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partija. Bet gal komunistai

Sako, jog Ameriko

CIO pirmininkui Murray,

Detroit, Mich. — CIO Au
tomobilių Darbininkų Uni-

karo sąlygose buvo iš- 
atominė bomba. Ji bu-

Bomba ir Dievas 
Prie Bakterijų

retų šiokia tokią seimo dau
gumą.

Laikinasis prezidentas dr.
Washington. — Amerikos rius ir verstinai rekrutuot į 

Darbo Federacijos pirmi- kariuomenę streikų daly-

munistai gavo 1,541,826 bal
sus, t a u t i n i ai socialistai 
898,250, katalikai 580,107, 
sočia Idemokratai 533,374. 
Moravijoj už komunistus

Viską Naikinantis Karas. 
Atominė 
Ruošiasi

Karo.
Apsiriks,

'Liaudies Kova už Taika.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

ir priversti jį pasiduoti, 
naikinant miestus, 
civilius žmones — 
naciai tą taktiką 
Jie griuvėsiais pa-

Kada Hitlerio ir Mussolinio 
pasiutėliai ruošėsi prie karo ir 
išsivystė totalitarinio karo — 
viską naikinančio—teoriją, tai 
juos smerkė visas civilizuotas 
pasaulis.

Viską naikinantis karas tu
ri siekį — įbaugyti savo prie
šą
J bau gyti 
fabrikus, 
viską! 
naudojo.
vertė Varšavą, Roterdamą, 
Belgradą, Sevastopolį, Stalin
gradą ir daugybę kitų miestų! 
Jie naikino motinas, vaikus, 
jaunus ir senus, kad tik įbau
gyti.

taipgį paduota dauguma OH-AnglU D10K3S 
balsų. Vien tik Slovakijoj! T . T
už katalikus balsavo dau-iA«J^ fiinrtf TillltjIQ 
giau, negu už komunistus. rlIlH) JUligl. Idllldb

Bet 
rasta 
vo panaudota ne prieš Japo
nijos armiją, karo laivyną, 
bet Hiroshima ir Nagasaki 
miestus. Sugriauta, sunaikinta 
miestai. Išžudyti desėtkai 
tūkstančių civilinių žmonių!

Amerikos turčių spauda už
miršo apie totalitarinio karo 
“barbarizmą.” Turčių spauda 
atominę bombą garbina dau
giau, kaip .Dievą! Ji tikisi, kad 
tos bombos pagalba galės iš
gelbėti kapitalistinę tvarką, 
ant amžių viešpatauti ant 
darbo žmonių ir juos išnaudo 
ti. z

Vargiai kas iš to pasiutusio 
plano išeis! Atomines bombas 
padaro žmonės, jas pristato ir 
gali numesti kitur taip pat 
žmonės! Ir atominės bombos 
nebus, o veikiausiai jau ir nė
ra, amžina savastis Wall atry
to imperialistų.

Bet štai kongreso debatuo
se kongresmanas Albert Tho
mas iš Texas “nuramino” ko
legas, kad nėra reikalo išsi
gąsti, jeigu atominės bombos 
“sekretas” jau nėra tik Ame
rikos karo specialistų Žinijoj.

Jis pareiškė, kad jau turi 
naują įrankį, kuris yra dar 
baisesnis ir už atomines bom
bas, — tai tam tikrų ligų 
rai! Užleis ligų perus ir 
miesto gyventojai išmirs!

pe- 
visi

i

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Užsieniuose $8.00 
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Teigiama, kad Mainierių 
Unija Netrukus Susitars 
Su Kasyklų Savininkais

KOMUNISTAI - SOCIALISTAI 
LAIMĖJO ČECHOSLOVAKIJOS 

SEIMO RINKIMUS

CIO ir Federacijos Vadai 
Smerkia Trumano Siūlvmą.

kompanijos į fondą'mokėtų 
5 nuošimčius nuo tos pini
gų sumos, kurią išmoka 
mainieriams kaipo algas. 
Mainieriai galėtų turėti dar 
šalutinį savo palaikomą 
fondą, kurį tik pati unija 
kontroliuotų.

nos kitos bus padaryta su- Kol Lewis nepašauks an- 
tartis. Teigiama, kad kom- ■ gliakasių darban, tol jie 
panijos sutiktų mokėti ji streikuos, nežiūrint, kad 
unijinį gerovės - sveikatos: valdžia yra užėmus minkš- 
fondą, jeigu samdytojai ly- tąsias angliakasyklas, kaip 
gionųs su unija kontroliuo- sako pranešimai iš streiko 
tų tą fondą. Tada, girdi, ’ srities.

Washington, geg. 28. — 
• Mainierių Unijos pirminin
kas John L. Lewis vėl de
rėjosi su vidaus reikalų se- 

i k r e t o r i u m Krugu dėlei 
streiko baigimo prieš mink- 
š t ą s i a s an gliakasyklas. 
Pranašaujama, jog po die-

nė-

ar-

at
ne
ša-

Bet ir bakterijų karas 
ra jokia “slaptybė.” Prie jo 
rengėsi visi imperialistai jau 
daug metų atgal. Tuo reika
lu yra parašyta nemažai kny
gų, išdirbta planai, kaip 
mijos turi veikti.

Bet lai ponai Thomasai 
simena, kad ir šis įrankis 
ra Amerikos karo žinovų
vastis. Hitleris manė, kad tan
kai ir smigikai lėktuvai išrišo 
karo laimėjimo planą. Jis ap
siriko !

Jis buvo prisigaminęs dau
gybę nuodingų dujų, bet jų 
negalėjo naudoti, nes ir kitos 
šalys dar baisesnių dujų turė
jo. Apsiriks ir nauji karo pro- 

. vokatoriai, kurie tik ir galvo
ja, kaip kitų šalių žmones 
išnaikinti!

Šis jų galvojimas yra prie
šingas toms idėjoms, už ku
rias Amerikos jaunuoliai, iš
vien su Sovietų Sąjungos jau
nuoliais, kariavo ir gyvastis 
dėjo, šis jų galvojimas yra 
paniekinimas tų milionų žmo
nių, kurie žuvo kovoj prieš 
hitlerizmą, už žmonijos laisvę, 
manydami, kad pereitas karas 
buvo paskutinis karas pasau
lyje! šis galvojimas, apie vieš- 

• patavimą pasaulyje, pagalba 
atominių bombų arba bakte
riologinio karo, yra pasiutęs 
galvojimas, kuris parodo, 
kad turčiai nieko nesigailės, 
prieš nieką nesusilaikys,* kad 
tik viešpatauti ant kitų 
nių!

Birželio 15 Gresia Prasidėjo Generalis 
Didelis Marininky Rochesterio Darbo 
Unijų Streikas Unijų Streikas

New York, geg. 28.—CIO 
Marininkų Unijų narių su
sirinkimas atmetė 39-nių 
laivinių kompanijų siūlymą 
pridėti jiems po $12.50 al
gos, per mėnesį.’ Unijų na
riai, laivakroviai ir preki
niai jūrininkai, sako, kom
panijų siūlomas priedas tė
ra tik 9 nuošimčiai. Jie rei
kalauja pakelti algą 30 nuo
šimčių. Gręsia 200,000 ma
rininkų streikas birželio 15 
d. Jis apimtų rytinius ir 
vakarinius Jungtinių Vals
tijų uostus.

Rochester, N. Y., geg. 28. 
—Amerikos Darbo Federa
cijos ir CIO unijų strategi
jos komitetas paskelbė vi
suotiną streiką, 48,000 strei- 
kierių ir 25,000 demonstran
tų jau suparalyžiavo fabri
kų veikimą, važiuotę ir biz
nius Rochesteryje, 325,000 
gyventojų mieste. Streikas 
kilo dėl to, kad miesto val
dyba neleido savo darbinin
kams ęrganizuotis į unijas 
ir šimtais areštavo pikieti- 
ninkus sustreikavusių mies
tinių darbininkų.

Valdžia Sumažina
Duonos Kepaliukus

VISOS BUFFALO 
UNIJOS PRIEŠ 
TRUMANO BILIŲ

Washington, geg. 28. — 
Žemdirbystės departm^entas 
įsakė nuo ateinančio šešta
dienio sumažinti duonos ke
paliukus ir bandeles 10 nuo
šimčių. Kaina paliekama ta 
pati.

MaskvaMaskva. -^Sovietų moks
lininkai padarė jau stambių 
žingsnių pirmyn dėlei ato
minės jėgos išvystymo civi
liams reikalams.

Buffalo, N. Y. — Čionai- 
tiniai Darbo Federacijos ir 
CIO unijistai sutartinai vei
kia prieš streiklaužišką pre
zidento Trumano sumany
mą. Išskrido delegatai nuo 
unijų ir darbininkų atstovų 
iš fabrikų į Washingtoną. 
Jie spirs senatorius atmest 
Trumano planą.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos policija ir kulkosvai
džių šaudė į darbininkų de
monstraciją, mininčią ko
munistų ^pripažinimą legale

London. — Sustreikavo' partija. 1 darbininkas nu- 
4,000 anglų laivakrovių. I šautas, 34 sužeisti.

Boston. — Audėjų unija 
reikalauja 12 centų priedo 
valandai.

Pragą. — Visuotinuose 
Čechoslovakijos / rinkimuose 
praeitą sekmadienį piliečiai 
atidavė komunistams dau
giau kaip dveja tiek balsų, 
negu kuriai kitai partijai'. 
Komunistai laimėjo 114 sei
mo atstovų, socialdemokra- , 
tai 36, tautiniai (Beneso) Tiktų tas pats Zdenek Fier-| - 
s o c i a 1 i s t ai 55, Katalikų linger, socialdemokratų va- [įvedama 
Liaudies Partija 47, Slova-idas. Fierlinger stoja už.šistinėje santvarkoje, 
kų Demokratų Partija 41.I bendrą socialistų - komunis-! reįškė Green. 
Septyni kiti atstovai dar I tų frontą, 
laikomi “abejotinais”. Če-I Bohemijoj, svarbiausioje 
choslovakijos seimas suside-1 Čechoslovakijos dalyje, ko
dą viso iš 300 atstovų.

Kairieji — komunistai ir 
socialdemokratai — sykiu 
turi 150 seimo narių; visi 
dešinieji 114. Suprantama, 
jog bent dalis septynių “ne
aiškiųjų” prisidės prie kai
riųjų. Tuomet kairieji tu-

Amerikinėj Vokietijos 
Dalyje Dešinieji 
Laimėjo Rinkimus

Frankfurt, Vokietija. — 
Socialė Krikščionių Sąjun
ga laimėjo miestinius rinki
mus 38-se miestuose toje 
Vokietijos dalyje, kuri ame
rikonų užimta.

Krikščionių Sąjunga ga
vo 667,991 balsą, socialde
mokratai 635,017, komunis
tai 149,693, liberalai demo
kratai (arba Vokiečių Liau
dies Partija) 102,584. So
cialdemokratai ir komunis
tai, imant kartu, turi dau
giau kaip 46 nuošimčius 
balsų, krikščionys apile 40 
nuošįhičių.

erikonų valdoma pie
tiniai - vakarinė Vokietijos 
sritis daugiausiai katalikiš
ka, žemdirbiška ir konser- 
vatyvė (nepažangi).

FRANKO TURI ATOMI
NĖS MEDŽIAGOS

New York. — Ispanijos 
r e s p u bli kiečių premjeras 
Jose Girai pareiškė Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai, 
jog Ispanijos diktatorius 
Franko turi gausius atomi
nės ^medžiagos šaltinius ir 
stengiasi su nacių pagalba 
išvystyt atominius ginklus.

Ed. Benesąs turi pakviest ^njnRas William Green smer- vius tose pramonėse, kurias 
komunistą į premjerus, nes prez. Trumano sumany-1 valdžia užima. O valdžia, 
komunistai yra ^stipriausia kongresui, kaipo fašis- paprašius bet kuriai kom- 
- . - - . tinį žingsnį. Jeigu tas su- panijai, gali laikinai užimti
sutiks, kad ^premjeru pąsi- manymas taptų įstatymu, pramonę, kad galėtų sulau- 

ijis reikštų, kad Amerikoj žyti streiką pagal tokį įsta- 
“vergų darbas fa- tymą, kaip mato darbo uni- 

pa- jų vadai.
CIO unijų generalis pir- 

Kongresmanai jau prie- mininkas Ph. Murray taip- 
mė Trumano pasiūlymą —>gi pasmerkė Trumano siū- 
vartot federalių teismų in- lymą, kaip darbininkų pa- , 
džionkšinus prieš streikie- vergimo priemonę. -

Cechoslovakii Premje
ras Nurodo Komunistų 
Nuopelnus Tautai

UNIJISTŲ DELEGACIJA 
SENATE

Washington. — Atvyko į 
senatą 350 delegatų nuo 
New Yorko CIO unijistų ir 
griežtai reikalauja, kad se
natoriai atmestų streiklau
žišką prez. Trumano suma
nymą.

Praga. — Socialdemokra
tas Čechoslovakijos premje
ras Zd. Fierlinger, kalbėda
mas apie rinkimų pasėkas, i 
pareiškė: , I -

“Visi jautė, jog Komunis- i kombinacijas
tų Partiją laimės.- Žmonių1 Tautų Saugumo Ta-
minios supranta, jog be ko-lLY.^ j ^P^ską padėtį 
munistų niekuomet nebūtų |reis^ Molotovas.

Maskva. — Anglų - ame
rikonų bloko daromas spau
dimas Jungt. Tautų organi
zacijoje prieš Sovietų Są- 
jungą “gręsia pakirsti šak- jos centras mušė telegramą 
nis tos organizacijos reikš- p 
mei ir įtakai,” sakė Moloto- Ra(j mobilizuotų visus dar- 
vas, Sovietų užsienio veika- bininkus ir kad. tuo būdu

Amerikonai priverstų Jungt. Valstijųlu ministeris. “.
ir angjai, betelkdami sau 

i vis naujas ir naujas balsų 
;, jau įvarė

pa-

•X1 
■ a

senatą atmest Trumano pla
ną, atkreiptą prieš darbo 
unijas ir streikus.

e

sumuštos fašistinės jėgos. 
Komunistų Partija visuo
met reikalavo tautinės vie
nybės, ir mūsų žmonės su
prato jų tikslą.

“Kas liečia socialdemo
kratus, mes ir dabar būsi
me stipri grupė; mes turi
me svarbią poziciją daly
vauti sprendime stovinčių 
pryšakyje svarbių klausi
mu.”

Pepper ir Wallace Kaip De
mokratų Kandidatai

Washington. — Darbinin
kiškuose sluoksniuose žy
miai pakilo, vardai pažangių 
demokratų, š e n a t o r i aus 
Pepperio ir prekybos sekre
toriaus Wallace’o, kaip de
mokratinių kandidatų į pre
zidentus ir vice - preziden
tus 1948 m. rinkimuose.

ORAS. — Bus šilčiau.

Maskva. — Sovietai davė 
paskolos Lenkijai apsigin
kluoti.

TRUMANO PLANAS 
BŪSIĄS SUMUŠTAS 
SENATE

Senatorius Siūlo 
Streiku Pertaiką

Washington.— Demokra
tas senatorius James EI 
Murray pasiūlė, kad darbo 
unijos sutiktų nestreikuot 
per pusę metų su tokia są
lyga, kad prezidentas at- 

savo sumanymą

Washington, geg. 28. — 
United Press įžiūri, kad aš
trusis prez. Trumano pasiū
lymas streikams laužyti bus 
sumuštas senate. Išsivystė 
galingas darbo unijų pasi- šauktų 
priešinimas įam pasiūly- prieš streikus ir unijas. Tuo 

imui. Daugelis senatorių bi- tarpu, sako Murray, kon- 
i jo prakišti busimuosius rin-1 gresas plačiai svarstytų 
kimus, jeigu jie balsuotų už1 ‘ 1 ‘
Trumano

santykius tarp darbininkų, 
ir samdytojų.

LAISVĖ ŠĮ KETVIRTA
DIENĮ, geg. 30 d., neišeina, 
nes tai nacionalė Amerikos 
šventė — Memorial (Deco
ration) Diena, pagerbti žu-

Washington. — Aukš
čiausias ’Teismas pripažino 
veteranams tiktai lygią pir
menybę darbuose, pagal iš
dirbtą laiką, kaip ir kitiem! vusiems šios šalies kariams 
darbininkam. - ........—■ ■■■■■-■------ -■■■■-■■=

MOLOTOVAS PAREIŠKĖ, JOG BYRNES SUARDĖ PARYŽIAUS KONFERENCIJĄ
H

Maskva. — Sovietų užsie
nio reikalų ministeris Via
česlavas Molotovas geg. 27 
d. pareiškė, jog anglų - ame
rikonų blokas paskutinėje 
užsieninių ministerių kon
ferencijoje Paryžiuj vedė 
ofensyvą, prieš Sovietų Są
jungą. O Amerikos valsty
bės sekretorius Byrnes (už
sieninis ministeris) tiktai 
skelbė, kad jis ten vedęs 
ofensyvą už taiką.

