių.

Norvegijoj 1939 metais 
Komunistų Partija turėjo 
4,000 narių.

Dabar turi 33,000.
Danijoj iš 6,000 prieška

rinio skaičiaus narių pasie
kė 60,000 dabar.

O jau žinoma, kad Pran
cūzijoj Komunistų Partija 
pati galingiausia politinė 
partija. Balsavimuose ją 
pralenkė krikščionys demo
kratai, apie kuriuos susibū
rė visos reakcinės ir “libe
rališkos” jėgos, bet kaipo 
organizacija komunistai y- 
ra stipresni.

Čekoslovakijoj komunis
tai yra didžiausia partija. 
Čeko slovakijos premieras 
yra komunistas.

Balkanų šalyse komunis
tai taipgi dešimteriopai ir 
daugiau sustiprėjo.

Italijoj Komunistų Par
tija yra tokia galinga, kad 
ir krikščionys demokratai 
veikia su ja išvieno — sū
dą valdžią bendrai.

Vokietijoj susivieniję ko
munistai ir socialdemokra
tai (Tarybų zonoj) sudarė 
įhilioninę galipgą partiją.

perdėtos. Jei paimtų kas 
nors ir tiksliai pabėgėlius 
suskaitytų, tai ši skaitlinė 
sumažėtų ligi kokio 40-50 
tūkstančių.

Dauguma tų pabėgėlių, 
kaip sakyta, yra buvę sme
toniniai valdininkai,— žval
gybininkai ir kitokį, padė
ję naciams mėsinėti lietuvių 
tautą. Toki pabėgo su sa
vo šeimomis ir visu turtu, 
kurį tik galėjo išsivežti. Tū
li jų dar ir šiandien Vokie
tijoje gyvena puikiai, ta
čiau jiems visvien yra siun
čiama iš BALF’o dovanos.

Nieku nenusikaltę lietu
vių tautai pabėgėliai anks
čiau ar vėliau sugrįžš savo 
gimtinėn Lietuvon, nes ten 
šiandien darbo pilnos ran
kos, ten šiandien milžiniš
kos progos kiekvienam pa
doriam piliečiui tobulinti 
savo gabumus, kuriant 
naująją Lietuvą!

Žymiai sustiprėjo komu- 
Anglijoj, dar dau

giau jos kolonijose.
Japonijos komunistai bu

vo sugrūsti kalėjiman, da
bar jie veikia viešai ir par
tija auga.

Taigi, be Tarybų Sąjun
gos sustiprėjimo, visose ša
lyse Komunistų Partijos 
žymiai galingesnės, kai kur 
jos visai galingos.

Europoje nėra tokios val
džios, kurioje nebūtų ko
munistu, c.

Daugelio žmonių Ameri
koj ir Britanijoj manyta, 
kad po karui demokratijos 
stiprės be komunistų. Tas 
manymas buvo nevisai tei
singas. Teisinga, kad de
mokratijos stiprėja, bet jos 
stiprėja su komunistais. Ir 
kur jie stipresni, ten demo
kratijos geresnės ir stip
resnės.

Komunistinis judėjimas 
visame sviete žymiai padi
dėjo, sustiprėjo ir toliau 
stiprėja.

Kapitalistinė sistema, vos 
baigus vieną karą, jau kal
ba apie naują karą.

Laike karo žadėta ka
riams viskas, bet sugrįžę iš 
karo jie nei namų negau
na.

Abelnai gyvenimas žy
miai blogėja. Vieton namų, 
nauji milionai leidžiama 
ginklams, atominiams karo 
pabūklams.

Vieton demokratijos plė
timo, demokratinių šalių 
valdžios palaiko Ispanijos, 
Graikijos ir Argentinos fa
šizmą.

Kovos dar padidėjo, vie
ton sumažėti.

Pas mus šaliai pavojin
gai grūmoja infliacija. Kai
nos nesvietiškai kyla.

Visas gyvenimas eina 
taip, kad mažai kas drįsta 
girtis kapitalistinės siste
mos viršenybe.

Komunistų partijų didė
jimas nemenkai išgązdino 
reakcininkus ir dėlto jie 
glaudžiasi prie fašistų, gei
bi fašizmą nuo visiško su
naikinimo.

žvalgas.

Didžiojo New Yorko CIO 
sekretorius Saul Mills vėl už
tikrino Macy’s darbininkus, 
kad CIO yra pasiruošęs teikti 
visokiausią pagalbą, kokios 
tik pareikalaus.

Anthony Bimba (right) with officials of the Lith
uanian government at the Darius-Girėnas Memorial in 
Kaunas. The picture was taken last winter when Mr. 
Bimba, president of The Committee to Aid Lithuania, 
visited Lithuania on a relief mission.

IT WAS SOME 13 years ago ;for, how an American Legion 
that a trans-Atlantic plane Post, which bears the name 

piloted by Captain Stephen lof Darius and Girėnas, could
Darius and Lieut. Stanley Gi
rėnas crashed suddenly into a i 
forest at Kuhdamm, Germany, i 
The ill-fated “Lituanica,” 
which had taken off from 
Roosevelt Field early on the 
morning of July 15, 1933, had . 
carried the daring flyers with-; 
in 400 miles of their goal — 
Kaunas. Before its mysterious 
crash, the Bellanca mono
plane had carried Darius and 
Girėnas a non-stop distance 
of forty-five hundred miles.

—o—
At first the whole world 

was notified that the crash 
was purely accidental. But 
a few days later the British, 
French, Belgian, Polish, Cze
choslovakian and Lithuanian 
papers screamed that the fly
ers had been shot down by 
Nazi bullets.

—o—
That the daring flyers had 

died under suspicious circum
stances was soon to be con
firmed. The Nazi government 
hastily removed all evidence 
of the tragedy before Lith
uanian officials could arrive 
to investigate. The bodies 
were removed to Soldin and 
sealed in their coffins. The 
wings of the plane disap
peared completely. Only half 
of the plane was returned to 
the Lithuanian government.

—o—
These are the known facts 

that surround the mystery of 
the ill-fated Darius and Girė
nas and their plane the “Lit
uanica.” They are sufficiently 
strong to support the belief 
that Darius and Girėnas did 
no't crash accidentally. They 
are sufficient to support the 
belief that the daring flyers 
were indeed victims of Nazi 
machine guns.

—o—
Such damning facts should 

be remembered. They should 
under no excuse be ignored. 
To try to escape from them is 
to insult the memory of two 
brave meh.

It is terribly hard for this 
scribe to understand, there-

Waterbury, Conn.
Dr. J. Staneslow Atidarė 

Savo Ofisą
Kaip jau žinoma, žymusis 

lietuvis gydytojas, dr. John S. 
Staneslow, grižo iš militarinės 
tarnybos (jis tarnavo Pacifiko 
pakraštyj) ir pradėjo prakti
ką Waterbury. Jo ofisas: 21 
Holmes Ave. Tel.: 4-2014.

Dr. Staneslow (Stanislovai- 
tis) priimdinėja vyriausiai 
nervų ligomis sergančiuosius, 
— tai jo specialybė.

Beje, Wateburio Ligoninėje 
atidaroma psychiatrinė klini
ka, kuriai vadovaus tas pats 
mūsų1 tautietis, d r. Staneslow. 
Į šią kliniką tebus priimami 
tik toki pacijėntai, kurie ne
turi ištekliaus užsimokėti už 
gydymą privatiniams gydyto
jams, ir bus priimami tik su 
gydytojų rekomendacijomis. 

forget such facts. Yet that is 
exactly what happened last 
Sunday at the Darius and Gi
rėnas Memorial in Chicago. 
There, under the auspices of 
the Darius and Girėnas Post, 
Congressman Alvin E. O’Kon- 
ski spoke at commemoration 
exercises.

The fact that O’Konski was 
the principal speaker indic
ates that the Darius and Gi
rėnas Post made a shameless 
sham of the commemoration.

—o—
Yes these are harsh words. 

They are severe words to say. 
But how in the name of truth 
and right can a man who had 

the blessing of the Nazi pro
paganda mill do justice and 
pay tribute to the memories 
of two brave men who died 
from Nazi bullets?

—o—
Just for the record we’d 

like to repeat an excerpt from 
a letter from a Nazi agency 
in Germany to its agent in 
the United States in the sum
mer of 1939. Here’s how the 
Nazi bureau spoke of O’Kon- 
sky then:

“...the information you 
have sent in regard to the lec
tures and the other propagan
da work of Mr. Alvin O’Kon
sky is of the greatest interest 
to us here (Hamburg). From 
everything that you say, it is 
clear that Mr. O’Konsky is a 
most energetic and ambitious 
man, and, more important, 
that his point of view as ex
pressed in his addresses and 
his writings is of the sort 
needed to awaken the people 
of America.”

This is from a letter to 
George Froboese, Milwaukee, 
then Midwest director of the 
German - American Volks- 
bund, from the Deutscher 
Fichte-Bund at Hamburg 
written on June 25, 1939.

This is the very same 
O’Konsky that spoke at the 
Chicago Darius and Girėnas 
observances. Truly the memo
ry of two brave men has been 
dishonored. '

Montello, Mass.
Atminimui Ievos Markevi-

v • —cienes
Jau metai suėjo, kai mirtis 

i išskyrė iš mūsų tarpo brangią 
į mums draugę Ievutę. Nors ji 
: ir nėra su mumis, bet jos geri 
i darbai ir maloni šypsena te- 
' bėra mūsų mintyse. Einant į 
susirinkimą, vis rodos, ji ten 
bus. Mūsų Ievutė, buvo malo
ni, draugiška, darbuose ener
ginga, narė ir rėmėja visų pa- 

Į žangiųjų draugijų, sunku 
Į mums ją pamiršti. Ilsėkis ra- 
i miai, brangi drauge! Mes, li
kę, minėsime tavo gerus dar
bus, ir dirbsime dėl tų idėjų, 

j kurias tu gerbei. Biruta.

Apie klinikos atidarymą 
paskelbė ligoninės superin
tendente, Miss Ada E. Creer.

R.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Delko Kongrese Tesiranda 
Taip Mažai Motery

dėlko paskyrimo atsakingų mote-I 
i rų į aukštas pareigas vie-1 
tos, valstijos ir nacionalėje į 
vyriausybėje, kaip kad j ka- | 
binetą, Aukščiausio Teismo, 
teisėjais ir tt.)

1946 metų rinkimai, sa
ko Anthony 2-sios raportas, 
bus tikruoju išbandymu mo
terų sėkmingumo ir nuošir
daus susidomėjimo politika. 
Tai yra nuošalūs nuo prezi
dentiniu rinkimai. Karas 
pasibaigęs. Keturi milionai 
moterų sugrįžo namo iš 
darbu liuosnoriai ir neliuos- 
noriai.

Vienok šių metų rinki-j 
muose rišimieji klausimai | 
yra kritiškesni. Jie mus pa-;

Yra priežasčių,
Jungtinių Valstijų Kongre
se tesiranda taip mažai mo
terų. Vyriausiomis, kaip 
raportavo Susan B. Antho
ny 2-ji, yra:

1. Moterų generaliai a- 
patiškas atsinešimas į 
litiką lig .1944 metų.

2. Veikliųjų moterų 
pastarųjų laikų baimė 
ti apšauktomis “feministė
mis” ir nelogiškomis, jeigu 
jos veržliai stumtų kandi
datūras moterų į Kongre
są.

