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Z. Jankausko Penkine. 
Už J ą Jis Puolamas. 
Darbas Eina Pirmyn. 
Daugiau Meilės

Lietuviškam Žodžiui!
Rašo R. MIZARA

Ant. Bimbos prakalbose 
Philadelphi.joje, sakoma, Zig
mas Jankauskas aukojo pen
kis dolerius Tiriamosios Medi
cinos ir Vėžio Ligos Institu
tui Vilniuje.

P-nas Jankauskas yra tau-
tininkas ir jeigu jis tam tiks
lui aukojo nors ir penkinę, tai 
tas parodo, kad jis lietuviu 
tautos dar neišsižadėjo ir jos 
nepamiršo.

Bet už tai jis gauna “pipi
rų” nuo tų, kurie lietuvių tau-! 
tą jau pamiršo, patapdami jos 
atmatomis. Vienas tokių 
“Amerikos Lietuvy j” išvadina 
p. Jankauską “judošium” ir 
pataria jam pasikarti, pridė
damas: “kas, dabar penkinė
mis remia raudonukus, tai tas 
ne tik kad labai kenkia Lie
tuvos vadavimo veiklai, bet 
vienkart labai kenkia ir dėl 
šios šalies — Amerikos...”

Pagal tą sugedusį Jankaus
ko “kritiką” išeina taip: įstei
gimas Vilniuje, — Lietuvos 
sostinėje, — žmonių sveikatai 
taisyti instituto pakenks Lie
tuvos laisvei ir Amerikai!. . .

Sunku pasakyti, kur tas 
“kritikas” sėmė mokslą: pas 
Smetonuką ar Balkūną? Vie
nas aišku: jo plepalai — ne
sveikos galvos vaisius!

Mes visuomet sakėme ir sa
kome : Padorus žmogus gaTi 
nesutikti su tarybine santvar
ka, bet jis gali ir privalo rem
ti karo nualintą savo tėvų že
mę, savo tautą.
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ja Atmest Streiklaužišką 
Case’o Sumanymą

* Wm. Green Pasižada Kovot, iki
> Case7 o Bilius Taps Sumuštas

Washington. — 77 kon- 
gresmanai pasirašė prašy
mą prezidentui Trumanui, 
kad jis atmestų - vetuotų 
streiklaužišką Case’o bilių, 
kurį kongresas priėmė. Pa
žangieji demokratai kon- 
gresmanai Hugh DeLacy ir 
John M. Coffee renka dau
giau parašų prieš pavojin
gąjį Case’o sumanymą.

CIO unijų generalis pir
mininkas Ph. Murray jau 
pirmiau ragino prezidentą 
atmesti tą kongreso nutari-

York. — Amerikos

mą. Murray sakė, jeigu 
Trumanas jį pasirašytų ir 
Case’o bilius taptų įstaty
mu, tai būtų sugrąžinta 
vergija Jungtinėse Valstijo
se.

New
Darbo Federacijos pirmi
ninkas
reiškė Kepurninkų Unijos 
suvažiavime, jog pusaštun
to miliono Federacijos narių 
taps “sukilėliais” ir tol ko
vos, iki bus sumuštas streik- 
laužiškas Case’o bilius.

William Green pa-

Nežiūrint visų “boikotų” ir 
priešų plepalų, Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetas ligi 
šiol jau bus surinkęs per virš 
40 tūkstančių dolerių Vilniaus 
sveikatos institutui.

Graži suma, bet kampanija 
dar nebaigta.

Tas pats Komitetas jau iš
siuntė Tarybų Lietuvon 11-tą
jį siuntinį, kurį vyriausiai su
daro padėvėti rūbai ir apa
vai.

Rudenį turėtų būti gatavas 
ir 12-tasis siuntinys, nes apie 
metų pabaigą, spėjama, mūsų 
kampanija gali baigtis.

Neužilgo Lietuvos liaudis 
pati pasigamins užtenkamai 
daiktų, jai būtinai reikalin
gą.

Vienas Merkinės Dzūkas 
pasisą^o Vilnyj dėl mūsų ra
šybos ir bendrai kalbos.

“Laikraštis juk nėra vien 
priemonė,” rašo jis, “jis yra 
ir mokykla. Ypatingai mūsų 
laikraščiai turi būti kalbos iij 
rašybos pavyzdžiu. Mūsų idė
jos žmonėms dabar Lietuvoje 
vadovaujant, ir jiems ir mums 
tenka daugiausiai rūpintis, 
apart visų kitų reikalų, ir kal
ba.”

Tiesa!
Kaip mūsų šybą suvieno

dinti? Kaip lietuvių kalbą pa

 

gražinti, patobulinti, kad mū
sų straipsniai, korespondenci
jos ir žinios lengviau skaitytų- 
si, kad jie skaitytoją užkrėstų 
didesniu noru branginti rašy
tą žodj ?

Tai klausinei, kurie nuolat 
privalėtų^ būti mintyje tų, ku
rie rašo.

Tik tuomet padarysime pir- 
. minžangą, kai mūsų redakto

riai ir bendradarbiai rodys 
aistringesnės meilės lietuviš
kam žodžiui ir daugiau pasi
ryžimo tobuliau rašyti.

Nelaimė su mumis glūdi ta
me, kad mes mažiausiai dė
mesio kreipiame į tai, kaip 
rašyti, kad manome, jog už
tenka žinoti tiktai, ką rašyti!

Ne vienas lietuviško laik
raščio bendradarbių rūpinasi, 
kad jo batai žvilgėtų, kad jo

(Tąsa 5-me pusi.)

..

Auto. Bušuose Turi 
Būt Negram Lygybė, 
Nusprendė Teismas

Aukšt. Teismas Pa
naikino Sprendimą 
Prieš Raudonuosius

Mirė M. X. Kai lininas 
Buvęs Sovietų -

Preziįentas •
Maskva... -— Mirė buvęs Sovietų Sąj. prezidentas 

Michailas Ivanovičius Kalininas birželio 3 d. Jis buvo 
70 metų amžiaus. Kalininas per 27 metus tarnavo kaip 
Aukščiausios Tarybos pirmininkas, kitaip vadinamas 
Sovietų Sąjungos prezidentas. Jis pustrečio mėnesio 
sirgo pirm mirties.

Sovietų Komunistų Partijos centro komitetas, gi
liai apgailestaudamas Kalinino, pareiškė per radiją:

“Draugas Kalininas visą 
sąmoningą savo gyvenimą 
paaukojo kovai už darbinin
ku reikalus. Jis buvo išti
kimas draugas - kovotojas 
Lenino ir Stalino, vienas 
veikliausių, žymiausių Bol
ševikų Partijos ir Sovieti
nės Valstybės architektų ir 
vadų. Jis sudėjo visas savo 
jėgas, kad sustiprinti socia
listinę tėvynę ir sąjungą 
tarp mūsų šalies darbinin
kų, valstiečių ir intelektu
alu ir kad sutvirtintu drau
giškumą tarp Sovietų Są
jungos tautų.”

Prez. Trumanas Grūmojo 
Panaudot ir Ginkluotas 
Jėgas prieš Marininkus

Dvi Federacinės Unijos Žada 
Remti CIO Streikierius

Washington.— Aukščiau
sias Teismas atrado priešin
gu konstitucijai ir panaiki
no Virginijos valstijos įsta
tymą, sakantį, kad negram 
auto, busuose turi būti at
skira (Jim Crow) vieta nuo 
baltųjų. Teismas 6 balsais 
prieš 1 patvarkė, jog neleis
tina daryti jokių skirstymų 
dėl tautybių bei rasių auto, 
busuose, važinėjančiuose 
per įvairias valstijas. /

Washington. ■— Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas vienbalsiai panaikino 
kongreso išleistą 1943 m. 
įstatymą prieš tris federa
tes valdžios tarnautojus. — 
Robertą M. Lovettą, G. B. 
Watsona ir Wm. E. Doddą. 
Kongresas tais metais nu
sprendė nemokėti jiems al
gos todėl, kad tie valdinin
kai turį, girdi, “neištiki
mus,” raudonuosius palin
kimus.

M. I. KALININAS
Kalininas buvo valstiečių sūnus. Jis gimė Verch- 

niaja Troitsa kaime, Tveriaus gubernijoj. Skaityti- 
rašyti jį išmokino vienas senas kareivis, kuomet Ka
lininas buvo 10 metų amžiaus. Paskui jis baigė pra
dinę mokyklą. Kalininui pagerbti, Tver miestas, ir 
Tveriaus gubernija pervardinta Kalinino vardu.

Paaugęs, Kalininas persikėlė į Peterburgą ir tapo 
fabriko darbininku. 1898 m. jis jau prisidėjo prie re
voliucinio judėjimo ir po vienų metų tapo areštuotas 
už politinę veiklą. Toliau jis buvo dar 15 kartų areš
tuotas. Apart kalėjimo bausmės, Kalininas buvo ir į 
Sibirą ištremtas.

Jis veikliai dalyvavo 1905 ir li917 m. revoliucijose.
Ypač valstiečiai mylėjo Kalininą; jie paprastai va

dino jį “tėvuku” arba “dėde.”

Washington. — Jungtinių! veikimą laike streiko.
Vadai Darbo Federacijos 

marininkų dviejų unijų — 
AFL Masters, Mates and 
Pilots ir AFL Seafarers In
ternational Union — pasi
žadėjo remti CIO marinin
kų streiką, nors Darbo Fe
deracijos pirmininkas Wm. 
Green ir jos laivakrovių 
unijos vadas Joe Ryan saH 
kė, kad Federacijos nariai'' 
dirbsią.

Pasaulinės Darbo Unijų 
Sąjungos sekretorius Louis 
Saillant iš Paryžiaus išsiun
tinėjo telegramas devynio
likos šalių marininkams ir 
laivakroviams, prašydamas, 
kad nedirbtų amerikiniams 
laivams, jeigu prez. Truma
no valdžia laužys Amerikos 
marininkų streiką.

F a š istuojąs demokratas 
kongresmanas John Rankin 
reikalavo tuojau areštuot 
CIO marininkų vadus Har
ry Bridges ir Josephą Cur- 
raną. Jis vadina juos “iš-* 
davikais” už tai, kad Brid
ges ir Curran atsišaukė į 
Pasaulinę Darbo Unijų Są
jungą padėti amerikiniams- 
marininkams. »

Valstijų karinio laivyno se-| 
kretorius James Forrestal 
pašaukė atsarginius oficie- 
rius, buvusius kareivius ir 
šiaip savanorius dirbti prie
plaukose ir- laivuose, jeigu 
CIO marininkų ir laivakro- 
vių unijos sustreikuos bir
želio 15 d. Jie pašaukti prez. 
Trumano įsakymu. O Tru- 
manas praeitą šeštadienį 
grūmojo panaudot karo lai
vyną, ąrmiją ir pajūrių sar
gus, kad užtikrintų laivų

“Tėmytojai” Tik Tą 
Matė, ką Ispanijos 
Fašistai Parodė

WM. Z. FOSTERS 
BUVO SULAIKYTAS 
KANADOJE

Toronto. — Kanados atei- 
vybės valdininkai buvo su
ėmę Wm. Z. Fosterį, Ame
rikos Komunistų Partijos 
pirmininką. Jis paleistas 
už $500 užstato.

Pirm trejų metų buvo už
drausta Fosteriui atvykti į 
Kanadą. Kanadiškiai val
dininkai sako, turbūt,
pamiršo uždraudimą. Už
statas bus sugrąžintas, kai 
Fosteris apleis Kanadą.

jis

čechoslovakijos seime ko
munistai ir kiti kairieji tu
ri daugumą.

Londonas paskleidė gan
dus, kad ° Jugoslavija mobi
lizuoja savo armiją.”

INDONEZIJOS PATR1J0TAI 
GRĄŽINAMI į PRIEŠŲ 
NAGUS

New York. — Amerikos 
valdžia pradeda deportuoti 
190 indonezų jūrininkų į na
gus priešams, anglams-l}o- 
landams, Indonezijoj. ^Tie 
jūrininkai atsisakė dirbti 
laivuose, kurie gabena gink
lus iš Amerikos karui prieš 
Indonezijos patrijotus.
(Daugiau žinių 5-me puslp.)

FRANKO GIRIA PREZI
DENTĄ TRUMANĄ Už 

STREIKŲ LAUŽYMĄ

Madrid. — Ispanijos fa
šistų radijas sakė: “Prezi
dentas Trumanas pavartojo 
prieš geležinkeliečių streiką 
tokią taisyklę, kurios laiko
si Ispanijos valstybė.”

Italijos Darbininkai 
Balsavo už Respubliką

Roma. — Fabrikiniuose 
šiaurinės Italijos miestuose 
žmonės tokia dauguma bal
sų pasisakė už respublikos 
įvedimą, kaip 3 prieš 1. O 
pietinėse, farmeriškose Ita
lijos dalyse dauguma balsų 
paduota už karaliaus val
džios palaikymą.

Francijos Steigiamojo
Seimo Rinkimų Pasėkos

Paryžius. — Franci jos 
steigiamojo seimo rinki
muose praeitą sekmadienį 
buvo paduota 5,589,213 bal
sų už katalikus ir išrinkta 
162 jų atstovai. Už komu
nistus balsavo 5,145,325 pi
liečiai ir išrinko 149 jų at
stovus. Socialistai gavo 
4,187,747 balsus ir 122 at-

Žemės Drebėjime Žuvę 
Tūkstančiai Turku

Istanbul, birž. 4. — Gal 
net keli tūkstančiai žmonių 
žuvo žemės drebėjime ryti
nėje Turkijoje, praeitą sek
madienį. Jau suskaityta 1,- 
300 lavonų.

ra-stovus. Už vadinamus 
dikalus socialistus ir kitus 
“kairiuosius” balsavo 2,299,- 
963 ir išrinko 40 atstovų. 
Dešiniesiems teko 2,365,- 
921 balsas ir 54 atstovai.

Komunistai gavo apie 
150,000 daugiau balsų, negu 
1945 m. rinkimuose.

London. — Franko Ispa
nijos oficieriai automobi
liuose vadovavo šešių kraš
tų atstovybių kariniams na
riams, kurie atvyko tėmyti 
karinius fašistų įrengimus 
šiaurinėje Ispanijoje, paliai 
sieną su Franci ja. Tai bu
vo Amerikos, Anglijos, Či
lės, Argentinos, Italijos ir 
Crancijos karininkai. Pas
kui jie pripažino, kad Ispa
nija turi 500,000 armijos ir 
150,000 tos armijos sutelkta 
ties Franci jos rubežium.

(Tariamieji tėmytojai tik 
| tiek matė, kiek fašistai 
Franko oficieriai jiem pa
rodė. Bet' tais “parody
mais” remiasi Amerikos ir 
Anglijos delegatai Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje; 
jie sako, “nėra” karinio pa
vojaus iš Franko pusės.)

AMERIKINIS FRANKO
TEMYTOJAS - FAŠIS
TU SĖBRAS

Washington. — Pulkinin
kas Wendell Johnson, Jung
tinių Valstijų ambasados 
karinis narys Ispanijoje, 
buvo pasiųstas apžvelgti 
Franko tvirtoves šiaurinėje 
Ispanijoje, prie
su Franci ja. Tas pats “pul
kininkas Johnsonas pernai 
Madride iškėlė puikią puotą 
komandieriams Mėlynosios

rubežiaus

Ilgiau Laikys Jūreivius 
Streikui Laužyti

Washington. — Praneša
ma, kad valdžia nepaleis ir 
tų jūreivių, kurių tarnyba 
baigėsi. Jie bus laikomi 
marininkų streikui laužyti.

