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Septintasis LDS Seimas. 
Jis Bus Turiningas. 
Italija—Respublika! 
Komunistai Ten Tvirti.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Birželio mėn. 10 d. Bosto
ne prasidės Septintasis LDS 
Seimas. Tai pirmas tos rū
šies įvykis tame mieste, — 
mieste, per ilgą laiką vadin
tame “Moderniniais Atėnais” 
ir amerikinės kultūros lopšiu.

Pagal turimus davinius, Sei
me dalyvaus arti 150 atstovų, 
suvykusių iš plačiosios Ameri
kos.

Demokratinė Bostono ir 
apylinkės lietuvių visuomenė, 
be abejojimo, gražiai Seimo 
dalyvius priims ir pavaišins, 
nes bostoniečiai vaišingi žmo
nės.

Šeiminės pramogos I 
sekmadienį Montelloje — pik
nikas; pirmadienį worceste- 
riečiai ruošia seimavotojams 
priimtuves savo numylėtame 
puošniame Olympijos parke; 
antradienį, trečiadienį ir ket
virtadienį (vakarais) įvyks 
šaunios pramogos pačiame 
Bostone..

Tarp kitko, bostoniškiame 
koncerte dalyvaus pačios žy
miausios Amerikos lietuvių 
meninęs jėgos: dainininkai 
Povilas Stogis, Agotėlė Kens- 
tavičienė, Konstancija Abekie- 
nė, ir kt.

Taigi Bostono ir apylinkės 
lietuviai sekamą savaitę ma
tys tai, ko nėra matę, ir gir
dės, ko dar nėra girdėję!

‘No. 131

LAISVE-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. V.
Telephone: Stagg 2-3878

t

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Birželio (June) 7, 1946 Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

&<a

Angly Monopolija ir Anglų Valdžia Prisipažino, kad Laužo 
Potsdamo Sutarti su Sovietų SąjungaJų Sugrąžintas Fa 

šizmas Graikijoj
Roma. — Anglija paruo

šė Graikijai tokią prekybos 
sutartį, kad anglai paimtų į 
savo rankas visą verslą dėl 
prekių įvežimo į Graikiją ir

bus: i dėi produktų išvežimo
Graikijos. Pranešama, kad 
Graikijos ūkio ministeris 
Alexandras protestuoja 
prieš tokią Anglijos mono
poliją užsieninėje Graikijos 
prekyboje, ir esą abejoja
ma, ar graikų valdžia pasi
rašys anglų brukamą sutar-

New Yorko Times įtalpi
no savo korespondento Shi- 
rer’io pranešimą iš Graiki
jos, kad “Anglija, su Jung
tinių Valstijų pagalba, su
grąžino fašizmą Graikijo
je.”

Šeštadieni Bus Paskelbta 
Italijos Respublika

Roma.— Šį šeštadienį bus 
oficialiai paskelbta Italijos 
respublika. Visu otinuose 
balsavimuose už respubliką 
pasisakė 12,182,855 piliečiai, 
o už karaliaus palaikymą 
10,362,709. Taip jis ir iš- 
balsuotas laukan.

Reikalauja Tarptautinėms 
Unijoms Teisių Jungi 
Tautų Saugumo Taryboje

Churchillas Plūdo Sovietus ir 
Grūmojo Jiem ‘Amerikos Areliu'’
London. — Darbietis an

glų premjeras Clement At
tlee seime pripažino, jog 
Anglija laužo padarytą su 
Sovietais sutartį Potsdame- 
Berlyne. Jis sakė; kad są
lygos, girdi, reikalauja tą 
sutartį keisti, o “rusai ne- 
atlaidžiai laikosi sutarties 
raidė - raidėm”

Churchillas, buvęs Angli
jos premjeras, gąsdino Ru
sijos įsigalėjimu vakarinėje 
Europoje, iš vienos pusės, ir 
grūmojo Sovietams “dide
liu, stipriu Amerikos are
liu su baisiais nagais”, iš 
antros pusės. Piršdamas 
Potsdamo sutarties laužy
mą, Churchillas siūlė be su-

Chicagos Viešbučio Gaisre 
Žuvo net 58 Asmenys

Valdininkas Giriasi 
Streiklaužiais 
Prieš Matininkus

Septintasis LDS Seimas 
įvyksta po antrojo pasaulinio 
karo ir jam teks sutvarkyti 
dalykus taip, kad Susivieniji-’ 
mui atsidarytų visi vartai kles
tėti ir augti.