3. Didžiuma moterų te
bėra pririštos “kaip papra
sta, prie namų ruošos.” Jos 
negali pakankama^ ištrūkti;stat0 kryžkelėj. Vienas ke- 
iš namų, kad galėtų susi- pas vecĮa j ekonominę su-

po-

iki 
tap-

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

HOW?

Šeimininkės, atstovaujančios St. Louis Vartotojų Fe
deraciją ir Kovai Prieš Infliaciją Komitetą, pikietuoja 
pieninę protestuodamos prieš kėlimą kainų. Protestas 
ir pasmerkimas ypatingai yra taikomas prieš Missouri 
valstijos kongresmana Ploeser, republikoną, kuris pa
dėjo užsmaugi kainų kontrolę, kovojo ir kovoja prieš ją.

Trečias Puslapis

Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Joms Tai Gera Bus ir 
Mokytis ir Gyventi”

Moterys Vėl Išmėtytos
Iš Darba

koncentruoti ilgam kopimui 
nuo precinktų ir wardų po
litikos į vietos, valstijos ir 
nacionalę įstaigą.

4. Didžiuma moterų nėra 
ekonominiai nepriklauso
mos, jos neišgali kandida
tuoti. Didžiuma kongres- 
manų yra atėję iš profesi
jų, vyriausia teisininkų 
(advokatūros). Jie įvesdino 
laiko ir pinigų j teisininko 
karjerą. Mažai kas iš mo
terų, nebent jos bus iš tur
čių, kaip kongresmanės Bo- 
ton ir Clare Luce, gali gau
ti finansinės paramos kan
didatuoti į Kongresą ir ja
me pasilaikyti.

5. Moterys yra politinių 
partijų podukros. Nežiū
rint padailintų kalbų, ku
rios kad ir nenoromis skel
bia moteris esant lygiomis 
su vyrais Demokratų Parti
joje, partijos kontrolė nuo 
wardų mašinos iki naciorta- 
lio komiteto randasi vyrų 
rankose. Tas reiškia, kad 
partinės nominacijos (pri
maries), valstijų ir nacio- 
nalės konvencijos, taipgi ga
vimas vietų tebepriklauso 
vyrams.

Pusė iš esamų dešimties 
moterų Kongrese galima 
skaityti gerokai progresy- 
vėmis, kitos ne.. Kredito pu
sėje mes turime atstoves 
Helen Cahagan Douglas, 
Helen Douglas Mankin, E- 
mily Taft Douglas, Chase 
Going Woodhouse 'ir Mary 
Norton. Kitoje, nuostolių 
pusėje randasi kongresma
nės Clare Luce iš Conn, ir 
Jessie Sumner iš Illinois. 
Kitos dvi kongresmanės, 
Rogers ir Smith, retkar
čiais išeina su geru biliu, o 
kongresmanei Boton tenka 
kreditas už vieną gerą bi- 
lių, Boton Bill, teikiantį vy
riausybės paramą lavini
mui slaugių karo laiku.

Pusė visų kongresmanių 
yra naudingos šaliai. Ma
žiau vieno nuošimčio kong
resmenų tėra naudingais 
šaliai.

(Šio raporto protarpiu 
buvo įteikta ir priimta re
zoliucija, kad Amerikos Mo
terų Kongresas, 
kitomis moterų 
tuojau paskelbs 
“Keturių dešimt 
keturios dešimt 
se”, reiškiant, kad kiekvie
noje valstijoje reikia iš
rinkti po vieną moterį. Re
zoliucija toliau sako, kad 
Congress of American Wo
men ir tos grupės reikalaus

įrutę ir karą. Antrasis ke
lias veda į gerovę ir taiką. 
Vyrai ir moterys, kuriuos 
mes išrinksime šį rudenį, 
spręs, kuriuo keliu eis A- 
merika. Mes moterys gali
me būti pajėga nustatyme, 
kas atstovaus mūsų nuos
prendžius.

(Ties šiuo raporto punk
tu konferencija priėmė re-

Sub-Komitetą Rinkimams. 
Tasai komitetas privalo 
tuojau pateikti planus mo
terų veikliam dalyvumui 
1946 metų pirminiuose bal
savimuose — primaries—ir 
rinkimuose miestuose, val
stijose ir nacionaliai.)

Kovojant Prieš Aukštas Kainos Skrieja į
Drabužių Kainas Padanges

Jau nuo 1922 metų Kau-! 
no V. D. Universitete dide-' 
lį mokslinį darbą patologi
nės anatomijos srityje dir
bo medicinos mokslų dak
taras Janina Lašienė. Šiuo 
metu ji—profesorius, pato
loginės anatomijos kated
ros vedėjas.

Energingo veido, kiek žil
stelėjusių plaukų ir gerų, 
ramių akių moteris, prof. 
Lašienė ką tik užbaigė dar
bą su savo asistentais ir da- 

• bar, tvarkydama savo užra
šus, pasakoja man apie ne-

1 tolimą praeitį.
“Atrodo tai buvo taip ne

seniai — tie 1940 — Ii941 
metai. Pirmieji laisvo kūry
binio darbo metai... dar nie
kad gyvenime nejutau to
kio noro dirbti, kurti, kaip 
tuomet — kokios perspek
tyvos skleidėsi tuomet prieš 

I mus visus, Lietuvos moksli- 
i ninkus, kokius planus tuo-

New Yorko miesto Turga- met kūrėm! Ir ar tik mes.----d-------- ------------ v—i--
viečių Departmentas, valdinė vįenį? Visas kraštas gyve-1 sės tokį rūpinimąsi ir mok- 
įstaiga, pravedė aprokavimą i nauju gyvenimu, — nau-' slo reikalais ir mūsų kad-

i ji, stiprūs vėjai papūtė —I rais, norisi dar labiau dirb- 
i visa kas atgyveno savo am- ti, dar daugiau padaryti,. - . -
Į kas trukdė kraštui aug-; negu iki šiol kad padaryta., 

liepos 1-!
” i-

ir paskiausia, 18-

Neperkant nieko, be ko į 
šiandien dar galima apsiei-į ) 
ti, mes atrandam, jog daugi3 . , . . . . x

,ik• i -j\, Kainu svarbiausiu maisto pro-;smulkiu dalykėliu pratęsia; . . / T_ . - . . .J ‘-i.1 it duktu. Kainos paimtos buvu-mus aprangos ištekliu. . : . , ..1 ,J , - j sios birželio 30-tą, ]
Išįrusiomis blauzdomis i dieną OPA gyvavimo ir paly-1 

kojinių stiprios pėdos vi-i gintos su pakilimu 1 
durvasariu pavaduoja koji-im4, pirmą dieną po panaiki-1 
nes. Nukerpi pagal savo če-;nimo OPA 
verykų formą, siaurai at-įta liepos.
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Vištiena 
Kiaušiniai 
Porterhouse 

■stas 
Tiek

Buvo ir Yra:
Birž. 30

16
36
50

Liep. 1 Licp. 18
19

60

kartu SU 
grupėmis, 

obalsį:
astuonių 

aštuonio-

Skaičius moterų industri
joj beliko nedaug didesnis 
už buvusį pirmkariniais lai
kais. Karo laiku atsiektie
ji moterų laimėjimai išsi
sklaidė su karo dūmais, 
kaip rodo neseniai paskelb
tos Bureau of Labor Sta
tistics skaitlinės.

Pirm karo, spalių mėne-

jie už tai, ką sugriovė.”
Į kabinetą įėjo kelios stu

dentės— žvalios mergaitės. 
Prof. Lašienė prieina prie 
jų, draugiškai kalba su jo
mis. Su meile ir pagarba 
kreipėsi studentės į savo 
profesorių.

— Joms tai gera bus ir 
mokytis ir gyventi, — tyliai 
tarė grįžusi į savo '__ _,
drg. Lašienė, — niekuomet! 
tiek nesirūpinta jaunimu,, 
niekuomet nebūta tiek pa
lankių , sąlygų moterims 
mokytis, kaip dabar, — ta
rybiniais laikais. O ir mok
slo sąlygos dabar jau kito
kios, kaip kad buvo prieš 
metus — ką galėjome at
statyti — atstatėm, gavom;
iš broliškų respublikų daug j tebedirba moterų 
visokių mokslo priemonių.
Senieji Tarybų Sąjungos u- 
niversitetai prisiuntė mums 
daug knygų, padeda mums 
ir savo turtingu prityrimu.

! Kai jauti iš vyriausybės pu-

< iai j sį, 1939 m., moterys sudarė 
Vle a 26 nuošimčius fabrikuose 

Į dirbančių darbininkų. 
Skaitlinė pakilo iki 33 nuo
šimčių balandžio mėnesį,' 
1945 m., o nuo to laiko vėl 
numažėjo iki 27 nuošimčių.

Pastoviųjų gaminių indu
strijoj, tačiau, moterys pa
silaikė dalį savo karinių lai- ’ 
mėjimų. Tose industrijose 

[13 nuo- 
š i m č i ų, vietoje buvusių 
pirmkarinių 9 nuošimčių. 
Daugiausia moterų tose in
dustrijose dirbo rugsėjį, 
1944 metų, ten moterys su
darė 24.8 nuošimčius visų 
darbo jėgų.

Pasirodo, kad moterys 
nukenčia labiausia dėl mū
sų šalies neplaningumo, ne-

veri plonutį, švelnų elasti-; 
ką. Dėvėsi tiek pat, kiek pi- i p'>>k° 
giai pirktas atskiras pėdas.

Nusidėvėjusiu viršumi a- 
patiniui padarai tokią pat

GĖRIMAS SU KIAUŠINIU °Peraci.ią ii' turi atskirą a- 
 ! patinį sijonuką. O tokių ir 

Imk kiekvienam stiklui gė-' specialiai reikia, jeigu dė- 
rimo po gerai suplaktą kiau- vi plonais, skirtingų spalvų 
šinį, biskelį druskos, du šauks-: sijonu ir bliuze, 
tus saldylo (syrupo ar ko ki-j Tjxf]pil|s 
to saldaus), 3 ketvirtadalius; UzcleJUS spalvotą, naują 
puoduko vandens. Sumaišyk J aWka1^ apyranklUS se- 
Dadėk po 2 šaukštus lemono i nal suknelei, jausies, kaip 
sunkos. Suplak ii- paduok stik-1 su nauja, 
linėse. Kaspinai, guzikai apva-

Tą normą padaugink tiek į dams nusitrynusių atlapų, 
kartu, kiek stiklinių gėrimų į kišenių ir gi atnaujina dra- 
nori padaryti.

OAAAA

Joan Bartel, apsirengusi bačka, perstato darbininkų, 
veteranų ir vartotojų grupių nusistatymą. Atsišaukimas 
ant jos “rūbo” sako — Nepirkite drabužių, net jeigu 
prisieitų vaikščioti nuogu. Nuoginėti, aišku, nepatogu, 
bet protestai gelbsti kovoti prieš infliaciją, padeda iš
gelbėti mūsų uždarbius ir taupmenis.
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akyvaizdoje to 

pirm pat panai- 
buvo leista pa-

80
stoikas 

buvo 
fakto, kad ir 
kinimo OPA
kelti kainas tūlų produktų ga
na daug, kaip, pavyzdin, 
sviesto po 11 centų daugiau 
svarui. Taipgi akyvaizdoje 
darbininkų ir kitų organizaci
jų protestų ir pasiruošimų pir- 
kikų streikams, skelbimo tų 
streikų ir pikietų. Kas būtų, 
jeigu pirkėjai nebūtų veikę 
už kainų kontrolę pirm ir po 
panaikinimo kontrolės, nesun
ku spręsti kiekvienam, turin
čiam bent mažiausią galimy
bę aprokuoti padėtį.