Chimi Komunistai
Muša Chiang Meka I &

--------  - Drew Pearson, New Yorko 
Nanking. — Chinų komu-1 Mirror’o bendradarbis.

nistų kariuomenė pietinėje Pulkininką Johnsoną ir 
Mandžurijoje atėmė tris i kitus fašistų karinių įren- 
miestus iš Chiang Kai-she- ; g i m ų tėmyt ojus lydėjo 
ko tautininkų. Sykiu jie su- Franko oficieriai.
ėmė 184-tą tautininkų armi
jos diviziją su amerikiniais 
jos ginklais ir perkirto tau
tininkam geležinkelį.

Ispanijos Respublikiečių Premjeras Pasipiktinęs, kad 
Anglija Taip Nubaltino Franko Fašistų Diktatūrą

Mexico City. — Ispanijos 
respublikos Užsieninės val
džios p.remjeras dr. Jose Gi
rai y Pereira giliai pasipik
tinęs, kad Anglija nubaltino 
fašistinį Ispanijos diktato
rių Franko.

Premjeras Girai, neseniai 
atvykęs į New Yorką, pa
teikė Jungt. Tautų Saugu
mo Tarybai dokumentus 
prieš Franko, kaipo pavo-

jų taikai. Girai nurodė, 
jog Franko valdžioje pilna 
nacių; jog hitlerininkai Is
panijoj darbuojasi išrasti 
atominiams ginklams; jog 
naciai viešpatauja svar
biausiose Ispanijos pramo
nėse, ir tt.

Anglijos delegacija Sau
gumo Taryboje mėgino, at
remti ispanų respublikiečių 
parodymus ir.: nupasakojo,

kad nei Franko, nei jo ben
dradarbiai naciai nesudarą 
jokio karinio pavojaus. An
glai užginčijo, kad naciai 
Ispanijoj veda atominius 
bandymus. Anglija skelbė, 
kad fašistinė Ispanija esan
ti kariniai silpna ir niekam 
nepavojinga. Nors Franko 
perėmė visas atominių me
džiagų kasyklas į griežtą 
savo kontrolę, bet anglai sa-

ko, kad jis nemėginąs išvys- 
tyt atominę jėgą...

Ispanijos r e s p ublikiečių 
premjeras Girai, atvykęs iš 
New Yorko į Meksiką, ruo
šia atsakymą Anglijai. Jis 
ketina atmušti visus Fran
kui advokataujančius anglų 
posmus.

Manila.—Amerikonų teis
mas nusmelkė pakart japo
nų leitenantą M. Taneichi, 
žvėrišką žiaurūną.

ANGLIJOS KARIUOMENĖ 
TEBELAIKOMA IRANE, 
SAKO IRANIEČIAI
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Teheran. — Nors Anglija 
skelbėsi, kad ji ištraukus 
visą savo armiją iš Irano, ■-*. | 
bet anglų kariuomenė tebe
stovi Irano žemėje, Bųshire 
ir Bahreine, kaip rašo ira
niečių demokratų laikraštis 
Rahbar. Anglų kariai tebe
naudoja ir radijo stotį Zhe- 
dane. ’ 1

•ą
ORAS. — Oro Biuras vėl 

sako, bus giedra ir šilčiau.
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Po Rinkimų Franci jo j
Birželio 2 dieną įvyko parlamentariniai rinkimai 

Francijoj ir Italijoj. Apie pastarųjų pasekmes tenka 
dar palaukti. Bet apie Francijos rinkimus jau šis-tas 
galima pasakyti:
" Francija reakcinės buržuazijos vadovaujama susmuko 
ir pateko į nacių nelaisvę. Iš nacių vergijos ją išlaisvino 
Jungtinių Tautų pergalė. Nors Franci j on neatėjo So
vietų Sąjungos Raudonoji Armija, bet ten visi jautė, kad 
socializmo šalies kirsti smūgiai naciams prie Maskvos, 
Leningrado, Sevastapolio, Stalingrado, Vilniaus, Varšu
vos ir pagaliau paties Berlyno — daugiausiai prisidėjo 
prie Francijos išlaisvinimo. Vienatinė partija pasiliko 
nesusitepusi ir drąsiai kovojusi prieš barbarišką hitle- 
rizmą, tai Francijos Komunistų Partija.

Pirmieji rinkimai į parlamentą įvyko spalių 21 d.,
1945 metais. Nepaisant, buržuazijos pastangų, Franci
jos Komunistų Partija gavo daugiausiai balsų, kaip bent 
kuri kita partija ir į parlamentą buvo išrinkta 152 at
stovai iš 586. Liaudiškų Republikonų Partija buvo se
kama su 149 atstovais ir Socialistų Partija su 139 at
stovais.

Šis komunistų laimėjimas nugąsdino ne vien Fran
cijos buržuaziją, bet ir kitų šalių. Anglijoj ne tik lordai 
ir torės, bet ir angliški “socialistai” labai nusigando. 
Amerikoj stambus kapitalas ir imperialistai rimtai su
sirūpino.

Francijos Komunistų ir Socialistų partijos galėjo su
daryti vyriausybę ir pravesti liaudies programą, bet so
cialistai atsisakė nuo dviejų partijų vyriausybės. Jie rei
kalavo, kad visos partijos turi sudaryti koalicinę vy
riausybę, tokia ir buvo sudaryta pradžioj su generolu 
De Gaulle priešakyj, o vėjiau su socialistu Felix Gouinu.

Parlamentas, kuriame komunistai ir socialistai su
darė didžiumą, išdirbo Francijos respublikos konstituci
jos projektą, kuris buvo pritaikytas liaudies gerovei. Bet 
naujos konstitucijos išsigando ne vien Francijos bur
žuazija ir dvarponija, bet ir didelė dalis socialistų, ku
riems ji pasirodė “komunistine.”

Jeigu socialistai būtų laikęsi vieningai su komunis
tais, tai aišku, kad Francijos liaudis būtų konstituciją 
užgyrusi. Konstitucija buvo balsuojama gegužės 5 d.,
1946 metais. Prieš konstituciją susimobilizavo ne vien 
buržuazija, dvarponija ir reakcija, bet ir didelė dalis so
cialistų išstojo prieš ją. Konstitucijos projektas likosi 
atmestas.

Todėl birželio 2 dieną įvyko nauji rinkimai į parla
mentą. Naujai išrinktas parlamentas bėgyj septynių 
mėnesių turės paruošti naują Francijos Respublikai 
konstitucijos projektą ir vėl pateikti liaudies referen- 
dumui.

Aišku, kad ne vien Francijos turčių klasė, bet An
glijos, Amerikos ir kitų šalių mobilizavosi, idant nuga
lėjus Francijos Komunistų Partiją. Amerikoj imperia
listinė spauda atvirai rašė, kad nuo rinkimų Francijoj 
priklausys pasaulio ateitis. Anglijos-Amerikos blokas 
ant žūt-būt nori turėti buržuazinę ir reakcinę vyriau
sybę Francijoj, kad pravedus savo antisovietinę politiką 
Vokietijoj, Jungtinių Tautų organizacijoj ir įvairiose 
konferencijose. Ant kiek šie rinkimai buvo svarbūs, 
galima spręsti ir iš to, kad Vatikano popiežius Pijus 
XII pasakė specialę prakalbą per radiją, šaukdamas Ita- 

. lijos ir Francijos katalikus eiti stuba nuo stubos, raginti 
balsuoti prieš “bedievius,” būti šių dienų kryžiokais!

* *

Susijungę turčiai ir visos reakcinės spėkos į Liau
diškų Republikonų Partiją .(MRP), darė viską, kad rin
kimus laimėjus. Reakcininkai draskė Komunistų Par
tijos posterius, spaudoj ir per radiją gąsdino žmones 
“bedieviais komunistais,” ir “Sovietų diktatūra.” Ispani
jos fašistai per savo radiją šaukėsi į Francijos katali
kus, kad balsuotų prieš “bolševikų terorą.” Jungtinės 
Valstijos išvakarėse rinkimų paskelbė, kad suteikia 
Francijai paskolą sumoj $1,400,000,000, kad pakelti bur
žuazinės partijos įtaką.

Francijos liaudies nelaimei, Socialistų Partija mo
bilizavo jėgas ne prieš turčius, bet prieš Komunistų Par
tiją ir Amerikoj dėl paskolos derybas vedė ne kas kitas,' 
kaip socialistas Leon Blum! Francijoj socialistų smū
giai buvo nutaikyti ne prieš turčių ir reakcijos kandi
datus, bet prieš komunistus!

Tarybinė tvarka paskelbta “svetimos valstybės idė
jomis,” nors ta tvarka pirmiausiai gimė pačioj Francijoj 
1871 metais. Viskas buvo daroma, kad kuomažiausiai 
Komunistų Partija gautų balsų.

Įvyko rinkimai ir kokios gi pasekmės? Labiausiai 
nukentėjo pati Socialistų Partija, kuri dėjo pastangas 
pakenkti Komunistų Partijai! MRP išrinko 162 atsto
vą į parlamentą; Komunistų Partija, vietoj 152 atstovų, 
dabar turi 149 atstovus, gi Socialistų Partija nupuolė

:• , J
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BE KALBOS, NEBELIK
TŲ TAUTOS, SAKO KU
NIGŲ LAIKRAŠTIS

Kunigų laikraštis Garsas 
rašo:

“Atimk šiandien lietuviams 
kalbą, tai lietuvių tautos ne
bėra. Tada ant jos kapo pa
dėk parašą: čia ilsis lietuvių 
tauta...”

Tačiau, ten pat skaito
me:

“Mišrios vedybos, mūsų 
bažnyčiose anglų kalba pa
maldos nieko gero lietuvybei 
nežada. Mūsų apšviestūnų ir 
dvasiškių nuolatinis savo 
tarpe anglų kalbos (kasdie
niniame gyvenime) vartoji
mas, taipgi, be abejo, sku
botai stumia j nutautinimą ir 
net išsigimimą...”

Matot, kaip stovi dalykai. 
Bažnyčios ir dvasiškija pa
ti pirmoji patampa lietuviš
ko ištautinimo vadove.

’ Netenka nei sakyti, kad 
lietuviško patriotizmo šalti
nis buvo ir tebėra Lietuva— 
ypatingai tarybinė Lietu
va. Su ja Amerikos lietu
vių visuomenė privalo pa
laikyti glaudžius ryšius. 
Lietuvoje šiandien visos pa
jėgos užkinkytos lietuvybei 
puoselėti. Mokyklos per
pildytos mokiniais ir stu
dentais ; Tarybų Lietuvos 

| Mokslų Akademija pasimo- 
jo neužilgo išleisti lietuvių 
kalbos žodyną, taipgi di
džiai vertingų istorinių raš-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO =»
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si “demokratijos atkūrimu” 
tuose*, kraštuose. Užtikri
name Mr. Shirer’į: tos rū
šies ponai ir šiandien nieko 
nesakytų dėl Balkanų ir 
Lenkijos, jei ten viešpatau
tų Beckai, Aleksandrai, An- 
toneskai, Horth^s ir kiti 
liaudies priešai, kaip kad 
jie vengia ką nors nepalan
kaus sakyti Ispanijos Fran
kui. Jeigu šiandien plepa
ma apie demokratiją ir ki
tus galus Balkanuose, tai 

| vyriausiai dėl to, kad tuose 
kraštuos liaudis ima į savo 
rankas reikalus tvarkyti: 
dvarai dalomi bežemiams ir 
mažažemiams, fabrikai na
cionalizuojami ir, žodžiu, 
viskas statoma naudai liau
dies'bet nenaudai liaudies 
priešų.

Juo greičiau Amerikos 
visuomenė tai supras, tuo 
bus geriau!

THESE ARE THE TIMES

Bet lietuviška dvasiškija, 
n e a pkęsdama socialistines 
santvarkos, eina išvien su 
fašistais ir boikotuoja Lie
tuvą, bandydama atskirti 
savo pasekėjus nuo Tary
bų Lietuvos. Ir šis yra vie
nas iš pragaištingų lietuvy
bei žingsnių Amerikoje!

brikantų. Ką gi tuomet sa
kė mūsų diplomatai. Pasi- 
klausykit: '

“Gerai žinau iš savo pro
fesinio prityrimo, kad Jung- 
tin. Valstijų ambasadoriai ir 
ministerial paminėtiem kraš
tam labai gražiai sugyveno 
tose nedemokratinėse sosti
nėse. Nemačiau jų pykstant 

"dėl stokos, dėl nebuvimo 
laisvų rinkimų neigi dėl pra- 
vedimo bjaurių slaptosios 
policijos kankinimų, taikomų 
opozicijos lyderiams.

“Jie verkšlena apie šiuos 
dalykus, šiandien. Bet ne
verkšleno dėl jų tuomet. Ben
drai, kai aplankydavai juos, 
jie nuobodžiai pasakodavo 
tau aitrias pasakas apie me
džiokles, kuriose jie daly
vaudavo su diktatoriais...”

Tai teisinga, nors ir skau
di, pastaba visiems tiems, 
kurie šiandien taip rūpina-

NAIVŪS MŪSŲ POLITI
KAI, SAKO WM. L.
SHIRER

Žymusis Amerikos žur
nalistas ir radijo komenta
torius, William L. Shirer, 
rašo praeito šeštadienio 
New Yorko Herald Tribune 
apie tūlus mūsų “didžiai de
mokratinius” politikus ir 
Rytų Europos šalis — Len
kiją ir Balkanus. Rašytojas 
pažymi, jog šiandien dauge
lis tokių politikų ir valsty
bės pareigūnų, atrodo, labai 
susirūpinę d e m o k r a tijos 
įkūrimu Rytų Europos 
kraštuos, bet jis ir klausia: 
O kur jūs, ponai, buvote 
prieš karą? Kodėl tuomet 
nieko nesakėte dėl to, kas 
tuose kraštuos dėjosi?

Mr. Shirer gerai pažįsta 
Balkanus ir Lenkiją, nes 
prieš karą jam ten teko gy
venti, stebėti ir rašyti Ame
rikos spaudai. Jis pažymi, 
kad prieš karą nei vienas 
tų kraštų (žinoma, apart 
Č e c hoslovakijos) ilgesnio 
laiko negyveno demokrati
niu gyvenimu, — veik vi
suomet ten veikė fašistinės 
diktatūros. Tiek Rumuni
ja, tiek Jugoslavija, tiek 
Bulgarija* tiek Lenkija, tiek 
Vengrija, be mažų per
traukų, buvo slegiamos dik
tatorių, — žemvaldžių ir fa-

By Matt Sholomskas

called by the American Lithua
nian Council of which Pijus 
Grigaitis is the secretary.

the 
by

illustrates how 
the minds of those 
Lithuanian sowers

Korėjos Valstiečiai ir Žemės Reforma
Tolimuose Rytuose; išski

riant Sovietų Sąjungą, vals
tiečiai gyvena dar pusiau- 
baudžiavinėj padėtyj. Pa
imkime Korėją, kuri užima 
85,248 ketvirtainias mylias 
ir turi 25,000,000 gyventojų, 
jos didelė didžiuma gyven
tojų užsiima žemdirbyste.

J a p o n i jos imperialistai 
Korėjoj įsigalėjo 1905 me
tais ir per 40 metų viešpa
tavo. Geriausius žemės 
plotus pasisavino japonai, o 
kita žemė priklausė Korė
jos dvarponiams, kurie pa
sidarė Japonijos imperialis
tų politikos ramsčiais.