Besikalbėdamas su Mas
kvos laikraščįų Pravdos ir 
Izviestijų korespondentais,

žmo-

(Tąsa 5-me pusi.)

Anglai - Amerikonai Vede Ofensyvą prieš Sovietus, Sako Molotov
Molotovas sakė, jog Byrnes 
darė spaudimą prieš Sovie
tus ir grūmojo jiems. Mo
lotovas kaltino Jungtines 
Valstijas ir Angliją, kad jos 
iš anksto susitarė
savo valią Sovietų Sąjun
gai, ir užuot tartis 
mėgino diktuoti' jai. 
tovas įspėjo, kad jokia sa- 
vigarbi valstybė nepakęs to
kių pasimojimų.

Molotovas padarė aštrią

užkart

su ja
Molo-

pastabą ir tūliems Jungti
nių Valstijų kongreso na
riams; sako: “Jie, kaip 
triūbos balsais, skelbia savo 
planus platesniam (Ameri
kos) įsigalėjimui pasaulyje 
ir kursto naujus užpuolįmo 
karus; jie užmiršta,tą gė
dingą ir pragaištingą nelai
mę, kurios imperialistinė 
Vokietija susilaukė. Bet at
eitis priklauso ne tiem po
nam.”

t ........... .................... . ............................................................. ■■■■■■

Molotovas kaltino Ameri
ką ir Angliją, kad jos sa
va n a u diškais sumetimais 
duoda ekonominės paramos 
kai kurioms valstybėms. Su 
ta parama “anglų - ameri
konų kapitalas stengiasi 
viem tikslam pajungti 
šalis,” sakė Molotovas.

Sutarčių Laužimas
Jis nurodė, kad Trijų Di

džiųjų talkininkų 
ei jos Berlyne ir

sa- 
tas

konferen- 
Maskvoje

nusprendė, jog didieji tal
kininkai turi patys pirma 
pagaminti vieningus planus 
dėlei sutarčių su buvusiais 
nacių palydovais — Italija, 
Rumunija, Bulgarija, Ven
grija ir Suomija, — ir tik 
po tų planų paruošimo su
šaukti bendrąją taikos kon
ferenciją, kurioj dalyvautų 
visi 21 europinis talkinin
kas.

Amerikos atstovas Byr*

nes ir Anglijos užsieninis 
ministeris Bevinas Pary
žiaus konferencijoje laužė 
šį Berlyno ir Maskvos kon
ferencijų nutarimą, sakė 
Molotovas. Jie siūlė su
šaukti visuotiną europinę 
taikosr konferenciją be di
džiųjų talkininkų susitari
mo ir pavesti tai konferen
cijai spręsti ginčijamus 
klausimus. O jeigu taip bū
tų padaryta, kaip jie piršo, 
tad bendroji taikos konfe
rencija suskiltų ir vestų į

(Tąsa 5-me pusi.)
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Memorial Day
Rytoj, gegužės 30 d.,—šventė, šventė žuvusiesiems 

už mūsų krašto laisvę didvyriams pagerbti, šventė pa
gerbti mirusiesiems,—giminėms, draugams, prieteliams.

Gražu, kad sykį per metus visa tauta prisimena 
mirusiuosius, ypačiai tuos vyrus ir moteris, kurie žuvo 
bekovodami už mūsų krašto laisvę, kurie žuvo beko
vodami prieš fašistines valstybes, kurie žuvo bekovodami 
už darbo žmonių reikalus. Gi tokių, kurie kovodami žu
vo, yra milijonai!

Tačiau būtų perniek žuvusiųjų gerbimas, jei mes, 
kurie juos gerbsime, nesiryžtume daryti viską, kad pa
saulyj būtų taika, kad naujiems milijonams mūsų sūnų 
ir dukrų nereikėtų kariauti, nereikėtų žūti.

Šiemet Memorial Diena įvyksta tuojau po vienerių 
metų, kai fašistinė Vokietija buvo sumušta ir nugalėta. 
Dar nesukako vieneri metai, kai oficialiai antrasis pa
saulinis karas neva baigėsi. O tačiau jau šiandien impe
rialistai žvangina ginklais, grūmoja taikos trokštančia
jam pasauliui atomine bomba, ruošiasi pasaulį įstumti į 
tretįjį pasaulinį karą!...

Taigi šito fakto mes negalime pamiršti šių metų 
Memorial Dieną, kada prisiminsime žuvusiuosius mili
jonus didvyrių, paaukojusių savo gyvybę tam, kad mū
sų kraštas būtų laisvas ir laimingas, kad mes gyventu
me taikoje!

Gerbdami kritusius mūšiuose didvyrius, ryžkimės 
kovoti už taikų, laisvą ir laimingesnį gyvenimą!

apyl in
dė! ne- 
moters

Reikia Atmesti Trumano Bilius—Ginti 
Liaudies Teises!

Prezidentas Trumaųą^' pasiduodamas reikalavimams 
didžiųjų turčių, susijungusių į National Association of 
Manufacturers, pasimojo ant Amerikos liaudies teisių 
ir ant Teisių Biliaus. Liaudies demokratija atsidūrė 
pavojuje! Prez. Trumanas, pasinaudodamas mainierių 
ir geležinkeliečių streikais, pasiūlė bilių, kuris žinomas 
kaipo Truman Bill-HR 6578. Dar pabaigoje pereitų 
metų Trumanas jau siūlė pravesti įstatymą, kuris taip 
suvaržytų darbo unijas, kad darbininkai negalėtų strei
ko pagalba priversti godišius milionierius pakelti dar
bininkams algaš. Tada liaudis sukėlė audrą protestų ir 
laikinai tas pasimojimas buvo sulaikytas.

Dabar kongrese veik be jokių diskusijų Trumano 
Bilius buvo pravarytas 303 balsais prieš 13 ir tuojau 
pasiųstas senatui. Amerikos Darbo Partijos kongres- 
manas Vito Marcantonio, kuris kovojo prieš tą Trumano 
Bilių sako: “Amerikos liaudis neteks demokratijos, jeigu 

šis bilius panai-nebus laisvo darbo žmonių judėjimo.jO šis bilius panai
kina darbininkų organizacijas/’ Jis sako, kad, jeigu se
natas pravarys Trumano Bilių, tai Amerikos liaudis ne
teks tų laisvių, už kurias ji kariavo prieš hitlerizmą ir 
fašizmą!

Prezidentas Trumanas pasirinko momentą, kada 
turčių spauda ir radijas sukėlė tarpe gyventojų isteriją 
iš priežasties gelžkeliečių ir mainieritį streiko. Turčių 
spauda ir radijas nudažė baisiomis varsomis streikierius, 
kaipo visuomenės priešus. Turčių spauda paslėpė fak
tą, kad už streikus kalti yra ne gelžkeliečiai, kurie iš
statė teisingus reikalavimus, bet geležinkelių kompanijos, 
kurios per trejus metus pasidarė tris bilijonus dolerių 
pelno, bet nenori pakelti darbininkų algas. Tada Mr. 
Trumanas pasakė vieną kalbą per radiją į šalies žmones, 
suversdamas kaltę ant geležinkeliečių, o kitą .bendram 
posėdžiui kongreso ir senato narių ir pasiūlė savo bilių.

Koki gi buvo geležinkeliečių reikalavimai? Gele
žinkelių unijos išstatė 45-kis reikalavimus, kurių svar
biausi buvo sekami:

Geležinkeliečiai reikalavo pakelti algas ant 25 nuoš., 
nes pragyvenimas per tą laiką labai pakilo ir kad tas 
būtų skaitoma nuo 1 d. rugpjūčio, 1945 m. Jie reikala
vo, kad lygios algos būtų mokama visų geležinkelių 
kompanijų darbininkams, taipgi visoj šalyj. Jie, reika
lavo, kad po šešių darbo valandų darbas būtų skaitomas 
viršlaikiu ir mokama “laikas ir pusė”, taipgi, kad būtų 
mokama laikas ir pusė už sekmadienių ir legalių švenčių 
darbą. Jie reikalavo, kad tavorinių traukinių darbinin
kams būtų mokama 10 centų į valandą daugiau, kaip 
pasažierinių. Jie reikalavo, kad tavoriniai traukiniai 
nebūtų ilgesni, kaip 3,000 pėdų, o pasažięriniai, kaip 
1,200 pėdų. Taipgi jie reikalavo kad geležinkelių susi- 
kryžiavojimai būtų pertaisyti, kad traukiniai eitų vienas 
po kitu, kad išvengus nelaimių ir kad garvežiai, sujungi
mai ir kiti įrengimai būtų geroj tvarkoj.

Geležinkeliečių reikalavimai buvo teisingi ir nau
dingi ne vien jiems, bet ir visuomenei. Bet jie palietė 
turčių pelnus ir todėl prieš juos buvo sukelta baisus 
Skandalas. 4

Pagaliau, geležinkeliečių* unijos sutiko priimti pre
zidento Trumano pasiūlijimą pakelti jų

. .................. .............
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BANDITAI NUŽUDĖ 
MOKYTOJĄ 
SUKACKIENĘ

Atėjusi iš Tarybų Lietu
vos šiurpi žinia šitaip by- 
loja:

“Šių motų vasario mėn. 
lietuviškai vokiškieji nacio
nalistai įsiveržė į namus Pa- 
vesninkų kaimo, Kapčiamies
čio valsčiaus (Lazdijų aps
krities) pradžios mokyklos 
mokytojos Onos žemaitytės- 
Sukackienės ir nužudė ją. 
Kartu su ja buvo žiauriai 
nužudytas jos vyras, Anta
nas Sukackas.

“Trys banditai įsiveržė į 
mokytojos namus vėlai vaka
re, kada-ji ilsėjosi po sun
kaus dienos darbo mokyklo-* 
je. Sukackienė pasišventusiai 
ir rimtai dirbo mokslinį dar
bą ir stengėsi kuo' goriau 
auklėti kaimo vaikučius. 
Banditai- ją ntižudė dėl to, 
kad tiems vokiškai-lįetuviš- 
kom išgamom nepatiko jos 
atsidavimas šalies atstatymo 
darbe. Visa Lazdijų 
kė yra susijaudinusi 
kaltos idealistiškos 
žiauraus nužudymo.

“Nužudytoji paskutiniu lai
ku, apart mokytojavimo, ra
šė ir apysakas.”

Tai dar viena lietuviškų 
fašistinių banditų auka: 
jauna, gabi, pasiaukojusi 
mokslui ir liaudies švieti
mui moteriškė, Ona Žęmai- 
'tytė Sukackienė!

Už ką fašistiniai banditai 
i ją nužudė? Už tai, kad ji 
i atsidavusiai švietė Lietuvos 
liaudį, mokė, rašė ir buvo 
ištikima liaudies duktė. zJos 
vyras, Antanas Sukackas, 
taipgi žiauriai nukankintas.

Tai va, jums'veidas fa
šistinių’ banditii, kuriuos 
a n t i - s o vietinė lietuviška 
spauda Amerikoje taip gar
bina ir vadina net “partiza
nais”!

Paminėtieji banditai, ma
tyt, palaiko ryšius su pabė
gėliais Vokietijoje; jie nau
doja ginklus, paliktus vokiš
kųjų nacių; jie vykdo hit
lerinį terorą taip, kaip Vo
kietijoje kad jį vykdo vadi
namieji “vilkžmogiai”, tik
rieji naciai, susispietę į go- 
vėdas ir gyveną miškuose!

Bet tai dar ne viskas. Pa
siskaitykite 
■žinią:

“Neseniai 
čiaus arklių 
mojimo
užpuolė banditai, 
lietuviškieji n a c i o n alistai. j sijai prisiuntė. Bet nemaža

kitą panašią

Plungės vals- 
ir mašinų nuo- 

punktą (MANP) 
vokiškai

Užpuolikai nužudė punkto 
vedėją Peštenj, jo žmoną ir 
seserį. Peštenienč tuo laiku 
buvo paskutiniame nėštumo 
periode. Ji buvo rasta su per
pjautu pilvu, o Peštenaitės 
buvo nupjauti kairės rankos 
pirštai.

“Saugumo organai po ty
rinėjimo šilome to baisaus 
nusikaltimo kaltininkus —

* Pabrėžą ir šapalą. Pasirodė, 
kad abu yra buožės, kurie 
vokiečių okupacijos metu 
žudė vargingus valstiečius. 
Pabrėža prie pat Plungės 
miestelio turėjo 40 hektarų 
ūkį, o ŠapaiJs net 80 ha. 
Pirmu kartu Lietuvoje įsikū
rus tarybinei tvarkai nuo 
buožių Pabrėžoj ir šapalo 
buvo atimta dalis žemės ir 
atiduota bežemiams ir ma
žažemiams. Pranešama, kad 
dar tada šiuodu buožės sa
kydavo.: “Mes savo žemę 

■atsiimsime, o jiems duosime 
po sieksni, tiek, kiek jiems 
reikės atsigulti.”

‘‘Naciams įsiveržus į Lie
tuvą tų buožių svajonė išsi
pildė. Jie žemę atsiėmė, o 
liepos 17-tą dieną jų dviejų 
vadovaujama fašistų gauja 
Paberių kaimo palaukėje su
šaudė 73 lietuvius. Tarp su
šaudytų, kurių dauguma bu
vo vargingi valstiečiai ir dar
bininkai, radosi siuvėjas 
Steponavičius, Leliūga, Me
delis su žmona, Gegis, ir kiti 
rhmūs gyventojai, kurie “nu
sidėjo” vien tuo, kad apdir-

bo gautą žemę ar pritarė ta
rybinei valdžiai. >

“Darosi aiškų, kad ištren
kus vokiečius iš > Lietuvos, 
Pabrėža ir -šapalas, kurie 
dalyvavo kelios dienos po 
liepos 17-tos dar 70 žmonių 
nužudyme, pasislėpė , ir or
ganizavo banditų - naciona
listų gaujas.”
Abi žinias paimanie iš 

dienraščio Vilnies, tilpusias 
to dienraščio laidose geg. 
23 ir 24 dd.

Mes jau ne kartą sakė
me, jog fašistai — didžiau
si neprieteliai savo tautos. 
Jie žudytų savo tėvą, savo 
motiną, jei tik tie nebūtų 
fašistai.

Netenka nei sakyti, kad 
tie banditiški niekšai (“par
tizanai,” kaip juos vadina 
antisovietinė spauda Ameri
koje) susilauks s tinkamos 
pabaudos. O tuomet Ame
rikos Naujienos, Draugas 
ir jiems panašūs laikraščiai 
vėl šauks, drabstydami pur
vais tarybinius Organus, ku
rie suvaldo šlykščiausius 
lietuvių tautos neprietelius.

Savo chuliganiškais, /ban
ditiškais darbais tie niekšai 
gali pašalinti iš gyvųjų 
tarpo vieną kitą padorų 
Lietuvos pilietį,- bet jie tuo- 
mi nepakeis tarybinės san
tvarkos fašistine. Tarybi
nei santvarkai lemta gyvuo
ti ir ji Lietuvoje gyvuos!

THESE ARE THE TIMES
V

. By Matt Sholomskas

JVEW YORK’S Orange Coun- 
ty Republican Committee 

came up with a strange kettle 
of fish last week, including old 
Ham Fish. A Fish sponsored 
resolution that the committee 
indorse no GOP candidate who 
has the backing of any group 
dominating by “Communists, 
pinks or radicals” was adopted 
at the committee’s annual meet
ing. This resolution was ob
viously aimed at tjie American 
Labor* Party,, with 'whose 
dorsement' Rep. ’ Augustus 
Bennet retired Ham Fish in 
lašt elections.

—o—
' But for the Republican Par

ty to decline left-wing support 
of. its candidates is, not some
thing that is too surprising. 
The surprising thing is that at 
the same meeting the Republi
cans tiiVned down a amendment 
which would repudiate support 
of Nazi sympatisers, the Ger
man-American Bund, the Klan, 
Fascists, Gerald L. K. Smith or 
any race hatred group.

en- 
W. 
the

In other words, the GOP is 
inviting the fascists to throw 
their support to the party.

Ką SLA Įstatų Komisija ir 
Organas Nori Paslėpti?

bers of the International War 
Crimes Tribunal, von Schirach 
also disclosed: »

“We regarded Henry Ford 
as a symbol, as a successful 
man and a person whose views 
should be taken seriously.”

—o—
Whatever the true nature of 

Mr. Ford’s sympathies, it is a 
matter of record that besides 
his anti-Semitic writings he 
once employed Fritz Kuhn, Na
zi Bund fuehrer.