Dolerio vertė daug, labai 
daug jau numažinta. Tas ro
do, kad, norint išsaugoti mūsų 
duoną ir .pastogę, turime veik
ti daugiau, smarkiau.

L. K. N.

Šeimininkėms
Žuvies Steikas su Daržovėmis

Nesant mėsos ar streikuo
jant prieš jos aukštas kainas, 
tenka rūpintis išrasti produk
tų užvaduoti mėsai arba bent 
tuos pačius produktus pada
ryti, paduoti biskį kitaip, pa
įvairinimui.

Šeimai iš 4 imk 4-ritinukus 
cod steiko, po pusę colio sto
rio, apiberk druska ir pipirais 
pagal skonį, dėk į gerai už
dengiamą keptuvę (cassero
le), aplaistyk vienos citrinos 
sunka, kepk pečiuje vidutiniu 
karščiu (350 F) 
minkšto, apie 20 
imk.

Turėk žuviai
paruoštus ir sudėk ant žuvies 
sekamus:

Pusę puoduko virtų, suka
potų spinačių, vieną saldųjį 
raudoną pipirą (irgi iš anks
to apvirtą ir stiebeliais su
pjaustytą), ketvirtadalį puo
duko minkštų duonos Trupinių, 
sumaišytų su šaukštu minkšto 
malto sūrio. Išdėstyk kiekvie
ną produktą ant skirtingų ri-

iki bus apy- 
minučių. Iš

kepant jau

ti, klestėti, — traukėsi iš i Perspektyvos darbui kuo 
kelio, užleisdavo vietą nau- i plačiausios — mums, viena 
joms, jaunoms jėgoms tarp-! telieka — dirbti ir dirbti— 
ti... musų Tėvynės, musų tautos

...Kai visa tai tom bai- , labui ir gerovei! 
šiom birželio mėnesio, die-1 
nom nutrūko, kai hitleri
ninkai okupavo Lietuvą —’ 
baigėsi tos mūsų laimingos' 
dienos. Vokiečiai persekio
jo kiekvieną, ką tik buvo 
įtarę nesutikus su jų žmo
gėdriškomis teorijomis, kas 
nenorėjo keliaklupsčiauti 
prieš juos. Okupantai ir jų 
paklusnūs tarnai — nacio
nalistai pašalino mane, ir 
ne mane vieną, iš universi
teto, kuriame aš buvau iš
dirbusi beveik 20 metų. Pa
sakysiu tiesą, — man tai 
buvo didelis smūgis, bet aš 
tada žinojau — ilgai tai ne- 
sitęs: mūsų Raudonoji Ar
mija išvys vokiečius iš mū
sų žemės ir vėl suklestės 
Lietuva, vėl pražydės joje 
mokslas ir ramus kūrybos 
darbas.”

Rūsčios pasidaro prof. 
Lašienės akys, kai ji pasa
koja, kaip šeimininkavo vo
kiškieji okupantai Lietuvo
je.

“...Jie sunaikino mūsų 
daugelio metų darbą. Iš
grobstė, apnaikino mūsų la
boratorijas, išvežė reikalin
giausius prietaisus, mikro
skopus, laboratorijos įren
gimus, žodžiu, viską. Su 
kokia neapykanta, su kokiu 
cinizmu jie tai darė. O kiek 
bibliotekų sudeginta, kiek 
knygų išvežta — kas be- 
suskaičiuos, pagalvodavau 
kartais, tuos nuostolius, 
kuriuos jie padarė mūsų 
jaunam Universitetui, vi
sam Lietuvos mokslui? D 
visgi— atėjo laikas ir vis
kas buvo suskaičiuota ir ne 
tik suskaičiuota, bet ir są
skaita pateikta — temoka

mo ir samdymo. Jeigu fab- 
i rikai būtų valstybės ranko
se, o įstatymdavystėse ir 
vyriausybėje būtų išrinkti 
visuomenės gerove susirū- 

j Skliutauskas pinę žmonės, iš anksto bū- 
(“Tiesos” koresp.).|tų buvęs planas fabrikams 
 j pereiti nuo karinės į gamy

bą vartojamų daiktų, milio
nai moterų ir vyrų nebūtų 
praradę darbų.

Sidney II. Bingham, 
kariniu transportaci jos 
ninku Europoje šiame 
paskirtas New Yorko miesto
transportacijos sistemos virši
ninku su $15,000 metinės al
gos.

buvęs 
virši- 
kare,

Binghamton, N. Y
KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 

ARTHRITIS 
REUMATIZMO

jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU-Jeifru
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. PODA- 
GROS ir t.t„ PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS . dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RABE TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą Ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

Today’s Pattern

tipukų žuvies dėl margumo 
išvaizdos. Viduryje tarp riti- 
nukų sudėk puoduką virtų ry
žių. Viską apdaigstyk krisle
liais sviesto. Vėl kepk apie 15 
minučių iki viskas gerai per
kaista ir žuvis visai suminkš
tėja.

Ant stalo duodasi tame pa
čiame inde. , ,
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Patogus persivilkti, lengvas 
dėvėti kostiumas. Forma 9323 
gaunama 34 iki 50 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merį ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, Na Y

(9

a?
0

0
0

0
0
0

Iš Moterų Skyriaus 
Susirinkimo.

Liepos 3-čią dieną atsibuvo 
LLD. 20-tos kuopos Moterų 
Skyriaus susirinkimas. Narių 
dalyvavo nedaug. Nedalyva
vimo priežastis nežinoma.

Iš Moterų Skyriaus komite
to ir komisijų pranešimų pa
sirodė, kad vasaros karščiuo
se ir abelnai veikimas suma
žėjo. Rodosi ilsėtis dar ne 
laikas, dar daug darbų yra, 
kurie turėtų būti atlikti.

Iš Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto skyriaus atsto
vės pranešė, kad dabartiniu 
laiku mažai kas yra veikiama, 
bet manoma trumpoje ateity
je vėl padidinti veikimą. At
stovių pranešimas priimtas.

Skaitytas laiškas iš Russian 
Relief, kuriame praneša, kad 
dabar yra vedamas vajus už 
sukėlimą $25,000,000.00 au
kų. kurios yra skiriamos dėl 
Sovietų Sąjungos vaikučių, 
nukentėjusių nuo baisiojo ka
ro. Laiškas priimtas. Ir iš Mo
terų Skyriaus iždo nutarta 
paaukoti $5 tam svarbiam tik
slui.

šiame susirinkime dalyva
vusios draugės labai pagei
dauja, kad Į sekantį susirinki
mą, kuris įvyks rugp. 7-tą die
ną, ateitume visos Moterų 
Skyriaus narės, nes, apart ki
tų svarbių reikalų, turėsime 
aptarti, kaip mes atžymėsime 
10 metų sukaktį nuo Moterų 
Skyriaus susiorganizavimo.

Moterų Skyriaus 
korespondentė O. G.

Amelia Anderson, apie 60 
m., rasta vaikščiojant vienuo
se naktiniuose už apie desėt- 
ko bloku nuo namų, nugaben
ta į Bellevue ligoninę ištyri
mui. Gyveno 426 E. 64th St.» 
New Yorke. ,

: / ‘ t ■ Am''
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VAIVORYKŠTE
Parašė VANDA VASILEVSKA ★ ★ ★ Vertė IR. POVILAVIČIŪTE

11—
Vardo Reikšmė T.

(Tąsa)
Tegu džiaugiasi Luiza. Ji nesužinos, 

•kad jau tris mėnesius jie stovi vietoje, 
nes šito vieno kaimo nėra ko skaityti, 
kad tris mėnesius griaužia juos baisus, 
negailestingas speigas, kad daubose, miš
kuose tyko partizanai, kad kareiviai 
kasdien darosi vis silpnesni ir kasdien 
daugiau sergančiųjų, kad iš dalinio, su 
kuriuo išvažiavo iš Prancūzijos, neliko 
beveik nieko, kad draugų iš Drezdeno, 
išskyrus vienintelį Šumacherį, jau nė 
vieno nėra gyvo. Ne, apie tai ji nesuži
nos, o iš kur? 0 laiškas, kuris ateina iš 
fronto, turi įkvėpti, turi kelti ir žadinti 
patriotizmą. Juo labiau, kad be Luizos, 
anksčiau Luizos laišką skaitys dar kiti 
ir pagal jį spręs apie kapitono Kurto 
Vernerio vertę.

“Žiema yra žiauri, mes nesame įpratę 
prie tokių šalčių. Bet mus uždega Vado 
įsakymas ir didžiuojamės, kad mums 
tenka vykdyti jo didelį planą, kad mums 
tenka tarnauti Vokietijos didybei.”

Parašė dar kelis sakinius ir viską per
skaitė nuo pradžios. Taip, skambėjo ne
blogai, geriau, kaip iš krašto siunčiami 
kareiviams atsišaukimai. Tvirčiau, įtiki
namiau.

Dar valandėlę svarstė kandžiodamas 
kotelį, bet nusprendė, kad užteks. Juk 
reikėjo ką nors sužinoti apie vaikus, juk 
reikėjo parodyti laiške, kad jis ne tik 
kapitonas, bet, be to, dar vyras ir tėvas.

“Mano brangioji, kaip tu tvarkaisi? 
Kaip Ližės sveikata? Ar Vilio angina 
praėjo laimingai? Pasistengsiu jam at
siųsti kailiuką paltui, kad neperšaltų. 
Prašei kojinių — deja, dabar man sunku 
surasti — nuolat esame kaimuose. Kai 
tiktai užimsime kokį miestą, pasisteng
siu. Praėjusią savaitę pasiunčiau svies
to — prašau tave, visuomet man pra
nešk, ar siuntinius gauni. Kitą kartą iš
siųsiu tau medaus, gydyk juo Vilio gerk- 
lę...”

Kažkas pasibeldė į duris.
— Kas ten?
— Seniūnas atėjo.
— Tegul palaukia,—pasakė neatsigrįž

damas.
Vėl pasilenkė prie laiško, bet mintys 

nuėjo kita vaga, jau iš namų Drezdene 
persimetė į kaimą, ir susierzinimas ne
leido jam toliau rašyti. Skubiai užbaigė 
pabučiavimais, linkėjimais, plačiu brūk
štelėjimu pasirašė ir įdėjo popierių į vo-

— Kur jis ten? Gali įeiti.
Aukštas, susikūprinęs žmogus pasi

rodė duryse.
— Ponas kapitone, šaukėt mane?

Šaukiau, šaukiau...
Ištiesė toli po stalu kojas ir valandėlę 

žiūrėjo į stovintį prieš jį žmogų.
— Kada gi pagaliau bus paruošti iš

siųsti javai? — kreipėsi jis staiga, greit 
pasilenkdamas priešakiu.

Aukštas žmogus krustelėjo ir susigū
žė.

— Darau, ką galiu, iš kailio neriuosi 
—nėra...

— Kaip tai nėra? Trys šimtai kiemų, 
derlius buvo šiais metais puikiausias, ir 
nėra? Paslėpė?

Anas skausmingai atsiduso.
— Tikriausiai paslėpė... Bet kur?
Rankos niostu parodė siaučiančius už 

lango sniego sūkurius.
— Kur čia ieškosi ? Argi galima čia ką 

nors rasti?
— Žinoma, kad galima, — bambtelėjo 

kapitonas. — Tiktai paieškokit kaip rei
kia,'pone Haplykai, kaip reikia... Sėskis 
tamsta.