Korėjoj žemės apdirbi
mas senoviškas, labai ma- 
žai technikos 1 yra, valstie
čiai padirba ją įdėdami savo 
jėgas. Žemė veik išimtinai 
priklausė japonams ir po
nams. Tas buš' aišku iš šių 
faktų: milžiniška Korėjos 
valstiečių didžiuma turėjo 
tik biskį daugiau, kaip po 
akerį žemės. Tokių valstie
čių ūkių buvo net 2,842,466.

Du trečdaliai Korėjos 
valstiečių turėjo tik 422,080 
hektarus žemės. (Vienas 
hektaras yra daug maž du 
ir pusė akeriai žemės)-. Tas 
reiškia, kad mažieji valstie
čiai turėjo tik apie pusę 
akerio žemės. O kur dar 
valstiečiai bežemiai? Vien 
tarpe 1914 ir 1942 metų 
353,000 valstiečių neteko 
savo žemės ir 
žemių eilėse. ’
bežemių .buvo 2,900,000.

Bežemiai valstiečiai arba 
persikėlė į -miestus gyventi 
ir nuėjo į fabrikus, arba 
dirbo pas japonus ir korė
jiečius ponus žemę. Korė
jiečiai mažažemiai turėjo 
randavoti žemę pas ponus. 
Randą mokėjo tiesiai javais, 
atiduodami ponui pusę arba 
ir tris ketvirtadalius visų 
užaugintų javų! Išnaudoji
mas valstiečių taip buvo iš
siplatinęs, kad savininkas, 
kuris turėjo penkis hekta
rus žemės, tai ją atiduoda
vo kitiems dirbti.

Kada Korėjos valstiečiai 
turėjo verstis su savo šei
momis iš margo ar dviejų 
žemės, tai tuo laiku ponai- 
feodalai valdė didžiausius

156,367 dvarponiai 
2,002,265 hektarus 
arba pusę visos dir- 
žemės. Gi 735 buvę

hektarų dirbamos

ponai gyveno tur- 
Jie greitai virto Ja-

atsidūrė be- 
1914 metais

nuo 139 iki 122 atstovų skaičiaus! Kitos partijos gavo 
po mažiau.

Šie balsavimai dar kartą parodė, kad Franci jos Ko
munistų Partija yra masinė partija ir su ja reikia 
skaitytis. Mums atrodo, kad naujas parlamentas turės 
vėl sudaryti visų didžiųjų' partijų koalicinę vyriausybę, 
kaip, kad buvo iki šiol. Mums atrodo, kad Francijos 
liaudis tame skaičiuje ir katalikai darbo žmonės, ir tūli 
Socialistų Partijos vadai turės padaryti iš to teisingas 
išvadas, kad savo ateitimi reikia rūpintis patiems, o ne 
sekti Vatikano ir Wall stryto politiką, kuri yra žalinga 
Franci jai ir visam pasauliui.
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plotus, 
valdė 
žemės, 
bamos 
stambus dvarponiai turėjo
net 157,077 hektarus, arba 
kiekvienas p r o porcionaliai 
po 214 
žemės.

Toki 
tingai,
ponijos patrijotais.

J a p o n ijos imperialistai 
Korėją valdė su pagalba ko
rėjiečių dvarponių ir kapi
talistų. Japonai tokius po-, 
nūs ir kapitalistus skyrė 
k o n s ulais, gubernatoriais, 
teisėjais ir kitokiais virši
ninkais., k .

Korėjos ..valstiečiai ir 
darbininkai žinojo, kad už 
sienos yra Sovietų Sąjunga. 
Jokia ponų ir turčių propa
ganda neatbaugino korėjie
čius. Jie kovojo prieš ja
ponus ir savus ponus, o ku
riems jau savo šalyj buvo 
pavojus gyventi, tai bėgo į 
Sovietų Sibirą.

Ir kada Raudonoji Armi
ja, 1945 metais, kirto Japo
nijos imperialistams smūgį 
Mandžurijoj ir Korėjoj, tai | 
kartu su Raudonąja Armija 
į Korėją grįžo 150,000 ko
rėjiečių, veik visi su ginklu 
rankose.

Nugalėjus Japoniją, Ko
rėja likosi padalinta tvarky
mui tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų. Šiau
rinę dalį valdo Sovietai, pie
tinę — amerikiečiai.

M a's k v os konferencijoj, 
11945 metais nutartą, kad 
Sovietai ir Amerika suda
rys bendrą laikinąją demo
kratinę Korėjos vyriausy
bę, kuris .per penkis metus^ 
veiks Sovietų Sąjungos, 
Jungtinių Valstijų ir Chini- 
jos globoj, o paskui Korė
ja gaus pilną nepriklauso
mybę.

Šiaurinėj dalyj Korėjos, 
tai yra, Sovietų tvarkomo j 
dalyj veikia įvairios demo- 

. kratinės darbo žmonių or
ganizacijos. Pietinėj “de
mokratais” virto tie korejie- 

. čiai kapitalistai ir dvarpo
niai, kurie pirmiau niekino 

. Ameriką ir buvo karštais 
į Japonijos imperialistų pat- 
- rijo tais. Ir kol kas sudary

ti bendrą Korėjos vyriau
sybę nepavyko, o nepavyko 
todėl, kad Korėjoj eina aš
tri klasių kova’ tarpe vals
tiečių ir ponų, darbininkų ir 
kapitalistų. Aišku, kad Am- 

. erikos generolai, kurie vi
sur bijo “bolševizmo,” ne
pritaria valstiečiams ir dar
bininkams. Jie eina su Ko- 

, rėjos dvarponiais ir kapita- 
. listais. Gi Sovietų okupuo

^ENSE AND REASON have 
deserted the self-styled “sa

viors” of Lithuania. Hooligan
ism and vandalism have become 
the latest fashion in Lithua
nian fascist circles. Now even 
the dead cannot escape 
wrath of minds maddened 
poisonous . propaganda.

—o—
A recent act of vandalism in 

a Chicago Lithuanian Cemetary 
shockingly 
warped are 
who follow 
of hatred.

Vandals, egged on by a “dis
cussion” in Chicago’s Naujie
nos^ smeared and desecrated a 
tombstone which bore a work
er’s emblem.

—o—
The act of vandalism was 

touched off by an inspired cam
paign of letters to the Grigai
tis sheet “demanding” the re
moval of the gravestone. The 
germ was well planted and 
allowed to fester. Then the idea 
bore the deed — a deed which 
any Nazi could be proud of. 
For it was the Nazis who be
gan and perpetuated them
selves with smearings and 
paintings and burnings.

We draw the parallel between 
vandalism in the cemetary and 
Nazi vandalism not for any 
poetic beauty. The tactics em
ployed by the cemetary vandals 
were disintered from the Nazi 
graveyard. They arc the tactics 
common to all grave diggers of 
democracy.

—o—
But the incident of the 

graveyard is not an isolated in
cident. It is only one in a chain 
of recent events in which 
“Naujienos” has been, at least, 
indirectly involved.

The other incident happened 
last November at a pow-wow

Then an incensed follower of 
the Grigaitis et Shimutis hatred 
line slugged and mauled a 
newspaper reporter, Julia Ske- 
berdis, who was covering the 
“congress” for the Lithuanian 
Daily Vilnis.

—o—
These two incidents are re

lated, though they are different. 
Self-proclaimed leaders of an
ti-democratic Lithuanians con
sider them essential for the 
success of the fascist program 
they arc trying to make Ame
rican Lithuanians swallow. They 
beat and slug the living so as 
to silence all opposition to 
their fascist intentions. They 
try to dishonor the dead so as 
belittle the traditions of pro
gressive minded Lithuanians.

democratic 
saw bc- 

democratL

. It is high time all 
minded Lithuanians 
hind the .curtain of 
utterences with which Grigaitis
and Shimutis conceal the noose 
and faggot of fascism.

The crocodile tears they are 
shedding for “innocent and en
slaved Lithuania” is a mask to 
hide the ugly face of fascism.

It 
their words you 
them and by their deeds you 
shall judge them.” Their act
ions speak louder than their 
words, and their actions reveal 
their words to be false.

People of “the little country 
with a big heart” can be very 
grateful. It is for us in Ameri
ca to bear the brunt of the 
“freedoms” which Grigaitis et 
Shimutis .would visit upon the 
people o“F Lithuania.

has been said that “by 
shall know

to j Korėjos dalyj yra kaip 
tik priešingai.

Kovo 3 d., 1946 metais So
vietų tvarkomoj Šiaurinėj 
Korėjoj įvyko valstiečių an
tras suvažiavimas. Valstie
čiai vienbalsiai nusprendė, 
kad žemė, miškai, pievos ir 
ganiavos turi būti valstie
čių rankose, tai yra, tų, ku
rie apdirba. Prie Sovietų 
okupacinės vyriausybės vei
kia pačių korėjiečių sudary
tas Laikinasis Liaudies Ko
mitetas, kurį išrinko darbo 
unijos, valstiečių suvažiavi
mai ir kitos masinės orga
nizacijos.

Laikinasis Liaudies Ko
mitetas priėmė valstiečių 
suvažiavimo nutarimą ir 
kovo 6 d. įvykęs Šiaurinės 
Korėjos visų demokratinių 
partijų suvažiavimas tą už- 
gyrė.

Nutarta atimti nuo ponų 
visas žemes be jokio atlygi- 
rrimo, taipgi žemės apdirbi- 
^no įrankius, galvijus, na
mus, sodus, miškus, gania
vas ir konfiskuoti visas įmo
nes Japonijos imperialistų, 
kurie pirmiau gyveno Ko
rėjoj. Tuojau buvo organi
zuoti valstiečių biednuome- 
nės komitetai, kurie pradė
jo dalinti buvusias ponų že
mes valstiečiams ir beže
miams. Dabar tas dalini-i ant tos meškerės pasiduo- 
mas jau užbaigtas, išdalino da.
963,657 hektarus žemės. Jos 
gavo 682,760 mažažemių ir 
buvusių bežemių valstiečių.

Žemės reforma sutiko pa
siutusį pasipriešinimą iš po
nų pusės. Jie, jausdami už
tarimą užsienyj ir žinoda
mi, kad tokios reformos nė
ra pietų Korėjoj, tai prieši
nosi net fiziniai, skleidė vi
sokius baubus apie “bolševi
kų terorą”, darė pasikėsini
mus ant valstiečių komitetų 
narių ir kitaip kliudė. Ži
noma, per daugelį metų bu
vę ponais, išnaudoję valstie- •

čius niekaip negali sutikti, 
kad valstiečiai būtų savinin
kais tos žemės, kurią jie pa
tys apdirba.

Pietų dalyj Korėjos, kuri 
Amerikos generolų kontro
lėj, ypatingai buvo organi
zuotas išstojimas ne vien 
prieš žemės reformą, bet ir 
Maskvos Konferencijos nu
tarimą. Tie ponai reikala
vo, kad Tarybų Sąjunga pa
sitrauktų iš Korėjos, kad 
ten leistų Amerikos gene
rolui valdyti, kaip genero
las MacArthuras valdo Ja
poniją. Kodėl jie to nori, 
tai visiems yra aišku—jie 
taip mano išgelbėti savo 
dvarus, fabrikus, ponišką 
gyvenimą, o Korėjos darbi
ninkus ir valstiečius palai
kyti ir ant toliau darbo gal
vijų vietoje.

: Bet kitaip mano pietinės 
dalies Korėjos valstiečiai, 
darbininkai ir demokrati
niai sluogsniai. Jie garsiai 
sako, kad Korėja nebus lais
va, kol nebus žfemės refor
ma pravestax kad šiaurinėj 
Korėjoj teisingai žemės 
klausimą išrišo. Pietų Ko
rėjos dvarponiai siūlo “de
mokratišką” būdą žemės 
klausimo išrišimui, tai, kad 
valstiečiai žemę nuo ponų 
išpirktų. Bet ne daug kas

Tokios pakaitos Korėjoj. 
Todėl ir Amerikoj turčių 
spauda gina Korėjos ’‘de
mokratus,” tai yra kapita
listus ir dvarponius ir bai
siai dūksta, kad šiaurinėj 
dalyje yra kita tvarka. Tur
čiai supranta, kad ne tik 
šiaurinės Korėjos valstie
čiai, darbininkai ir darbo 
inteligentija nenorės ponų 
ir kapitalistų vergais būti, 
bet ir pietinėj dalyj panorės 
to, ką jau atsiekė jų broliai 
šiaurinėj dalyje.

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

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!

“Ne Rožėmis Klotą Ameriką 
Radome Sugrįžusios”

Rašo EVELYN FIELD 
Buvusi WAC Korporalas, Tarnavusi Naujojoj 

Gvinėjoj ir Maniloj
Esu veteranė ir turiu 

skundų. Man pikta, kad 
spauda, radio ir veteranų 
organizacijos kalba apie 
sugrįžtantį vyrą, bet niekas 
nekreipia daug domės į su
grįžtančią moterį veteranę 
WACs ypatingai gavo dvi
gubą dozę kastorkos spau
doje ir per radio ... Mes 
prisiuliojusios... Mums 
niekad pirmiau taip gerai 
nebuvę. Atsinešimas yra, 
“Kam joms duoti bent ką?’ 
Kaip ten nebuvę, jos visuo
met gali vyrą gauti.

Man pikta, kad Amerikos 
žmonėms niekad nebuvo pil
nai pasakyta kariškės mo
ters puikus pasitarnavimas 
karo pastangose. Aš žinau, 
dėl ko įstojau aš ir dėl ko 
didžiuma WACs įstojo liuo- 
snoriai. Mes mylėjome savo 
šalį ir norėjome už ją kovo
ti. Ir kovojome. Didžiuma 
karių armijoje nematė 
fronto neigi matėme mes. 
Mes buvome taip arti fron
to linijų, kaip ir didžiuma 
vyrų kad buvo.

Naujojoj Gvinėjoj, Leyte 
ir Maniloj, mes atlikinėjo
me būtiną susisiekimo ir 
administratyvį darbą tik
tai už apie 10 iki 20 mylių 
užpakalyje mūšių linijų. 
Mes būdavom pakeliamos iš 
lovos du ir tris kart per 
naktį budėti nuo atakų iš 
oro. Mes žinojome baimę 
priešų lėktuvų virš mūsų 
galvos ir taip pat nebuvo
me saugios nuo maliarijos. 
Kur tiktai WACs pasisuko, 
jos atliko darbą, nežiūrint 
sunkumų.

Paimkime atsinešimą dau
gelio Gis. Jėigu nedavei 
vaikinams progos apie tave 
kalbėti, buvai pasipūtėlė. 
Štai tipiškas atsinešimas 
ETO kariškio, sutikto Ma
niloj. “Ot, tos francuziu- 
kės,” sakė jis, “tai bent bu
vo o-la-la. Su jomis be cere
monijų, tiesiai prie dalyko. 
Ir vokietaitės —ne šio pa
saulio. Bet WACs — pasi
pūtusios. Palaukite, mer
gelės, sugrįšite namo —

Today’s Pattern

14-20 ir 32-42 dydžio.
Užsakymą, pažymėjus nu- 

mer ir dydį, sykiu su 20 cen- 
tų, siųskite: Mary Sincus, 42? 
Lorimer St, Brooklyn į Y

jūs taip nesirinksite.”
Tačiau jeigu kariškis ku

rią “užkariavo,” kiekviena 
iš mūs pasidarėme palaida 
moterimi, užsidirbančiomis 
gana pinigų iš šalies.