* When we condemn another 
nation for alleged interferrence 
in the internal matters of an
other nation, it would seem to 
us that we should be above 
such a thing ourselves. If it is 
wrong for another great power 
to bear upon its neighbor, it 
certainly doesn’t by any stretch 
of imagination make it right 
for us to try the same thing.

Yet it appears that is exactly 
what we are doing. Together 
with Great Britain our govern
ment has been pushing the case 
of Iran against the Soviet 
Union. We condemn the Soviet 
Union for interfering in the in
ternal affairs of Iran.

But on the other hand, while 
we consider it wrong for the 
Soviet Union to “interfere,” we 
have taken it upon ourselves to 
stick our nose into the internal 
affairs of the Yugoslav govern
ment.

We have insisted that Ame
rican witnesses be heard at the 
trial of Gen. Draja Mikhailo
vich, Yugoslav Nazi collabora
tor. Such an action was des
cribed by Stanoji Simitch, Yu
goslav Foreign Minister as “in
trusion into the internal affairs 
of Yugoslavia.” Said Mr. Si- 
mitdh: 'VjrJ- » . .ij •

“The setting up of various de
fense committees and attempts 
to send witnesses are an intru
sion into the internal affairs of 
Yugoslavia, which has fought 
so bravely and certainly ‘ has 
not deserved such a treatment.”

Certainly, Yugoslavia which 
has a noble war record is ca
pable of conducting its trials 
without any interference from 
us.

A letter authorized by Henry 
Ford in January, 1937 to the 
Non Sectarian Anti - Nazi 
League to Champion Human 
Rights protested the “continued 
misuse of Mr. Ford’s name” on 
the German printed book “The 
International Jew.” The book, 
which was widely used by Nazi 
propagandists, was largely' a 
collection once printed in 
Ford’s Dearborn Independent. 
However, Henry Ford didn’t 

/care that his name be associat
ed with it. It did place Ford in 
a .rather uncomfortable posi
tion.

Pakayojo Brooklyno 38-tos Ipiopos Įnešimą Pakeisti L 
Konversijos Planą, Įvedant Asesmentus Papildymui 

Trūkumų Apdraudos Fonde • <
kuopų to dar nepadarė. 
Reiktų padaryti nevilki- 
nant; nes įnešimai Įstatų 
Komisiją ar SLA Centrą 
turi pasiekti nevėliau ge
gužio 1 dienos; šių metų.”

Tai gana aiškus pasaky
mas. Mūsų SLA 38-tos kuo
pos susirinkimas įvyko ba
landžio 4-tą dieną. Mes 
Brooklyne tankiai gauname 
Tėvynę diena anksčiau, ne
gu data rodo. Tuom pasa
kymu vaduojantis, mes ir 
padarėm du .įnešimus, ku
rie mums išrodė labai tin
kami ir sveiki mūsų organi
zacijai. Bet kai atėjo 'ge
gužės mėn. susirinkimas, 
kuopos pirmininkas A. Mi
kalauskas kuopai pranešė, 
kad mūsų įnešimas jau bu
vo pavėluotas ir kad p. Vi- 
nikas abejoja, ar įstatų ko
misija jį svarstys. Taip bu
vo raportuota kuopos susi
rinkime, atsibuvusiam 2 

| dieną gegužės mėn.
Vėliau atėjo Tėvynės nu

meris, kur buvo visi kuopų 
įnešimai paskelbti su Įstatų 
Komisijos rekomendacijo
mis. Mūsų kuopos įnešimų 
nebuvo.

Kas čia norima apmul
kinti? Ar taip mūsų redak
torius veda tvarką mūs or
ganizacijoj? Jeigu taip, tai 
seimas turės išrinkti naują 
redaktorių. Jeigu nebuvo 
galima ' įnešimų priduoti 
“taip vėlai”, tai kodėl Tėvy
nėje taip buvo rašyta?

Mūsų kuopos įnešimai bu
vo geriausi iki šiol pasiūli- 
jimai organizacijos naudai.

Pirmas įnešimas buvo 
padarytas mūsų kuopos iž
dininko, kuris tas pareigas 
eina per daug metų. Jo pa- 
siūlijimas buvo, kad įvesti 
tinkamesnę tvarką mokes
čių arba duoklių kolektavi- 
mui' — /

Brooklyno SLA didžiosios 
kuopos, 38-tos, balandžio 
mėnesio susirinkime tapo 
priimti bent du įnešimai 
SLA 44-tam seimui. Tai 
buvo padaryta vaduojantis 
SLA organo, Tėvynės, pra
nešimu, kuris tilpo Tėvynes 
N r. 14-tam, už .balandžio 
5-tą dieną. Tenai editoria- 
le bjftvo prašyta, ir raginta, 
kad kuopos prisiųstų Įne
šimų komisijai arba SLA 
Centrui savo įnešimus sei
mui ne vėliau 1-mos dienos 
gegužės. Editorialas sako:

“SLA Įstatų Komisija jau 
' gauna nemaža kuopų- įneši- 
jmų SLA sekančiam seimui; 
gauna tų kuopų, kurios sa
vo įnešimas minimai komi-

—o—
Ah interesting sidelight con

cerning the “misuse” of Mr. 
Ford’s name arose recently at 
the Nuremberg trials. Baldur 
von Schirach, 39 year-old for
mer fuehrer of Hitler Youth, 
testified that the book written 
by Henry Ford was influential 
in converting him to anti-Semi
tism.

In his testimony before mem-

tų į valandą, kas sudaro priedo $1.28 į dieną ir jas už
mokėti nuo 1 d. sausio, 1946 m. ir dar priedo po 2 centus 
valandai ir užmokėti nuo 22 d. gegužės, tai yra, kada 
Mr. Trumanas pasiūlė tą planą. Buvo išpildyta ir visa 
eilė kitų geležinkeliečių reikalavimų ir streikas baigės.

Tai kam prireikė Mr. Trumanui siūlyti kongresui 
tą antistreikišką ir antiliaudišką bilių? K*as manoma 
tuo atsiekti? Ką reikštų Trumano Biliaus pravedimas 
įstatymu ?

Visa aplinkuma parodo, kad Trbmąno Bilius su
manytas ne ,tam, kad išspręsti geležinkeliečių streiką, 
|bet tam, kad šalį paruošti naujam imperialistiniam ka
rui! Pagal šį bilių, streikai tiesiog padaroma negalimi. 
Jeigu kur tik darbininkai pasirengs į streiką, tai tą įmo
nė bus paskelbta reikalinga valdžiai ir streikas bus skai
tomas prasikaltimu.

Štai kodėl Amerikos liaudis stojo ginti demokratines 
teises. New Yorke įvyko CIO unijų atstovų konferen
ciją, kur buvo atstovaujama 600,000 CIO narių. Konfe
rencija griežtai pasmerkė Trumano Bilių ir reikalauja 
senato, kad jis būtų atmestas. Visoj šalyj CIO unijos 
ir ADF ^skyriai sujudo ir siunčia protestus.

Mr. J. Curran, — Marininkų Unijos prezidentas pa
reiškė, kad, nepaisant Trumano Biliaus, 300,000 mari
ninkų birželio 15 d. skelbs streiką, jeigu jų reikalavimai 
nebus išpildyti.

A. F. Whitney, prezidentas geležinkeliečių brolijos 
pareiškė, kad jeigu tas Trumano Bilius bus mašinaliai 
pravarytas, tai unija išleis $47,000,000 propagandai ppieš 
Trumaną, jeigu jis kandidatuos į prezidentus 1948 me
tais.

Kiekvienos demokratinės organizacijos, kiekvieno 
piliečio pareiga' siųsti telegramas senatui Jr Trumanui 
reikalaujant, kad Trumano Bilius būtu atm

po 16 cen- dikite tų šiandien, nes rytoj jau gali būti pervėlu

MMH

kamus fondus. Tas paleng
vintų kuopų sekretoriams, 
kuriems ir taip jau yra už
tektinai darbo. t į

Kitas įnešimas buvo Kon
versijos klausimu. Jis skam
bėjo, daug maž, sekamai (ir 
buvo padalintas į kelias da-

1. Konversiją panaikinti.
2. Jos vieton uždėti na

riams specialius asesmen- 
tus, proporcionaliai, -sulig 
kiek apdraudos narys turi 
Susivienijime.

• 3. Asesmentai turi būti 
padalinti, kad narys, mokė
damas juos per 24 mėnesius, 
sumokėtų tiek, kiek jam 
yra paskirta.

4. Kai sulig valstijų in-. 
surance departmentų nuo
monės trūkumai «bus užpil
dyti, tada panaikinti ases- 
mentus.

5. Asesmentai turi eiti 
vien tiktai į pomirtinės fon
dą, kur yra trūkumas, kaip 
nurodo Insurance depart
mental.

6. Tų narių, kurie jau per
sikėlė į naujus konversijos 
skyrius ir yra
arba duoklėmis sumokėję 
daugiau, negu jie* prieš 
konversiją mokėjo, skirtu
mas sumokėtų pinigų turi 
būti priskaitytas, kaipo 
dalis čia minimų asesmen
tų, jeigu tie nariai to norė
tų.

7. Kurie nariai nori pasi-

ir jie bus tada paliuosuoti 
nuo minimų asesmentų. Jų 
sumokėtos duoklės, vienok, 
turi eiti į pomirtinės fondą, 
o ne į lėšų fondą, Jkaip da
bar Pildomoji Taryba „daro 
su pirmų metų sumokėtomis 
visomis duoklėmis sulig 
konversijos planų.

Tai štai mūsų kuopos 
įnešimai. SLA kuopų dele
gatai raginami tai įsitėmy- 
ti ir stoti už juos. Dabar, 
kada jis netelpa sąraše vi
sų kitų kuopų įnešimų, tai 
reikia patiems delegatams 
imti iniciatyvos ir ne tiktai 
tokį įnešimą padaryti sei
mui, bet ir protestuoti prieš 
tokį negražų, nedemokra
tišką elgesį pono Viniko ir 
Įnešimų komisijos.

SLA 38 Kp. Narys. w

Molotovas prieš Angly- 
Amerikony Bloką

mokesčiais

„kad būtų padaryta
likti 'ant naujų konversijos 
skyrių, tie gali ten pasilikti

Maskva. — Sovietų užsie
nio reikalų ministeris Mo
lotovas rašo Pravdoj, kad 
Amerikos ir Anglijos dele
gatai vedė ofensyvą prieš 
Sovietus Keturių Didžiųjų 
užsieninių ministerių kon
ferencijoj Paryžiuje; sako, 
jie ten grąsino Sovietam ir 
bandė diktuoti, bet • jokia 
savigarbi valstybė nepriim
tų tokio diktavimo.

(Rytoj bus Laisvėje iš
traukų iš Molotovo pareis-



/

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?

t

Trečiadienis, Geguz. 29, 1946 
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, Lithuanian /t>atly Trečias Puslapis

Tarybų Sąjungos Moterys Daug Paaukojo
Tėvynės Kare. Jos Įvertinamos 

ir Kšrui Pasibaigus
Tarybų Sąjungos spauda, pasiekusi mus šiomis dienomis, aukštai įvertina kare 

nusipelniusias moteris. Iš jos taip pat matosi, kad moterys masiniai įtrauktos į 
mokslus, vadovybę, kūrybą geresnio gyvenimo sau ir visam kraštui.

____________  ‘ ‘ (D------------------------------------—--------------------------------  
puikiausiomis lakūnėmis, | Vokiečiai buvo išmušti ir 

Į numesdamos ant priešų tūk- aukštuma užimta. Tačiau 
stančius kilogramų bombų. (pasibaigus atakai, kovotojų 
Grandies vadas vyr- leite-j eilėse Birutės Karosienės 
nantė Jevdogija Nosal pa- nebebuvo. — ji buvo kritusi 
darė net 354 skridimus ir didvyrio mirtimi, palikda- 
numetė ant priešo net 50,- ma visiems laikams pavyz- 
000 kg. bombų. Už tuos n^- dį, kaip reikia mylėti savo 
paprastus žygius Jevdokija 
Nosal karinės vadovybės 
buvo atžymėta Raudonosios 
Vėliavos ir Raudonosios 
žvaigždės ordinais. Ji pati 
pirmoji iš tarybinių lakū
nių Didžiojo Tėvynės karo 
metu gavo Tarybų Sąjun
gos Didvyrės vardą. Lakū
nė Smirnova padarė net 800 
kovos skridimų ir numetė 
ant nekenčiamo priešo dau
giau kaip 100,000 kg. bom-

Moterys Didžiajame 
Tėvynės Kare

Tarptautinę moters dieną1 
—kovo 8-ją šiemet minime 
taikos sąlygose. Hitlerinė 
bjaurybė, ketverius metus 
teriojusi Tarybų Šalies že-j 
mę,, sumalta į dulkes. “Di-i 
džiosiose Tėvynės karo 
prieš vokiškąjį antplūdį 
kautynėse Raudonoji Armi
ja išgelbėjo Tarybų Sąjun
gos tautas iš vokiškosios 
fašistinės vergovės, apgynė 
mūsų Tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę ir padėjo^ 
Europos tautoms numesti 
vokiečių jungą” (Stalinas).

Į tas pasaulio istorijoje 
pavyzdžio neturinčias Rau
donosios Armijos ir tarybi
nės liaudies pergales tary
binė moteris įnešė neįkai
nuojamą indėlį. Didžiojo 
Tėvynės karo metu tarybi
nė moteris pasišventusiai 
dirbo visus darbus — ji su
gebėjo pavaduoti į frontą 
išėjusius vyrus fabrikuose, 
gamyklose, žemės ūkyje, 
mokyklose ir įstaigose, vi
sur, kur tik buvo reikalin7 
gos darbo rankos. Tūkstan
čiai moterų už pasišventusį 
darbą apdovanotos aukštais 
pasižymėjimo / ženklais — 
ordinais ir medaliais. “Var
dan Tėvynės garbės ir ne
priklausomybės tarybinės 
moterys, jaunuoliai ir mer
gaitės rodo šaunumą ir did
vyriškumą darbo fronte. 
Jie pasirodė vertais savo 
tėvų ir sūnų, vyrų ir bro
lių, ginančių savo Tėvynę 
nuo vokiškųjų fašistinių iš, 
gamų,” — pasakė draugas 
Stalinas.

Pagaliau, tarybinės mo
terys savo meilę socialisti-

Anastazija Popova, eskad
riles vado pavaduotoja, pa
darė 747 kovinius skridi
mus ir ant priešų numetė 
apie 100 tonų bombų. Ji 
taip pat Tarybų Sąjungos 
Didvyrė. Irena Sebro va 
įstojo į kariuomenę po metų 
karui prasidėjus, bet ji per
viršijo savo drauges — pa
darė 825 .kovinius skridi
mus. Irena Sebrova apdo
vanota dviem Raudonosios 
Vėliavos ordinais, Tėvynės 
karo ordinu, Raudonosios 
Žvaigždės ordinu. Ji — Ta
rybų Sąjungos Didvyrė.

Daug garbingų žygių yra 
atlikusios Tarybų Sąjungos 
Didvyrės lakūnės Eugenija 
Žigulenko, Jekaterina Rabo- 
va, Rufina Greševa, Natali
ja Mėklina ir kt. Daugelis 
didvyriškų lakūnių, kaip 
Olga Sanfirova, Tatjana 
Makarova, atžymėtos Ta
rybų Sąjungos Didvyrių 
vardais, atidavė* savo jau
nas gyvybes už mūsų laimė
jimo reikalą, už Tarybų Ša-

nei Tėvynei įrodė ir tuo, lies laisvę ir nepriklauso- 
kad tūkstančiai jų paėmė Riybę. . _ .
šautuvus į rankas ir petys Garbingai pasirodė Di- 
į petį su vyrais išėjo į fron- džiajame Tėvynės kare ir 
tą padėti triuškinti vokiš
kuosius okupantus. Ir mū
šių laukuose tarybinė mo
teris pasirodė tokia pat pa
sišventusi savo tarybines 
Tėvynės patriotė, kaip ir 
dirbdama užnugaryje. Už 
nepaprastą narsumą ir did
vyriškumą, parodytą mū
šiuose prieš fašistinius hit
lerinius grobikus, net 44- 
rioms tarybinėms moterims 
suteiktas garbingas Tarybų 
Sąjungos Didvyrio vardas, 
o 72,000 moterų — Raudo
nosios Armijos karininkų 
ir kovotojų — apdovanotos 
ordinais ir medaliais.