Seniūnas atsargiai atsisėdo ant kėdės 
kraščiuko. ,

— Nesu jumis patenkintas, absoliučiai 
nesu patenkintas. Faktiškai nesupran
tu, kodėl tamstą net čia vežė, atsiuntė... 
Manau, kad geriau būtų buvę suradus 
ką nors čia... Juk jūs per tą mėnesį net su 
žmonėmis nesusipažinot, ar jūs žinote, 
ką jūs turite kaime?

Seninūno akyse blykstelėjo viltis. Sku
biai patvirtino, linkčiodamas pilka gal
va:

— Žinoma, kad nesusipažinau... Kai
mas didelis, o su manim kas gi... Vieti
niam būtų lengviau, žinoma, būtų leng
viau...

Kapitonas lingavo kėdėje.
— Aha... jums nelabai patinka 

vieta, ką? —- paklausė klastingai.

Haplykas lamdė rankose kepurę ir ty
lėjo.

— Na, taip... Jūs turite neužmiršti, 
kad ten tamstą sušaudytų raudonarmie
čiai, arba darį blogiau — valstiečiai ša
kėmis užbadytų... Vokiečių valdžiai turi
te būti dėkingas už gyvybę, ir reikia 
vykdyti tai, ko ji reikalauja, o savo ruož
tu ne taip daug, ką?

Kaimietis atsiduso.
— Be užsidegimo imatės darbo, be už

sidegimo.... Bolševikai atėmė tamstai že
mę, laikė kalėjime, manėme, kad jūs pa
darysite viską, ką tik pajėgiate. O čia 
kažkaip neina,.. Ką mano kareiviai iš
spaudžia iš kaimo, tai ir yra, o tamstos 
pastangų nematyti... Na, ir informacijos 
beveik negauname...

— Apie tą Kostiuk, aš juk...
Gelbėjosi kaip galėjo, tuo vieninteliu 

tikru savo laimėjimu, žinia; netyčia nu
girsta kai ėjo paliai trobas į komendan
tūrą.

Verneris susiraukė.
— Na taip, na taip, ir kas daugiau?
— Apie mokytoją... — nedrąsiai tarė 

Haplykas.
— Apie mokytoją, na taip... Tai ne 

tiek daug, ir reikia dar patikrinti.
— Vietiniam būtų lengviau..^
— Tamsta man nekaišiok vis vieti

nius! Žinoma, kad būtų lengviau, tiktai 
iš kur čia paimsi vietinį? Trys šimtai 
kiemų, ir trys šimtai šeimų kolchoze! Nė 
vieno individualaus ūkio! Kaimas iš
parceliuotoje dvaro žemėje, jūs pats ži
note, dvaro kumečiai, plikiai, kurie bol
ševikų dėka gavo žemės! Juk dauguma 
jų, tai buvo dvarų kumečiai. Iš kur čia 
paimsi žmogų? — supyko Verneris ir 
trenkė kumščiu į stalą. — Jūs turite pa
sistengti, jūs turite padaryti savo, nes 
kitaip aš jus griebsiu, pone Haplykai! 
Duodu tamstai tris dienas laiko, na, ke
turias — ir kad būtų javai! Armiją rei
kia maitinti, armija neturi stipti badu 
todėl, kad tamsta nemoki susitvarkyti su 
mužikais.

— Pats aš nieko nepadarysiu, — niū
riai sumurmėjo seniūnas, — kariuome
nės pagalba...

— Argi aš atsisakau jums padėti? Bet 
reikalinga pagalba, padėsiu, tiktai jūs 
taip pat ką nors darykite, taip pat ką 
nors galvokite!

Mažose akutėse suspindėjo linksmes
nės žiežirbos.

— Tai aš apgalvosiu planą, duosiu 
jums, pone kapitone, patvirtinti.

— Gerai, gerai, tiktai, kad per ilgai 
negalvotumėt... — Atsiminkite, keturios 
dienos! Ir su tuo berniuku, kaltininkai 
turi atsirasti, turi, kitaip jūs atsakysite! 
Tam difodu Tamstai taip pat keturias 
dienas laiko!

Atsigręžė į langą. Už lango siautė pū
ga, pustė sniegą, namas girgždėjo ir 
braškėjo, tarytum norėjo sugriūti. Hap
lykas suprato, kad audiencija baigta. 
Žemai pasilenkė keturkampei kapitono 
nugarai ir išėjo.

Tiktai peržengęs slenkstį išdrįso užsi
mauti ant ausų kepurę. Ėjo įspraudęs 
galvą į pečius ir susirūpinęs galvojo, ką 
ir kaip padaryti, kad išgautų pagaliau 
javus iš atkaklaus kaimo.

Pūgoje vos nesusidūrė su priešais ei
nančiu žmogumi. Išsigandęs, išstumtas 
staiga iš įkyrių minčių vagos, atšoko. Ži
las senis apžiūrėjo jį atidžiai ir, pažinęs, 
demonstratyviškai nusispiovė, pasukda
mas iš kelio į trobas.

Haplykas skubiai parklampojo namo. 
Ištraukė iš stalčiaus popierius, ir, pasi
lenkęs prie stalo, rašė įsakymo projektą. 
Kraipė galvą iš vieno šono į kitą, tepė, 
braukė, dūsavo. Jam trukdė ūžiantis už 
lango vėjas ir įkyrus griežto kapitono 
balso prisiminimas, ir prisiminimas kai
mo .žmonių veidų. Prakaitavo, trynė pli
ką galvą. Jis suprato, kad tai yra pas
kutinis jo bandymas. Kad turi pagaliau 
kaip nors įtikti Verneriui,kad turi paga
liau, kokiu nors būdu sulaužyti atkaklų 
kaimo pasipriešinimą.

O kaimas stovėjo tylus pūgos blaško
mo‘sniego sukūriuose. Žmonės sėdėjo 
trobose, klausydami, kaip už langų stū
gauja vėjas. Tiktai seniui Jevdokimui 
Ochabkai vienatvėje troboje taip įgriso, 

, kad, nežiūrėdamas pūgos, išsirengė pas 
kaimynus. Spirdamasis siaučiančio vėjo 
atakoms, nuėjo paliai Maliukų tvorą ir 
ilgai prie slenksčio kratė nuo batų snie
gą. (Bus daugiau,)

Išeivijoje gyvenant, tai 
emigracijos ir kolonizacijos 
klausimas ne vieną galvą kliu
dė. Daug tuomi klausimu yra1 
kalbėta ir rašyta; kiti net ir 
Utopijos briauną yra pasiekę. 
Realybėje: išeivijoje esame 
padarę gerą progresą ekono
miniai, politiniai ir socialiai. 
Yra kai kur ir trečia gentkar- 
tė, vis vartojanti lietuvių kal
bą, skaitanti perijodinę spau
dą ir lietuvišką knygą. Už 
mūsų nepasisekimus, tai mūsų 
pačių kaltė. Storžieviškas 
konservatyviškumas daug ža
los padarė ir dar daro.*

Nekliudysiu čia ideologijų, 
tik paliesiu istorinį faktą: 
1795 metais įvyko paskutinis 
Lietuvos padalinimas. Pažiū
rėsim į jojo rezultatą: Lietu
va po Vokietija sutirpo. Po 
Rusija visai kitas dalykas įvy
ko. Visi mes ir šiandien lie
tuviai. Mūsų kalba gražinosi, 
poezija, muzika,'teatras ir vi
sa kultūra kilo ir. tebekyla! 
Jei čia būt kalbama apie is
toriją, būtų lengva darodyti. 
kad ir tą baisiąją baudžiavą 
Lietuvoje rusai pašalino.

Išeivijoje momentas ir ant 
mūsų uždeda pareigą, dėl ku
rios istorijai neišsiteisinsime, 
jei jos neatliksime tinkamai.

Lietuva, kaip amžių, amžių 
ąžuolas išaugo, išsilaikė. Gė- 
rėkimės ir gerbkime ne koki 
vieną jo lapelį bei 
Gerbkime,
visu, visa apylinke, 
pavėsiu, jaukumu;
kad mes esamo dalimi jo.

Kalba, papročiai, tai jėga, 
kuri mus riša į tautą, kur mes 
nebūtume, mes esamo lietu
viai, turime rūpintis visais 
bendro lietuvių gyvenimo rei
kalais. žinodami savąsias jė
gas išeivijoje, gausiai prisidė
kime joms tvirtinti, nebūkime 
“sūnumis palaidūnais.”

Lietuvių tautos stiprybė, 
kitko, glūdi ir kalboje: 
mums atėjo nuo nežinomų
torijoj laikų. Atminkime, Ku
dirka mums sako: “Iš praei
ties tavo sūnūs te stiprybę se
mia.” Nesako, kad 
Kristų keverzuodamas 
bę įgysi!

Kalbant apie mūsų 
paduodu

buvo

kal

K.
P.

K.

šakelę.
gėrėk'imės juomi 

visu j c 
žinokime.

Saptathas—septintas
Varpas—verpiu
Yati—joti
Yavas—javai
Y u va—jaunas.
Kokia mūsų kalba

prieš 2,000 metų ? Dakeliant 
dar 1,000 metų atgal, kur 
mūsų protėviai gyveno ir ko
kia ta mūsų “primityvė
ba buvo ? Atsakymo į tuos 
klausimus reikia j ieškoti. Kur 
ta mūsų praeitis? Jieškantis 
įvertina ir mažą požymį. 
Mums, lietuviams, ant laimės, 
matos lyg prieplaukos žibu
rys, kanoniška literatūra — 
Veda ir Bralimana.

Veda tai indų šventraščiai, 
surinktos giesmės, himnai, 
maldos. Bralimana, tai pama
tai visuomeninei ir valstybinei 
santvarkai. Braminai prižiū
rėdavo, kad jie būtų pildyti 
iki raidės; tai priklausė aukš
čiausiai kastai, žynių priežiū
roje buvo ir yra. Paminėti raš
tai yra sanskritų kalba rašyti. 
O sanskritų kalbos giminingu
mas mūsų kalbai yra neginči
jamas.

Rodu . klausti, kokia mūsų 
kalba bus ateityje? Ypatin
gai Amerikos lietuviai jau 
vartojame daugelį angliškų 
žodžių, sulietuvintų, kaip tai: 
balastas, konveijeris, jachtas, 
jumoras, flipas, klyring, ir 1.1. 
Laikai mainosi. Seniau būda
vo ant stalo tokių valgių : šus- 
tinis, šupinis, kisielius, ir 1.1. 
Dabar, ypač Amerikoje, ant 
lietuvio stalo: bekonas, kei- 
kas ir kitokio maisto. Kas be
liks ateityje? Antkapio ak
muo nepasakys, kad palaido
tasis lietuvis buvo.

Darykime pratimą atsteigti 
lietuviškus vardus:
Mėn. Sav.

dienos dienos Vardai
1 P. Mantgirdas, Iželė

K.

Liepos 
dinamas 
menesis.

be 
ji 

is-

Egzaminuojam Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius.

paskui 
stipry-

kalbos 
senumą, paduodu keliolika 
žodžių iš sanskritų kalbos. Iš 
to galima lengviau įžiūrėti ne 
kokį supuolimą, bet tiesiog 
vieną didelį giminingumą 
dviejų kalbų.