Nežiūrint viso to kandžio
jimo, kada paskelbė punktų 
sistemą, didis nuošimtis 
merginų, turinčių teisę pa- 
siliuosuoti, pasirinko pasi
likti. Mes jautėmės, kad kol 
vaikinai liekasi kariauti 
prieš japonus, mes irgi gali
me atlikti savo dalį užpaka
lyje linijų.

Svajojome Apie Namus.
Mes įsivaizdavome gana 

gražų paveikslą taikos lai
ko Amerikos—šviežus apel
sinai, šaltainė, pienas, vai
kai, nuosavi namai ir taika. 
Bet sugrįžusios Ameriką 
radome ne tokią rožėtą, ko
kią persistatėme.

Socialiai WACs vis tebe
laikomos žemiau rožės. 
Žmonės patrauko antakiais 
prisiminę šlykščius melus 
John O’Donnell’o laikrašty
je Daily News apie mus ar
ba pasakėčias tūlų kariš
kių, viską žinančių ir pasa
kojančių, kadangi jie tie
siai nuo draugo girdėję.

Aš negalėjau įsivaizduo
ti, kaip aštrus yra tas mu
mis pasipiktinimas iki at
sitiko man pačiai. Esu narė 
20 per savaitę kliubo (gyve 
nanti iš bedarbio apdrau- 
dos) ir man ? geriausi drau
gai jais yra taipgi. Mes tan
kiausia išeiname pasivai
šinti “dačmaniškai” (dutch 
treat), kiekvienam pasimo
kant už save. O kada vaiki
nas spiriasi užmokėti ir už 
tave, vediesi jį į pigiausi i 
vietą visame mieste.

Vieną vakarą buvo kitaip. 
Išėjau su vienu didžiūnu, 
taip vadinamu “big shot” 
buvusiu kariškiu, iš kito 
miesto. Jis keliomis rato- 
mis apvežiojo mane po mie
stą—skaidrios šviesos, tak- 
sikai, geriausi restauranai 
ir naktiniai kliubai. Tas 
manė stebino, protestavau 
prieš tą jo išlaidumą ir pri
miniau jam, jog subvės dar 
tebeveikia. Jis juokėsi ir 
gyrėsi, kad jo tėvo kepyklos 
verslas gali tai panešti.

Dvidešimt Vieno Kliube 
jis užklausė, “Ar užeisi su 
manim į mano kambarį

goms Amerikos Legijono! 
skyriuje ir į ją gražu pažiū- ! 
rėti. Kaip vienas-jos rėmėjų 
jai sakė: “Gali būti mano 
saržentu tol, kol dėvėsi sve- 
terinę uniformą.”
i Jos Sugrįžo Kitokios.

WACs turi rimtų asme
niškų problemų prisitaiky
mui prie gyvenimo. Armi
jos gyvenimas mus pakeitė. 
Manau, kad moterys pergy
veno gilesnę jausminę pa
kaitą. Mes pamėtėme daug 
paikybių, išmokome stovėti 
ant savų kojų, subrendome 
pažiūrose į gyvenimą. Mes 
dabar protaujame galvo
mis, vieton jausmų, kaip 
moterys yra išmokintos pro
tauti. Ta pakaita atsispindi 
mūsų turėjime prisitaikyti 
prie mūs šeimų, mylėtinių, 
vyrų ir visuomenės. Dauge
liu atvejų mes esame suma
nesnės už netarnavusias su
pratime mūs vyrų ar mylė
tinių jausminių problemų, 
sunkumų prisiderinti, pra
šalinti ilgo išsiskyrimo 
įneštus skirtumus.

Mary Cane, buvusi dije- 
tistė armijoj, pasakojo, kaip 
keturi metai tarnybos ją 
pakeitė. Jinai veikė Afri
koj, Italijoj, Francijoj, Vo
kietijoj. Kartą linijos buvo 
taip padrikos, kad sunkve
žimis, kuriame ji • važiavo 
atvežti maisto, susimaišė 
su grupe vokiečių vežimų ir 
jinai beveik nebesugrįžo.

(Bus daugiau)

Mano Testamentas
Fragmentas iš poemos 

“Ona Sukackienė”
Tuoj šešėliu plačiu 
Juodos skaros nutis, 
Tik užsupti minčių, 
Neįstengia naktis.
Nusiblaivė dangus, 
Rodos, laimė arti, 
Kaip šis kraštas brangus 
Ar gi tu užmiršti?
Kaip gi jo nemylėt— 
Amžių čia surišti, 
Ir laukai ir gėlė— 
Aš pati, aš pati...
Ošia gaudžia miškai, 
Tartum žingsnius 

girdžiu,—
Klaidūs vilko takai, 
Ir takai kraugerių ...
Ir jaučiu, taip arti 
Nekviestoji viešnia, 
Bus diena jiems karti, 
Kai mane išsineš ...
Grasot. Jaučia širdis. . . 
Tik kur dingsite jūs?,— 
Kai nublokš, išsklaidys 
Vėjas jaunas, gajus ...

viešbutyje?” “Ne,” atsa
kiau jam. Jisai nepasitikin
čiai nužvelgė mane ir už
klausė: “Ar ištikro? Eiki
me, nustok juokavus. Paga
liau, išbuvai su WACs tris 
metus, jau nebe kūdikis.” 
Pakartojus “ne,” jis pamė
lynavo ir jau įširdžiai iš
metinėjo: “Netikėtina! Kad 
taip turėjo man atsitikti su 
buvusia WĄC!”

Aš nesu vienintelė. Veik 
kiekviena WAC turi tokių 
patyrimų. Jane Shaw, išsi- 
auklėjus ir kilni, nenužiūri
ma buvus uniformoje. Vie
nas karys jai sakė: “Bet tu 
negalėjai būti WAC. Visai 
nekalbi ir nesielgi taip, kaip 
tos rūšies mergina.” Barba
ra yra graži ir talentinga 
blondinė. Ji tapo išrinkta 
Sergeant of Arms parei-

Kam grasinat kardu— 
Kas tikėt man neleis,— 
Savo kraštą vedu 
Milžinų vieškeliais.

%
Ir girdėsiu toli
Giesmę laisvės gėlės, 
Kai arimai žali
Man ant veido gulės.
Ir kalbės su žiedais 
Mano girių beržai,— 
Juos mylėjau kadais 
Permažai, permažai.
Aš žemčiūgo brangaus 
Jums palikt negaliu,— 
Tik mėlynę dangaus, 
Pievas, klonius žalius.

V. Valsiūnienė.

Pradedant liepos 1-ma bū
sią uždrausta parduoti plaka
mąją grietinėlę.

Šios puikios merginos, Amalgamated Clothing Wor
kers of America, CIO, pikietes, streikuoja prieš Scherf 
Alatex Shirt Co., mieste Andalusia, Alabama. Kada jos 
apsirengė karvių prižiūrėtojų (cow girl) kostiumais, 
jas areštavo už netvarką. Policija joms sakė, kad “pa
prasti žmonės taip nesirengia.” Ypatingų priežasčių 
esama areštui, kada išeini reikalauti savo teisių ar duo
nos. Bet Ku Kluksai,. kaip žinia, gali dėvėti bile marš
ką ir kaukę. Tiesa, jie ir jieško ne duonos, bet progęs 
ką nors nulynčiuoti.

----------------------------- -----------------------------------------------------—.................... ‘ ' ' ' > --------

Beatrice Webb
Garsi Anglijos Rašeja—Mirė 1943 Metais Palikdama 

Gražią Atmintį
Lietuviams mažai težino

ma vardas Beatrice Webb, 
kuri su savo vyru Sidney 
Webb sulošė nepaprastai 
svarbią rolę Anglijos darbi
ninkų judėjime'. Savo kūri
nius jie rašė bendrai, sudė
tinai.

Sidney Webb apsivedė su 
Beatrice Potter (po tėvais) 
1892 metais. Po to daugiau 
kaip 50 metų tęsėsi jų lite
ratūrinis ir praktikinis dar
bas. Beatrice Webb mire 
1943 metais. Neseniai pasi
rodė nepaprastai įdomiai 
parašyta jos biografija. 
Biografiją parašė Marga
ret Cole.

Po savo apsivedimo Be
atrice Webb su savo vyru 
trisdešimts metų išgyveno 
Londone. Jų namas buvo 
centralinė sueigos vieta so
cialistų ir bendrai radikalų. 
Dažnas svečias jų name bu
vo Bernard Shaw, vėliaus 
H. G. Wells.

Tuo laikų prasidėjo jų 
abiejų literatūrinė kūryba, 
tampriai susijusi su Angli
jos darbininkų judėjimu. 
Sukombinavę savo smege
nis jie parašė visą eilę vei
kalų, kurie turi monumen- 
talės reikšmės ne tik Ang
lijos darbininkų judėjimui, 
bet ir pasauliniam.

Svarbiausiai jų knyga 
bene bus “History of Trade 
Unionism.” Kiek ten darbo 
įdėta, kiek meilės darbinin
kų judėjimui! Šią knygą 
apie Anglijos darbo unijų 
istoriją rusų kalbon išvertė 
pats Leninas. Jis skaitė tą 
kūrinį esant fundamentaliu 
ir manė, kad ir Rusijos dar
bininkams būtinai reikia su 
juo susipažinti. Leninas tą 
kūrinį išvertė rusų kalbon 
dar prieš 1905 inetų revo
liuciją.

Iš eilės sekė kiti kūriniai: 
“Manor and Borough,” 
“The Preventive Destitu
tion,” “A Constitution for 
the Socialist Common
wealth of Great Britain.” 
Visi šie kūriniai standarti
niai, giliausio tyrinėjimo ir 
galvojimo pasėka.

Margaret Cole sako, kad 
protarpiais jiems * padėdavo 
George Bernard Shaw, bet 
šiaip jau jų nuomonės ne 
visuomet supuldavo. Ber

Didvyriškoji Lietuvių 
Tautos Dukra

Po ta antrašte Tarybų Lietuvos laikraštis Tiesa ap
rašė Oną žemaitytę-Sukackienę. štai trumpas jos gy
venimo vaizdas:

Šiurpų nusikaltimą įvyk-' Niekšams galvažudžiams 
dė lietuviškai vokiškieji na- buržuaziniams nacionalis- 
cionalistai. 1946 m. vasario i tams lietuvių tauta niekuo- 
mėn. iš 2 į 3 d. 1 vai. naktijmet nedovanos savo ištiki- 
3 banditai įsibrovė į Lazdi- mos dukters Onos Sukac- 
jų apskrities Kapčiamiesčio kienės mirties. Narsios pa- 
valsčiaus Pavesninkų pra- triotės, paaukojusios savo 
džios mokyklos vedėjos bu- gyvybę dėl Tėvynės laisvės 
tą ir žiauriai nužudė vedėją ir gerovės, atminimas am- 
mokytoją Oną Sukackienę žinai gyvuos visų mūsų 
drauge su jos vyru Antanu tautiečių tarpe.

nard Shaw visuomet turėjo 
palinkimą prie aforizmų, 
prie paradoksų, prie ekstra
vagantiškumo.

Anglijoj veikė ir inteli
gentuose turėjo gan didelės 
įtakos vadinama Fabian 
Society. Jon priklausė ir 
Beatrice ir Sidney Webb’ai. 
Ši draugija nebuvo mark
sistinė, bet ji pusėtinai pa
sekmingai populiarizavo so
cialistines idėjas.

Beatrice Webb visuoųiet 
rūpėjo, kad f abi j iečiai tam
priau susirištų su darbinin
kų judėjimu. Bet tempera- 
mentalius inteligentus sun
ku buvo sudisciplinuoti.

1918 metais Sidney Webb 
buvo išrinktas parlamen
tam Parlamente jis išbuvo 
dešimtį metų. Jis tankiai 
kritikavo darbiečius parla
mento narius, o Beatrice 
juos dar aštriau kritikavo.

Apie tą laiką juodu įstei
gė Londone School of Eco
nomics ir savaitraštį New 
Statesman. Darbas virte vi
rė. '

Pradėjus aštuoniasdešim
tus metus Beatrice Webb 
sakė, kad daugiau jau ji ir 
jos senelis vyras nepajėgs 
sukurti ką nors svarbaus. 
Bet išėjo visai kitaip. •

1932 metais abu Webb’ai 
vyksta į Sovietų Sąjungą. 
Juos ten priima didžiausiu 
nuoširdumu. Visi žino, kad 
Leninas juos labai aukštai 
vertino.

Sovietų Sąjungoj jie iš
būna ilgesnį laiką, studi
juodami, keliaudami, gilin
damiesi į naują ekonominę 
ir politinę struktūrą. Jie 
įsitikina, kad “didysis so
cialistinis eksperimentas” 
nėra tik eksperimentas, bet 
nauja socialistinė tikrovė. 
Parvykę namo su galybe ir 
gausybe materiolo jie para
šo dar vieną monumentale 
knygą: “Soviet Commun
ism: A New Civilization.”

Pirmeiviškoji Anglija pri
ėmė tą knygą su pasitikėji
mu ir apsiginkluoja ja ko
vai už socializmo principus, 
o atžagareiviškoji Anglija 
pasmerkė ją.

Beatrice Webb mirė 1943 
metais. Savo darbais ji su
kūrė sau paminklą, nemir
tiną paminklą.

Sukacku.
Ona žemaitvtė - Sukac

kienė gimė 1910 m. Mari
jampolės apskr., Liudvina
vo valse., Padovinio km. 
1933 m. ji baigė Marijam
polės mokytojų seminariją, 
o 1937 m. — mokytojų kur
sus Kaune. Po to ji visą lai
ką mokytojavo Pavesninkų 
pradžios mokykloje. Atėjus 
Tarybų valdžiai, ji tapo ir 
kaimo kliubo skaityklos ve
dėja.

Praeitais metais, prasi
dėjus rinkiminei kampani
jai, Pavesninkų mokykloje 
buvo įrengta rinkiminė 
apylinkė, o mokyklos vedėja 
drg. O. Sukackienė vietos 
gyventojų buvo išrinkta 
rinkiminės apylinkės pir
mininku. Drg. Sukackienė 
aktyviai ėmėsi darbo, nuo
lat aiškino rinkėjams jų pi7 
lietinę pareigą. Veiklios vi- 
suomenininkės darbas ne
patiko lietuvių tautos išda
vikams — buržuaziniams 
nacionalistams ir jie šią 
taurią patriotę, mūsų liau
dies švietėją, inteligentę — 
pradedančią rašytoją iš 
pasalų nužudė.

Kas Gaus Tuos Centus?
Ar žinai, kad OPA leįdus 

pakelti kainas pieno ir jo pro
duktų vartotojui reikės mokė
ti po apie centą daugiau už 
kenuką. Sakosi pakelia dėl to, 
kad pakelti mokestį farmeriui; 
Bet farmeriui mokėsią (gal?) 
apie 40 centų daugiau tik už 
šimta-svorį. Kam nors liks vi
sas auksinis vidurys tarp var
totojo mokamo cento ir far- 
merio gaunamos dulkės to 
cento.

šaltainės dirbėjams leisią 
vartoti mažiau riebumo. Gau
sim daugiau krakmolo už tuos 
pačius gerus pinigus.