Septintasis Seimas įvyksta 
po ketverių metų, nes dėl ka
rinės padėties 1944 m. seimas 
neįvyko.

Be abejojimo, Seimo daly
viai visus Susivienijimo reika
lus gražiai, apdairiai ir broliš
kai išspręs ir vėliau visi na
riai praves juos gyveniman.

ANGLIJA PADEDA 
FRANKUI ĮRENGI 
KARO LAIVYNĄ

Savaite vėliau, New Have- 
ne įvyks SLA seimas* o liepos 
mėnesį Clevelande įvyks 
LRKSA seimas. Abu šie Susi
vienijimai, pasiekę 60 metų 
amžiaus, serga konversijos' li
ga. Tūli sako, jog tai senatvės 
požymis, bet greičiau tenka 
sutikti su tais, kurie teigia, 
jog tai pareina dėl nemokėji
mo gyventi.

Abiejuose susivienijimuose 
seniausiems nariams mėnesi
nės mokestys keliamos beveik 
dubeltavai. Tai baisi nelai
mė !. ..

LDS, kuris gyvena tik 16- 
tuosius metus, laimingas, kad 
jam netenka savo kaimynų li
gomis sirgti. Jokia konversija 
jam negręsia.

Mexico City.— Ispanijos 
diktatorius Franko statosi 
dar du karo didlaivius ir 
keturis šarvuotlaivius, o 
Anglija, pardavinėja, naujo
viškus ginklinius įrengi
mus tiems kariniams Fran
ko laivams.

Apie tai pranešė dr. J. Gi
rai, užsieninės ispanų res- 
publikiečių valdžios premje
ras.

New York.— Sidney Hill- 
manas, CIO vadas jr Pasau
linės Darbo Unijų Sąjungos 
v i c e - p i r mininkas, peikė 
Jungtinių Tautų politikie
rius, kad jie neduoda pata
riamųjų teisių šiai pasauli
nei unijų organizacijai.

Hillmanas reikalavo pri
imti pasaulinės darbininkų 
sąjungos atstovus į visus 
viešus ir slaptus Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybos 
posėdžius ir pripažinti jiems 
teisę duoti pareiškimus žo
džiu ir raštu. Hillmanas 
nurodė, jog Pasaulinė Dar
bo Unijų Sąjunga turi dau
giau kaip'60“milionų narių tapo iškilmingai palaidotas 
56-se šalyse.

sitarimo su Sovietais šauk
ti bendrąją visų 21-no euro
pinių talkininkų taikos kon
ferenciją. Churchillas sa
kė, kad jis “be dvejojimo” 
sutiktų išskirti Sovietų Ru
siją net iš Jungtinių Tautų 
organizacijos, jeigu Sovie
tai nenusileistų anglų - am
erikonų blokui.

Churchillas su dirbtiniu 
pasibaisėjimu pasakojo, kad 
rusai, girdi, stengiasi suso- 
vietint savo užimtą Vokie
tijos pusę ir eilę kitų euro
pinių kraštų, o jau dabar 
Sovietų įtakoj esą pusė Eu
ropos gyventojų, neskaitant 
Rusijos.

Chicago. — Patikrinimai 
parodė, jog La Salle vieš
bučio gaisre Chicagoj sude
gė bei užtroško 58 žmonės 
ir tapo sužeista 200. (Vieš
bučio savininkai laužė 10 
taisyklių dėlei saugumo bei 
išsigelbėjimo nuo gaisro.)

Naujas Amerikos Delegatas 
J. Tautu Saugumo Taryboj 
Republikonas Sen. Austin

SENATAS NUTARĖ 
DRAFTUOT 18-47 
METŲ VYRUS

Stalinas ir Molotovas Nešė 
Palaikus Velionio Kalinino, 
Buvusio Sovietų Prezidento

I

Maskva.— Kūnas Michai
lo. I. Kalinino, buvusio So
vietų Sąjungos , prezidento,

Linksmiausia šį mėnesį ži
nia bus ta, jog Italijos .liaudis 
nusitarė gyventi be “dieviško
jo įpėdinio,” be karaliaus, be 
monarchijos!