Babhrus—babrus 
Bhisayate—baisus 
D a d r u s— d e dervinė 
Dan—dantis 
Dogdhi—daug 
Kas—kas
Karavalas—kalavijas 
Manati—menu 
Mrtis—mirtis 
Naša—nosis 
Palavas—pelai 
Parpatas-—papartis 
Vadhus—vedu 
Vati—vėjas 
Yauti—jautis 
Yugam-—jungas 
Bhasati—basas 
C arm a—karna 
Dalati—dalyti

- Darbhas—darbas 
Gabhastis—gabana 
Kasati—kasau 
Katus—kartus 
Mrsyatc—-miršti 
Nagnas—nuogas 
Nu—nu
Panašas—penėti

tų

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway •
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

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.

Radvilas, Gegužė 
Mandaugus,
Alyvė
Skaistuolis, Gika
Ardoms,
Tautvyda 
šviedris, Lazdona 
Vaidevutis,
Skalvė
Eigis, Dumbliutė 
Rimtenis, Eikė 
Kymantas,

Tolvaišą
Nerganas,
Bartame
Sigitas, Gražvyda 
Daugkentis, Bala
Seibutis, 
Vaidilytė
Viligailis, Balana 
J u ragis, Lelija 
Nuogis, Muntvė 
Kantrimas, 
Grižula
Arėjas, Abutė 
Ižis, Pūtėja
Putėj as, Nuogė 
Setėjas, Vėtuklė 
Narsuotis, Triškė 
Miškinėlis, Valia
Girykštis, Pilvytė 
Ežerinis, Riogla 
žempūtis, Upine
Patrini]) as, 
žeminėlė 
Bangpūtis, 
Veliuona 
žemininkas,
Tavctė 
Naglis, 
Ncmcrsatė.

Haverhill, Mass;

va-mėn. lotyniškai
Julius. Septintasis 

Turi 31 dieną.
P. A. Jatul.

Nuoširdi Padėka
Šiuomi išreiškiu nuoširdžią 

padėką visiems draugams- 
draugėms ir visiems geros šir
dies žmonėms, už aplankymą, 
kuomet gulėjau sunkiai ser
gantis ligonbutyje ir namie.

Taipgi nuoširdžiai ačiū už 
prisiųstus užuojautos atviru
kus ir už prisiųstą gražių gė
lių bukietą?* būnant ligonbu
tyje. Ir taipgi ačiū už pri
siųstas gražias gėles į namus, 
kuomet jau buvau parvažia
vęs iš ligonbučio. Man esant 
sunkiai sergančiam, ir susi
laukus nuo draugų-draugių ir 
geros širdies žmonių tokios 
didelės man užuojautos, tai 
įgavau drūtos energijos, ir 
man buvo daug lengvinus 
perkęsti visus mano didelius 
skausmus.

Taipgi nuoširdžiai ačiū ir 
tiems draugams - draugėms ir 
kaimynams, kurie suteikėt 
man sergančiam jnaterialę ir 
kitokią pagalbą.

Nuoširdžiai . ačių advokatei 
Jennie Yurelionis, už manda
gų man patarnavimą, . išpil
dau! inšiurino blankas.

Taipgi išreiškiu nuoširdžią 
padėką mano broliui Augusti
nui ir brolienei Marcelei Dam
brauskams (gyvenantiems So. 
Boston, Mass.) ir mano sese
rėčiai Eleonorai Kučinskaitei 
(iš Athol, Mass.) už jųjų to
kią nuoširdžią suteiktą man 
priežiūrą per visą mano sir
gimo laiką.

Albinas P. Dambrauskas.
Philadeiphia.— Nuo Kai 

nų Administracijos uždą 
rymo mesa 
pabrango 15 iki 43 nuošim- dejų demonstraciją; pašovė 
čių

Kuru r, Indija. — Policija 
Philadelphia oj užpuolė indėnų naminių au-

šešis ir areštavo 50
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

• Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENJ
□ □□

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

---------------------------------------------------S------------------------------------------- -------

• •••••••••••••••••••••••e •••••••••
: CHARLES J. ROMAN. !
• (RAMANAUSKAS) / J

Laidotuvių J 
Direktorius X

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

jūsų

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

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

Telefonas E Ver green 7-1661 
I '

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

1113 Mt. Vernon St Z
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110
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A. Bimba

Daugiau Įspūdžių ir Atsimi 
ninių iš Tarybų Lietuvos

ati-

rei-

Ro-

(Tąsa)

Netvarka buvo ir plytų bei čerpių gamyboje. Pase
nęs gamybos būdas neleido, buvusioms gamykloms pa
tenkinti plytų ir čerpių paklausą. Didelis trūkumas bu
vo ir tai, kad plytų ir čerpių gamyklos buvo sutelktos 
Kauno ir Šiaulių apylinkėse. Tuo tarpu Klaipėda buvo 
palikta be plytinių, o Vilnius be čerpių gamyklos.

Kas slypi mūsų krašto žemės gelmėse, sako jis, ma
žai domino mūsų krašto buržuaziją, todėl ištisais dešimt
mečiais Lietuvos žemės gelmių paslaptis ir nebuvo 
dengta.

Tik prie tarybų valdžios, šio darbo imamasi su 
kiama energija.

Kol kas mes jau žinome, kad Tamušonių kaime,
kiškio apskrityje, yra aptikta geležies rūda. Šio penk
mečio metu bus ištirtas šios vietovės geležies rūdos 
sluoksnių didumas.

Dar praeito šimtmečio pabaigoje geologas Tolius pa
stebėjo, kad Mažeikai apskrityje yra nedidelių anglies 
sluoksnių. Lietuvos geologai ištirs dabar šį dalyką nuo
dugniai, be to, anglies bus ieškoma ir Jūros periodo 
sluoksnyje, besitęsiančiame siaura juosta prie Nemuno 
tarp Kauno ir Klaipėdos. Šie žemės sluoksniai paprastai 
būna turtingi anglimi.

Kretingos apylinkėse dar prieš karą, gręžiant že
mę, buvo pastebėtos degamosios dujos, šio reiškinio, 
kaip ir Birštono apylinkių druskos klodų ištyrimas, yra 
taip pat mūsų geologų uždavinys. Visiems tyrinėjimams 
pravesti į mūsų respubliką atsiunčiami reikalingi prie
taisai: tūkstančio metrų gilyn gręžimo staklės, geofizi
niai prietaisai, suteikiu galimybę žemės paviršiuje nu
statyti geležies rūdos sluoksnių kontūrus, tų sluoksnių 
aukštį ir daug ko kito. Šiais instrumentais atlikti tyri
mai įgalins nuodugniai ištirti mūsų žemės gelmes, suži
noti jose slvAinčius turtus ir jų dydį.

❖ *

Atsimename, tęsia jis, daug tuščių kalbų buvo buržu
aziniais laikais Lietuvoje ir apie mūsų krašto elektrifi
kaciją, tačiau padaryta buvo labai mažai. Mūsų kaimai 
ir miesčiukai skendėjo tamsoje. Elektros stočių pajė
gumas su Klaipėdos kraštu sudarė tik 68,000 kilovatų. 
Be to, 77 nuošimčiai elektros energijos buvo gaunama iš 
tų stočių, kurios buvo kūrenamos aknąens anglimis, 21% 
iš stočių kūrenamų malkomis ir durpėmis ir tik 2% elek
tros energijos tiekė hidroelektrinės stotys, varomos pi
gios vandens jėgos.

Elektros energija mūsų krašte buvo milžiniško lu
pikavimo šaltiniu. Jei pasitaikydavo, kad koks stambus 
žemvaldys ar turtingas buožė pastatydavo savo malūne 
dinamą ir tiekdavo miesčiukui silpną elektros šviesą, tai 
tos elektros šviesos kaina būdavo labai aukšta.

Vyresnieji gerai prisimena tuos laikus, kada dėl ne
žmoniško lupikavimo už elektros šviesą, Kauno darbo 
žmonės buvo paskelbę net/masinį streiką. Kauno elekt
ros stoties akcinė bendrovė, kurioje stambias akcijas tu
rėjo belgų kapitalistai ir keletas Lietuvos ponų, gauda
vo didžiulį pelną. Už kilovatą elektros energijos šviesai 
jie ėmė brangiausią kainą Europoje — po 1 litą 35 cen
tus. Tik po astuonias dienas trukusio streiko ši kaina 
buvo nežymiai atpiginta. Bet visą laiką pagal energijos 
sunaudojimą, Lietuva stovėjo priešpaskutinėje vietoje 
Europoje. Už ją mažiau elektros suvartodavo tik Al
banija.

Lietuvos ponams rūpėjo pasipelnijimas, o ne mūsų 
krašto elektrifikacija. Juos visai nedomino tai, kad 
Lietuvos darbo žmonės galėtų naudotis naujausiais tech
nikos laimėjimais; juk neapsišvietusius ir tamsoje gyve
nančius vergus yra lengviausiai valdyti.

* * *

Nepavyko gauti tikslių žinių apie kiekį vokiečių 
karo belaisvių, kurie dirba Lietuvoje prie atstatymo 
darbų. Jų darbas beveik išimtinai fizinis.

Pirmiausia vokiečius karo belaisvius pastebėjau Ry
goje. Ten jų, matyt, yra nemažai. Pasitaikė iš lėktuvų 
lauko važiuoti į viešbutį kaip tik tuo laiku, kai dienos 
darbas pasibaigė ir kai vokiečiai žygiavo į savo bara
kus.

Juos darban ir iš darbo lydi raudonarmiečiai. Žy
giuoja grupėmis po penketą desėtkų disciplinuotai vidu
riu gatvės. Palydovai, vienas ar du, ginkluoti, eina iš 
paskos.

Lietuvon pribuvęs tokių vaizdų mačiau daug, 
kiekviename mieste. Stebėjau jų darbą, teiravausi apie 
jų padėtį.

Vokiečiai karo belaisviai, kaip Lietuvoje, taip kitur 
Tarybų Sąjungoje, yra Raudonosios Armijos priežiū
roje. Jie gauna armijos porcijas. Kai kurie draugai 
mano, kad vokiečiai yra per daug gerai traktuojami, tie
siog “lepinami”. Vilniuje vienam atremontuotam Vil
niaus Universiteto pastate jiems yra įrengta ligoninė. 
Susirgo kuris ir tuojau gabena ligoninėn. Ligoninė, ži
noma, dieną ir naktį saugoma, aptverta dratine viela. 
Jeigu vokietis numirė, sako, pravedamas platus tyrinė
jimas, kokia liga mirė, viskas įtraukiama į rekordus.

Kiek ir kokio to darbo vokiečiai karo belaisviai Lie
tuvoje atlieka, sunku pasakyti. Tėmijant juos darbe, 
tačiau, mane visuomet paimdavo didelis apmaudas. Ma
nydavau: Už ką jiems duoną duoda? Aišku, kad jie ne
nori dirbti, sabotažuoja. Jeigu prižiūrėtojas nusisuka, 
jie visiškai nedirba. Sustoja keli ir stovi ir šnekasi. 
Manau sau: Aš juos traktuočiau v kitaip, priversčiau 
dirbti, kaip turi dirbti ir dirba šiaip darbininkas — tegul 
dirba, arba stimpa badu!