Beatrice Webb gimė 1858 
metais didelio piniguočio fi
nansininko šeimoj. Jai nie 
ko netrūko, nebent gervės 
pieno. Bet jau iš jaunų die
nų ji buvo palinkus prie 
biednuomenės. Jos geriausi 
draugai buvo tarnai ir tar
naitės, o ne panelės ir kava
lieriai. Prie tėvo biznio ji 
negalėjo prigusti, prisipra
tinti. Ši mergina vyksta į 
Londoną ir pradeda tyrinė
ti darbininkų padėtį. Tūlą 
laiką ji padirbėjo kriaučių 
šapose, kur viešpatavo pra
kaito čiulpimo sistema. Ji 
kelia < balsą prieš nežmoniš
ką išnaudojimą. Greit ji įsi
jungia. į socialistinį ir ko- 
operatyvinį judėjimą.

Tai tokia gyvenimo isto
rija tos garsios moteriškės, 
kuri niekad nesusvyravo 
kovoje už darbo žmonių iš
silaisvinimą iš kapitalisti
nės sistemos replių.

Vilniškis,

Kur yra riebalą— 
ten yra muilo

VIS PRISTATYKITE PA
NAUDOTUS RIEBALIUS 
IR PADfiKITE GAMINT 

DAUGIAU MUILO.
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Ketvirtas Puslapis

Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų
Lietuvoj e

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Sausio 4
Dešimtą valandą ryto išvažiavome į Ukmergę. Va

žiuojame “džypu”. Nors kelias iš Vilniaus į Ukmergę 
nėra jau toks blogas, bet vistiek “džypas” krato, net 
dantys barška. Važiuojame gana greitai, niekur ne
sustoję.

Iš Vilniaus į Ukmergę apie . 80 kilometrų. Visur 
pakelėje viensėdynai—tos šiaudais dengtos pirkios! Kur 
būta šiokio tokio “miestelio,” dabar 
Toliau nuo kelio viensėdžiai išlikę- 
nesugriautos.

Viena įdomybė krito man į akį.

riogso griuvėsiai, 
sveiki, triobos jų

Baigiant pasiekti 
Ukmergę, prie vieno viensėdžio aukštam medyje pama
čiau gandro didelį lizdą. Tai pirmas lizdas, matytas 
Lietuvoje. Tas lizdas priminė man anuos senus laikus 
Lietuvoje.. Tuomet gandrų lizdų būdavo nemažai. Va
sarą pelkėse prie mūsij ežero tų ilgakojų ir ilgasnapių 
gražių) paukščių būdavo daug. Nežinau kodėl, bet ma
no atmintyje ir buvo ilgiausia užsilikę du Lietuvos paukš
čiai—vėversėlis ir gandras. Dažnai prisimena gražus 
Lietuvos pavasario rytas su tuo stebėtinu vėversėlio bal
seliu—purpt, pakils jis iš už ežios ir kyla tiesiai aukštyn, 
linksmindamas tave maloniu balseliu! O gandras būda
vo išdidžiai braido baloje ir medžioja varles—jam sna
pas raudonas, jo kojos ilgos. Ant varlių jis tikras ka
ralius ...

Ukmergę pasiekėme greitai ir laimingai. Ir diena 
pasitaikė graži—oras gana šaltas, bet malonus, sausas.

Ir ne tik dėl oro džiaugiuosi Ukmergėn pribuvęs. 
Čia vyksta Ukmergės apskričio mokytojų konferencija. 
Man irgi bus proga joje dalyvauti ir sueiti į pažintis 
su daugeliu mokytojų!

Bet pirma apie kitą ką. Džiugu, kad Ukmerge nėra 
taip baisiai karo sužalota, kaip tūli kiti Lietuvos miestai. 
Tik kur nekur matai pastato griuvėsius. Tačiau taip 
tik iš viršaus atrodo. Paskiau sužinojau, kad naciški 
plėšikai, bėgdami, išplėšė visas įstaigas, sunaikino visų 
įmonių įrengimus, mašinas išsigabeno Vokietijon. To 
apiplėšimo nuostolius ir dydį puikiai pavaizduoja didžioji 
ir gražioji Ukmergės Amatų Mokykla, kurią aplankiau 
ir su jos padėtimi susipažinau. Mokyklos direktoriumi 
yra gabus, dar jaunas inžinierius Strazdas. Jis apve
džiojo po klases ir paaiškino padėtį, kokioj buvo mo
kykla J’asta, kai vokiečiai buvo išmušti iš Lietuvos. Ne 
tik sienos buvo apgriautas, kurias reikėjo atsiremon- 
tuoti. Visi mokyklos įrengimai, visos mašinos buvo iš
vogtos, išvežtos. Neapsakomai daug darbo buvo nors 
dalinai mokyklą atsteigti. Reikėjo jieškoti visoje Lietu
voje įvairių mašinų, reikalingų tokios rūšies mokyklai. 
Vienoj vietoj užėjo ir nupirko vieną mašiną, ^kitoje vieto
je kitą. Kažin kur ten pas vieną ūkininką lauke užtiko 
du “boileriu” ir motorą. Parsigabeno mokyklon ir įstei
gė savo elektros gaminimo aparatą!

Parodė laužą tų mašinų, kurias vokiečiai susprogdi
no, nebesuspėdami išsivežti Vokietijon.

Nežiūrint to sunaikinimo, dėka lietuviško darbštu
mo, šiuo tarpu mokykla veikia puikiai, turi apie 300 mo
kinių, berniukų ir mergaičių. Pamatiniai amatai—me
džio ir metalo apdirbimas. Yra ir siuvimo kursai. Mo
kosi keletas desėtkų mergaičių. Mokslas tęsiasi du metu.

Mokyklos vadovybė parodė tokį darbštumą, Strazdo 
vadovybėje, jog įsisteigė savo liejyklėlę, kuri jau ne
mažai nulieja daiktų dėl įvairių įstaigų! Kadaise dirbau 
plieno liejykloj, tai man buvo įdomu, nors mažoj skalėje, 
vėl pamatyti tuos liejyklos darbus. Čia dirba, žinoma, 
mokiniai—jie mokosi geležį lieti.

Ši Ukmergės Amatų Mokykla yra pažiba ir pasi
didžiavimas visos Lietuvos. Ji ruošia amatinius kad
rus, kurie taip labai reikalingi krašto atstatymui. Vi
sur jų reikia, visur jie laukiami—tie jauni vyrukai ir 
jaunos merginos. Su laiku jie bus tarybinės pramonės 
vadai.

Susipažinau su apskrities komiteto pirmininku Al
fonsu česnuičiu. Tai labai darbštus žmogus. Lygi
nant su Amerikos valstybiniu aparatu, jo pareigos ati
tinka mūsų gubernatoriaus, nors, žinoma, jis savo “glo
boje” neturi tiek žmonių, kiek mūsų valstijos guberna
torius turi. Berods visoj Ukmergės apskrityje tėra 
110,000 gyventojų. Nu, bet Česnuitis yra apskrities gal
va. Jo pareigos, prie dabartinių sąlygų, yra be galo 
atsakingos ir sunkios.

Kadangi česnuičio pavardė buvo lig ir kad girdėta 
dar nuo anų metų, tai pradėjau vartyti mūsų Amerikoje 
išleistą, mano paruoštą knygą “Naujoji Lietuva Faktų ir 
Dokumentų Šviesoje”. F 
buvo išrinktas į Liaudies Seimą. Iš amato jis yra odos Įstengsime 
fabriko darbininkas. Ukmergės odos fabrike esąs iš-: Wore esteri o 
dirbęs desėtką metų.

Kitas labai malonus, dar jaunas, darbštus vyras yra 
Edvardas Matulionis. Jis yra partijos apskrities komi
teto sekretorius. Tai visų labai mylimas ir gerbiamas 
draugas. Pas Matūlionius teko ir nakvoti. Matulionienė 
taipgi linksma, jauna moteriškė, laukiasi šeimos. Pas 
juos buvo iš kaimo atvykus Matulionienės motina ir 
atvežus mėsos ir namie keptos duonos! Mes, žinoma, 
viską gerokai aptaisėme.

Apskrities mokytojų konferencijoje dalyvavo virš 
trys šimtai mokytojų. Tai vis dar jauni vyrai ir mo
terys. Viso apskrityje esą penki šimtai mokytojų, šio
je apskrityje, matyt, mokyklų tinklas yra labai didelis 
ir jis vis dar tebesiplečia. Joje jau dabar yra 180 pra
džios mokyklų. Tai daug daugiau negu buvo prieš karą.

(Daugiau bus) f

&
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Delegatai United Steelworkers Unijos (CIO) konvencijoj Atlantic City, N. J. 
mini savo unijos 10-tą gimtadienį ir pergalę neseniai buvusiame streike visoje 
industrijoje.

Worcester, Mass
4.

programa, bet 
iš visos Ameri-
LDS delegatai 

nei žodžio ir iš

Birželio 10 d. Lauksime LDS 
Delegatų

Worcesteryj labai plačiai 
garsinama ant didelių kortų 
LDS šeiminė 
apie tai, kad 
kos gerbiami 
bus pas mus,
mūsiškių labai mažai kas ži
no, kad mums atitinka ta gar
bė. Matomai, bostoniečiai pa
vydi mums, kad jie’ negali pa
sirodyti ir susilyginti su mu
mis. '

Atvažiuokite visi delegatai 
iš to surūkusio seno Bostono 

i pas mus ant tyro oro į tą mū
sų garsųjį parką, kur mes pri
imsime jumis su puikiu ban- 

i kietu ir mūsų choras palinks- 
Imins jumis savo žavingomis 
i dainomis, o gal pasirodys ir 
mūsų garsus solistas J. Saba
liauskas. Kad ir lietus piltų ir 
lietuvių senobinis dievas tran
kytus! — vistiek važiuokite — 
turime ant tyro oro pastogės 
užtektinai visiems.

Su pasididžiavimu, jums, 
gerb. delegatai, pareiškiame, 
kad mūsų parkas geriausias 
iš visų lietuviškų parkų visoje 
Amerikoje ir jau seniai išmo
kėtas. Parkas didelis — ly
gus, o aplink miškas, žolė ly
gi, graži, o visur kvietkai. Yra 
vieta pastatyti apie 250 au
tomobilių. Dvi didelės salės, 
viena šokiams, kita bankie- 
tams, kur galima iš karto pa
sodinti apie 300 žmonių. Yra 
atskiri du barai—minkštiems 
gėrimams ir užkandžiams ir 
“kietiems” gėrimams. Aplink 
visą svetainę yra porčiai, kur 

įgalima sėdėti ant tyro oro ir 
lietus neužlis. Skiepe yra vir
tuvė, kur gamina valgius. At
skiras didelis kambarys išim
tinai tik dėlei moterų ir mer
ginų. čia pat ir maudynės di
deliame ežere ir atskiras na
mas pasidėt drabužiams. Vie
nu žodžiu, visi parankumai. 
Mat, čia progresyviai lietuviai 
nemiegojo, o dirbo.

Mieste worcesterieciai turi 
nuosavą didelę svetainę su di
dele estrada dėl lošimų ir ke
letą tūkstančių visokio’s rūšies 
knygų knygyne, kur ateina vi
si lietuviški laikraščiai, išski
riant tuos, kur jau per daug 
kryžiokiški, čia turime, su ge
ru kaupu, tūkstantį narių, or- 
■ganizuoįų į progresyves drau
gijas.

Na, 
Įsi “in 

Suradau, kad jis 1940 metais mus.

tai, gerb. delegatai, vi- 
corpore” meldžiami pas 
MeS lauksime ir paši- 

patenkinti jumis.
> dzūkai svetingi 

žmonės. Bankietas prasidės 
apie 6 vai. vak.

Pora savaičių atgal tam pa
čiame parke atsibuvo LLD 1.1 
vyrų kuopos piknikas. Sureng
ti pikniką buvo pavesta kuo
pos stovinčiam komitetui. Ir 
kaip tyčiomis, ant to laiko 
susirgo vienas sekretorius, o 
kitas turėjo dirbti šapoje, o 
iždininkas buvo išvažiavęs— 
tai paliko tik vienas organiza
torius A. J’ilkauskas, kuris ir 
surengė pats vienas tą taip 
vykusį pikniką. Jis priprašė 
drauges gaspadines iš moterų

LLD kuopos, kurios supirko 
maistą ir labai gerai pagami
no. Pats Pilkauskas dirbo vi
są dieną iki vėlybos nakties. 
Jam padėjo dirbti dar vienas 
draugas J. Urbonas. Ačiū par
ko komisijai už kooperavimą 
ir paramą, tai turime pelno 
apie 70 dol. Ypač gaspadines, 
M. Deksnienė, Vosilienė ir 
Dvareckienė iš maisto padarė 
gražaus pelno.

Didelis ačiū draugam 
draugėm gaspadinėm!

L«

ir

žemiau telpa vardai aukoto
jų Lietuvos reikalams prakal
bose, įvykusiose balandžio 14 
d., kur kalbėjo Antanas Bimba.

Pranas Mickūnaitis, $200.
Lietuvių

mas $105.
Antanas

$100.
Po $50:

ras, Antanas Ja/iulavičia, Jonas 
Portikas, SylvZstras Bagurs-

Darb. Susivieniji-

Juzė Grigaičiai

Frank ir Mary Imb-

ir
Ta-

Naura, 
Juozapas 
Elzbieta

Berūkš-

N. Martin-
F. Bimba, Jonas Urba- 

Edward Aitutis, Salma 
Zosė Makaskie-

Benediktas Kirstukas, Ka- 
Leliusis, Stasys Orda, Char 
Melnis, S. Gavianskis, Sta- 
Paulauskas, Pranas Dubin-

Po $30: L. Kabakcris, Juo
zas ir Agota Sliekai.

Po $25: Jonas A. Kazlaus
kas, Ay M. Pipiras, George Par- 
cevokas> P. J. Martinkus, J. 
Varnagirl^x.Studio, M. Budni
kas, Kazimiehas Boguzas, Jo
nas Lekaviče, Motiejus Muckus, 
Juozas Ciuplis, Kostantas 
Marijona Matakos, Stasys 
raila.

Julia Moskicnė $20.
Po $10: J. A. Kudis, John 

Diamont, Antanas Zdankus, J. 
Viktaravičius, Peter 
Mrs. J. Mauragienė, 
Mažeika, Povilas ir 
Wieinas.

Po $5: Kazimieras 
tis, Joe Gauremskis, 
mas, Kaz. Kairys, 
kiene, 
nas,
Jeiblunskiene, 
nė, 
zys 
les 
sys
skas, Mrs. S. Aglinskienė, T. 
Paulikonis, Feliks Gutauskas, 
Frank Wilkas, Jonas Pintka, 
Michael Zaperiackas, Juozas 
Cizauskas, Julia Kubenkis, J. 
Kavaliauskai, Jonas, George 
Urbonas, John Gudovich, An
tanas Madeika, Jonas Kanapec- 
kas, Vincas Karrys, J. Miliaus
kas, N. Petraitis, Adam Bret- 
mos, ‘Stonis Ziuis.

P. Karsokas ir S. Karsokas 
$4.

Juozas Šimkūnas $3.
Po $2: Antanas Rudokas, C. 

Stashinskas, K. Leonaviče, An
tanas Barzda, Agota Norkienė, 
Jonas Babravičius, John Mit
chell, J. Labanaskas ir Ona, 
John ir Lucy Grantai, Paul ir 
Anna Barsculis, Ben ir Joseph 
Povilaicie, Antanas ir Apolo
nija Grigai.

Po $1: Wasil W. Wolodke- 
vich, Kazys Vasiliauskas, Jo
nas Kazlauskas, Joe Tamulevi
čius, Ona Ulienė, A. Macėkiene, 
John Grestauiel, Mrs. Rodzers, 
Ona Genieną, P. Paulauskiene, 
John Vainor, Jos. Kvedar, Pet
ronėlę Stanicnis, W. Radę, > J. 
Vaitonis, J. Yablonsky, Apoįo- 
nia Mamoniskias, Petras Levo-

<F

<♦>

<♦>
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A. .