Visoje Tarybų' Sąjungoje 
su didžiausia pagarba ta
riamas Tarybų ’ Sąjungos 
Didvyrės Zojos Kosmodem- 
janskajos vardas. Visiems 
laikams istorijon įėjo var
dai didvyrių: Lizos čaikinos, 
Liubos Ševcovos, • Gromovos 
ir kt. tarybinių patriočių 
vardai, kurios narsiai, did1- 
vyriškai kovodamos prieš 
vokiškuosius 
atidavė savo 
Tarybų šalies 
priklausomybę.

Šimtai moterų pasirodė

Garbingai pasirodė Di-

okupantus,, 
gyvybes už 
laisvę ir ne-

lietuvės moterys. Amžinai 
lietuvių tauta minės gar
bingosios savo dukros Biru
tės Karosienės tfardą. Tary
bų Lietuvą užpuolus hitle
riniams fašistams, drg- Ka- 
rosienė pasitraukė Tarybų 
Sąjungos gilumon. 1942 m. 
ji įstojo į Raudonosios Ar
mijos Lietuviškąjį junginį.

Drg. Karosienė buvo pa
skirta ryšininke. Ji pavyz
dingiausiai atlikdavo savo 
pareigas. 1943 metais lie
pos men. vyko aršūs mūšiai. 
Kai priešo minos nutraukė 
telefono laidus, ryšininkė 
Birutė, .nežiūrėdama pavo
jų, bėgiojo tranšėjomis, nuo 
vieno padalinio iki kito -ir 
perdavinėjo įsakymus. Atė
jo įsakymas: užimti aukš
tumą, kurioje buvo įsitvir
tinę vokiečiai. Kovotojai 
pradėjo ataką. Tačiau vo
kiečiai atidengė pasiutusią 
ugnį. Daug aukų kaštavusi 
ataka galėjo nueiti niekais. 
Tada pašoko jau sužeista 
Birutė Karosienė ir sušu
ko:

— Už brangiąją Lietuvą! 
Už Staliną! Pirmyn!

Ją pasekė visi kovotojai.

Tėvynė.
Puikiais, žygiais pasižy

mėjo ir Danutė Stanelienė. 
1941 m. vokiškiesiems gro
bikams užpuolus ° Tarybų 
Šalį, drg. Stanelienė evaku- 
avosi Jeroslavlio sritin. Įs
tojusi į Raudonosios Armi
jos Lietuviškąjį dalinį, Sta
nelienė buvo paskirta virtu
vėn. Bet Danutė tuo nepasi
tenkino, — ji norėjo kovoti 
su ginklu rankoje. Ji buvo 
paskirta sanitarijos kuo- 
pon, bet ir tai jos nepaten
kino. Pagaliau ji buvo pas
kirta kulkosvaidininke. 
1943 m. rugpjūčio 16 d. ji 
jau dalyvavo mūšyje. Ji pa
davinėjo taikytojui šovi
nius. Juodviejų valdomas 
kulkosvaidis nutildė vokie
čių kulkosvaidį. Kai vyras 
taikytojas buvo nukautas, 
tuojau prie kulkosvaidžio 
stojo moteris—Danutė Sta
nelienė. Ir jos valdomas 
kulkosvaidis * nešė mirtį 
priešams. Pagaliau, gavusi 
daugiau šovinių, Danutė 
Stanelienė pakilo ir šauk
dama “Pirmyn, draugai,” 
pasileido į priešą- Vėliau 
Danutė buvo sunkiai sužeis
ta ir ilgai turėjo gulėti ligo
ninėje. Pagijusi, ji vėl daly
vavo mūšiuose, visuomet 
narsiai ir pasišventusiai 
gindama tarybinę Tėvynę. 
Šiandien Danutės Stanelie- 
nės krūtinę puošia Šlovės 
II-jo ir III-jo laipsnio ordi
nai ir medaliai “Už narsu
mą” ir “Už kovos nuopel
nus.”

Aldona Ruseckienė tarna
vo viename dalinyje su savo 
vyru ir vyro tėvu. Ji buvo 
virėja' ir visuomet laiku pri
statydavo kovotojams maišy
tą. Vienose kautynėse su 
vokiškaisiais grobikais žu
vo jos vyro tėvas. Ruseckie
nė padėjo išnešti savo vyro 
tėvo lavoną iš mūšio lauko, 
o' paskui dar išnešė 27 su
žeistuosius. Pagaliau ji pa
matė tolumoje juodą tašką. 
Tai buvo jos vyro lavonas.’ 
Ruseckienė, sprogstant gra
natoms, šaudant priešo 
snaiperiams, prislinko prie 
lavono, pasiėmė šautuvą ir 
ėmė vietoje vyro šaudyti į 
vokiškuosius grobikus. Ir 
nuo to laiko Ruseckienė vi
suomet buvo pirmose kovos 
linijose.

Garbingai mūšio laukuose 
pasirodė Verutė ir Elena 
Jurėlaitės, Aldona Paškevi
čiūtė, Marija
Genė Galinaitė, Ona Zelins- 

, kienė, Zuzana Gridušnaitė 
ir daugybė kitų.

Šimtai lietuvių moterų 
, pasižymėjo taip pat kovo- 
■ damos su ginklu rankoje 

priešo užnugaryje • — par
tizanų eilėse.

Amžiną garbę yra. nusi
pelniusi Marija Melnikaitė,

Aktore Jinx Falkenburg (antra iš kaires) ant ran
koves užsideda aukų rinkėjos juostelę atidarydama Ju
goslavijai rinkliava, įvykusią gegužės 16-18 dienomis. 
American Council for Yugoslav Relief pasimojo surink- 

*, ti 5 milionus dolerių tos didvyriškai kovojusios ir daug 
nukentėjusios mūsų talkininkės paramai.

Vidurvakarietės Lietuvės
/

Paruošė Darbam Plana
Vidurvakarinių Valstijų 

Lietuvių Moterų Sąryšis 
buvo sušaukęs konferenciją 
gegužės 11-tą, Chicago j e, 
su gana plačia atstovybe 
iš vietinių moterų kliubų ir 
organizacijų kuopų, taipgi 
ir iš plačios apylinkės, sie
kiant į šiaurryčius iki 
Grand Rapids ir Detroito 
ir į vakarus net ■ tolimosios 
Kalifornijos. Iš ten, mat, 
jos turėjo viešnią Ks. B. 
Karosienę.

Jų priimta darbams pro- 
grama-planas galėtų būti ir 
visų Jungtinių Valstijų lie
tuvių moterų organizaci
joms ir grupėms darbų pla
nu.

Greta gražių raportų- iš 
pavyzdingų darbų praeity
je ir pateikto darbams pla
no, konferencija pasveikino 
žodžiu ir su dovana M. Ja
nonienę, poeto Juliaus Ja
nonio motiną, proga, šios 
Motinų Dienos. Nusitarė 
stiprinti esamus kliubus. ir 
organizuoti naujus, kur jų 
dar nėra. Išrinko veiklių 
draugių komitetą^Jis, rei
kia tikėtis, pilnai įvykdys 
tarimus.

kuriai už didvyriškumą su
teiktas Tarybų Sąjungos 
Didvyrės vardas ir kurio; 
vardą šiendien žino 
Tarybų Lietuva.

Raudonoji Armija, kurios 
gretose taip narsiai grūmė
si ir lietuvės moterys, išva
davo Tarybų Lietuvą iš vo
kiškosios priespaudos. Šian
dien mes laisvi galime dirb
ti savo krašto ekonominiam 
ir kultūriniam suklestėji
mui. Tarybinė moteris ir 
atkuriamajame darbe pasi
rodė verta didelės pagarbos.

Iš kur tarybinė moteris sė* 
mesi ir semiasi tiek jėgų? 
Tarybinėms moterims dva
sinių ' jėgų šaltiniu yravtary- 
binis patriotizmas, *jų bega
linė meilė Tėvynei, ištiki
mybė bolševikų partijai, ta
rybų valdžiai ir draugui 
Stalinui. Tarybinė moteris 
kovojo dėl teisingo reikalo 
— ir tai buvo jos pasiauko
jančio darbo ir nepalygina
mo didvyriškumo šaltinis.

S. Sakelienė,

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

Amerikos Moterų Kongresas 
Reikalauja Lygybes

Komitete yra: O. Remei
kienė, A. Jonikienė, M. 
Russell, O. Garšinskienė, 
O. Vainauskienė,- M. Pleč- 
kaitienė, K. Keturakienė, 
J. Skeberdytė. Alternatė- 
mis: E. Strazdienė, O. Dar
gienė, S. Mažeikienė.

Amerikos Moterų Kon-' 
gresas savo konferencijoj, 
įvykusioj Essex House, 
New Yorke, gegužės 25-tą, 
nutarė įteikti pasiūlymą 
pataisos prie konstitucijos. 
Toji pataisa uždraustų eko
nominę, politinę ar socialę 
diskriminaciją moterų.

“Neturi būti diskrimina
cijos prieš moteris dėl ly
ties ar jos vedybinės padė
ties, ekonominiai, legališ- 
kai, politiniai ar socialiai,” 
sako pataisa, konferencijos 
priimta ir įteikta atitinka
mai komisijai vykdyti gy
venime.

Konferencija, be to, iškė
lė obalsį keturios dešimt aš-, 
tuonių kongresmanių 1948 
metais.

Tai būtų po vieną iš kiek
vienos valstijos. Skaičius, 
žinoma, ne per didelis. Tik
tai darbo ir visos pažangios 
moterys privalo budėti, kad 
obalsis pasiliktų išrinkti 48 
geras moteris vieton 48 blo
gų vyrų ar moterų. Išrinki
mas kad' ir visų kongresma- 
nų moterų padėties nepage
rintų, jeigu įeitų tokios ra- 
gangaudės ponios, kaip, pa- 
vyzdin, Connecticut kon- 
gresmanė Lucė.

Konferencija įsteigė for- 
mališką organizaciją ir pri
ėmė konstituciją, :

ganizuotumą. Nusitarta or
ganizuoti moteris namuose, 
industrijoj, raštinėse, pro
fesijose, farmerkas, studen
tes. Organizuoti be atodai
ros į rasę, religiją, tautinę 
kilmę ar politiką — kaipo 
moteris.

Veiksmui tarpe svarbiau
siu siekiu pasistatyta dar
bai už moterų ir vaikų 'ge-‘ 
rovę ir teises. Vyriausiu 
siekiu, tačiau, yra darbuo
tė už demokratiją ir pasto
vią taiką. To siekime Mote
rų Kongresas darbuosis su 
visomis grupėmis moterų 
ar vyrų, kurios sieks išlai
kymo demokratijos ir tai
kos.

Tarpe žymiųjų kalbėtojų 
konferencijoj buvo Bogil 
Begtrup, UN Moterų Stažo 
komisijos pirmininkė iš Da
nijos, Susan B. Anthony 
2-ji, Muriel Draper, Elinor 
S. Gimbel, Mrs. Pearl Or- 
tenberg ir kitos-

Viršininkėmis išrinktos: 
pirmininke Dr. Gene Welt
fish, Columbia Universite
to anthropologė; vice-pirm. 
Muriel Draper iš National 
Council of American-Soviet 
Friendship; Josephine 
Tims, žymi unijistė, susisie
kimų sekretore; Helen Phi
lips, iždininke; Thyra Ed
wards, užrašų sekretore. Į 

komitetą išrinkta
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Darže Šią Savaitę
Dabar laikas sodinti daigus 

įšiltą orą mėgstančių daržovių 
—tomatoes, eggplant, .pipirų. 
Pastarieji, tačiau, yra daug 
jautresni augalai už tomates, 
daug sunkesni auginti. Abie.įi 
reikalauja gana saulės ir oro- 
erdvės, po 18 colių daigas nuo 
daigo ir po dvi iki trijų pėdų 
eilė nuo eilės. Reikalauja 
lengvos ir gerai įtręštos že
mes.

Komercinės trąšos tinka 
formula 5-10-5 (5 nuošimčiai 
nitrogeno, 10 nuoš. fosforo, 5 
nuoš. potašiaus).

Apie Trąšas
Perkant trąšas, svarbu ži

noti sekama viena pamatinė 
taisyklė: taikomas lapuo- 
čiams, tai yra tiems augalams, 
kurių vienintele ar svarbiau
sia dalimi maistui yra lapai, 
kaip salotoms, špinatams, 
pirkti trąšas su didesniu nuo
šimčiu nitrogeno; taikomas 
vaisiniams, pirkti su didesniu 
nuošimčiu fosforo.

Jeigu, pavyzd in, jūsų žemė 
būtų be jokių trąšų ir jūs jai 
duotumėt tik nitrogeno, jūsų 
tomates, pipirai, eggplants ar 
kitos panašios daržovės galė
tų turėti labai buinius lapus, 
bet nemėgstu vaisiaus. Esant 
žemei iš pirmiau įtręštai ba
lansuotu maistu, vienas patrę
šimas tiktai nitrogenu gal vi
siškai ir nenuveiktų derliaus, 
tačiau galėtų praretinti.

Dar
sėklos ir turėti iš savo daržo 
naujovę per visą vasarą ar 
rudenį? Jie labai greitai auga, 
jeigu žeme derli ir gaus gana 
erdvės ir saulės. Be tų sąlygų 
neapsimoka su agurkais pra
sidėti, jie irgi opūs.

Dabar dar galima išretinti, 
išgenėti anksti pavasarį nužy- 
dėjusius krūmokšnius.

Dar galima praretinti, išda
linti vėlai rudenį žydinčių žie
minių žolynų kelmus.

Ir laikas tėmyti nuo tankių 
lietų ir drėgmės

__  Z___ * -AJ j, įsvarbi--platų
nančią moterų rolę Ameri- daug kitų žymjų Amerikos 
kos,politiniame gyvenime, jviesuomenininkių, žinomų 

Čia susirinkusios mote- ■ moterų ir abelnai liaudies 
rys, 600 delegačių iš įvai- judėjimuose po visą šalį, o 
rių moterų organizacijų, tūlos iš jų žinomos ir užjū- 
labai įsvarbino moterų or- riuose. A-a,

VEIKIMO PROGRAMA, PRIIMTA V. V. LIETUVIU MOTERŲ 
KONFERENCIJOJ, GEGUŽES U-TĄ DIENA

Veikimo programa priimta 
V.V. Liet- Moterų Sądyšio 
konferencijoj, gegugės 11

Pasibaigus Antram Pa
sauliniam Karui ir sustojus 
kanuolių griaudi na ui, nors 
taika dar ir nepasirašyta, 
Amerikos pažangiųjų lietu
vių veikimo programa ten
ka keisti. Paskiausioje VV 
LM Sąryšio konferencijoje 
buvo priimta programa iš 
8 punktų, kurie buvo atsuk
ti už dėjimą pastangų karo 
laimėjimui ir galutinam 
sumušimui fašizmo.

Naują veikimo programą 
siūlome pažangiesiems Lie
tuvių moterų kl i ubams se
kamą :

1. Vesti kovą prieš kurs
tytojus naujo karo ir dėti 
visas pastangas, kad išlai
kius pasaulyje pastovią tai-

lygų 
lygų

i

ti, kad moterys gautų 
mokestį su vyrais -už 
darbą.

4. Vesti kovą be atvan
gos prieš fašizmo likučius.

5. Teikti pagalbą Lie
tuvos žmonėms, nuo fašiz
mo ir karo nukentėjusiems. 
Be to, užmegsti tampres
nius ryšius su Lietuvos mo
terų kultūrinėmis organi
zacijomis.

6- Reikalauti, kad mūsų 
šalies vyriausybė palaikytų 
ir daugiau įsteigtų vai
kams priežiūros darželių.

7. Daugiau veikti kultu- 
rinėje dirvoje ir įsteigti 
kliubuose lavinimosi moky
klas. Kreipti domę į jauni
mą ir traukti jį į veikimą.

8. Apvienyti lietuvių mo
terų veikimą su tarptauti
niu moterų veikimu.

9. Apvienyti visus Ame
rikos lietuvių moterų kliu- 
bus bendram veikimui, po 
vadovyste LLD Centro Mo
terų Komiteto, retkarčiais 
išleidžiant aplinkraštį apie 
moterų veikimą.

Mes, Vidurvakarinių 
Valstijų Lietuvių Moterų 
Sąryšio konferencijos dele
gatės, atstovaudamos 22 
kliubus ir org. kuopas, var
de 2,897 organizuotų narių, 
pasižadame visus aukščiau 
minėtus klausimus vykdyti 
gyveniman ir plėsti veiki 
mą, kiek daugiausia gali' 
ma.

Rezoliucijų Komisija: 
O. Garšinskienė 
A. Jonikienė} 
M. Russell,

f

Kutraitė,

pasirodant

2. Kovoti prieš aukštas 
kainas už maistą ir reika
lauti OPA palaikymo.

3. Organizuotai reikalau

S 
visa

galima sėti agurkų
įvairias medžių, žolynų ir dar
žovių ligas-grybus. Rožės nuo 
taip vadinamo mildew dulki
namos sulphur’u. Medžius 
purkščia kas pora savaičių su 
bordeaux mišiniu. Tas pats 
bordeaux vartojama pipirams, 
eggplants.