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Žiūrėkite, kaip puikiai jie mokėjo griauti ir niokoti 
Lietuvą. Tiek jie žalos pridarė, tiek miestų sugriovė! 
Klausė Hitlerio ištikimai iki paskutinės valandos. Masi
niai nesukilo, nepasipriešino. Italai nors prieš galą su
kilo prieš Mussolinį. Nieko panašaus neatsitiko su vo
kiečiais. ■ i . i

Tos mintys visuomet sukdavosi mano galvoje, kai 
matydavau vokiečius karo belaįs-

WORCESTER, MASS
Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

buvau Lietuvoje ir 
vius. * * *

į barzdaskutyklą. Kalbina lenkiš-Vilniuje nueinu
kai, neatsakau. Kalbina rusiškai, vėl tyliu. Pagaliau sa
kau: O ar nemokate lietuviškai? “Taip”, sako, “kalbame 
visaip, lietuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai, kaip 
norite.”

Pamačiau, kad jis mane per daug trumpai kerpa. 
Sakau: Man atrodo, kad jūs per daug trumpai mane ker
pate. Jis atkerta: “O ne, mes kerpame tikrai lietuviš
kai.” Ir nukirpo, kaip jis norėjo, o ne kaip aš. Spėju, 
kad kirpėjas yra lenkų tautybės žmogus.

Pas jį daugiau nebėjau. Kitose kirpyklose gražiai, 
draugiškai patarnavo, ir gražiai pasikalbėjau.* * *

Vyresnioji sesutė pamatė iš laikraščių, kad aš pri
buvau į Vilnių. Tuojau atsiskubino su marčia pasimaty
ti. Nebe jauna moteriškė, gatvėje susitikęs bučiau ne
pažinęs.

Bet ne tą norėjau pasakyti. Įdomu, kad ji Vilniuje 
surado keisčiausią gyduolę ir “stebuklingą” gydytoją. 
Buvo šitaip: Atėjo jos į užsienio reikalų ministeriją pa
siklausti, kur aš randuosiu ir kaip galėtų mane susitik
ti. Ten rado Povilą Rotomskį, patį užsienio reikalų mi- 
nisterį, puikiai žinomą ir pažįstamą Amerikos lietu
viams. Mano sesuo, važiuodama šaltam vagone, matyt, 
pagavo “šaltį”, nes atėjus į ministeriją, vos žodį kitą iš
tarti galėjo, buvo visiškai užkimus. Kai aš atėjau, sun
ku buvo susikalbėti . r

Rotomskis sako: Klausykite, važiuokime pas mus, 
gausime pavalgyti ir aš jumis išgydysiu! Taip ir pada
rėme, keturiese nuvažiavome į Rotomskių namus. Tama
ra Rotomskienė labai gražiai pavaišino ir pakvietė ma
no sesutę ir jos marčią pernakvoti pas juos.

Tuo tarpu Rotomskis, kuris pats beveik visiškai ne
geria svaigalų, atsinešė butelį degtinės. Pripylė stiklą ir 
sako sesutei: Gerk, tai geriausias vaistas. Ji išgėrė vie
ną stiklą ir tuojau pasijuto geriau. Išgėrė antrą ir jau 
galėjo susikalbėti. Ištraukė dar vieną, ir, jūs matytu
mėte, kaip tai moteriškei gerklė pasitaisė! Stebėjosi 
“gydytojas”, stebėjausi aš, o dar daugiau stebėjosi pati 
sesutė iš tų “stebuklingų vaistų.”

Ant rytojaus moteriškės man pasakojo: Argi mes 
tikėjomės, kad pakliūsime pas tokį stebėtinai aukštą ir 
gerą poną. Žmonės jie be jokios panaberijps. Žiūrėkite, 
kaip gražiai mus priėmė, pavaišino; suteikė nakvynę! 
Kas būtų iš paprastų valstiečių moterų tikėjusias anais 
laikais prieiti prie tokio aukšto pareigūno?

(Bus Daugiau)

ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS

ENGLISH - LITHUANIAN
SELF - INSTRUCTOR

Paraše
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Išleido Dienraštis Laisve

Tai knyga angliškai kalbantiems moky
tis lietuviškai. Taipgi galima pasinau- 

. doti lietuviškai kalbantiems mokytis 
angliškai.

252 Puslapių, Kaina $1.50.

0

ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS

English-Lithuanian Dictionary

Laisvės knygyne taipgi yra labai pato
gus angliškai - lietuviškas žodynas. Ne
didelio formato, lengvai telpa į kišenių. 
Kietais apdarais. Neseniai išleistas, ga
na tobulas, galima plačiai pasinaudoti.

339 Puslapių. Kaina $3.00

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 
ir mokestį.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 LORIMER STREET 

Brooklyn 6, N. Y.
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Nuoširdi W orcesteriečių Para
ma Vilniaus Medikaliam 

Institutui.
Nuo susidarymo Lietuvai 

Pagalbos Teikimo Komiteto de
mokratinių Amerikos lietuvių 
tarpe tikslu sukelti kiek gali
mos paramos karo audrų blaš
komiem, okupantų nacių naiki- 
namiem Lietuvos žmonėm, 
darbštieji worcesterieciai, Lie
tuvos žmonių prieteliai, nuošir
džiai stengėsi sukelti jiem pa
ramos. Stengėsi neatsilikti nuo 
kitų Amerikos demokratinių 
lietuvių, neužmirštančių savo 
brolių ir seserų jų sunkioje ko
voje prieš fašizmą, jų kovoje 
už savo ir visų tautų laisvę.

Worcesterieciai, Lietuvos 
žmonėms gražaus ir gerbūvingo 
gyvenimo velijantieji, gausiai 
parėmė aukomis Vilniaus Medi
kaliam Institutui Fondą.

Birželio 16-tą vietinis LPTK 
skyrius surengė pikniką fondo 
reikalam, Olympia Parke. 
Svarbų, platų pranešimą Lie
tuvos reikalais padarė Antanas 
Bimba, ką tik grįžęs iš Lietu
vos, tenai lankęsis kaipo pirmi
ninkas ir atstovas Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto. Ne
paprastai įdomu buvo girdėti 
grįžusio atstovo pranešimą apie 
mūsų tautiečių sunkias kovas, 
jų sudėtas aukas už laisvę, jų 
pasiryžimą prikelti šalį iš, karo 
griuvėsių, padaryti Lietuvą pa
vyzdinga, kokia galėtų pasidi
džiuoti kiekvienas jai gero veli
jantis lietuvis.

Gražią dienų programą davė 
Aido Choras, vadovybėj J. Kar- 
sokienės su pianiste R. Šalavie- 
jūte.

Aukų Vilniaus Medikaliam 
Institutui sudėta sekančiai:

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliška Draugija $200.

Literatūros Draugijos mote
rų 155 kuopa $100.

Po penkias dešimtis dolerių:
Dr. Vitautas Sukackas
Jieva Aniolauskaitė
Jonas Gerdauskas
Jonas ir Amilė Krukoniai 
Petras ir Ona Butkiavičiai 
Nikodemas ir Makalina

Kudarauskai
Marijona ir Adomas Sukackai
Po tris dešimtis dolerių:
Helena ir Simanas Januliai 
Jonas Skliutas.

Po dvidešimt penkis dolerius:
Jonas ir Pranciška Skelčiai 
Aido Choras
Literatūros Draugijos 11 Kp.
Anelė ir Zigmas Dvareckai 
Geo. Kanapkis
Juozas Davidonis
Povilas šiušąs
Ona ir Jonas Yodžioniai 
Juozas Raulušaitis
Juozas ir Domicėlė Lukai
Juozas Bakšys 
Pranas Balčiūnas.
Petras Sadauskas $20.

Po dešimtį dolerių:
Juozas ir Lucilė Ausie jai 
Jurgis ir Olga Pranskus 
Jokūbas Jeskiavičia 
Kazimieras ir Ona

Valentukevičiai
< Andrius Keblinskas

Marijona ir Domininkas
Mickai y ”r

Vincas Pačėsa
Juozas ir Josefina Karsokai 
Pranas Statkus
Kazys Kasulis 
Vincas Žitkus 
T. Krapas ir šeima 
Jonas Lozaravičia 
Domininkas ir Barbora 

žemeikiai
Pranas ir Ona Kalantai
J. Joseph Pocius
Julius ir Marijona Žukai • 
Agnieška Vasilienė
Juozas ir Marijona Kižiai
Mykolas Lukas
Kazimieras ir Ona

Kibirkščiai
Jonas žalimas
Juozas Raulinaitis
Aleksandras Glebavičius 
Mrs. Anthony Saimonienė
Po penkis dolerius:
Kazimieras Gardžius, Mari

jona ir Pranas Petkūnai, Anta
nas Degutis, Vincas ir Marga
rita Navikai, Ignais šiųpė<ias,

Juozas Norvaiša, Motiejus Ma- 
čionis, Jonas Jakaitis, Marė 
Matjošaitienė, Magdė Bložys, 
Bronė ir Andrius Naruševičiai, 
Pranas Kasputis, Liudvikas Ši- 
labaitis, Domicėlė Jelskienė, 
Pranas Kaulakis, Antanas Li
terskis.

Vincas Žukas, Stasys Barys, 
Jonas Senkus, B. Praslauskas, 
Vincas Jenčius, Edwardas ir 
Ona Stiegai, Juozas Sadauskas, 
Pranas Mozurka, Kazimieras ir 
Ona Masaičiai, Jonas ir Mari
jona Petkūnai, Vincas Traki
mavičius, Barbara Valančiaus- 
kienė, Jurgis ir Agota Mikelai- 
čiai, Mykolas Steivai, Adom, 
ir Elzbieta čiaponiai, Antanas 
Pilkauskas, Bernardas Mizara, 
Petras Yeseliūnas, Skralskių 
šeim., Leonas žalimas, Elzbie
ta Trasikienė, Paulina Grinevi
čienė.

Po du dolerius;
Paulina Čirienė, Jurgis Dcks- 

nis, Stanislovas Slavickas.
Po doleri:
Pranas Leveris, A. Saulis, 

Juozas Gustaitis, J. Kavaliaus
kas, A. Rainis, B. žalimietiė, 
Marcelė Norkienė, Kazimieras 
Dirvelis, Richard Janulis, Nor
ma čiaponis, Petras Banionis, 
Katrina Vaitelienė, Helen Janu- 
liūtė.

LPT Komiteto skyrius pridė
jo $350% Viso worcesteriečių 
aukų lig šiol pasiųsta $1,750.00.

Kambarių Tvarkytojos
NUOLATINIS DARBAS

Vakacijos Su Alga. Nemokamai Apdrauda
Ir Medikalia Aptarnavimas. Linksmos 
Darbo Sąlygos. Kreipkitės j Room 330

HOTEL LEXINGTON

Lexington Ave. prie 48th St.

Ruošiamasi pasiųsti’ daugiau 
artimoje ateityje.

Varde Lietuvos žmonių, įren
gėjai taria širdingą ačiū visiem ' 
aukotojam, visiem dirbusiem 
šiame piknike. Aido Chorui, 
mokytojai Karsokienei, pianis
tei šalaviejūtei už dalyvumą 
programoje. Didelis ačiū Liud
vikui šilabaičiui iš Brooklyn, 
Conn., už aukotus du kašikėlius 
gražių raudonų žemuogių. Jic- 
vai Aniolauskiūtei už sūrį.

Komiteto leistas dovanas ga
vo:

Pirmą, No. 424, Mrs. Žakai- , 
tienė.

Antrą, No. 356, O. Pratt, 27 
Grand Street.

Trečią, No. 173, Regina So
bel, 8 Dawson Rd.

Ketvirtą, No. 187, Arthur 
Miller, 72 E. Central St.

Penktą, No. 271, John Kalan
ta, 11 Wade St.