BUYAUSKAS
«

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Seattle, Wash

neklausia, kokios tu

tam darbui mes netu- 
atkreipti dėmesio. Mes 
savo darbą stumti pir-

4Į
4

tai daugiausia pasi-
Eva Baltrušaitienė, 
3 tūkstančius valan- 
taisymo drapanų ir

numezgė svederių ir
Tai yra didelė au-

fTrečladio^L, fa‘

Tapo Sušaudyti I. Antonescu 
Ir Trys Kiti Kariniai 
Rumunu Kriminalistai

Coventry, Anglija. —Per 
amunicijos sandelio sprogi
mą žuvo 3 asmenys.

Bucharest, Rumunija. — 
T a u t i n io rumunų teismo 
sprendimu, tapo sušaudyti, 
kaip kariniai kriminalistai- 
nacių bendradarbiai, lon’as 
Antonescu, buvęs fašistinis 
Rumunijos diktatorius; Mi
chael Antonescu, tuometinis 
premjero pąvaduotojas; ge
nerolas C. Vasiliu, buvęs vi
daus reikalų ministerio pa
vaduotojas, ir George Alex- 
eanu, buvęs Transdniestri- 
jos gubernatorius.

Trys kiti buvusieji karo 
metu ministerial tapo įka
linti iki gyvos galvos:

Teheran. — Vėl susikirto 
kurdai su centraline Irano 
armija. Kurdų tauta gyve
na pasienyj tarp Irano ir 
Irako. Jie reikalauja savi
valdybės.

82,000 MOKYKLŲ ATSTA
TOMA SOVIETUOSE
Maskva. — Vokiečiai su

naikino 82,000 sovietinių 
pradžios mokyklų ir gim-į 
nazijų. Sovietai sparčiai ■ 
jas atstato, ir 1950 metais, 
turės tiek pat mokyklų, Į 
kaip ir pirm karo.

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

GREEN STAR BAR & GRILL

Gegužės 15 d. uždarė Rus
sian War Relief ofisą, kuris 
buvo įsteigtas liepos mėnesį, 
1942 metais. Per ta visa lai
ką daug drapanų buvo suau
kota nuo karo nukentėju
sioms. šimtai tūkstančių dė
žučių buvo pasiųsta per tą 
įstaigą.

Daug žmonių pašventė savo 
laiką dėl taisymo drapanų. Iš 
lietuvių 
darbavo 
išdirbusi 
dų prie 
daug
pirštinių, 
ka. Jeigu visi taip būtų dar
bavęs!, tai daugiau pašalpos 
būtų buvę pasiųsta. Bet dau
guma tam neatjaučia. Sako, 
bile man gerai, o ką aš pai
sau, kas skurdą kenčia ir ne
turi kuomi savo kūną prideng
ti. M. Baltrušaitis išdirbo vie
ną tūkstantį valandų, atlikęs 
nuo savo dienos darbo. Dau
guma iš mūsų draugų pasa
kydavo : “Aš neturiu laiko eit 
tenai dirbti.” Nekurie dar ir 
pašiepdavo, sakydami: jums 
Stalinas užmokės. Mes, kurie 
dirbome, nereikalavome jokio 
užmokesčio, mes paaukavom 
ta visa savo d arba dėl labo t- *. v
žmonijos.

šiandien ir vėl eina rinki
mas aukų po visą Ameriką 
dėl įsteigimo Mcdikalio In
stituto Vilniuje, kad pagelbė
jus Lietuvos žmonėm, kurių 
šimtai išmiršta kas metai nuo 
vėžio ligos. Mūsų pareiga yra 
prisidėti su savo aukomis, kad 
greičiau sukeltume tą paskir
tą sumą pinigų—$50,000. Jei
gu visi mes duotume tik po 
$5, tai į trumpą laiką tą visą 
sumą sukeltume. Nekurie sa
ko : “Aš aukosiu, kai Bimba 
atvažiuos.” Tas, draugai, nė
ra skirtumo. Nelaukime pakol 
drg. Bimba atvažiuos, bet au
kokime dabar, nes pagalba 
yra labai reikalinga. Į prie
šingus 
retume 
turime 
myn.

Liga
pakraipos. Ji ima visus lygiai, 
be skirtumo ar tu tautietis, 
katalikas, komunistas, — visi' 
serga vienoda liga. Taigi, 
draugai ir draugės, paduoki- 
me savo brolišką ranką Lie
tuvos žmonėms.

Azerbaidžano ir Irano 
Kariuomene Susitaikė

Teheran. — Azerbaidžano 
savivaldybės kariuomenė ir 
centralinio Irano armija pa
sirašė sutartį, kad viena ir 
kita laikysis tose pačiose po
zicijos, kaip dabar, ir neda
rys atakų iš vienos ar ant
ros pusės.

naitis, M. Ivanauskienė, 
Klim, Stanley Docis, Bevardis, 
S. Ormaniene, W. Donenas, A. 
SFdar, P. Vsanis, John Sadnik, 
A. ‘"Vildžiūnas ir G. Jasmalsky.

Viso- aukų $725.00.
LPTK Pittsbūrgho Skyrius, 

per A. Pipiras.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
, (BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110

U
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ST. JASILIONIS

Grožines Literatūros Svarba
(Tąsa)

“Kaip išmokti rašyti?” klausia jis. Ir 
pats atsako: “Geri rašytojai daugumoj 
atsitikimų blogi mokytojai. Reikalingas 
tam tikras įgimtas gabumas, talentas.”

Ir Kalininas, sakosi, klausinėdavęs: kas 
reikalinga, kad likti rašytoju? O gauda
vęs atsakymą, kad “sunku, nėra tokios 
mokyklos. Mokytis galima tik iš pavyz
džių, iš klasikų. Sulyg kalbos formos 
nėra pas mus geresnių klasikų, ’ kaip 
Gončarovas, Turgenevas, Gogolis, Puš
kinas ... Galima ir reikia imti viską, kas 
yra geriausio pas klasikus.

“Antroji sąlyga -* žinoti apie tai, ką 
rašai. Ištirt apystovas, sekti diena iš 
dienos žmones, charakteringus bruožus 
ir visa tai, nuo žingeidžių fizinių smulk
menų ligi patraukiančio reiškinio — už
sirašyti į užrašų knygelę. Paklauskit. 
Demjan Biedny, kaip jis dirba. Juk jis 
kalbos • mokydamasis dasigauna ligi 
“šventųjų gyvenimo.” Reikia mokėti 
sekti, reikia mokėti pastebėti tipingumą. 
Tai didžiulis techninis rašytojo darbas.

“Toliau — politikos sritis. Kad per- 
virškinti ir išmokti apibendrinti tuos už
rašus ir padarytus tėmijimus, rašytojas 
turi žinoti marksizmo filosofiją. Mark
sas, Engelsas, Leninas, Stalinas—štai ge
riausi rašytojo apsiginklavimai. Iš Sta
lino galima mokytis ir kito: kalbos. Pa
mėginkit išdėstyt by kokią Stalino mintį 
trumpiau,—tas jums niekuomet nepa
vyks. Taupumo, aiškumo, sodrumo 
žvilgsniu Stalino kalba—užbaigta, sklan
di forma.

“Ot, kada jūs nugalėsit šias tris są
lygas: formą, mokėjimą tčmyti ir mark
sizmo filosofiją, tada jūsų gabumai gali 
pavirsti puikiais dailės kūriniais,” bai
gia Kalininas.

‘ Apie tai, ką kūrėjas turi žinoti, randa
me lygiai svarbų pasakymą ir pas lietu
vių klasiką Joną Biliūną. Jis sako,/ jog 
“svarbiausia beletristo užduotis — duoti 
skaitytojui tikrą aprašomos draugijos 
paveikslą, su įvairiais iš jos gyvenimo 
sukoncentruotais jame apsireiškimais, 
duoti tikrą apie ją supratimą, suteikti jo 
jausmams ir protui peną, kad pagal tą 
įgautą supratimą jis, aiškiau matydamas 
blogas ir geras draugijos gyvenimo pu
ses, galėtų sukelti savyje jausmus ir su
žadinti protą, kad geriau ir naudingiau 
vartoti savo fiziškas ir dvasiškas jėgas 
pagerinimui tos draugijos būvio, išreikš
damas protestą jo įvairiose formose blo
giems apsireiškimams.

“Visi gyvenimo prajovai turi būti ap
rašomi reališkai, be jokių pridėjimų ar 
atėmimų, t. y., taip, kaip mes juos pri
pratom matyti arba apie juos girdėti. 
Sukėlimui skaitytojo jausmų gali būti 
leidžiamas padailinimas, bet jis neturi 
priešintis teisybei ir ją perkraipinėti... 
Geras beletristas turi puikiai žinoti žmo
nių kalbą ir dailiai viską aprašinėti, bet 
svarbiausia jo užduotis — mokėti puikiai 
savo dovaną (talentą) naudoti reališkam 
aprašymui visų gyvenimo prajovų: gam
tos, žmonių kalbos, jų apsiėjimų, nuo
monių, pažiūrų jų savitarpiniame susi- 

• nešime ir jų dvasiško ir psichologiško 
stovio, kad skaitytojas beletristo apra
šyme visu savo organizmu jaustų vieną 
tikrą gryną teisybę... Beletristas ren
ka iš draugijos gyvenimo labiau atsižy
mėjusius apsireiškimus ir visus, lig tam 
laikui išmėtytus ir užsislėpusius, ištrau
kia aikštėn ir, 
aiškiau mums perstato sa 
se; taip gimsta puikūs gamt 
ir gyvi tipai, kuriuose yra shrinkta vis
kas, kas tiktai atkreipė ant savęs bele
tristo dėmesį.”

Norint aprašyti gyvenimo k blogus ap
sireiškimus, rašytojas pats “turi juos pa
jausti savo ypatingais jausmais, turi per
gyventi juos savo širdyje, turi mokėti 
nupiešti iš jų ant popierio tokį paveikslą, 
kad jame matytųsi susirinkę ir spindinti 
svarbaus gyvenimo ženklai (nors jie ir 
kuo blogiausi būtų), o ne niekniekiai. 
Gyvenime juk yra ir tokių apsireiškimų, 
kurių ir jaunesnieji svetimšalių rašyto
jai nedrįsta barstyti ant popierio. Ir taip 
jie daro dėlto, kad to jiems grožės pa
jautimas neleidžia. Ant galo, tą patį 
daiktą gali nupiešti taip, kad juo pik- 
tįsis skaitytojai, galima nupiešti taip, 
kad jie juo grožėsis ir gėrėsis. Tai visa 
pareina daugiausia nuo pačio rašytojo 
asmens, jo jausmų, širdies, estetikos su
pratimų.”

Smerkė gyvendamas anuolaik Biliūnas 
tokius rašytojus, kurie nepasistengia 
pląčiau apsišviesti. “Juk tie visi mūsų 
poetai, apsakinėto j ai, dramaturgai, sako 
jis, ne tik nesirūpina, bet visai nenori 
susipažinti nors kiek arčiau su literatū
ros ir grožės mokslu—teorija: jie mano, 
kad jiems jokio mokslo ar teorijos ne
reikia žinoti, nes jie prigimtą dovaną 
(talentą) turi. Jie nežino, kad visi di
džiausi poetai ir apsakinėtojai kuo pui
kiausia teoriją žinojo, jog jie visą savo 
gyvenimą mokėsi.” (Bus daugiau.)

koncentruodamas juos, 
paveiksluo- 
aprašymai

Anglai Taipgi Stabdysią 
Sovietam Atlyginimus 
Iš Vokietijos
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“so-London. —Anglijos 
cialistų” valdžia taipgi pla
nuoja sustabdyt karinius 
atlyginimus Sovietams iš 
anglų užimtos šiaurvakari
nės Vokietijos. Anglų val
dovai imsią pavyzdį iš Ame
rikos. Amerika jau sulai
kė atlyginimus Sovietams iš 
amerikonų valdomos pieti- 
niai-vakarinės V o k i e tijos 
dalies.

(Maskva protestavo, kad 
amerikonai laužo Potsda- 
mo-Berlyno sutartį, kuri sa
ko, atlyginimai turi būti 
Sovietam siunčiami iš vaka
rinės Vokietijos.)

MOTERYS
Daliai ar Pilnam Laikui. MOKYTIS SIUVĖ
JOMIS DARBAS ARTI JŪSŲ NAMŲ! GE
RAI APMOKAMAS LAIKE MOKINIMOSI. 
. Puiki Proga.

Crawford Clothes, 164 East 59th St., N. Y.
■ , (133)

Stoughton, Mass

Italijos Klerikalų ir 
Fašistų Veikla Laike 
Rinkimų Vajaus

R,omą. — Pirm Italijos 
rinkimų ir laike jų, tūks
tančiai kunigų, vienuolių ir 
minyškų apspito miestus, 
miestelius ir kaimus,? agi
tuodami žmones balsuot už 
karalių prieš respubliką, už 
katalikus į steigiamąjį sei
mą prieš komunistus. Jie 
kartojo popiežiaus atsišau
kimą prieš bedievius ir de
klamavo jo žodžiais, kad ka
talikai pasiryžę net kraują 
lieti už savo religiją. —Fa
šistai rinkimų dienoje Mila
ne mėtė bombas į komunis
tų ir socialistų raštines 
sužeidė 4 žmones.

u

Užgrobė Brazilijos Unijų 
Ir Komunistų Raštines

Rio de Janeiro. — Polici
ja užgrobė komunistų ir tri
jų didžiulių unijų raštines 
po m i e s t i n ių darbininkų 
streiko Rio de Janeiro, Bra
zilijos sostinėje.

Nužudė Pačią ir Paguldė 
ant Geležinkelio Bėgių

OPERATORES __
SIUVĖJOS

PRIE VIENA ADATA SINGER MAŠINOS
Nuolatinis Darbas—Gera Alga

Kreipkitės
MANHATTAN SHIRT COMPANY

27-31 Hoffman Street Kingston, N. Y.
, (129)
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1 IApie Stoughtono Lietuvius 
šio miestelio lietuviai pa

vyzdingą gyvenimą veda. Prie 
Vrganizavimo draugijų, kuo
pų, kultūrinio gyvenimo, eko
nominiai irgi tvirtėjo. Vienas 
iš daugelio žymesnių, prakil
nių darbų, tai įsteigimas na
mo.

Stoughtono Lietuvių Suvie
nytų Draugijų namas tapo pa
statytas ir atidarytas 1924 
metais ir dabar pasekmingai 
gyvuoja. Dabartinė 1946 m. 
valdyba yra: pirm. Juozas La
vas, iždininkė Marijona Stul
gaitis, rast. Juozas Valent.\^ 

Stoughtono lietuviai daug ' 
kartų labai gražiai yra' pasiro
dę. Man teko matyti rugpj. 
23, 1926 metais, kuomet mies
tas minėjo 200 metų sukaktu
ves, lietuviai gražiai pasižy
mėjo parodoje: buvo benas ir 
3 flotai.

Pirmas flotas vaizdavo Lie
tuvos valstybę nuo 13-to iki 
15-to šimtmečio.

Antras flotas vaizdavo lie
tuvių tikybą dar stabmeldys
tės laikuose.

Trečias flotas vaizdavo Lie
tuvos liaudį. Buvo įdėta daug 
darbo į tą parodą, prie to, ir 
finansiniai kaštavo su virš 
$700. Iš visų atžvilgių viskas 
vykusiai buvo atlikta.