Italija bus respublika!
—Dievas danguje, o kara

lius—žemėje. . . — kalbėda
vo mums katalikų, dvasiškiai, 
kurie visuomet laikėsi prili
pę prie monarchijos, kaip 
musės ppe medaus lašo.

Nepadėjo Italijos monar- 
chistams nei davatkų maldos, 
nei popiežiaus prašymai, nei 
angliškų imperialistų machi
nacijos, darytos tam, kad iš
gelbėti Italijos karaliaus sos
tą.

Pasipiktinusi, italų tauta 
balsavimu nustūmė nuo estra
dos fašistiniai - monarchistin: 
kipšą, besisiekusi vaidinti an-

Indėny Mahometonai 
Priima Angly Planą 
Dėl Indijos Laisvės

New Delhi, Indija, birž. 6. 
—Indėnų Mahometonų Ta
ryba 4^75 balsais prieš 11 pri
ėmė Anglijos, planą dėlei 
tautinės savivaldybės Indi
jai. Anglai siūlė įsteigt 
vieną federacinę (sąjungi
nę) Indijos valstybę iš visų 
jos provincijų. O Mahome
tonų Sąjungos pirmininkas 
Ali Jinnah dar trečiadienį 
kritikavo Anglijos pasiūly
mą ir reikalavo atskiros 
valstybės mahometoniškoms 
Indijos dalimis.

(Anglija pageidauja, kad 
ir po įsteigimo tautinės in
dėnų valdžios Indija pasilai
kytų anglų imperijos rė
muose, kaip dominija.)

Washington. — Senatas 
69 balsais prieš 8 nutarė 
imt į verstiną kariuomenės 
tarnybą vyrus nuo 18 iki 47 
metų amžiaus nuo šiol iki 
1947 metų gegužės 15 d. 
Teigiama, kad kongreso at
stovų rūmas priešinsis draf- 
tavimui 18-19 metų jaunuo
lių.

tarp Kremliaus sienos ir 
Lenino Mauzolėjaus. Kars
tą su Kalinino palaikais at
nešė premjeras Stalinas, 
užsienio reikalų ministeris 
Molotovas ir kiti Sovietų 
vadai.

Nikolajus Šventikas, nau
jasis Sovietų prezidentas, 
kalbėdamas prie Kalinino 
kapo, sakė: “Jis pašventė 
savo gyvenimą draugišku-

mui išvystyti tarp visu tau
tu.” v

■ ; Laidotuvėse dalyvavo ir 
J u g o s lavijos vyriausybės 
vadas maršalas Tito su 
savo generolais ir admiro
lais.

Beleidžiant Kalinino pa
laikus į kapą, būriai karinių 
lėktuvų žemai pro jį pras
krido, ir grupė didžiųjų pa
trankų iššovė paskutinio at
sisveikinimo saliutą. Visos 
sovietinės vėliavos tuo tar
pu buvo nuleistos žemyn.

Washington.— Prez. Tru
manas paskyrė republikoną 
senatorių Warreną R. Aus- 
tiną, kaip Amerikos delega
tą Jungt. Tautų Saugumo 
Taryboje. Jis taryboje už- 
lims vietą pasitraukusio Ed. 
'Stettinius’o.

Saugumo Taryba dabar 
svarsto savo antrinio koftti- 
teto raportą, kuris sako, 
kad Ispanijos diktatorius 
Franko “dar nesudaro” ka
rinio pavojaus, bet iš Fran
ko fašizmo gali išsivystyti 
pavojus taikai ateityje. Am
erikos ir Anglijos delegatai 
vėl reikalauja nesikišt į vi
dujinius Ispanijos reikalus.

Washington. — Karo lai
vyno atstovas gyrėsi, kad 
daug atsarginių jūreivių ir 
kitų savanorių sutikę “val
džiai” dirbti (streiklaužiau- 
ti) uostuose ir laivuose, jei
gu CIO marininkai sustrei
kuos birželio 15 d. Bet jis 
tylėjo, kada laikraštininkai 
paprašė pasakyt, kiek val
džia gavo streiklaužių.