šeštą, No. 452, K. Pauliuko- 
nis, 95 Ward St.

Jeigu kas būtų klaidingai už
rašyta ar praleista neužrašyta, 
prašom pranešti LPT Komiteto 
nariam. Atitaisymas įvykusių 
klaidų bus atliktas su dėkin
gumu. M. Sukackienė.

CHICAGOS ŽINIOS
sau, kuris galite nuvažiuokite 
pas ją ir atgabenkite į stotį. Ji . 
jau yra daug aukavus savo dra
bužių ir nuo kitų parinkus 
daug. Tai pavyzdinga draugė.

J. Juodaitis.

*
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patys

paty- 
nega-

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Geros žinios.

Linksma, ir smagu pranešti 
lietuvių visuomenei apie LPTK 
darbą.

Ketvirtadienį trokas išvežė 
apie 3,000 šmotų drabužių ir 
čeverykų. Jie bus pasiųsti į 
Brooklyną, o iš ten į Lietuvą.

M. Zaldokas, J. Skeberdytė, 
J. Sakalas ir R. Baranikas (vi
si iš Vilnies štabo) sukrovė 
drabužius į troką ir pasiuntė į 
stotį.

Penktadienį nuėjęs į drabu
žių taisymo is sukrovimo stotį 
vėl radau apie 1,000 šmotų gerų 
drabužių sudėta į dideles dėžes. 
Tai mūsų veiklių moterų dar
bas, kurios širdingai ir rūpes
tingai darbuojasi stotyje prie 
taisymo ir sukrovimo Lietuvos 
žmonėms drabužių.

Dabartiniu laiku pusėtinai 
gauname gerų drabužių. Mes, 
komitetas prašome tų draugų, 
kurie turite automobilius, kad 
padėtumėte komitetui, sutikda
mi nuvažiuoti ir atvežti drabu
žius iš tų žmonių, kurie 
negali to padarytį.

Kalbantis su žmonėmis 
riau, kad nemažai žmonių
Ii patys drabužių pristatyti į 
stotį. Jiems reikia padėti.

Štai kaip jūs galite sužinoti, 
kur yra drabužių dėl nuvežimo 
į stotį. Pašaukite per telefoną 
ir gausite žinias, kur yra drabu
žių dėl nuvežimo į stotį.

Visi tie, kurie turite drabu
žių dėl Lietuvos žmonių, o pa
tys negalite atgabent, pašaukite 
į Vilnies ofisą, o iš čia atsiųs 
automobilių.

Komitetas prašo visų šitą 
mūs prašymą įsitėmyti. Visas 
darbas šelpime Lietuvos žmo
nių eis sklandžiai. Daug paty
riau iš žmonių kalbų apie šelpi
mą Lietuvos žmonių. Po A. 
Bimbos prakalbų daug daugiau 
pradėjome gauti drabužių ir 
čeverykų dėl Lietuvos žmonių. 
Tai faktas, kad žmonės jau pra
deda netikėti ‘‘Draugo” ir 
“Naujienų” melams.

Mes progresyviai lietuviai ti
krai nuoširdžiai dirbame dėl 
Lietuvos žmonių pagalbos ir 
žmonės jau smarkiai linksta 
prie mūs. Priešai jaučia ir ži
no, 'kad žmonęs pradeda netikėt 
jų šmeižtams ir melams.

Subruskime dar smarkiau 
šelpime Lietuvos žmonių. O 
žmonės mums bus dėkingi per 
daugelį metų.

D-gė Keturakienė man pra
nešė, kad jinai turi dvi dideles 
dėžes švarių, gerų drabužių dėl 
Lietuvos žmonių. Tai aš pra-

Kaltina Žičkų Zemano 
Nužudyme

Taverne, ant 3210 S. Hal- 
sted St., sakoma, susivaidijo 
Franas žičkus, to taverno 
bartenderis, su keliais kitais,, 
kuriuos jis varė laukan iš ta
verno, nes jau buvę vėlu.

Jisai norėjęs išmesti ir Pe
trą Zemaną (žemgulį), kuris 
neturėdamas savo kambario . 
rakto, sakoma, laukė savo 
draugo ateinant. Pagalios jo 
draugas atėjo ir Zemanas pa
sidaręs drąsesnis. Pastarasis 
betgi smogęs peiliu Zemanui 
į šoną. Zemanas (žemgulis) 
ten pat ir mirė.

Jo lavonas buvo pašarvo
tas Phillips koplyčioj.

žičkus yra sueitas ir laiko
mas kalėjime.

Zemanas nesenai sugrįžęs 
iš kariuomenės. Zemanas dir
bo Campbell Soup įmonėj. Jo 
motina gyvena Fountain, 
Mich. Motina atvažiuoja lai
doti sūnaus. Jos laukiama ir 
ji nustatys, kada bus laidotu
vės.

Zemanas, sakoma, buvęs 
gero būdo vaikinas, su niekuo 
nesikivirčijęs. Daugelis jį ži
nančių stebisi, kad jis nudur
tas, nes jis rodosi niekam nė
ra nieko blogo padaręs, neigi 
ką nors užgavęs.

Anglijos Valdžia 
Palauksianti

Londonas.—Anglijos val
džia esanti nutarus palauk- . 
ti su priėmimu Amerikos 
pasiūlymo ekonominiai su
jungti Anglijos ir Ameri
kos okupacijos zonas Vo
kietijoje. Jinai. laukianti, 
ką tuo reikalu nutars ir pa
sakys Tarybų Sąjunga.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

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

i
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NowWto^^^2inioi
Miesto “Liberalai” Šie 
kia Atriboti Darbiečius 
Nuo Demokratu

l,eeo PIKIETAVO BRIGHTON BEACH 
IŠVAKARĖSE PIRK1KŲ STREIKO

nuėjus
Li be ra
nt i este

Majorui O’Dwyeriui 
pietauti su Alex Rose, 
lų Partijos viršininku, 
pasklido kalbos, kad majoras i
O’Dwyer nutraukiąs ryšius su 
Amerikos Darbo Partija. Rose j 
ir kiti jo grupės lyderiai, mat. , 
yra tokiais “liberalais,” kaip I 
lietuviuose Strazdas ar Buivy- j 
das, kurie gali dirbti tik pro
gresyvių jėgų skaldyme ir į 
kenkime darbininkų vieningu
mui.

Kiti kalba, kad majoras no
rįs sueiliuoti visas grupes, ko
kias tiktai gaus, už demokra
tu tikieta ateinančio rudens 
rinkimams. O Alex Rose, bū
damas cieliumi eilinių narių 
atakos dėl jo išstatymo Libe
ralų Partijos prieš O’Dwyer 
1945 metų majoriniuose rinki
muose, norįs kaip nors sulo
pyti santykius tarp savo parti-1 
jos ir majoro.

Ypatingai ta kritika prieš i 
Rose pasireiškė stipri paskiau
sioje liberalų konvencijoje, 
įvykusioje praeitą mėnesį.

Greta gelbėjimo savo kai
lio, pasinaudodamas mirti-; 
mi Hillmano, kuris buvo stip- ■ 
riu junginiu tarp darbiečių ir 
demokratų, Rose norįs su d a-1 
ryti prarają tarp Darbo Par
tijos ir miesto administraci
jos.

Unijų vadai atvirai kalba, 
kad Liberalų Partijos virši
ninkai laižosi prie demokratų 
vadovybės ne geram. Kad jie 
siekia suardyti šioje valstijoje 
esančią demokratų-darbiečių 
koaliciją tikslu išskirti-išvie- 
ninti Darbo Partiją. Tose pa- I 
stangose, sako unijistai, Libe
ralų 
Mead 
torius 
siūlo
mą be reikalavimo bent ko
kių principų ar programos.

Brighton Beach pajūrio gy
ventojai, Brooklyne, pradėjo 
general) pirkikų streiką su 
tūkstančio asmenų masiniu pi- 
kietu dar išvakarėse streiko. 
Pikietas užėmė ištisą pusę my
lios, šios kolonijos visą preky
bini centra.

Amerikos Veteranų Komi

Harleme Negrams Da
bar Nesaugu Vaikščioti

Partijos vadai už gyrė 
kandidatūrą į guberna- 

ir tuo pat sumetimu
O’Dvvyeriui savo para-

John Hudson Jones angliš
kame darbininkų dienraštyje 
Daily Workeryje aprašo, kaip 
James Slappy, senyvas, pu
siau aklas negras buvo poli- 
cisto apdaužytas Harleme tik 
dėl to, kad policija jieškojo 
kokio negro, bandžiusio papil
dyti apiplėšimą.

Slappy pasakojo, kad buvęs 
ištrauktas iš taksiko, kovoja
mas, mieruotas policisto atsi
nešta neva plėšiko skrybėle, 
kuri netiko ant Slappy galvos. 
Tačiau ir po to, kada skry
bėlė netiko ir jis protestavo 
prieš jo persekiotojus, lazda 
jam perkirtę lūpą išmušę ke
lis dirbtinius dantis. Vėliau 
nutempė į teismą, nenorėjo 
leisti kreiptis į advokatą ir su
laikė tolimesniam kamantinė
jimui, su keliais kaltinimais.

Slappy sakosi nustelbtas to- 
' kiti nuotikiu. Jis laikraščiuose 
Į skaitydavęs apie tokius nuoti- 
kius su negrais, bet atrodyda
vę netikėtina. Jisai kreipėsi į 
Miesto Tarybos narį Davis, 
komunistą, padėti jam iškovo
ti teisėtumo, sakydamas, kad 
dabartiniu
gatve negro gyvastis yra pa
vojuje.”

Slappy daužęs p oi i cistas ne
šiojęs žymę (badge) 
19184.

laiku “išėjusio į

No.

Policija “Jaunėjanti”
Policijos viršininkas Wal- 

lander šaukiąs apie 20 virš 
65 metų amžiaus policijos ka
pitonų “pasikalbėjimui.” Jiem 
būsią pasiūlyta persikelti į 
žemesnius laipsnius arbą pasi
traukti iš tarnybų, nes virši
ninkas norįs tų vietų jaunes
niems. Esą, neramumų laikais 
reikią “daug vikrumo.”

Daugelis iš tų turį užpaka
lyje savęs iki 40 ir daugiau 
metų tarnybos, su gerais re
kordais. Tas pats paliesiąs ir 
detektyvų diviziją, kur dau
gelis vyresniųjų policistų esą 
ištarnavę po porą desėtkų 
metų. Ir abelnai persijosią po
liciją ir daug kas būsią at
leisti.

Atvvko 577
t/

Svetimšab’ai
NewPirmadienį pribuvo į 

York o portą Švedijos laivas 
Drottningholm su 577 svetim
šaliais iš 25 tautų. Tarp jų 
radosi grupė žydų, buvusių 
nacių mirties kempėse.

Greta tų, aišku, atvežta 
tokių, kurių visa nelaimė
priežastis čia pribuvimo glū
di tame, kad Hitleris karą 
pralaimėjo ir jie turi bėgti 
nuo savo žmonių, kuriuos jie 
lupo ir persekiojo nacių nau
dai.

ir 
ir

Daugelis tų pastarųjų čia 
atvyko pasinaudodami karo 
laiku tų šalių nesuvartotomis 
kvotomis.

AR NORITE BUSAIS VAŽIUOTI Į 
PHILADELPHI.JOS PIKNIKĄ?