1945 m. įsikūrė Stoughton 
Servicemen’s Fund, Inc. Ta 
fundacija kreipėsi j Stoughto
no įvairias draugijas, verbuo
dama prie darbo ir darbas 
prasidėjo. Lietuviai išrinko 
komitetą nuo visų draugijų ir 
kliubų. Komitetas išrinko val
dybą : pirm. Juozas Lavas, iž- 
din. Marijona Jatul, rašt. Ma
rijona Stulgaitis.

Servicemen’s Fund, Ine., su
rengė rugpjūčio 17, 18 ir 19 
dd., 1945 m., Field Day. Lie
tuviai turėjo savo pavilijoną. 
Per gerai organizuotą darbą 
pokylis (field day) davė lie
tuviams pelno $733. Rugsėjo 
15, 1945, lietuviai įdėjo į Ser
vicemen’s Fund, Ine., tą gra
žią sumą, bet tuomi nebaigė 
darbo.

Kilo sumanymas: gerai pa
sirodėm dėl visų Stoughtono 
kareivių. Na, o kas bus su sa
vaisiais, lietuvių kariais?

Biskutį komitetas persior
ganizavo, pasivadino United 
Lithuanian Committee, išrin
ko pirmininku Joną Stonkų, 
iždininkę Marijoną Jatul, raš
tin. Marijoną Stulgaitis. Nuo 
čia darbas prasidėjo dėl S. 
lietuvių kareivių.

Gruodžio 1, 1945 surengė 
vakarienę tikslu sukelti kapi
talo, — sumanymas gražiai 
pavyko. Uždarbio liko nuo va
karienės $463.01. Tai rezulta
tas bendro darbo.

Kovo 2, 1946 surengė vaka
rienę ir šokius. Vakaras bu
vo surengtas pagarbai Stough
tono lietuvių kareivių. Vaka
ras gražiai pavyko: Kariai 
buvo pavaišinti pokilyje prie 
gražios muzikos, gėlių, ska
nių valgių ir gėrimų. Tai taip 
Stoughtono lietuviai kareiviai 
buvo priimti, pavaišinti ir ap
dovanoti, — kiekvienas gavo 
$5 dovanų.

United Lithuanian Commit
tee pelnė ant šio pokilio 
$496.05; nuo pirmiau buvo 
$463.01, — viso susidarė 
$959.06 pelno.

Vakaro išlaidom: dėl karei
vių maistas, gėrimas; muzika 
ir gėlės — $382.41, kareiviam 
dovanų: 1.08 kariai po $5 
kiekvienam, — $540. Vilniaus 
Institutui $25; viso išlaidų su
sidarė $947.41. Liko $11.65. 
Komitetas, likviduodamasis, 
likusią sumą perleido Mote
rų Kliubui.

Kuomet priėjom prie Mote
rų Kliubo, — kliubietės, tai 
“gyvybės druska.” Nuo 1924 
m., kaip aš, stoughtonietis, pa-
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Reikia Dailydžių
Prie Mažų Namų Konstrukcijos — Nuolatinis Darbas
5 Dienų Savaitė—Pilna Skalė—Geros Darbo Sąlygos
' KREIPKITĖS

PAISLEY HOMES
Cedar Lane ir Prospect St., 

Princeton, N. J.
Telefonas PRINCETON 2428

(128)

žystu progresyves moteris, 
jos yra tos darbščios bitelės, 
kurios visa širdžia dirba dėl 
gero žmonijos. Moterų Kliubo 
valdyba: pirm. Marijona Stul
gaitis, iždininkė H. Lukienė, 
f in. rast. Marijona Jatul, tari
mų raštin. Ona Norkus.

Moterų Kliubas paaukavo 
$25 Vilniaus Institutui. Kliu- 
bietės prie visų kultūrinių 
darbų prisideda darbu ir fi
nansais.

Reikia pažymėti: šio mies
telio lietuviai gausiai prisidė
jo prie Lietuvos sušelpimo 
darbų, — drabužiais ir pini
gais. Antram pasauliniam ka
rui palietus Lietuvą, stough- 
toniečiai stojo į darbą gelbėt 
savo tėvų šalį, dirbo su dide
liu intensyvumu, su Demokra
tinių Amerikos Lietuvių Tary
ba.

Aukos Vilniaus Tiriamosios 
Medicinos Institutui

MECHANIKAI (4)
Darbas 10 minučių nuo George Washington 

Bridge, New Jersey, šaukite HACKENSACK 
2-7857 W šeštadienio vakare arba visą dieną 
Sekmadienf. (181)

Alfonsas ir Veronika Vincke- 
vičiai.

Po $10:
Petrukaitis, P. A. ir 
Jatul.

Po $5: K. Valent' 
dra Rupeika ir 
Stulgaitis.

Jonas Kavolius $1.
Viso $211.
Tai tiek šiuom tarpu apie 

mūsų miesto lietuvius. Ateity
je bus daugiau.

Stoughtonietis.

Juozas ir Agnes 
Marijona

Aleksan-
Marijona

Budapest. — Teismo 
sprendimu sušaudytas ven
grų generolas D. Laszlo, 
kaip tautos išdavikas.

Reikale iš Lietuvos 
Filmų RodymoUnited Lithuanian Commit

tee, baigdamas savo reikalus, 
priėjo prie klausimo, kas da
ryti su likusiu turtu. K. Va
lent padavė sumanymą, kad 
paaukot Vilniaus Med. Insti
tutui. Sumanymas vienbalsiai 
buvo priimtas, — paaukavo 
$25. Nuo čia šių žodžių ra
šytojas paėmė asmeniškai tą 
reikalą užbaigti. Su pirma 
proga kreipiausi į Moterų 
Kliubo susirinkimą. Jos pilnai 
suprato reikalo svarbą ir pa
aukojo $25. Tai susidarė ge
ra pradžia.

Taipgi nepraleidau Stough- 
tono Lietuvių Suvienytų Drau
gijų Namo. Susirinkime pa
prašius aukos dėl virš pami
nėto Instituto, vienbalsiai bu
vo nutarta aukoti $50. Pas 
mus nėra popierinių draugijų, 
viskas realybė.

Pagaliau įvyko mėnesinis 
susirinkimas Stoughtono Lie
tuvių Piliečių Kliubo. Turėjau 
progą perstatyti reikalą, kaip 
svarbus yra ir kiek jau yra su
rinkta pinigų Stoughtone. Pa
prašiau prisidėt su auka. Kliu
bo pirmininkas F. Lignickis 
atsiklausė narių, ką darysime 
su pakvietimu prisidėti su au
ka Vilniaus Med. Institutui? 
Taipgi Mr. Lignickis pareiškė, 
kad didelės svarbos reikalas, 
turime prisidėti. Sakė, jog 
Stoughtono lietuviai visados 
remia svarbius sumanymus ir 
prisideda prie visų kultūrinių 
reikalų, šia proga turime irgi 
prisidėti. Jaunasis Raila paki
lo ir padavė įnešimą paaukoti 
$50. Kalbėjo Juozas Varecka, 
Jonas Stonkus ir Juozas La
vas. Visi parėmė įnešimą ir 
kalbėjo už aukojimą. Vien
balsiai nutarė aukoti $50.

Vilniaus Tiriamosios Medi
cinos Instit. auka nuo Stough
tono lietuvių — $211. Visų 
aukotojų vardai:

Po $50: Stoughtono Lietu
vių Suvienytų Draugijų Na
mas ir Stoughtono Lietuvių 
Piliečių Kliubas.

Po $25: 
Committee,

Draugai iš Worcester, Mon
tello, Hudson, Stoughton, 
Norwood ir Gardner, su ku
riais aš susirašinėjau reikale 
rodymo filmų iš Lietuvos, ma
lonėkite greit atsakyti man, 
kada manote surengti filmų 
rodymo vakarą, nes reikia 
greitai sudaryti planą dėlei 
maršruto Mass, valstijoj, t

GEO. KLIMAS, 
669 — 6th Avė., 
Brooklyn 15, N. Y.

Sparta, III. — Geležin
kelio darbvedis D. S. Clifton 
užmušė savo moterį ir pa
guldė skersai geležinkelio, 
kad traukinys nupjautų jai Į 
galvą. Tuom jis bandė pa
slėpt žmogžudystę. Tą pa
čią dieną jis išsiėmė leidi
mą vesti jauną merginą.

B ■> H B# A tfh Rengia Dienraščio 
I Mį N ■ VA Laisvės Bendrovė

KRISLAI
V. w.

Reumatiški Skausmai

ne

vi- United Lithuanian 
Moterų Kliubas ir

Tai skaitlingasis plačiosios New Yorko apylinkės lietuvių sąskrL 
dis, malonių pasimatymų ir pasilinksminimo diena. Taipgi diena 

sukėlimui Laisvei finansinės paramos. Diena užtikrinimui 
savo dienraščiui ateities.

Birželio 30-tą dieną || |ME
Pradžia 2-rą vai. P. M. V Kai tfVTll

Iš anksto ruoškimės į pikniką, kvieskime visus, kuriuos tik susi
einame į šį pikniką. Iš anksto įsigykite įžangos bilietus, nes prie 
iš anksto platinamųjų bilietų yra skiriamos piniginės dovanos:

Al IBI T ft Al DADtf Betts ir Maspeth Avės., vLIHIUII rHHA 'Maspeth, L. I, N. Y.

Bus nepaprastai graži dainų programa, dalyvaus:
SIETYNO CHORAS, iš Newark, vadovaujamas Walter Žuko; 
PIRMYN CHORAS iš Great Neck, vadovaujamąs Almos Kas- 
močiutės, ir vietinis AIDO CHORAS, vadovaujamas Geo. Ka
zakevičiaus. Visi chorai yra išsimokinę naujų lietuvių liaudies 
dainų. Aido Vyrų Choras, vadovaujamas Prano Pakalniškio.

PAVIDIS ORKESTRĄ
Įžanga 60c asmeniui, taksai įskaityti. Skaitlingai dalyvaukite 

šiame dienraščio Laisvės piknike, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienraštį.

Maskva. — Sovietų laik
raščiai rašo, kad Anglija 
veidmainiauja, būk ji nori( 
duot Indijai laisvę.

Aussig kalėjime, čecho- 
slovakijoj, buvo sukilę įka
linti nacių žandarai, čecho- 
slovakų policija per naktį 
numalšino sukilėlius.

T o k i o. — Ame rikonai 
skandina likusius Japonijos 
submarinus,, kad Sovietai 
negalėtų jų reikalauti į ka
rinius atlyginimus.

Chinų komunistai pareiš
kė, kad jie daugiau nesi
trauks Mandžurijoje.

(Tąša nuo 1-mo pusi.) 
kostiumas būtų gražus, kad jo 
maistas būtų patiektas šva
riai, o toks dalykas, kaip jų 
raštas, kurį turi skaityti ne
mažai žmonių, galįs būti, jų 
nuomone, sunertas bet kaip!

Gerai padarytų mūsų spau
dos bendradarbiai, jei jie 
kreiptų daugiau dėmesio į Ta
rybų Lietuvos rašytojų ir žur
nalistų ^straipsnius, pasirodan
čius mūsų spaudoje. Iš jų ga
lima daug ko išmokti — 
tik kalbos požvilgiu.

Tai, beje, tinka mums, 
siems I... i

PRANEŠIMAI
YOUNGSTOWN, OHIO

Youngstowniečiai rengiasi važiuo
ti j pikniką, kurį rengia LLD 190 
kp., Clevelande. įvyks birželio 9 d., 
draugų Grinių ūkėje. Nellie Shupie- 
nis iš Sharon, Pa. su karu sustos 
mūsų mieste, pasiims draugus ir 
trauksime į pikniką. Mes turėsime 
gerų vaišių, tad iki pasimatymo cle- 
velandiečiai.

ALDLD 90 kp. susirinkimas 
įvyks pas K. Bartosavičių, 43 Par
nell Ave., 2 v. dieną (Data?—Adm.) 
Kviečiame narius dalyvauti, išgirsi
me raportą iš LLD 15 Apskr. konfe
rencijos. Turėkime gerų sumanymų 
parengimams, sukelti finansinės pa
ramos literatūrai, nes žinome, kad 
be literatūros negalima būti. — F. 
J. Madison. (129-130)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susrinkimas įvyks 

birželio 7 d., 7 vai. vak., 15-17 Ann 
St. Harrisone? Malonėkite dalyvauti, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
svarstymui, kaip tai dienraščio Lai
svės piknikas, į kurį manome suor
ganizuoti busą, nuvažiavimui. Taip
gi svarbus reikalas, tai filmą, kurią 
drg. Bimba neseniai parsivežė iš 
Lietuvos. Yra pora draugų, kurie 
neužsimokėję šįų metų duokles, ma
lonėkite taipadaryti, nes jūsų var
dų dar nenoriu skelbti. — 
Zelin. (128-129)

Deksnio_ Galinga Mostis, sudaryta 
iš dau£ skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus,’rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite j dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dčž6 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J
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NewWko^'/W&Zi nios
OPA Nubaudė Bučerj 
Uždarymu Krautuvės

Piniginėms baudoms nepa
jėgiant atgrąsinti prekybinin
kus nuo perkainavimo, OPA 
pradėjo kampaniją atkartoti- 
nai prasikalsiančius bausti su
spendavimu krautuvių.

Bene pirmuoju taip nubaus
tu buvo Carmine Pucci, savi
ninkas bučernės ir grosernės, 
2455 W. 15th St., Brook lyne. 
Jo krautuvė turės būti užda
ryta visą šį mėnesį, prade
dant birželio 3 iki liepos 7- 
tos. Ir uždraudė kostumeriams 
aiškintis, kad uždaro “atosto
goms.” Jam įsakyta krautu
vės lange laikyti jškabą: 
spenduotas Office
A d m i n ist r a t i on įsa k y m u. ”

Nuosprendį išdavė Kings 
County vyriausio teismo teisė
jas Courtland A. Johnson 
praeito gegužės mėnesio 17- 
tą. Pucci buvęs jau pirmiau 
pagautas prasižengus kainų 
kontrolei ir baustas pinigiškai. 
Bet pasimokėjęs baudą jis dar 
po daugiau paimdavęs iš s/ivo 
kostumerių ir atsi imdavęs 
nuostolį su magaryčiomis, sa
ko kaltintojai.

SUDARYTA KETURIŲ UNIJŲ BENDRAS 
STREIKO KOMITETAS

New Yorko jūrininkai suda
rė bendrą streiko komitetą iš 
keturių jūrininkystės unijų. 
To komiteto pareiga bus vesti 
visus reikalus streiko, kuris, 
tikimasi, turės būti iššauktas 
šio mėnesio 15-tą. Firmos, kol 
kas, neparodė noro susitarti.

Newyorkietis komitetas vei
kia direkcijoj Committee of 
Maritime Unity, Washingto
ne, diriguojančio visą jūrinin-U ... ... 
ku streiko judėjimą havivnaiv....