Esama ir tokių augmenims 
ligų, kurias perduoda pati že
mė, jeigu kartų. į ją ta liga 
įsigavo. Tolįa, pavyzd in, yra 
eggplant vytimo liga. Jai pra
šalinti kol kas žinomi tik du 
būdai: visai nebeauginti toje 
vietoje to augmens arba ste
rilizuoti žemę. N. D.
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LDS Narys.

Philadelphia, Pa

Jau ilgas laikas, kaip pa
žangioji 
kolonija 
rūpinosi

kreipiamės , į Jus, 
prieteliai, kviesdami 

talką, stropiai pri
gavo parama — pa-

Ketvirtas Puslapis

Bostono ir Apylinkės 
Žinios

i

• (Tąsa) ‘
Regis, tai aidėjo patys kalnai.
Mulan’a pajuto keistą pasiliuosavimą, 

neišreiškiamą žodžiais. Truputį panašų 
pasiliuosavimą ji jautė pirmiau, aną ru
dens naktį, prieš kokių trisdešimt metų, 
kai ji suprato esant įsimylėjusi Lifų. Ta
čiau per aną pirmąjį pasiliuosavimą, ji 
atrado pati save, savo asmeninį individu
alumą, kuomet šiame pasiliuosavime ji 
pametė save. Ir, dėl šio naujojo pasi- 
liuosavimo, ji pradėjo daryt visą eilę 
daiktų, kas tik pasitaiko einant pakeliui.

Apie pirmą valandą jie užėjo du naš- 
laituku: mergiotę metų keturiolikos ir 
jos broliuką metų devynių. Ištiesę ran
kas, prašė valdyt. Tuoj aus Mu- 
lan’ai toptelėjo galvon atsiminimas, kaip 
ji pati vaikystėj buvo pamesta. Vaikai 
sakėsi esą pabėgėliai. Jų namus ir gat
ves bombos sudraskė ir liepsnos prarijo. 
Jie ėjo visu keliu, išmaldaudami.

Mulan’a tuojau greitųjų juodu paso
dino į vežimuką, ir padėjo mergiotei ant 
kelių vaikiuką.

—Taitai, — tarė Mulan’ai vežimuko 
vežėjas, — tamsta tokia geraširdė. Kad 
kaip, tai tamstai nebeteks važiuot. Kai 
grįšime atgal, aš vely eisiu tamstai tar
naut.

Mergiotė buvo tikrai pri vargus, ir abu 
jie buvo išalkę, sunokę. Auksuotoji Šil
kinė padavė jiem kvietinių pyragaičių, 
kaime nupirktų.

Vakarop jie priėjo upę ir, eidami per 
tiltą, pamati paupėj, pakriaušėj moterį 
gulint ir jos vyrą su penketu Vaikų. Mu
lan’a liepė sustot: ana moteris gimdo 
vaiką.

Moteris gulėjo išsiplėčkojus ant pie- 
vokšnio. Naujagimis kūdikis čia pat gu
lėjo prie jos, ant mėlynos lupatos. Jos 
vyras šluostė kraują nuo ružavo kūdikio 
kūnelio, bet pasaitas tebebuvo neperpiau- 
tas. Matyt, kaimietė buvo pati sau pri
ėmėja ir vis sakinėjo vyrui: tu pirma ap
klok vaiką, o vieta ir pasaitas teste sau 
.riogsp, nenubėgs. Tu duok man kruope
lę pasilsėt, .aš paskui susidorosiu...

Mulan’a su Auksuotąja Šilkine priėjo 
artyn, o Sunia su Amei’jyte žiūrėjo iš 

I tolo. Mulan’a tarė norinti prigelbėt kuo 
*nors. Vyras žiūrėjo, nustebęs, nuolai
džiai šyptelėjo ir paprašė kokio švaraus 
rūbelio kūdikiui. Auksuotoji Šilkinė tuoj 
lag, lag, lag, lag ir nubėgo. Netrukus 
atsinešė baltutėlį pasagalą. Mulan’a pa
sakė atnešt ir žirkles, bet gimdyvė nu
purtė galvą: ne, ji su šuke pasaitėlį per
plauna, tai sveikiau vaikui, o nuo žirk
lių, girdi vaikui da kas gali prisimest į 
bambą...

Tuoj jos vyras sukūlė dubenėli. Mu
lan’a išsirinko aštresnę šukelę ir atskyrė 
vaiką nuo čepčiaus. Gražiai apvyniojo • 
aplinkui per bambutę su atneštu Auksuo
tosios Šilkinės rankšluostėliu. Užmezgė 

, pasaito gale mazgą, ir vyras nubruko 
upelin. Mulan’a ten pat nusimazgojo,

rankas. Gimdyvė/su miela šypsą tarė:
—Taitai, tamsta tokia gerutė. Aš 

tamstelei ataduodu šitą vaikiūkštį, jei 
tik tamsta imsi. Mes jau ir taip per
daug turim burnų penėt, o čia nėr kuo 
peni, nuo bėdos bėgam. Čia tamstai bus 
geras berniukas.

Mulan’a sutiko iškalbingu gaivūs link
telėjimu. Motina priglaudė savo švie
žią sūnelį prie krūtinės, pabučiavo kak
ton ir padavė Mulan’ai su šilta motiniška 
šypsą:—Aš žinau, tai gera vaikiukui lai
mė.

Mulan’a atsisegė palaidinę ir laikė 
naują pilietį prie savo šilto kūno, kad ir 
jam būtų šilčiau. Atsisveikino ir ėjo 
viršun. O Sunia da kalbėjosi su kai
miečiais.—Pasakyk jiems mūsų krautu
vės adresą Hangčou’e, — riktelėjo ji Su- 
nia’i,—tai sugrįžę susieisim. Ji įspaudė 
Auksuotajai šilkinei delnan dešimtdole- 
rinę, kad ji paduotų motinai.

Ir paskui jie keliavo tolyn. Vežimu
ko vežėjas, sujaudintas to stebėtino įvy
kio, tarė:—Tamsta per dvi dienas pasi- 
ėfnei ketvertą vaikų. Neužilgo tamstai 
susidarytų ir šimtas. Jei visa Chinija 
būtų tokia, kaip tamsta, tai japonai nie
ko mums negalėtų padaryt. Jie gali iš
mušti ir milioną, o mūsų pasiliks dar 
449 milionai, ir kasdien gimsta vis dau
giau ir daugiau vaikų.

Auksuotoji Šilkinė ir Amei’jytė nešė 
kūdikį pakaitomis, o vežimuke sėdėjo 
vienerių metų berniukas ir devynerių 
metų berniūkštis, ir buvo padėti daiktai.

Kūdikis pradėjo verkt. Mulan’a paė
mė gniužtelį medvilnes, subarstė cuk
rum, suvilgė vandeniu ir, įsukusi nosinai
tės kampukan, davė kūdikiui čiulpt.

Tai buvo vakaras prieš Naujus Metus. 
Ir jie apsistojo šventykloj Tientai kalno 
apačioj. Gamtovaizdžiai stebėtinai pui
kūs. . Regračio pakraščiais stūksojo 
raukžlėti granito. kalnagūbriai, dalinai 
apkloti debesėliais.

Šventykla buvo pilna pabėgėlių. Vie
nok vyresnysis vienuolis, kaipo Hang- 
čou’o arbatnamio savininkus, priėmė 
juos į savo vidinį kiemelį.

Mulan’a paprašė medaus kūdikiui. 
Vienuolis davė jai net tris bonkas. Gul
dama, Mulan’a pasiėmė kūdikį prie sa
vęs. Kai naktį kūdikis pradėjo verkš
lent, ji su medvilnės gabalėliu suvilgė me
dum savo krūtų spenelius ir padavė kū
dikiui. Bežįsdamas kūdikis ir vėl už
migo. Malonūs virpuliukai glostė Mu
lan’ai širdį: džiugu jai buvo, jog, žindy
dama šitą kūdikėlį, ji tgera darė amžina
jai Chinijai, padėjo palaikyt gyvybę chi- 
nų tautos. Ir šitas mažulėlis jai atrodė 
kaip ir koks tautinio nemirtingumo ženk
las.

Išaušo puikus 11938 m. Naujų Metų ry
tas. Sunia pasiūlė da truputį dustert, 
kai šiandie tokia ženklinga šventė. Se
nis vienuolis irgi prašė da luktert.

(Bus daugiau)

pagalbos teikimo sergančia
jam, pasidaro nesmagumai, 
diskusijos, užgauliojimai. Tas, 
aišku, niekam naudon neina.

Manoma, kad įsteigimas 
specialio skyriaus užsitarna
vusių veikėjų paramai paša
lintų minimus netikslumus, ne
laimėje patekę nariai būtų 
tinkamiau aprūpinti ir pačios 
organizacijos prestižas pakil
tų, nes visuomenė matytų, 
kad iš tikrųjų yra verta ir la
bai naudinga priklausyti to
kiai organizacijai.

Čionai pateikiama tiktai 
mintis, kad reikėtų ką nors 
panašaus padaryti naujai at
sirandančios problemos iš
sprendimui. Lai tą mintį apta- 
taria, apsvarsto visi LDS or-- 
ganizacijos nariai ir Seimo 
delegatai. Lai padaro dar 
vieną didelį žygį pirmyn savo, 
didžiųjų ir prakilniųjų parei
gų eigoje.

nigų sumos neturi ir jos taip 
greitu laiku turėti negali, to
dėl to didžio žygio pravedi- 
mui mes juos skoliname pas 
savo prietelius ir nuosavo na
mo įsigijimo rėmėjus, kuriems 
vėliau ar anksčiau jie su pil
na-garantija bus grąžinami.

Broliai ir sesės lietuviai, 
pažangaus darbo vykdytojai 
ir rėmėjai! Mes jūsų troški
mą įvykdomo, užpirkome nu<T- 
sava narna — Lietuviu Liau
dies Namą, kurio mes visi taip 
troškome, ir jis yra taip mums 
reikalingas. Darbas, pirmieji 
žingsniai, jau pradėti, bet be 
jūsų stropios paramos — pa
skolos, mes jo tinkamai nej- 
vykdysime. Todėl per šiuos 
kelius žodžius mes, Argenti
nos Lietuvių Sąjungos Centro 
Valdyba, 
brangūs 
į aktyvią 
sidėti su
skola, kad mūsų pradėtas dar

na- bas būtų tinkamai įvykdytas.
i, po di-| Kadangi laikas trumpas, to-

į
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ROCHESTERIO MIESTO TARYBA IŠSTOJO PRIEŠ ŽMONES

savo

kelia 
visusIšmetė iš darbo 

ir išmatų surinkėjus 
kad jie nori įstoti j 
Mes turėjome masinį

Taip pareiškė mūsų miesto 
Komunistų Partija savo atsi
šaukime į žmones paremti 
Švaros Departmento darbinin
kų kovą už teisę turėti 
uniją.

Pas mus fašistai jau 
galvas, 
pelenų 
už tai, 
uniją.
susirinkimą visų unijų — CIO 
ir AFL, taipgi OPA darbuo
tojų. Visi pasižadėjo gelbėti 
tiems žmonėms. Turime peti- 

£■ cijas^^renkame parašus. Aše 
jau surinkau šimtus parašų, 
einu po stubas. Prašau patal
pinti į Laisvę šį atsišaukimą. 
Komunistų atsišaukime, sako:

“Fašizmo dvasia nužengė į 
|p Rochesterio Miesto Tarybą 

M Šią savaitę. Begėdiškai nepai
sydama darbininkų teisių nei 
žmonių interesų, republikonų 
administracija išmetė demo
kratinį procesą 
pravarė posėdyje specialį pa-į veiklos

f

bininkų iš jų darbų. Darbi
ninkai norėjo unijos: tai vie
nintelė priežastis. Tarybos 
veiksmas reiškia atėmimą pa
matinės teisės organizuotis. 
Tai dar ne viskas; Taryba at
sisakė išgirsti darbininkus ar 
organizuotų darbininkų pro
testus - užtarimą tie s išmes
tiems. Tai nėra demo etiška 
politika. Tai yra politika\re- 
akcijos ir fašizmo. . •

“Dėl ko tas dėjosi Roches- 
teryje šiandieną? Dėl to, kad 
darbininkų judėjimas pradė
jo rodyti naują pajėgą ir 
progresą R och esteryje. Ati
darą šapų industrijose darbi
ninkai iš naujo pradėjo domė
tis organizacija. CIO ir AFL 
parodė naują, stipresnės rū
šie vieningumą, stoja sykiu už 
žmonių reikalus tokiais klau
simais, kaip OIM gynimas. 
Tarp darbininkų taip pat pa
sireiškia budrumas , žiūrėti 

užtvorin ir pirmyn link nepriklausomos 
politiniai, numesti 

abiejų —tvarkymą, išmetantį 500 dar- smauglius . ryšius

kaip ži- 
įvyks didelis piknikas 

Mass, (birželio 9 
suvažiuos apylinkių 
ir svečiai ir tarsis’ 
reikalais, vaišinsis,

LDS Seimo Belaukiant
Bostonas — Amerikos pa

žangos ir nepriklausomybės 
lopšys; arba, kaip sakoma — 
Bostonas yra Jungtinių Vals
tijų Atėnai. Vienok pastarai-, 
siais keletu desėtkų metų čio
nai beveik nieko ypatingo ne
įvyko, visokios pažangos veik
lą susikoncentravo kur kitur, 
o čionai gyvenimas susistovė- 
jo konservatizme. Jokios di
desnės pažangos ir žymesnio 
lietuviško veikimo. dabar Bos
tone nesimato., Todėl toks is
torinės reikšmės svarbus įvy
kis, kaip būsiantis LDS 7-tas 
Seimas, kuris prasidės čionai 
birželio 10 d., lietuviams yra 
labai reikšmingas ir laukia
mas įvykis. Jau tik keletas 
savaičių beliko iki to svarbaus 
įvykio, laikas vis arčiau Sei- 

■mo bėga ir dabar yra laikas 
ruoštis tam nepaprastam įvy
kiui, s gerais sumanymais ir 
darbais.

r Seimo išvakarėse, 
rioma
Montello, 
d.), kur 
veikėjai 
bendrais 
darys planus LDS organizaci
jos ir visuomenės gerovei. h?a 
proga, reikėtų vieną kitą su
manymą ir per spaudą prisi
minti, kad Seimo eigoje galė
tų būti jie rimčiau pajudinti 
bei įkūnyti. čionai turima 
omenyje vėlesnis mūsų gyve
nime rimtas apsireiškimas, 
būtent, šelpimas mūsų judėji
mo pasižymėjusių veikėjų, 
kurie, sendami ir netekdami 
sveikatos, atsiduria sunkioj 
padėtyje ir būna reikalingi 
pašalpos. Tiesa, tokių dabar 
yra mažai, bet gali1 atsirasti 
ir daugiau, nes kasdien senat
vė , ir bejėgumas vis labiau 
visiems žiūri į akis.

Daugelis čionai mano, kad 
reikėtų tokių asmenų šelpimą 
sutvarkyti praktiškesniais pa
matais, t. y., įsteigti prie LDS 
tam tikrą specialį šalpos sky
rių, priediniai įmokant tam 
nustatytą mokestį, kad susida
rytų pakankama pinigų suma 
sušelpimui nelaimingų narių, 
ir kad *tokios paramos reika
lingi nariai galėtų automatiš
kai pereiti į šį skyrių, kai tik
tai netenka jie pajėgumo da
ryti pragyvenimo bei gydytis 

| savistoviai. Tuomet nereikėtų 
kiekviename panašiame atsi
tikime organizuoti komitetus 
ir kurti fondus, kaip kad šian
dien, pavyzdžiui, yra daroma 
sergančio clrg. Jono Burbos 
reikale. Visokių formalumų 
reikalavimai ir skirtumai nuo
monių, kaip tokį darbą dirbti 
sukelia ergelius draugų tarpe, 
delsia laiką ir užuot greitos

republikonų ir demokratų.
“Republikonų administraci

ja ėmėsi griežtų žygių bandy
me palaužti Rochesterio dar
bininkų judėjimo nugarkaulį, 
sutriuškinti pažadus demokra
tijos ir progreso mūsų mieste, 
atiduoti visą'galią atdaros ša- 
pos monopoliams.

> “žmonės turi atsakyti į tą 
reakcijos iššaukimą. Roches- 
teriečiai turi paremti išmestus 
iš darbo darbininkus visomis 
išgalėmis ir sudaužyti republi
konų žaidimą reakcija!...” 
šaukia pareiškimas.