Šimtais plaukia protesto 
telegramos į Washington^ 
nuo daugelio darbo unijų. 
Jos smerkia prez. Trumano 
įsakymą, kuris pašaukė ar
miją ir laivyną ruoštis lau
žyti marininkų streiką. 
Tuo įsakymu Trumanas pa
drąsino kompanijas atmest 
darbininkų reikalavjmus.

PARAŠŲ RINKIMAS 
PRIEŠ IR UŽ 
CASE’O BILIŲ

Tai savotiška revoliucija!
Kažin, ką dabar sakys Va

tikano monarchas?

Italijos Komunistų Partija 
šiuose rinkimuose stebėtinai 
daug balsų gavo — virš 4 mi-

Išvogė Deimantus 
Amerikony Globoje .

Frankfurt, Vokietija.—-Iš 
Kronbergo palociaus skiepo* 
nežinia kas išvogė $1,500,- 
000 vertės deimantų ir kitų’ 
brangumynų. Tame palo- 
ciuje dabar gyvena Ameri
koj oficieriai. Įtariama kai 
kurie amerikonai.

LAIVYNO VETERANAI ATSI
SAKO STREIKLAUŽĮ AUT

New York. — Daily Wor- 
kerio reporteris, atvykęs į 
Nacionalės Marininkų Uni
jos centrą, klausinėjo buvu
sius karo laivyno jūreivius, 
ar jie eitų laužyti prekinių 
marininkų streiką, kaip kad 
šaukia Trumano valdžia.

Jūreivis Jacobus • Huis-
lionus! " •

Turint otnenyj tai, kad prieš 
šią partiją buvo sukoncentruo
tos visos juodosios pajėgos, 
kad specialiai prieš ją popier 
žius Pijus XII-tasis išleido pa
reiškimą, tai yra didžiulis ko
munizmo laimėjimas!

man, sugrįžęs iš karinio lai
vyno į prekinį, užreiškė: 
“Aš geriau nusikirsčiau sau 
dešiniąją ranką, negu 
streiklaužiaučiau.”

Prekinis marininkas Rad. 
Rivera, buvęs laivyno jūrei
vis, kariavęs 31 mėnesį Pa- 
cifiko Vandenyne prieš ja
ponus, atsakė: “Aš niekuo
met savo noru neisiu strei
ko laužyti. O jeigu karo lai
vynas mane draftuos, tai 
purvinai elgsis su vetera
nais.” Panašiai atsakė ir ki
ti marininkai, sugrįžę iš ka
rinio laivyno tarnybos.

T

PERTRAUKĖ DARBĄ 
FEDERACIJOS 
MARININKAI

Washington. — 
100 demokratinių 
manų pasirašė 
kad prez. Trumanas atmes
tų - vetuotų streiklaužišką 
Case’o bilių, kurį priėmė 
dauguma senatorių ir kon- 
gresmanų. O darbininkų 
priešai surinko 100 parašų, 
ragindami prezidentą pasi
rašyti Case’o bilių, ir taip 
padaryti jį įstatymu.

Jau apie 
kongres- 
prašymą,

Siaurinėje Korėjoje Sovietai 
Gaivina Pramonę, Kaip Atrado 

Amerikiniai Pasiuntiniai
Pietinė Korėja. — Jung

tinių Valstijų pasiuntinys 
Edwin W. Pauley su savo 
bendrais amerikonais per 
šešias dienas lankėsi šiauri
nėje Korėjos pusėje, užim
toje Sovietų. Sovietinė ko
manda leido jiem viską ten 
laisvai apžiūrėti, apart dvie-^ 
jų punktų.

Sugrįžęs į pietinę, ameri
kinę Korėjos pusę, Pauley 
pranešė, jog sovietinėje pu
sėje pramonė veikia pana
šiai, kaip ir amerikinėje. 
Pirm Pauley ir jo pasiunti-

nybės nariams nuvykstant į 
šiaurinę Korėjos dalį, buvo 
pasakojama, kad Sovietai, 
girdi, išgabenę sau fabrikų 
mašinas, įrankius ir geležin
kelių įrengimus.

Dabar Pauley raportavo, 
kad jeigu Sovietai ir būtų 
ką išsivežę iš šiaurinės Ko
rėjos, tai tik mažai. Jisai 
sakė: “Btivo matyt, kad So
vietai stengiasi atgaivint 
Korėjos pramonę, kad ji 
nuolat veiktų, bet stokuoja 
išlavintų darbininkų.”