* j j . .. iri n inkams,
. • tūkstančių,ko- ,kur nors.

kietis unijos centras, 346 W. 
17th St., šiomis dienomis ūžia, 
tarsi 
čiais 
tais.

bičių avilys, pasiruošian- 
didžiajai dienai unijis-

dalykų, 
stileikui

Prašo Lovų
Vienu iš didžiausiu 

ko pasirengiančiai 
unijai reikia jau dabar, yra

•reikalas lovų. Pradėjus lai- 
• vams sustoti prieplaukose, iš 

‘ . . ju išeiti streikuojantiems ]u-nacionale : . . .. : . .jie visi, apie 30 
turės prisiglausti

,__ ____ Viešbučiu ar ben-
SC“ cĮ drabužių pasamdyti negalima, 

į jų nėra liuosų ir prieinamų 
vi-j unijistams. Jiems lovos turės 
15-j atsirasti pas geros valios žmo- 

Ir jie skubina. Newyor-lnes privatiškuose namuose.

skale. Tuo tarpu newyorkietis | 
National Maritime Unijos 
mitetas gavo iš central in i oSu-

of Price ■ kan1:> paraginimą :
“Paskubėkit mobilizuoti 

suotiną paramą birželio 
tai.

LDS TREČIO APSKRIČIO PIKNIKAS 
PAVYKO; IŠAUKOTA $175.50

Apskričio piknikas, įvykęs
26 d. gegužės, Linden, N. J., 

da-

Linksmas Jodinėjimas 
Liūdnai Baigėsi

Edith Nagel, 9 metų, 2160 
Baychester Ave., Bronx, be
veik kasdien važiuodavo į 
'Hempstead, L. L, pasijodinėti 
savo mažu arkliuku (pony). 
Ten ji buvo ir praeitą šešta
dienį. Bet šį kartą jos pasijo
dinėjimas baigėsi ligoninėje, 
trokui ant kelio užgavus ir 
pervertus arkliuką su ja. Mer
gaitei sulaužyta koja ir su
mušta galva. Troko vairdbtb- 
ją išteisino, nelaimė buvus 
išvengiama.

MIRĖ

Užsitarnavusius Reikia 
Įvertinti

Šeštadienį, gegužės 18 d., 
šapolo - Vaiginio svetainėje, 
aidiečio Juliaus Vilko pastan
gomis, buvo surengta supri- 
zo parė Juliai ir Juliui Stan-

Julia Stankaitiene

ar tai būtų vaidyboje ar dai
noje, ar kitoje panašioje or
ganizacijoje.

Džiaugiuosi, kad ta proga 
pasitaikė apie Julią Stankai- 
tienę šiek tiek minčių pa-

New Yorko CIO Rems 
Jūrininkus

l ' “Bauginimai laužyti strei
ką, bus jie nuo Trumano ar 
kurio kito, nesulaikys darbi
ninkų judėjimo ir mūsų mies
to žmonių nuo davimo jnora-

CIO vir- į lės ir praktiškos paramos 
streikuojantiems jūrininkams 
ir jų teisėtiems reikalavi
mams.”

New Yorko miesto 
reikšti. O ta proga pasitaikė.-šininkai darbuojasi, 
vien dėl to, kad Julius Vilkas, I zu°Ja narius 

šią pagalbą 
streike, kuris 
birželio 15-tą.

CIO atsišaukė į unijistus ir 
visuomenę suteikti jūrinin
kams 30,000 lovų. Taipgi atsi
šaukė paskolinti lengvai per
nešamus iš vietos vieton ka
riškus gurbinius guolius, 
“cots,” kodines loveles ir pa
prastas lovas. Jomis streiko 
komitetas įrengs bendrabu
čius galimose gauti parenduo- 
ti salėse, tuščiose

Chorą ir jame, 
leidžia, dainuo-

rašinėlio tikslas

visokį au-teikti 
jūrininkams jų 
turės ,prasi dėti SUSIRINKIMAI

pasirūpino surengti Stankai- 
čiams minėtą surprizo parę. 
Už tai reikia Julių Vilką pa
sveikinti. Taipgi reikia jį svei
kinti ir už tai, kad jis ir pats 
įstojo į Aido 
kiek išgalės 
ja ir veikia.

Taigi, šio
nėra vien įvertinimu tik vie
nos Julios Stankaitienės. Ji 
yra, taip sakant, atstove visų 
tų, kurie, kaip ir jinai, veikia 
mūsų lietuviškam menui ir 
kult Irai

Na, o 
draugus, 
šyti apie pačią parę, apie tuos, 
kurie prisidėjo prie jos suren
gimo, kaip ir jubiliantų svei
kintojus pasistengti parašyti 
nevilkinant per daug ilgai.

Šia proga linkiu draugams j ko ir visuomeninio gyvenimo! 
Stankaičiams dar daug sukak-' J. Byronas.

BROOKLYN, N. Y.
Laisvės salėje, 419 Lorimer St., 

birželio 6 d. 7:30 v. v. įvyks LDS 
1 kuopos susirinkimas. Nariai pra
šomi dalyvauti, nes mūsų kuopa vi- 
suomet turi svarbių reikaTų'hfjt a ri
mui. Apsižiūrėkite, kao nebūtumėt 
suspenduoti. Taipgi pasistengkite at
sivesti ir naujų narių. — M. Stako- 

(129-130)rast.

lietuviškam menui 
auklėti-palaikyti.
dabar prašyčiau tuos
kurie apsiėmė para-

krautuvėse

Neleis Laužyti
Saul Mills, CIO 

kretorius New Yorke, pareiš
kė :

Streiką
Tarybos se-

RICHMOND HILU— 
EAST NEW YORK

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 6 d., 8 v. v. pas dd. Misevi
čius, 115 Montauk Ave., Brooklyne. 
Prašome 
daug 
Kom.

narius dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

(129-130)

BROOKLYN, N. Y.
1 I šv. Jurgio Dr-stės priešpusmelinis

tuvių sulaukti. Linkiu jiems i susirinkimas įvyks birželio 5 d., 7:30 
linksmo ir laimingo šeimyniš-j vai.-vak. Liet. Am. Piliečių Kliubo 

■jį salėje, 280 Union Avė. \Nariai pra- 
. šomi dalyvauti, nes bus renkama 
• dalis Komiteto, ir Draugystės ren- 
■ giamo pikniko darbininkai. Taipgi 
nepamirškite užsimokėti j\ Draugys
tės iždą, kad neliktumėt suspenduo
ti. — Ch. Nečiunskas, prol\ sekr.PRANEŠIMAS

Pranešu visiems savo klijentams, kad aš perkeliu 
savo raštinę nuo 496 Grand St., ant

1008 GATES AVENUE
Tel. GLenmore 5-7285 Brooklyn, N. Y.

Visais reikalais prašau kreiptis aukščiau paduotu 
antrašu, nes aš jau čia vedu visus apdraudos, mort- 
gagių ir namų pardavimo biznį.

JOSEPH VASTŪNAS
REAL ESTATE INSURANCE BROKfcR

1008 GATES AVE. BROOKLYN, N. Y.

kaičiams, jų vedybinio gyve
nimo 15 metų sukaktuvėm at
žymėti.

Kadangi apie šį įvykį buvo 
pasižadėję parašyti du kiti 
draugai (ir, tikiu, jie para
šys detališkai), tai aš matau 
tikslą tik prisiminti apie pa
čius jubiliantus: Tiesa, Julius 
Stankaitis man nėra taip ge
rai pažįstamas; su juo kar
tas nuo karto tenka sustikti 
mūsų pramogose. Bet už tai 
Julia Stankaitiene ‘pilnai už
sitarnavus įvertinimo už jos 
nenuilstamą darbuotę mūsų 
organizacijose, ypatingai me
ninėse.

Julia Stankaitiene tarpe lie
tuvių, ypatingai brooklynie- 
čių, žinoma, kaipo viena iš 
nuolatinių aktorių - mėgėjų 
Brooklyno Liaudies Teatre.

Per pastaruosius kelis me
tus, kuomet tik koks nors vei
kalas buvo statomas scenon, 
mes Julią visuomet matėme 
vaidinant. Ji taipgi vaidino ir 
su Aido Choru, jam statant 
operetę “Kada Kaimas Ne
miega.”

’Beje, kalbant apie Aido 
Chorą, to choro tamsiausiose 
dienose, karo laikotarpiu, bu
vo atsišaukta į visuomenę, kad 
ta visuomenė dėtų pastangas 
tą chorą išlaikyti iki kol su
grįš jaunuoliai iš karinės tar-' 
nybos. Ir čia Julia Stankaitie
ne buvo viena iš pirmųjų, ku
ri matė reikalą prie choro pri
sidėti, jame veikti ir dainuo
ti, ir pagal išgalę, stengtis tą 
meno organizaciją išlaikyti.

Daug dar būtų galima apie 
Julios Stankaitienės nuopelnus 
parašyti. Tačiau šiuo trumpu 
rašinėliu tik noriu pareikšti 
įvertinimo žodį visiems tiems, 
kurie dirba kultūringą darbą,

ADAM V. WALMUS, DM
DAKTARAS—DENTISTAS

nusisekė, nepaisant, kad 
bartiniu laiku su piknikais yra 
įvairių trūkumų. Alaus 
maisto trūkumas sudaro patį 
pagrindą visų bėdų piknikam. 
Tačiau, ačiū parengimo komi
sijai ir Liberty Parko šeimi
ninkam, pasisekė, nors ne vi
sai, bet dalinai tuos trūkumus 
nugalėti. Svečių buvo. Ir bu
vo trumpa, bet gera progra
ma, dainavo Sietyno Choras iš 
Newark, N. J., vadovybėje 
W. Žuko. Drg. J. Siurba, vie
nas iš Laisvės redaktorių, pa
sakė gerą kalbą. Dovanas lai
mėjo: Hillside, N. J. ir dvi 
Newark, N. J. Varde Apskri
čio, tariame ačiū Sietyno Cho- 

ne- rui, jo mokytojui W. Žukui ir
kalbėtojui J. Siurbai. Ačiū iri 

j visai publikai už atsilankymą.'

IŠ Susirinkimo
Sekmadienį, 2 d. birželio, 

įvyko Apskričio komiteto po
sėdis, kuriame padaryta su
trauka mūsų pikniko ir iš 
anksto pardavinėtų tikietų. Ir 
kuomet pasirodė, kad liko 
pelno nuo abiejų, tai nepa
miršta mūsų judėjimo reika- i

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

mePetras Rymkiewicz, 64 
tų amžiaus, mirė birželio 2-rą, 
Kings County ligoninėj. Pa
šarvotas koplyčioj, pas grabo- 
rių S. Aromiskį, 423 Metro
politan Avė., Brooklyne. Bus 
palaidotas birželio 5-tą, į Mt. 
Olivet kapines. Paliko nuliū
dime žmoną Oną, 
Gertrude ir seserį 
Lietuvoje. Velionis 
rys Masonic Lodge,
vių apeigomis rūpinasi grabo- 
rius S. Aromiskis.

švogerką

buvo na-
Laidotu-

Didžiojo New Yorko 
das iki gegužės 30-tos 
sukėlęs $3,312,262 aukų. Sie
kia sukelti $5,900,000. Tš jo 
skiria sumas religinėms, pri- 
vatiškoms ir visuomeniškoms 
labdarybės įstaigoms.

Fon- 
buvo

WARNER BROS, nepaprasta drama
BETTE DAVIS

Dvigubai žavinti dviguboje jos rolėj!

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

WALTER BRENNAN 
CHARLIE RUGGLES

HOLLYWOOD* “X°stAY
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

Warner Bros, puiki lengvoji 
1 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 “JYt.

*

paaukota įvairiems
iš Apskričio iždo

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

Tei. SOuth 8-5569

šiuos 
naujų

nutarimus, 
sumanymų 
kaip New

lai,. paskirta kuopų delega
tams, vykstantiems į LDS Sei
mą, Boston, Mass., $130. Pa
sveikinta Seimas su $25. Už
rašyta dvi Laisvės metams 
Brazilijos pažangiems lietu
viams — $14. Ir atlyginta už 
naujus narius vajininkams — 
$6.50. Taip, kad šiame susi- 
rin kimo 
reikalams 
$175.50.

Padarius 
padaryta ir 
ateities veikimui, 
Jersey LDS kuopom, taip ir
New Yorko kuopom. Jie bus 
bandomi pravesti gyvenime, 
jei tik sąlygos leis ir kuopos 
tam pritars. New Jersey LDS 
kuopų tūlu klausimu pasitari
mas įvyks 23 d. birželio Kliu- 

jbo kambariuose, 408 Court 
'St., Elizabeth, N. J. LDS kuo
pos tuo klausimu gaus po laiš
kutį, kviečiantį prisiųsti savus 
atstovus. Prašomos išrinkti to- 

Į kius delegatus. Brooklyno 
’ kuopoms bus pasiųsti pakvie- 
timai kiek vėliau ir tokis pa
sitarimas įvyks Brooklyne.

Apskr. Pirm., 
A. Matulis.

Armijos ambulansas, va
žiuodamas paimti reikalingą 
apendiko operacijos, užstūmė 
kitą auto ant šaligatvio Long 
Island City. Užstumtasis su
žeidė 3 vaikus, einančius mo
kyklon.

Siūloma atlikusią Camp 
Upton, Long Islande, pavers
ti į amatų mokyklą.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

HUDSON TUBES STREIKIF.RIAMS
PRITARIA VISI KITI

šimtas bildingų priežiūros 
darbininkų atsisakė eiti į, 
darbą per Hudson Tubes trau
kinių operuotoji! pikietą. Bil
dingų prižiūrėtojai nėra strei
ke. Jie yra kitos unijos na
riai, tačiau nusitarė pagerbti 
pikieto liniją, per ją neiti į 
darbą.

Hudson & Manhattan fir
ma, Hudson Tubes savininkė, 
praeitą pirmadienį visiems 
bildingų priežiūros darbinin
kams išsiuntinėjo telegramas, 
įsakančias sugrįžti darban 4- 
tos rytą arba prarasiu darbus. 
Darbininkai atsisakė grįžti, 
kol traukinių operuotojai ne
bus sugrąžinti darban laimė
jus streiką, firmai išpildžius 
jų reikalavimus.

Gelžkeliečiai savu ruoštu, 
per Matthew A. O’Leary, H. 
& M. streiko komiteto pirmi
ninką, pareiškė, kad “nei vie
nas ratas nesisuks iki VISI 
darbininkai, buvę šio streiko 
paliesti, bus sugrįžę prie dar-

bo. O tai reiškia ir bildingų 
priežiūros darbininkus.”

Tuo tarpu nei vienas Tubes 
traukinys neveikia.

šimtas darbininkų, narių 
CIO Utility Workers Lokalo' 
213 iš solidarumo atsisakė ei
ti per 
gaunes 
Yorke. 
Tubes
Toms neveikiant, firmai ma- i 
žiau lieka vilties pradėti ope
ruoti linijas su skebais.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

pikieto linijas į pajė- 
Jersey City ir New1 
Tos stotys duodavo 
daugiausia pajėgos. Fotografas

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

__ . , j 9—12 ryteValandos: į -į— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
300 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Manjer St«. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

IT

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE I
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

b

DABAR RODOMA!
Du Sovietu Filmų Klasikai: Sergei Eisenstein’o

“ALEXANDER NEVSKY’’
MUZIKA PROKOFIEFF 

ir

“A Greater Promise (Birobidjan)”
SEVENTH AVENUE
tarpe 41 ir 42 Sts., NYC.STANLEY

Phillip Terry su Olivia De 
HavillAnd vaidina 
“To Each His Own,” 
rodomoj Radio City
Hall, . 6th Ave. ir. 50th St., 
New Yorke.

filmoje 
dabar 
Music

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ave.
prie Chnuncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

W50
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4490

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770 
” / • ' • fc. . .. «♦. .

a££S

Persodinam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines,
. Jules Jurgensen.

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

ATDARA VARAWATW- TeL BT. S-9178

4