Jau po šio atsišaukimo iš
leidimo republikoniš’fca miesto 
valdžia bandė dirbti su streik
laužiais ir policija. Virš 50 
unijistų areštavo. Darbininkai 
žada atsakyti generaliu strei
ku. R-tė.

J. J. KAšKIAUČIUS, m. d
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 '
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Apie Mirusį Mykolą Meliauskį.
Mykolas Meliauskis persisky

rė su šiuo pasauliu balandžio 
24 d. šių metų. Priežastis mir
ties — širdies liga. Mykolas 
buvo dar ne senas žmogus, ga
lėjo ilgai gyventi, jei ne nela
boji liga. Jis buvo gimęs 1887 
m. Naravo kaime, Ratnyčios 
parapijoj, Trakų apskr. Lietu
voj Mykolas paliko brolį Bal
tramiejų ir brolienę Meliaus- 
kienę, ir kelis pusbrolius Ame
rikoj. Lietuvoj liko ^yvi jo tė
veliai, 4 seselės ir vienas bro
lis, — tai buvo, dar prieš karą. 
O po karui nesusirašė su saviš
kiais. Į šią šalį Mykolas atvyko 
1905 m. ir beveik visą laiką 
gyveno Philadelphijoj. Aš pa
žinojau jį nuo 1930 metų. Buvo 
pažangus jaunikaitis, atsidavęs 
šelpti biednus ir visą progresy- 
višką judėjimą. Jei kam reikė
jo pinigiškos pagalbos, ‘ tai 
šaukdavosi į Meliauskį, o Jis 
niekados neatsisakydavo. Vieną 
kartą, būnant darbininkiškam 
parengimėlyje, jis priėjęs prie 
manęs ir sako: “Mr. Rainis, 
nupirkim mes abudu tą bačku
tę, tegul darbininkai užsidirba 
kelis centus saviems reika
lams.” Taip mes ir padarėm — 
parėmėm tą neturtingą drau
gystę.

Jis buvo palaidotas kariško
mis apeigomis, nes buvo pirmo 
pasaulinio karo kareivis ir pri
klausė Amerikos Legionui, tai 
ir jo grabą nešė ne artimi drau
gai, bet legionieriai.

Netekome’ brangaus ir nuo
širdaus draugo, laisvės rėmė
jo. Ilsėkis, Mykolai, svetimoj 
šalelėj, po žalia velėna, drėg
noj žemelėj, o mes pasilikę tę
sinį tavo darbus. J. S. Rainys. ____________ L--------------------

Argentinos lietuvių 
ir jos organizacijos 
ir dėjo pastangas, 

kad įsigijus nuosavą namą,
kuriame koncetruotųsi visas 
kultūrinis ir ekonominis veiki
mas ir būtų pažangiosios vi
suomenės progreso centras. 
Tam tikslui buvo daryta net 
keletas konkrečių žygių, bet 
dėl vienokių ar kitokių aplin
kybių tie užsibrėžimai nebu
vo įvykdyti į gyvenimą.

Nuosavo namo įsigijimo 
reikalai kas kart daugiau 
brendo ir darėsi nebeišvengia
mas, ypač dabartinio gyveni
mo aplinkumoj, kuomet po di
džių gyvenimo įvykių, pradė
ta nauji progreso žingsniai. 
Neatsižvelgiant į nepalankias 
sąlygas, ypatingai ekonomi
nes, paskutiniuoju laiku mūsų 
organizacijose ir jų prita
rėjuose vėl buvo iškeltas tas 
taip svarbus ir neatidėlioja
mas klausimas; nuosavo 
m o įsigijimas. Ir štai, 
džių pastangų, susikaupimo ir; dėl prašome draugus-es kiek 
turint visuomenės pritarimą J galint greičiau paskubėti 
buvo galutinai priimta, kad 
užpirkti tas namas, apie kuri 
jau seniai buvo manoma ir 
kuris daugumai yra pažįsta
mas : Pirmykščios buvusios 
“Talkos” ir “Momento” patal
pos, gatvėj Goncalvez Diaz 
1073, Buenos Aires. Kovo mė
nesio pabaigoje ^paskirtoji ko
misija užperka namą, pasira
šydama laikinąjį pirkimo do
kumentą ir įnešdama tam tik
rą pinigų sumą, o laike 40 

į dienų bus padaryti visi reika
lingieji pirkimo dokumentai 
ir reikės sumokėti visi pinigai. 
Namas kainuoja 32,000 pesų, 
o su visais dokumentais ir ki
tokiomis išlaidomis susidarys 
iki 33,000 pesų. Didelė pinigų 
suma, ypač mums ir tokiu 

■trumpu laiku, bet yra didžios 
i viltys ’tuos sunkumus nugalėti.

Namas jau užpirktas, dar- 
i bas varomas pirmyn ir tą pa
darė pažangiosios organizaci
jos, inspiruojamos plačios mū
sų visuomenės. Tam tikslui — 
namo nupirkimui sukaupiamos 
visų ir visos jėgos, ’ bet to 
didelio ir atsakomingo darbo 
pravedimas ir vadovavimas 
paskirtas Argentinos Lietuvių 
Sąjungos “Laisvoji Lietuva” 
Centro Valdybai. Kaip Argen
tinos Liet. Sąjunga, taip kitos 
organizacijos tos stambios pi-

su 
savo paskola, kad nesusitruk- 
dytų pirkimo eiga, už ką iš 
anksto draugiškai dėkojame. 
Į talką didžiam darbui!

Argentinos Lietuviu 
Sąjungos Centro 
Valdyba.

(Iš argentiniečių “Vienybės”)

Anglijoj susidarė netekėju
sių moterų organizacija — 
—National Spinsters Pensions 
Association, su 150,000 narių. 
Jų vyriausis reikalavimas yra 
pensijos nuo 60 metų am
žiaus. Jos aprokųoja, kad iki 
60 metų, nuolat dirbdamos, 
gana nudirbo.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

r

LIETUVIŠKAS KABARETAS

NOTABY 
PUBLIC

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
Geriausias Alus Brooklyne

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

<♦>

<!>

<

<!>

<!>

<♦>

<!>

>

I.I’ I ■ iMitt HiiįV'iįfo.t

Liet iiviŲ Kuro Kompani j a
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-166J

GREEN STAR BAR & GRILL

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

TELEPHONE
8TAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

. būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Si
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Rimantas ir Račkauskas labai susidomėję musų Li
teratūros Draugijos steigiamu Centraliniu Literatūros 
Archyvu. Jie įteikė man laišką su nurodymais, iš ko 
tas archyvas maždaug turėtų susidėti. Patarimai labai 
naudingi. Pavyzdžiui, jie pataria, kad mes stengtumės 
surinkti, kiek galima, svarbesnius originališkus veikėjų, 

- rašytojų, visuomenininkų laiškus, jų kūrinių rankraščius, 
taip pat visas angliškas knygas, išleistas apie lietuvius 
arba Lietuvą, kurias tiktai galima Amerikoje gauti. Jie 
tikisi, kad tasai mūsų archyvas, kai bus sutvarkytas, bus 
atsiųstas Kaunan.

Aplankėme Salomėjos Nėries kapą ir nusitraukėme 
prie jo paveikslą, dėl atminties. Žymioji poetė palaidota 
prie Muziejaus sienos parke. Būsiąs pastatytas gražus 
paminklas. Venclova sakė: Mūsų mylimosios poetės lai
dotuvėse dalyvavo beveik visi Kauno žmonės. Mačiau 
pats, kaip daugelis žmonių verkė, lydėdami josios kars
tą ir čia parke. Iš širdies mylėjo ją ir tie žmonės, kurie 
josios asmeniškai nepažino.

.W'

Prie poetes Salomėjos Neries kapo Kaune. Kairėje 
paveikslo pusėje Povilas Rotomskis, o dešinėje— 

rašytojas Antanas Venclova.
Taipgi aplankėme Dariaus ir Girėno kapą.

Binghamton, N. Y
ALDLD 20 kuopos susirin

kime, gegužės 10 d., pravesta 
eilė svarbių tarimų įvairiais 
klausimais.

Skaitytas draugų brazilie- 
čių per dienraštį Laisvę atsi
šaukimas, prašantis, kad ame
rikiečiai jiems užprenumeruo
tų keletą dienraščio Laisvės 
prenumeratų. Nutarta paau
koti iš kuopos iždo 10 dol.

Nutarta užsimokėti prenu
merata Liaudies Balsui, kuris 
ateina į Recreation Kliubą, 
315-17 Clinton St., kur gali
ma visiems atėjus pasiskaity
ti ir sužinoti apie Kanados 
lietuvių gyvenimą ir veikimą.

Nutarta pasveikinti Vilnies 
šėrininkų suvažiavimą ta pro
ga aukoti iš iždo 5 dol. ir- na
riai aukojo sekamai:

A. Zmitra $2.
Po $1: P. ir St. Jasilionis, 

II. žukienė, J. ir M. Kozlovs-

J. Romei- 
delegacija 
kad sykiu 
delegatais,

žudė du broliui Fergusonus, 
—jis turi būti teisiamas!” Bu
vo ir daug kitų reikalavimų.

- Gegužes 9 d. įvyko masinis 
protesto susirinkimas, A. M. 
E. Zion bažnyčioje. . Kalbėto
jai buvo: republikonas mies
to majoras Walker B. Lans- 
bery, kunigas Roosewelt N. 
Scott, Robert Johnston, vete
ranas, nuo Komunistų Parti
jos, Norman Darion, vetera
nas, iš New Yorko, Freeporto 
Komiteto narys. Visi kalbėto
jai reiškė protestą ir reikala
vo nubausti policininką prasi
kaltėlį.

Kalbėtojai aiškino, kaip 
dabar Amerikos imperialistai 
ir jų agentai siekias) mūsų 
kraštą įtraukti į naują karą, 
ir kad kiekvieno amerikiečio 
yra pareiga kovoti už taiką, 
už geresnį darbo žmonių gy
venimą.

Aukų bylai vesti surinkta I ko,
$82.75.

Su Venclova ir Rotomskiu prie Dariaus ir Girėno 
kapo Kaune.

O Valstybinėje Centralinėje Leidykloj, kurios direk
torium yra didelis optimistas ir energingas darbuotojas 
Glemža, tapau apdovanotas dideliais glėbiais knygų, pas
kutiniais laikais išleistų Lietuvoje. Tik dabar galvoju, 
kaip sunku bus jas parsivežti Amerikon.. Bet stengsiuo
si parsivežti, nes jos mums labai reikalingos. Nors ėmiau 
tiktai po du egzempliorių kiekvienos, tačiau pasidarė di
delis “vežimas”...

Rytoj jau priseis Kauną apleisti, bet dar būtinai tu
riu pamatyti du žmones—žymųjį artistą Kiprą Petrauską 
ir Kauno Universiteto rektorių prof. Pureną. Pas pir
mąjį važiuosime rytoj, bet Purenus nusitarėme užklupti 
iš netyčių, dar šiandien.

Pasakyta—padaryta. Radome Pureną jau atsikėlu
si iš lovos ir jau buvusį nu vykusį į universitetą pasita
rimui. Buvęs jį užklupęs “šaltis,” ar koks kitas negala
vimas. Gydytojai įsakę keletą dienų Ibvoje gulėti ir žmo
gus turėjęs įsaką išpildyti.

Purenai jau nebe jauni žmonės, bet tebėra veiklesni 
už daugelį daug jaunesnių. Daug išsikalbėjome apie ša
lyje esamus sunkumus ir Lietuvos žmonių pergyventus 
baisius karo vaizdus.

Labai malonu man buvo susipažinti su šiais senais 
ir garsiais Lietuvos visuomenininkais. Jie ir dabar giliai 
įsitraukę į Tarybinės Lietuvos atstatymo darbą.

Pas juos radome Purėnienės brolio Vienožinskio duk
relę Niolę. Ji antrus metus mokytojauja mergaičių gim
nazijoje. Tai esanti didžiąusia gimnazija visam Kaune, 
šiuo tarpu turinti virš aštuonius šimtus mokinių. Jauna 
mokytoja esanti pasiėmus išversti iš francūzų kalbos 
Anatole France romaną, kurį išleis valstybinė leidykla.

Purenai mus skaniai pavaišino. *
Atėjo Kauno-Universiteto studentų komiteto pir

mininkas Jonas Čepinskas. Tai veiklus jaunuolis. Jis 
įteikė parvežti į Amerikos lietuvius jaunuolius laišką. 
Jie norį palaikyti su Amerikos lietuviais ryšius. Jie ypa
tingai norėtų, kad mes atsiųstumėme Lietuvon sportinin
ką jaunuolį, kuris pamokintų juos lošti “beizbolę” ir 
“golfą.” Jie labai norėtų, sakė studentas Čepinskas, iš
mokti tuos du amerikiniu sportu.

Sakiau, kai sugrįžęs pasikalbėsiu su mūsų jaunuo
liais, jei tik bus galima, žinau, jie stengsis jų pageidavi
mą patenkinti.

Po 50c: J. Kireilis, M. Liu- 
zinienė, A. Žemaitienė.

P. Kastravickas 35c.
Po 25c: A. Navalinskas, J. 

Skrebis, P. Grinius, K. Juo- 
zapaitienė, M. Bekerienė, A. 
Maldaikienė, F. Maldaikis. 
Viso $13.60. Aukas rinko A. 
Žemaitienė ir St. Jasilionis.

Freeportui Teisėtumo Iška- 
riauti Komitetas kvietė kuopą 
prįsidėti prie bendro veikimo. 
Nutarta ir išrinkta delegatė 
bendrai ^veikti apgynimui neg
rų teisių ir reikalauti, kad 
gub. Dewey paskirtų specia
li tyrinėtoją, kas dėl nušovi
mo dviejų brolių, Fergusonų, 
kadangi lokalinė valdžia ne
siima reikalingų žygių nubau
dimui policininko 
kos. Mūsų miesto 
nuvyko į Albany, 
su visos valstijos
bendrai įteikti gubernatoriui 
Thomas E. Dewey piliečių pa
rašus su reikalavimu, kad jis 
imtųsi žygių patraukimui at
sakomybėn policininko už jo 
kruvinus darbus.

Kadangi gubernatorius De
wey nepasirodė priimti dele
gacijos, tai delegatai atlaikė 
susirinkimą. Eilė kalbėtojų 
pasakė kalbas ir susirinkimas 
nutarė dar smarkiau dirbti 
savo kolonijose ir sakė, mes 
neleisime gubernatoriui Mr. 
Dewey nepaisyti šio reikalo. 
Delegatai pikietavo guberna
toriaus namą. Buvo daugiau 
kaip 200 žmonių.

Demonstrantai nešiojo pla-1 
katus su užrašais: “Guberna
torius Dewey turi tuojau veik- N. 
ti, kad pastoti kelią negrų [sius, 
lynčiavimui!” “Romeika nu-

Dėl Ko Ploja?

Adam
ŠIAUDINĖMS
Adam šiaudinės skrybėlės gauna 
delnų plojimo už stylių, nupynimą, 
formą ir pritikimą. Ateikite šian
dien 'ir pamatykite didelį rinkinį 
mūsų modelių ir spalvuotų kaspinų. 
Jūs norėsite vienos jų!

Man patinka vyras, 
kuris nešioja

ADAM SKRYBĖLĘ

$1.95 iki $7.50

(Daugiau bus)
Yra Krautuvė Jūsų Kaimynystėje.

(128)

MERGINOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Nuolatinis Darbas. Linksma Aplinka 
VIRŠLAIKIAI 

Muzika Laike Darbo 
Cord-Way Products, Ine. 

.86-20 38th St., Long Island City 
l-nas blokas nuo Ind. subvės, 36th St. stoties.

(125)

Penktas Puslapis

REIKALINGOS MOTERYS

tik

(123)

KRISLAI

11

PRANEŠIMAI

DAILYDĖS
HOUSING PROJECT

yra

(127)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Brian d o, tam 
ir Tautų Ly-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

48 VALANDŲ SAVAITE

NUOLATINIS DARBAS

PATYRUSIOS 
VIENA ADATA 
OPERATORĖS

PRIE DRESSES IR BLOUSES 
REIKALINGOS DIRBTI 
LENGVAS MALONUS 

DARBAS
GEROS ALGOS 

kreipkitės“
MURIEL DRESS

625 LINDEN 
BETHLEHE

liaudis, kuri myli laisvę ir tai
ką, turi daugiau jungtis kovai 
pųieš karą, — kovai už taiką.

RŪŠIUOTOJAI
VILNONIŲ SVETERIŲ ATMATŲ

, Turi Būt Patyrę 
Gera Alga. Nuolatinis Darbas

APTEKAR KNITWEAR CO.,
46 Canal St., New York City.