MAINIERIAI SUSITARSIĄ 
SU KIETŲJŲ KASYKLŲ 
KOMPANIJOMIS

PROTESTANTŲ BAŽNYČIOS 
RAGINA ATŠAUKI ATSTO
VĄ IŠ VATIKANO

New York. — Amerikos 
Darbo Federacijos marinin
kų unija — Sailors and Sea
farers — nusprendė per
traukti darbą ketvirtadienį 
3 vai. popiet visuose uos
tuose ir sueiti į mitingus. 
Ši unija turi 62,000 narių. 
Manoma, kad ir jie rengia
si streikuoti dėl algos prie
dų.

Stabdo Naminio Karo 
Mūšius Chinijoje

Nanking, birž. 6. — Vi
durinės Chinijos valdovas 
Chiang Kai-shekas pranešė, 
kad jis susitarė su chinų ko
munistais sustabdyt penkio
likai dienų karą vienų su ki
tais Mandžurijoje. Tuo tar
pu bus vedamos derybos.

Trijų Didžiųjų Italijos 
Partijų Atstovai Stei
giamajam Seime

Roma.—Į steigiamąjį Ita
lijos seimą yra išrinkta 
196 krikščionių demokratų 
(katalikų) atstovai, 116 so
cialistų ir 107 komunistai. 
Pagal naujesnius skaitme
nis, rinkimuose praeitą sek
madienį už krikščionis de
mokratus paduota 7,876,874 
balsai, už socialistus 4,606,- 
509 ir už komunistus 4,204,-. 
741.

Apart tų trijų didžiųjų 
partijų, dar kelios partijos 
bei partijėlės statė savo 
kandidatus rinkimuose. Vi
sos mažosios partijos sykiu 
turės 137 atstovus seime.

(Daugiau žinių 5-me puslp.)

94 NUOŠIMČIAI MARININKŲ 
BALSAVO UŽ STREIKU

New York.— Numatoma, 
kad Mainierių Unijos vadai 
netrukus susitars su kietų
jų angliakasyklų kompani
jomis. Samdytojai sutinką 
pakelti algas pusdevyniolik- 
to cento valandai ir mokėti 
į unijinį gerovės fondą po 
penktuką nuo kiekvieno iš
kasamo tono anglies. Šį 
fondą bendrai kontroliuotų 
unija ir kompanijos, pana
šiai kaip ir minkštosiose 
angliakasyklose.

Washington. — Delegatai 
nuo septynių protestantiš
kų teligijų atsilankė pas 
prez. Trumaną ir ragino at
šaukti prezidentinį atstovą 
Myroną C. Taylorį iš popie
žiaus sostinės Vatikano. Jie 
sakė, ainėrikinio atstovo 
laikyrnas f>rie popiežiaus 
yra šios Šalies “konstituci
jos Isttižymas ir peržengia 
amerikinį principą dėlei 
bažnyčios atskyrimo nuo 
valstybės.”

Washington. — CIO ma
rininkų ir laivakrovių unijų 
nariai 94 nuošimčiais balsų 
nutarė sustreikuoti birželio 
15 d. Atlanto ir Pacifiko 
Vandenynų uostuose ir 
Meksikos Įlankos prieplau
kose, jeigu laivų kompani
jos atmes pamatinius mari
ninkų reikalavimus.

Marini nkai reikalauja 
pridėt 22 iki 35 centų algos 
valandai ir sutrumpint dar
bo savaitę. Iki šiol jie tu
rėjo dirbti 56 valandas.

Washingtone tęsiasi de
rybos tarp unijų vadų ir

kompanijų atstovų, tarpi
ninkaujant darbo sekreto
riui Schwellenbachui. Uni
jos pradiniai reikalavo 40 
valandų darbo savaitės. 
Pranešama, kad dabar jos 
sutiktų priimti 42 valandas. 
Schwellenbachas siūlo 48 
valandų savaitę.

Cleveland. — CIO Auto
mobilių Darbininkų Ūrtijos 
vykdomoji taryba nuspren
dė remti planuojamą mari
ninkų streiką.