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

IŠ BROOKLYNO EIS BUŠAI
KAINA Į ABI PUSI $3.00

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

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

je vietoje —
Crescent Picnic Grounds

56 Gomeli Ave., Gloucester Heights, N. J.
Bus puikus pasilinksminimas, gražus pasimaty

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

Laisvės Administracija.

apsirengęs kare 
uniforma, va- 
nešinas iška- 

“Nebuvimas 
yra infliacija,

teto narys, 
pagauto nacio 
dovavo pikietui 
b a su užrašu: c
kainų kontrolės
o infliacija veda j fašizmą.”

General is viso miesto pirki 
kų streikas turėjo įvykti an 
tradienį, 23-čią.

Coney Islandas Jiems 
Kamavo Brangiau

Didžiumai iš 1,200,000 Co
ney Islando lankytojų, praei
tą sekmadienį kelionė į tenai 
lėšavo tik po 10 centų viso, o 
daugiausia — 20 centų. Bet 
151 vyrai' ir moterys už tuos 
pačius patogumus pasimokėjo 
po $2 ir iki $5, kai kurie dar 
pirmadienį sugaišavo.

Priežastis tokios nelygybes: 
mažuma negrįžo namo tiesiai, 
bet per teismabutį. Tenai 62 
pasimokėjo už nusirenginėji- 
mą bile kur be davimo pelno 
koncesijų savininkams (jie 
vilkėjo maudynių kostiumus 
po drabužiais, nusirengdinėjo 
ne nuogai). Tie, mano many
mu, sumokėjo po $3 be rei
kalo. Kiti 32 pasimokėjo po 
$5 už žaidimą sviediniu tarp 
milioninio svieto akinių ir 
akių. Dar kiti 25 pasimokėjo 
po $2 už teršimą pajūrio ir 
20 už paradavimą savo gam
tinių ir krakmolu priaugintų
jų grožybių lentiniu taku, 
maudynių kostiumuose. Ir no
rėjusieji prekiauti šaltaine be 
leidimo (pedleriai) pasimokė
jo nuo $5 iki $20.

Teisėjas turėjo didžią dar- 
apie 
an- 
an- 

; ge-

bymetę pirmadienį ir ; 
200 avelių kirpti likosi 
tradieniui. Pirmadienių ir 
tradienių darbas teismams

■ rai apsimoka.

Mirė Darbuotojas

International Workers 
Jewish People’s Fra- 

Order vice-prezidentas, 
ilgametis komunistas.

Liepos 20-tą, New Yorke, 
mirė Abraham Rady, žymus 
žydų darbuotojas, veikęs įstei
gime 
Order, 
temai 
taipgi
Jisai darbavęsis daugelyje žy
dų progresyvių kultūrinio ir 
politinio gyvenimo sričių. Iš 
amato maliorius.

Palaidotas pirmadienį, lai
dotuvėse dalyvaujant IWO ir 
Painters Unijos atstovams, 
taipgi kitų organizacijų 
riams.

MIRĖ

na-

m.Elizabeth Granger, 64 
amžiaus, gyveno 43 Powers 
St., mirė liepos 20 d. Kūnas 
pašarvotas Bieliausko koply
čioj, 660 Grand St. Bus palai
dota liepos 24 d., 2 vai. po 

. pietų. Lutheran kapinėse.
Paliko nuliūdusius sūnų Ro- 

* bert ir 1 dukterį Alsbietą, 3 
i anūkus. I

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Šeimininkių protestai prieš 
kūrenimą minkštąja anglimi 
bržtvarnės krosnies, E. 43rd 
St., Brooklyne, išgavo firmos 
pažadą nuo pirmadienio pra
dėti kūrenti aliejumi, tuomi 
išvengiant užkrėtimo apylin
kės suodžiais ir dūmais.

Smulkieji Prekybinin
kai Keičia Nusistatymą 
Dėl Kainą Kontrolės

“Ar aš tau, sese, nesakiau, 
norisi 
nėms,

priminti .tūliems žmo- 
kurie netikėjo progre- 

žmonių žodžiams, neti- 
raštams Laisvėje anie 
kontrolę. Jie netikėjo,

kūjo
k ainų
kad panaikinus kainų kontro
lę didysis pelnagrobis čiups 
už gerkles nei kiek ne su di
desniu gailesčiu smulkųjį biz
nierių, kaip kad jis čiumpa 
šapos darbininką ar gyvenantį 

liguistą, seną žmo-iš pašalpos

jie įtikėjo kainų 
netekimą paregėję

Šiomis dienomis

Tačiau 
kontroles 
praktikoje. 
National Meat Industry Coun
cil, atstovaująs mažąsias sker
dyklas ir daugmeniškai par
davinėjimo mažiukus, paskel
bė, kad :

Nors didžiuma mūsų narių 
sutiko kainų kontrolės panai
kinimą “su didžiu pasitenki
nimu,” bet dabar “įsitikino, 
jog didžiojo biznio pareiškinč- 
jimai ir industrijos pastangos 
palaikyti kainas, nežiūrint, 
kaip būtų nuoširdūs, yra tik 
burbulas (pure bunk).”

Toliau pareiškia, kad “mes 
pakeitėm mūsų nusistatymą.”

Iš Anksto Sumokėti $$ 
Nenupirko Mašinos

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau nupirkimui Beer Gar

den (užeigos) su pilnais laisniais. 
Pageidaujama, kad vieta būtu Broo
klyne. Nejieškau labai brangios vie
tos, vidutiniškos. Jeigu kas turite, 
arba žinote kur galima tokią vietą 
nupirkti, malonėkite man laiškais 
pranešti, už ką būsiu, dėkingas. Wil
liam Smith, 263 — 55th Street, 
Brooklyn. N. Y. (170-175)

Aidiečiams
Penktadienį, 26 d. liepos, 

įvyks Aido Choro susirinki- 
I mas, kuriame bus rišami svar- 
' būs reikalai. Turime padaryti 
planus i udeniniam-žieminiam 
sezonui, taipgi pakalbėti apie 
Meno Suvažiavimą, kuris 

'įvyks Čikagoje.
Vieta ir laikas žinomas vi- 

j siems — Laisvės svetainėje, 8 
vai. vakare. Visi ir visos cho
ristai būtinai atsilankykite.

Eva T. Mizarienė, 
Choro Pirmininkė.

Scena iš muzikališkos komedijos “Stork Club.’

Veikalo “Prieš Srovę”
Pasiruošimas Vaidinimui
Pradeda Įsisiūbuoti

Praeitą pirmadienį, lieposj 
į 22 d., įvyko kai kurių veikalo į 
j “Prieš Srovę” aktorių susirin- 
i k imas ir, vadovybėje Jono 
' Valenčio, pirmas išbandymas 
vaidinimo galimybių — repe- 

j ticijos.
Daugumoje vaidylų sąstatą 

sudaro tie patys, kurie jau 
I vieną kartą veikalą yra vai
dinę Brooklyne. Bet, kadangi 
šis veikalas 
perstatymui 
ir Kultūros 
stengiamasi 
mažinti iki
galima užkraunant po dvi 
daugiau rolių ant vieno 
mens. Originalis vaidylų 
statas susidėjo iš apie 18 
menų, o dabar, rodos, bus 
sieita su apie 14 vaidylų.

Kol kas numatoma veika
lo “Prieš Srovę” repeticijas tu
rėti pirmadieniais, o vėliau 
gal reikės ir dviejų dienų 
vaite j e.

Ateinantį pirmadienį, 
pos 29, prašomi pribūti į 
sirinkimą ir repeticijas 
kurie tik į šį darbą 
įsijungę — vaidylos

yra ruošiamas
Chicago j e, Meno 
suvažiavime, 

vaidylų grupę 
minimum, kur

Morris Shenker, 25 metų, 
bedarbis veteranas, sulaiky
tas teismui kaltinimu, kad jis 
paėmęs nuo savo. draugo Jo
seph Berger $1,617 nupirkti 
jam automobilių. Bet to au- 
tomobiliaus nenupirkęs nei 
pinigų nebeatiduodąs. Shen
ker gyvenąs 468 Herzl St., o 
Berger — 5017 
abu brooklyniečiai.

Areštuotas, 
Shenker prisipažinęs, 
manęs 
kai 
liukais 
m o tų 
pirkti.
siems 
pralošti, taip pralošęs ir jis, 
neteko jam pačiam neuždirb
to turto nei draugui mašinos.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

I ...i Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto Brooklyn© skyriaus susirinki
mas įvyks liepos (July) 25 d.. 7:30 

i vai. vakare, 419 Lorimer St. Turėsi
me sutvarkyti visus reikalus pikni- 
I ko, kuris įvyks rugpjūčio 11-tą. I.i- 

... . . . j berty Park, Linden. N. J. — LPTK
pas valdykis, bet ir . Brooklyn© sk. sekr. A. Mureika.

(169-170)

Dabar reikia visų nuo- 
kooperacijos. O taširdžios __ ._____ „ ...

kooperacijai turėtų pasireikšti 
ne vien
pas tuos, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu surišti su šiuo 
darbu, kaip pagelbininkai, 
kvietėjai veikalą perstatyti 
kolonijose — rengėjai.

Teatrininkas.

Antradienį į New Yorką at
plaukė 3 laivai su 2,818 ka
riškių.

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

DANTŲ GYDYTOJAS *

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniai* Uždaryta
Valandos:

tai 
su
tik
ai- 

as- I 
są- 
as- 
ap-

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sti. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

su
vis!, 

kaip nors

Avenue D, i biniai asmenys.

anot policijos, 
jog jis 

prasigyventi finansiš- 
pagembleriuodamas ark- 

loterijose pirm išleidi- 
pinigų draugo mašinai 
Ir kaip pasitaiko vi- 
(apart kurio vieno)

Sveikatos Departmento va
juje prieš nešvarias valgyklas 
gale praeitos savaitės 36 ka
lėjų savininkai pašaukti teis
man iš Manhattan ir 10 iš 
Rockaways.

Dėl lietaus ir miglų pirma
dienį LaGuardia stoties pa
tvarkymu buvo sustabdyti 68 
lėktuvų parskridimai ir išskri
dimai. . '

Li etų viskas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kaaapai Broadwax It Stone Ava.
pr!a Chauncey St., Broadway Line

Tel, GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

nuo tada 
taip, kad 

nereiktu lankyti kiek- 
re peticijas.

pasidalinsimo darbu 
visiems
vienas repeticijas, išdirbsime 
planą tam tikromis grupėmis.

Kadangi dabartinis vaidylų 
sąstatas žymiai sumažintas ir 
transportacijos sąlygos daug 
patogesnes, negu jos buvo 
tuo laiku, kuomet veikalas 
buvo paruoštas vaidinimui pir
mu kartu, tai manoma, prieš 
LMS ir po suvažiavimui su 
juo pasirodyti ir kai kuriose, 
net ir tolimesnėse kolonijose. 
Kaip atrodo dabar, tai gal 
bus pirmas su “Prieš Srove” 
iš naujo pasirodymas kur nors 
New Jersey, paskui Brookly
ne. O spalių 20 ar 21 jau vai
dinsime Meno Sąjungos suva
žiavime Chicagoje.

Darbas užsibrėžta gana di-

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Te!. SOuth 8-5569

:>
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DAIMONTAI

lljgĄIlĄgĄII

Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai 
dalykėliai

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
TeL. EVerrreen 4-9612

LAIKRODŽIAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TKL. EVERGREEN 8-9770

Manager

JOHN A. PAULEY ,
Licensed Undertaker

ROBERT LIPTON, Jeweler
, 701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-2173. (Art! Graham Ave.) Atdara Vakarai*.