(123)

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo Dr-vė rengia 

pirmų metinj pikniką savame par
ke, Winter St., ant Keswick Rd. 
Įvyks geg. 30 d., ir birželio 1-2 dd. 
Pradžia pirmą valandą dieną. Pra
šome dalyvauti, turėsima gorų val
gių, gėrimų. Gera muzika šokiams 
ir visokio sporto. — Kom. (125-126)

MERGINOS
Lengvas, paprastas fabriko darbas
PRADŽIAI 60C Į VALANDĄ '

Vakacijos ir šventės apmokėta
KREIPKITĖS

PETER DOUBRAVA & CO.
26 SOUTH 6TH STREET

BROOKLYN
(Priešais Williamsburg Tiltą)

REIKALINGI
SKALBYKLOS DARBININKAI

VYRAI mazgojimo kambariuose. 
MERGINOS prie flat darbo, prosi- 
jimo ir marškinių departmentui. 
Taipgi high school mergaitės viršaus 
16, popietiniam darbui. Kreipkitės— 
PEMBROKE LAUNDRY

& CLEANERS
396 Madison Ave. 
Bridgeport, Conn.

EET 
PA.

HELP WANTED—FEMALE I HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

Kreipkitės 
VETERAN HOUSING 

PROJECT
J. W. BISHOP CO 

500 North Lake Ave. 
WORCESTER, MASS.

Molotovas Pareiškė, 
Byrnes Suardė 
Paryžiaus Konferenciją

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
paskiras, viena kitai prie
šingas sutartis, pareiškė 
Molotovas.

Kiti irtumai
Sovietai reikalavo 

$100,000,000 atlyginimo 
Italijos už karinius nuosto
lius, ir tai ne pinigais, bet 
italų pramonės dirbiniais. 
Amerikos delegatas Byrnes 
tam priešinosi, nors šimtai 
tūkstančių Italijos kariuo
menės daug daugiau nuos
tolių padarė Sovietam. Ita- 

llai išvien su naciais, be kit- 
sunaikino Sovietinės

Baltarusijos sostinę Minską 
ir Sovietu Ukrainos did
miestį Charkovą.

Bet Anglija ir Amerika 
jau kelis bilionus dolerių įs
itraukė iš Italijos už ameri- 
Ikonų ir anglų armijų užlai
kymą tame krašte, kaip

H. Žukas.

Iš A. Bimbos Prakalbų
Buvo susitarta parašyti vie- (priminė Molotovas.

na korespondencija ir rašan- ( Paryžiaus konferencijoje 
čiam pavesta parašyti. Ka-1 sovietine delegacija reikala- 
dangi jau dalis koresponden-!vo prijungt talkininkei Ju- 
cijos tilpo, tai čia telpa auko- ig0SĮavijai Trieste uosta-

i miešti ir aplinkinę Venezia 
' 'Giulia sritį. Tam priešino- 

Isi Byrnes ir Anglijos atsto- 
i vas.

g. | Sovietai išvien su Franci- 
Sja siūlė pavesti pačiai Ita-

L. (Ii j ai tvarkyti Libiją, buvu-| 
r. šią italų koloniją šiaurinėje1 

i Tautų i 
iki J 

paruošta [ 
Byrnes i 

su tuom!I 
persiver- 
Tada jis

tojų vardai.
Komiteto žinioje, aukojo:
B. R. černauskai $100.
J. H. Stančikai $50.
A. M. Arlauskai $27.
Po $26: M. Severinas, 

Gendrėnai.
Po $25: G. N. švedai, J. ' 

Totoriai, W. A. Lekavičiai, ’ 
Barauskas, LDP Kliubas, LLD Afrikoje, Jungtinių 
50 kuopa, J. G. ir A. Labei- [ vyriausioje vadovybėje, 
kai ir P. K. Andrašūnai.
' A. Paužia $20.

Po $11 : Myer Sefkin,
M. žemaičiai, J. Welikis.

Po $1.0: J. ir M. Zinkai 
Juozas Yanches, J. ir J. Mal 
daikiai, 
Budriai
K. ir J. Snaideriai.

Po $6 : J. Andruskevičius, J. (
K. žemaičiai, J. Barzdaitis
Greibus, F. ir N. Baltakiai
Rinkevičius, P. Čereška, F. i

Kurkulis.
Po $5: Juozas 

Alck. Kazakevičius, 
kas, P. Vaivodiene,

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Po pirmo pasaulinio karo 

kapitalistinių*' valstybių valdo
nai veidmainiavo apie dešimts 
metų, kalbėdami, kad jie “ne
nori karo,” kad “nebus naujo 
karo.” To pasekmėj gimė ka
rus pasmerkiančios , sutartys, 
kaip Kelloggo - 

j buvo garsinama

SUTAISYMUI 
KUMPIO 

DEŠRUKIŲ 
Departmentuose 

NUOLATINIS DARBAS 
su 

GERA ALGA ‘
Kreipkitės j Superintendent 

8 A. M. iki 11 A. M. .

MERKEL, INC. 
94-11 Sutphin Blvd. 

Jamaica, L. I.
_______________ _____________________ (124) 

REIKALINGOS
APAČIŲ APDIRBĖJOS 

ir Vingiuotojos
Šioks-Toks 'Supratimas Apie Mašinas 

Pagelbėtų.
Jei nepatyrusios prie Felling Mašinos ir 

Pinker, Tai Mes Jus Išmokysime.
Taipgi Reikia 

VALYTOJŲ 
PATIKRINTOJ U 

ATRINKRJŲ 
Patyrimas Nereikalingas 

Nuolatinis Darbas dera Alga 
K reipkitės 

FAIRFIELD DRESS CO., . 
785 Main St., Bridgeport, Conn.

(ite)

PATYRUSIOS IR MOKINĖS 
PRIE VIENA IR DVIEM 

ADATOM MAŠINŲ 
NUOLATINIS DARBAS 

BONAI 
NEMOKAMAI BLUE CROSS 

MEDIKALIS APTARNAVIMAS 
VAKACIJOS SU ALGA 

LEHIGH UNDERWEAR 
MILLS, INC. 

MAIN STREET 
COOPERSBURG, PA.

PHONE COOPERSBURG 970 
(126)

prisidengimo 
šaltakraujiškai 

prieš Sovietų 
“komunistus,”
demokratiją! 

rengiasi! Tam

Dabar ii’ to 
i nėra! Atvirai, 
[rašo už karą 
Sąjungą, prieš 
prieš liaudies 
Atvirai prie jo 
pakinkyta turčių spauda, tam 
zu ja po pasaulį ponai Church- 
illai ir Borai, tam stengiasi 
pakinkyti ir Jungtines Tautas. 

(Negana to, Anglijos delega-|Tas parodo, kodėl Amerikos 
(tas reikalavo net dalį Ethi- 
! opi jos perimt į Anglijos 
(globą, ir Byrnes riekritika- 

Shopes, VO to anglų imperialistų pa- 
I. DauJsimojimo.
Katrina ( Molotovas nurodė į Ame-j 

Bilska, Helen Knataitis, Bar-|rikos ir Anglijos politikie-Į 
bora Dilis, Mr. ir Mrs. Joseph įriti reikalavimus apjuosti:

rta kolonija bus 
nepriklausomybei.

■iš pradžios, taipgi 
sutiko, bet paskui

i te į Anglijos pusę.
j kartu su anglais siūlė pas- 

Pza1s\1?1,1’ i • kelbti neva Libijos nepri- 
a inaus va1’(klau^omybę, tačiaus, laiky

ti ten Anglijos kariuomenę.
ir

ELIZABETH, N. J. 
Bus rodoma, filmos iš Lietuvos, 

Stira, Paulina Sedvick, G. Sa-'visą pasaulį savo karo lai-^cg. 31 d., Liberty Hali, 269 Second 
! [St., 7:30 v. v. Kviečiamo vietinius ir

’ iš apylinkės dalyvauti. Įžanga vel
tui. Lietuvai Pagalbos Teik. Kom.!
Elizabetho Skyr. (125-126). ’

vage, J. Severinas, Mr. ir Mrs. 
P. žirgulis, P. ir A. Baronai, 
M. Uaida, Vincas Lastauskas, 

Yurėnas, Antanas Barta- 
Jonas Šatas, K. A. Žu

kauskas, Jurgis Mockevičius, 
Charles Steffon, Kazys Vai- 
voda.

Po $2: Stasys Navinskas, 
Emma Usevičienė, L. šlekis, 
W. Adams, J. S. Palapis, Mr. 
ir Mrs. Smith.

Po $1: J. Motiejūnas, Thel
ma Malinauskas, V. Malaus- 

, M. Gedraitis, 
, A. Bernius, 

Davidonis, Mrs. A. Ba- 
A* Walentiene, J. 

Baronas, Rimkus, G. Vai
tas, J. Pabijauskas, J. Butkus, 
V. Novick, J. Perevičius, Gie
draitienė, 
Yurkštas, 
Duobienė, 
nekatienė, 
Mockienė,

Kad išvengus atkartojimo 
vardų aukojusių per abudu 
vakarus, tai bandėme sudėti 
į daiktą. Tad pasidarė dides
nės aukos, palyginus' su pirmu 
vakaru.

Viso stambesnėmis aukomis 
sudėta $749. Smulkių $25.30. 
Viso $774.30.

’ Jeigu būtų keno vardas 
praleistas arba ne taip užra
šyta, kaip esate aukavę, tai 
p ranešk i te č o rn ausk u i.

kieno, P. Kiškis, 
Jonas Mateikis, 
Mrs.
samania,

Ciganevičiene, P. 
J. Markevičius, E. 
V. Buliene, J. Bo- 
A. Ivonaitiene, A. 

D. Valtiene, Sr.

vynų ir lėktuvų bazėmis, į 
neva saugumui užsitikrin
ti. Čia Molotovas užklausė:

“O kokiam Amerikos sau
gumui .reikia karinių bazių 
Islandijoj ?”

(Islandija yra jūrų ir oro 
kelyje į Sovietų Sąjungą.)

Amerikos delegatas Byr
nes piršo Jungtinėms Tau
toms pavesti galutinąjį tai
kos sutarčių sprendimą. 
Molotovas užreiškė, jog tai
kos sutarčių klausimai nie
kuomet nebuvo skirti Jung
tinių Tautų organizacijai, ir 
Byrnes šduo pasiūlymu nori 
tik “dar daugiau padaryti 
spaudimo ir grūmojimų 
prieš Sovietų Sąjungą.”

Sovietai negalėjo priimti 
ir Byrnes reikalavimo su
šaukti atskirą konferenciją

PATERSON, N. J.
Amerikos Lietuvių atstovas, 

Bimba grįžo iš Lietuvos, tad 
rengiama masinis .mitingas birželio
1 d., 7:30 v. v., kuriame jis kalbės. 
Ateikite visi į šį susirinkimą/ išgirsite 
apie savo artimuosius kaip jie dabar 
gyvena Lietuvoje po karo audrų ir 
ko jiems dabar daugiausia trūksta. 
Įžanga nemokamai.

Birželio 2 d., 6:30 v. v. bus rodo
mos filmos iš Lietuvos, kurias par
vežė A. Bimba. Matysite Lietuvos 
žmonių gyvenimą ir kaip pasiskelbė 
Lietuva Tarybine ir -Vilniaus išvada- 
vymas. Filmas rodys G. Klimas iš 
Brooklyno. Abu parengimai įvyks S.’j j nu. ii 1^,11 j kj.

,v. _ - . . i Bakanausko saloje, 62 FayaeUe St.
lapkričio menesį dėlei tair visus kviečia aldld 84 kp.
kos sutarties su Vokietija, 
kuri dar neturi nė bendros 
savo valdžios.

Molotovas taipgi kritika
vo amerikonų ir anglų in
tencijas įgyti vyravimo tei
ses Dunojuje ir visoj eilėj 
šalių, kurių žemė prieina 
prie tos upės.

(124-125)

Č.

ANT PARDAVIMO
Šaltu vandeniu namas (Fiat). 6 šeimynų, 

po 4 kambarius šeimai. Arti Broadway ir 
McKibben St., Brooklyne. Apartmontuosc yra 
sudėti toiletai. įplaukos $1,200. KaintU$4,200. 
Ant išmokėjimo. Dėl platesniy informacijų 
adresuokite: . .

A. E. HUTSON,
78—-8th Ave., Brooklyn, N. Y.

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.
I P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

McKEES ROCKS, PA.
•Lietuvai Pašalpos Teiginio Komi

tetas, Pittsburgh© ir apylinkes skyr. 
ruošia vakarą, kur. bus rodomi kru- 
tamieji ir kalbamieji paveikslai iš 
Sovietų Sąjungos. Paveikslai bus 
žingeidūs, tad kviečiame visus daly
vauti, būsite užganėdinti ir tuom 
pagelbėsit tėvynę Lietuvą, nukentė
jusią nuo nacių, nes visas pelnas ski
riamas Lietuvos pašalpai. Ateikite j 
Liet. Pašalpinės Dr-jos Namą, 424 
Locust St., geg. 30 d., 7:30 v. 
Frank Imbras, Kom. narys.

(124-125)

PAPRASTI DARBININKAI
• ir

VYRAI ABELNAM DARBUI
NUOLATINIS DARBAS 

i GERA ALGA 
Viršlaikiai 

Jei Pageidaujama 
Geros Darbo Sąlygos 

Kreipkitės
REICHARD-COULSTON

Ine.
Mauch Chunk Road 

Bethlehem, Pa.
(120

did

I 1 
1

•. 1

v.

WATERBURY, CONN.
Pirmutinis piknikas šį pavasarį 

Lietuvių Laisvo Kapinyno įvyks bir
želio 2 d., Liet. Parko? už Lakewood 
Ežero, Chestnut Hill Rd. Pradžia 1 
vai. dieną. Šokiams gros Victor Ki- 
dulos orkestrą nuo 3 vai. dieną iki 
8 v. v. Bus gerų gėrimų ir skanių 
užkandžių. Kviečiame visus vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti, paremti 
Lietuvių Laisvės Kapinyną. — Ren
gėjai.

REIKIA STALIORIŲ
Turi būt patyrę prie 

BEFORE SPRAYING HAND 
. SANDING 
Nuolatinis Darbas

MT. VERNON CABINET CO.
47 SOUTH 5TH AVE.
MT. VERNON, N. Y.

Telephone MT. VERNON 7-4366
(124)

.‘ILS

(124-125)

(123)

ALUMINUM FOUNDRY 
Moulderiai Prie Jolt Squeezers.

BASIC APPLIANCE CO., 
2787 E. 14th ST., BROOKLYN

Ml
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Veteranu Atydai

Tremont

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

WARNER BROS, nepapraata drama
BETTE DAVIS

Dvigubai žavinti dviguboje jos rolėj!

‘A STOLEN LIFE’
•u GLENN FORD • DANE CLARK 

WALTER BRENNAN 
CHARLIE RUGGLES

HOLLYWOOD stAY
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

Warner Bros, pulki lengvoji 
komedinė drama!

‘ANN SHERIDAN • DENNIS MORGAN 
JACK CARSON • ALEXIS SMITH 

JANE WYMAN

‘ONE MORE TOMORROW’
♦ Ir dar dideli asmenų vaidinimai scenoj 

Tommy Tucker ir Jo Orkestras 
Ir Steve Evans 
THE CHORDS 

THREE ROSS SISTERS
STRAND BR0ADWAY OAIVIIW ir 47TH ST.

su-

reikalą

raštinės

Munici-

Broome

ir 3rd

Queens

daugel žmonių, mėgs- 
klausyti prakalbų. Pra- 
dabar čia gali' taipgi

Trečiadienis, Geguž. 29, 1946

NiHvYtrko^zW/zfriZiniiH
Lindeniečiy Parkas 
Progresuoja

Gegužės 26 d., susirinku
sieji į LDS Trečios Apskri
ties pikniką nustebo, kada 
pamatė pasikeitimus Lithuani
an Liberty Parke, 340 Mitch
ell Ave., Linden, N. J. Parko 
savininkai,/pastatė puikią šo-

PASVEIKINKIM garsius rašytojus, 
ŽYMIUS AMERIKOS DRAUGUS; BŪKI

ME GARDENE 29-TOS VAKARĄ!
šiomis dienomis Jungtinėse 

Valstijose lankos paskilbę Ta
rybų Sąjungoje ir visame pa
saulyje garsūs trys Tarybų 

; rašytojai, karo ko
respondentai, kurių galinga 
plunksna padėjo greičiau pri
artinti mūsų pergalę, išgelbė
jo, sutaupė tūkstančių karių 
gyvastis ir sveikatą.