ORAS. — Būsią šilta.
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Amerikos Lietuvių Meno-Kultūros Šaukiamas 
Suvažiavimas

Žymūs Amerikos lietuvių veikėjai—menininkai, Am
erikos Lietuvių Meno Sąjunga ir su pritarimu masinių 

’organizacijų šaukia Lietuvių Meno-Kultūros Suvažiavi
mą, spalių mėnesį, Chicagoj.

Ši suvažiavimas šaukiamas ne tik iškėlimui, paro
dymui lietuvių liaudies dainų, muzikos, dramos, meno, 
mūsų kultūros, bet ir auklėjimui chorų, solistų, vaidybos 
mėgėjų ir artistų. Taip pat suvažiavimo tikslas suras
ti, sukviesti visus lietuvių talentus, pavienius ir grupes, 
į meno iškilmę, ruošiamą festivalą.

Todėl sekamas LMS suvažiavimas šaukiama, orga
nizuojama kaipo visų Amerikos lietuvių meno iškilmė, 
šventė. Pirmoj vietoj bus meno-kultūros suvažiavimas, 
antroj—delegatų. Šis suvažiavimas turi iškelti ir pa
rodyti, kad mūsų tauta kultūringa, kad mes turime cho
rų, vaidintojų grupių, solistų, chorvedžių, režisierių, ar
tistų. / ■

Į Meno-Kultūros Suvažiavimą yra kviečiami suva
žiuoti visi LMS chorai, visos teatro vaidintojų grupės, 
moterų kliubai.

Suvažiaviman kviečiami visi lietuviai solistai, solis
tės, vaidintojai ir kitų meno sričių artistai, mėgėjai. Kvie
čiami visi kompozitoriai, chorvedžiai, režisoriai, poetai, 
literatai. Kviečiamos moterys,"kurios turi meno kūrinių 
siuvimo, mezgimo formoj. Kviečiami lietuviai artistai 
tapytojai, paišytojai ir tt. Taip pat kviečiami suvažia
viman visi pavieniai LMS nariai ir visi meno-kultūros 
mylėtojai.

Suvažiavimas tęsis savaitę laiko ir tai bus Amerikos 
lietuvių meno iškilmė. Šis suvažiavimas skirsis nuo 
paprastų organizacijų suvažiavimų, nes laike jo įvyks 
koncertai, kuriuos išpildys chorai, solistai ir dainininkų 
grupės. Teatralės grupei išstos su vaidinimais. Suva
žiavimo svetainėj bus suruošta lietuvių menininkų kū
rinių paroda, kaip tai tapybos, piešimo, mezginių, siu
vimo ir literatūros. Laike suvažiavimo sesijų įvyks pa
skaitos, prelekcijos ir panašiai.

Aišku, kad tai bus labai svarbus suvažiavimas ir 
jis reikalauja didelio ir energingo prisirengimo. Šaukė
jai jau išsiuntinėjo šimtus kvietimų meno-kultūros orga
nizacijoms, grupėms, masinių organjzacijų kuopoms ir 
pavieniams asmenims.

Suprantama, kad yra visų Amerikos lietuvių par
eiga padaryti šį suvažiavimą skaitlingu ir pilnai pasek
mingu. Yra visų pareiga padaryti peržvalga mūsų me- 
niško-kultūriško darbo ir nutiesti planus platesniam dar
bui. Mes pasitikime, kad šis suvažiavimas atras nuo
širdaus pritarimo kiekvieno lietuvio širdyje.

Italija Bus Respublika
Nepaisant monarchistų, reakcijos ir Vatikano po

piežiaus veiklos, kad išgelbėti Italijoj monarchijos vieš
patavimą, kad palaikyti ir toliau Savoy dinastiją, kuri 
taip susiteršė susijungdama su kruvinais fašistais, tas 
viskas nuėjo niekais.

Italijos liaudis pasisakė už respubliką! Dar nepil
nai suskaityti balsai, bet jau parodė, kad apie šeši mi- 
lionai balsų buvo paduota už respubliką ir tik apie ke
turi už monarchiją.

Italijos Komunistų Partija, kurią Mussolinis žvėriš
kai persekiojo ir reakcija skaitė jau “išnaikinta”, dabar 
yra galinga partija ir jau trečiadienio rytą buvo gavusi 
virš 4 milijonų balsų!