Tie garsieji trys, 
amerikiečių svečiai, bus new- 
yorkiečių masiniai pasveikinti 
šio trečiadienio vakarą, gegu
žės 29-tą, Madison

Kada choras dainuo- Į Gardene 8th Avė. 
sau sėdėk, kur sėdėjai 1^-’ New oi e.

ir klausyk malonių! Lietuviai, tikimasi, 
skambesio. Su prakal- bus skaitlingais dalyviais to 
taip pat. šiais laikais masinio pasitikimo didžiųjų 

svečių karo korespondentų, 
rašytojų, autorių. Jais yra:

Ilya Ehrenburg 
Konstantin Simonov 
Maj. gen. Mikhail 

nojv.
Juos pasveikins 

taip pat paskilbę 
čiai: .

Joseph E. Davies 
Senatorius Elbert 
Leland Stowe / 
Sholem Asch 
Corliss Lamont ir kiti.
Taipgi kalbės Andrei Gro

myko, Tarybų Sąjungos atsto-

kiams vietą atvirame ore. Ku-4sąjungos 
4- ZX V Y l \ 11 t f ZX V-X 1 WY 1 r» 1 1 1 ' 1rie ten yra buvę pirmiau, 

no, 
ant 
gan 
mo. 
pat 
suolai po puikiais 
ten pat ir šokiams didžiausia 
ir puikiausia vieta.

Ir iš kito atžvilgio dabar 
tas parkas geresnis ir paran-i 
kesnis. 
ja, tu 
parke 
dainų 
bomis 
turime 
tančių 
kalbų 
sau klausyti sėdėdamas po di
džiuoju medžiu, kada kalbė
tojas kalba pastogėje per gar
siakalbį. r

šiame parke atsibus ir 
ALDLD 2-ros Apskrities pik
nikas, su dainomis, prakalbo
mis ir šokiais, 16 d. birželio 
(June). Kas, kas, bet jaunieji, 
tai neturėtų atsisakyti atvykti 
į šitokią puikią ir atviro oro 
šokiams vietą. Jeigu ir lytų ir 
tai gali čia šokti, kaip tie sa
ko, kaip durnas, nes didžiau
sia stogas uždengia visą šo
kiams vietą.

A. Gilmanas.

kad šokti reikėdavo lipti 
aukšto, kas padarydavo 
daug be reikalo lipinėji- 
Dabar to nereikia — ten 
parkas, ten pat stalai ir 

medžiais,

Virš 50,000 veteranų, 
grįžusių iš tarnybos po praei
tos registracijos balsavimams, 
negalės balsuoti pirminiuose 
(nominaciniuose) balsavimuo
se — primaries, — jeigu ne
nueis asmeniškai į savo ap
skrities raštinę užsirašyti (to 
enroll) partiniais balsuotojais.

Užsirašyti galima bile ka
da nuo dabar iki liepos 20-tos. 
Primary diena šiemet bus rug
pjūčio 20-tą.

Priminkite apie tai savo ve
teranams. Politikieriai yra 
daug kuo prasikaltę vetera
nams, jie bevelytų, kacj vete
ranai nedalyvautų nominaci
jose, tad, galimas daiktas, 
kad komercinė spauda to fak
to daug negarsins, veteranai 
gali nesužinoti apie 
jiems užsirašyti.

Rinkimų Tarybų 
yra:

Brooklyne — 600 
pAl Building, Borough Hall.

New Yorke — 400
St.

Bronx
Ave.

Queens — 120-55* 
Blvd., Kew Gardens.

Richmond — 313’ Borough 
Hall. '

Raštinės būna atdaros nuo 
9 ryto iki 4 po piet ir šešta
dieniais lig pietų.

*

*< Pastangos Leisti Traukinius 
su Streiklaužiais Nevyko

žymių

Sq u are 
ir 50th

taipgi

Galaktio-

kalbomis 
amerikie-

Thomas

vas United Nations Saugumo 
Taryboje.

Jarmila Novotna, čechosla- 
vė Metropolitan Operos so
prano, dainuos šiam mitingui.

Novotna pirmu kartu dai
navo Amerikoje 1940 metais 
ir bematant iškilo į aukštu
mas. Sveturgimė, motina dvie
jų vaikų, dainininkė, tačiau, 
spėjo užvaldyti veik kiekvie
ną soprano rolę francūziškose 
ir itališkose operose. Vienok 
jinai ketina grįžti į savo gim
tąją Čechoslovakiją, paauko
ti savo laiką pagelbėti atkur
ti savo tėvynės kultūrinį, mu- 
zikališką gyvenimą. Bet, pirm 
sugrįžtant, jinai pareiškė pa
geidavimą pridėti savo balsą 
už pastovią taiką pasaulyje. 
Ji pareiškė:

“Aš manau, kad tas Garde- 
no mitingas duos man progą, 
pirm sugrįžtant į tėvynę, dai
nuoti dainas, kurioms aš gi
liai Įsitikėjus — dainas tai
kos ir , naudingo gyvenimo.”

Ir visi mes, kurie norime 
pąreikšti balsą už taiką ir 
naudingą gyvenimą, būkime 
Gardene gegužės 29-tos vaka
rą. Pradžia 7:30. Pribūkite 
anksti. Įžanga nuo 60c iki 
$3.60. Dar turi gerų tikietų 
po 60c ir po 75c.

Sekmadieniui Visi Turime 
Svarbų “Deitą”

Sutartis susitikti ir bendrai 
dalyvauti su aštuoniomis kito
mis tautomis, išgirsti jų ir mū
sų žymias meno jėgas, tai no 
juokeliai. Tos sutarties išpil
dymas šimtu nuošimčių turės 
didelės reikšmes į mūsų su to
mis tautomis santykius dabar
tyje ir ateityje. O kam gi ne
žinoma, kad ypatingai mūsų 
gadynėje tarptautinių santy
kių gerumas labai svarbu iš
laikymui demokratijos ir įstei
gimui pastovios taikos.

Bendras Tautų Festivalis— 
Koncertas Įvyks:

Šį sekmadieni, birželio 
(June) 2-rą, didžiojoj Man
hattan Center, 34th St.

. 8th Ave., New Yorke, 
džia 2 vai. po pietų.

Kelrodis:
Prie pat durų priveža Inde

pendent subvės 8th Avė. lini
ja, tik blokas nuo IRT 7th 
Avė. linijos, du blokai nuo 
BMT Broadway linijos (pro 
Macy’s krautuvę).

Programoje Dalyvaus:
Aido Choras, vadovybėje 

Jurgio Kazakevičiaus
Edward Attarian — barito

nas (
Lillian Jameson—soprano 
Latvių Unity Choras 
Vladimir Padwa—pianistas 
Quartet of Happy Songsters 
Radishchev Choras
Biruta Ramoška—soprano 
Rusų Liaudies Šokėjai 
Ukrainų Leontovich Choras 
Rose 'Zulalian—-kontralto. ’
Dalyvauja Organizacijos:

The American -
Relief, Inc. * *

The 
Council

The 
Latvia

Central 
Committee

Estonian National Relief
Committee to Aid Lithua

nia (LPTK)
Nature Friends of America 
Committee to Aid Soviet 

Ukraine
Carpatho-Russian Commit

tee for Russian Rielief.
Festivalį rengia American

Armenian

American

prie
Pra-

Society for Russian Relief 
Tautų Divizija. Tai pirmas to
kio masto sąskridis gimtie
siems kraštams pagalbos tei
kimo darbe. Visas pelnas ski
riamas medikalei pagalbai 
Tarybų Sąjungos žmonių, nu
kentėjusių nuo karo ir nacių 
okupacijos. Taigi, pramoga 
bus graži, tikslas garbingas, 
visiems reikėtų ten dalyvauti.

Rezervuotoms sėdynėms ti- 
kietas $1.50. Abelna įžanga 
$1. Abiejų tikietų dar galima 
gauti pas Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto finansų se
kretorę L. Kavaliauskaitę, 
Laisvės raštinėj. 'Įsigykite iš 
anksto. Išpirkimu tikietų per 
savo komitetą geriausia paro
dysime laipsnį teiktos para
mos tam didžiam darbui.

R.

Žaibas Pavojingai Užgavo
Paul L. Friedman, 1472 

52nd St., Brooklyne, sekma
dienį tapo žaibo pavojingai 

(užgautas einant gatve apie už 
bloko nuo namų. Jis, nuvežta? 
į Kings County ligoninę, pavo
jingoje' padėtyje. Jo žmona, 
ėjusi kartu su juo, išliko ne
pritrenkta.

SUSIRINKIMAS
LPTK Brooklyn© skyriaus 

susirinkimas įvyks gegužės 29- 
tos vakaro 7:30 va!., 417 Lo
rimer St. A. Mureika.

Hungarian

National

Relief for

United Russian

Svarbu Atsiminti
Šias Dienas

Tuojau pasižymėkite į savo 
užrašų knygeles, jog

BIRŽELIO 30 JUNE
įvyks didysis Laisves 
piknikas Brooklyne.

Bus
Klaščiaus Clinton Parke

Maspeth, L. L, N. Y.

Veteranai Mokinasi
Kriaučių Amato

Amalgameitų Unijai nese
niai paskelbus, jog veteranai 
bus mokinami kriaučių ama
to, su alga mokinimosi laiku, 
sutraukė daug j ieškančių tos 
progos, sako Joseph B. O’Con
nor, U. S. Employment Servi
ce vedėjas šioje apylinkėje.

Tačiau, perspėja jisai, vete
ranų į tuos darbus kol kas ne
bus galima masiniai pasiųsti, 
nors aplikantai registruojami. 
Unija savo šapų tam tikslui 
neturi, viskas priklauso nuo 
susitarimo unijos su samdyto
jų organizacijomis.

Pirm to, veteranai dar tu
ri pristatyti Veteranų Admi
nistracijos liūdymus, kad to
ji administracija atsako už jų 
mokymą.

V e t e ranų Administracijos 
randasi: 252 7th ’Ave., New 
Yorke; 1 Hanson Pl., Brook
lyn e. Gi užsiregistruoti dar
bams valdinės raštinės yra: 
225 W. 34th St., New Yorke, 
ir 205 Schermerhorn St., 
Brooklyne.

Pirmą gelžkeliečių streiko 
dieną kompanijų pastangos 
laužyti streiką nuėjo su vė
jais.

Iš Pennsylvania stoties, su 
streiklaužiais, šiaip taip išėjo 
penki keleiviniai ir trys pre
kiniai traukiniai. Normališkai 
per dieną iš tos stoties išeina 
ar jon ateina 850 keleivinių ir 
60 prekinių traukinių.

Iš Grand Central tiktai du 
keleiviniai 
Tais 
Shore 
pietų 
pietų, 
išeina
ną 250 traukinių.

Ir tais keliais išėjusiais va
žiavusieji *ėmėsi didelę riziką.

Kokie Tie “Darbininkai”

iš streikierių 
Hotel, 

per-

skulptorius Richmond Barthe. 
Buvo atvykęs Tuskegee Insti
tuto Choras.

Washington ' yra pirmasis 
tuo būdu pagerbtas negras. 
Tuo pat sykiu skulptorius 
Barthe yra pirmuoju negru, 
kurio kūrinys įsileista į Hali 
of Fame. Visa tai rodo į auš
tančią naujesnę, šviesesnę ga
dynę. Juk visai neseniai di
džiumos buvo manoma, o dau
gelio ir dabar tebemanoma, 
kad negrai ir kiti darbo žmo-

FILMOS-TEATRAI
Roxy Teatre Nauja Programa 

“Do You Love Me, 
20th Century-Fox 
ka, spalvota filmą 
rodyti Roxy Teatre, 
ir 50th St., Nęw 
žvaigždėse Maureen 
Dick Haymes ir Harry James.

Komedija perstato kuklią, 
nedrąsią mažo miestelio mo
kyklos viršininkę, patekusią j 
New Yorką ir apsukrių vilio
kų sūkurį.

Filmą gamino George Jes- 
sel, Gregory Ratoff’o direkci
ja.

Scenoje Count Basie su sa
vo orkestrą ir Gene Sheldon, 
scenos ir filmų žymus 
kas, taipgi k’itį svečiai 
riai ir teatro baletas.

traukiniai išėjo, 
išėjusiais buvo North 
Limited, išėjęs 1 vai. po 
ir Pacemaker, 5:25 po 
Iš tos stoties normaliai 
ar jon ateina per die

Ii jos atstovas 
centro, Times Square 
išleido tokį pareiškimą, 
spėjantį visuomenę nuo pavo
jaus važiuojant skebų ope
ruojamais traukiniais:

“Didžiuma tų vyrų niekad 
nebuvo inžinieriais ir jie nie
kad neoperavo lokomotivu. _ . .. . v .. . .. . .. . , . , nes tetinka žmonijai tarnautiJeigu jie vairavo, tai buvo | 
daug metų atgal ir jie yra už
miršę, ka jie žinojo.

“Tie skebais vairuojami 
traukiniai yra nesaugūs ir 
žmonių gyvastys yra statomos

tiktai sunkiausiuose, prasčiau
siuose darbuose.

Bušų Stotys Buvo 
pavojūn, jeigu važiuos su ske- Pm)ildvtOę ** 
bais prie inžino.”

Perpildytos

Pagerbė Žymu Negrą 
Švietėją

New Yorke visos busų sto
tys perpildytos turinčiais ar 
norinčiais kur n<jrs važiuoti. 
Nežiūrint susitrukdymo, veik 
visi draugingame ūpe link 
streikuojančių g e 1 ž k eliečių, 
linki jiems laimėti. Daugelis 
pareiškia laikraščių reporte
riams, kad jie vely eitų sker
sai ar išilgai šalį pėsti, negu 
važiuotų užstreikuotu trauki
niu.

>

booker T. Washington, žy
mus negras švietėjas, tapo pa
gerbtas pastatymu jo biusto 
New Yorko Universiteto Hali 
of Fame, paskirtoje garsiems 
žmonėms pagerbti.

Gloria Davidson, velionies 
Universiteto 

studentė, buvo biusto atiden- 
gėja iškilmingose ceremonijo
se, kuriose dalyvavo daug 
švietimo srities įžymybių ir vi
suomenininkų, taipgi velionio 
duktė Mrs. Portia; Washington 
Pittman ir artistas biusto

Tipiškas iš Pennsylvanijos 
linijų streiklaužių yra A. Y. 
Cowie iš .Rockville Center, L. 
I. Dirbąs tiltų inspektorių 
kompanijos inžinierių depart- 
mente, jis staiga patapo kon
duktorių Congressional Limi
ted traukinio, kursuojančio | anūkė, Howard 
tarp New Yorko ir Washing- 
tono. Jis būvęs tūlą laiką kon
duktorių prieš 26 metus.

Reikia pripažinti, kad net 
grindų plovėjas būna ne koks, 
kuris nedirbęs 
26 metus.

Kaip tiems 
mo ekspertams 
pertyza” darbe, pirmą dieną 
turėjo progą biskelį pajusti 
važiavusieji streiklaužio ope
ruojamu Red Arrow trauki
niu. Įvairuodamas į Pennsyl
vania stotį traukinį, pamatęs, 
kad jau beveik šauna į plat
formą, jis taip staiga stojo ant 
stabdžių, kad 800 jo atvežtų
jų vos nesuvirto viens ant ki
to. Normališkose'' sąlygose gal 
būtų ir suvirtę, bet važiuoda
mi streiklaužių operuojamu 
traukiniu budėjo, tad išėjo tik 
sukrėsti. Vairuotojas teisino- 

komi- si, kad fotografų šviesos jį ap
akto- akinusios. Tačiau reguliariai 

vairuotojai net žaibų audrose 
neapanka. Kompanija tuojau 
uždraudė fotografams eiti ant 
platformų.

Unija Perspėjo Visuomenę 
Lokomotivu Inžinierių Bro-

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

to darbo per

nauja 
muzikališ- 

pradėta 
7th Avė. 

Yorke. 
O’Hara,

streiko laužy-
sekasi “eks-

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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

filmą 
Olivia 
Lund, 

žvaigždėse,
rolėse Mary 

Terry ir

Radio City
Pasilieka ii’ toliau 

“To Each His Own,” su 
De Havilland ir John 
nauju aktorių, 
Taipgi žymiose
Anderson, Phillip 
Bill Goodwin.

Scenoje “Metropolis,” — 
tai paties New Yorko įdomy
bės, perstatomos teatro bale
to ir orkestros, su svečiais ak
toriais.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai, 

garu šildomi ir visi moderniniai įren
gimai. Klauskite pas Mrs. Balažen- 
tis, 49 Ten Eyck Street, Brooklyn, 
N. Y. Taipgi galima pirkti rakandus 
tuose pačiuose kambariuose.

(125-127)

F. W. Shalins * 
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Sntelkiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

Tel. SOuth 8-5569

Valandos:

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker.

----------------------------------jr

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 Union avenue 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer SU. 
BROOKLYN <. N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ EB NAKTĮ APART SEKMADIENIU

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342
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