Italijoj stovi Anglijos ir Amerikos armijos, bet lai
ke balsavimų fašistai ir monarchistai puolė komunistus, 
socialistus ir demokratus. Milano mieste fašistai bom
bas mėtė į komunistų ir socialistų dienraščių namus. Fa
šistai buvo užpuolę socialistų dienraščio Avanti -raštinę 
ir spaustuvę.

Italijoj fašistai atgaivino savo veiklą po įvairiais 
vardais, bet vyriausios reakcijos jėgos apsijungė, apie 
Jtrikščionių demokratų partiją. Po jos vėliava susi
spietė Mussolinio liekanos ir reakcininkai.

Šie įvykiai rodo, kad Italijoj socialistai ir demokra
tei .turėtų laikytis išvien su komunistais, kurie kviečia 
.visas demokratines jėgas į bendrą kovą už liaudies 
laisvę. Laimėjimas respublikinės santvarkos, yra tik 
pradžia laimėjimo tikrosios laisvės.

Grūmojimais Nieko Nelaimės
Anglijos parlamente kalbėjo užsienio ministeris “so

cialistas” E. Bevinas, kuris pakartojo Mr. James Byr- 
neS'O apkaltinimus Tarybų Sąjungai ir metė eilę naujų 
grūmojimų.

Jis reikalavo, kad Tarybų Sąjunga sutiktų su tuo, 
Kad Anglijos imperijoj yra “tikra liaudies demokratija.” 
Jis reikalavo, kad Tarybų Sąjunga priimtų Anglijos- 
Wnii stryto bloko politiką, o jeigu ne, tai sakė, kad bus

Wm. Green Siūlos Fabrikantams 
Talkon Prieš CIO

Į Asheville, North Caroli
na, buvo suvažiavę iš visos 
šalies apie 2,000 įvairių A 
FL agentų ir viršininkų. Jie 
čia buvo suvažiavę išdirbti 
planus kaip pakenkti CIO 
veikimui, ir, jei galima, vi
siškai nedaleisti, kad CIO 
organizuotų pietinių valsti
jų neorganizuotus darbinin
kus į unijas. Buvo atvažia
vęs ir Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas Wm. 
Green. Jis čia kalbėdamas 
per radio, baugino pietinių 
valstijų fabrikantus ir kitus 
darbininkų i š n a u do to jus, 
kad CIO esąs komunistinis 
judėjimas ir liepė fabrikan
tams kooperuoti su AFL, 
kad neįsileidus CIO unijos 
į pietines valstijas, sakyda
mas: “Bujokite ir ko-ope- 
ruokite su mumis, arba ko
vosite už savo gyvybę su 
komunizmu.” Tai Greeno 
kalbai buvo nustatytas ra
dijo visos šajies plotu ir to
dėl Greenas kalbėdamas, 
manė, kad visi fabrikantai 
ir kiti darbo žmonių išnau
dotojai klausosi ir delnais 
trina už jo pasisiūlymą 
jiems patarnauti. Bet Gree- 
nui pakalbėjus apie 15 mi- 
nutų, tapo jam pranešta, 
kad jo kalba buvo girdima 
tik svetainėje sėdintiems, 
nes viela, kuri turėjo per
duoti jo kalbą į radijo sto
tį, buvo nupjauta. Už tai 
Greenas taip užpyko, kad

darbo įsi įtvirtinti tą naujai išleis- 
*. tą priešunijinį įstatymą, 

“Teisę Dirbti,” kad jo nie
kas negalėtų peržengti nei 
atmesti. Tuojaus pasisam
dė po advokatą visuose in
dustriniuose centruose, kad 
pridabotų tą naują įstaty
mą. Advokatai buvo pa
rinkti priešunijiniai. Pavyz
džiui, Tampoj tapo pasam
dytas Ray C. Brown, kuris 
taipgi yra advokatu Tampa 
Cigar Manufacturers Ass’n, 
ir senas unijinių šapų prie
šas. Watsonas taipgi atsi
šaukė į savo partnerius, kad 
sumestų pinigų padengimui 
advokatų lėšų ir pasirinko 
Tallahassee bankierių Geo. 
E. Lewis tų aukų globėjum. 
Tai ■’matome, su kokiais gai
valais AFL viršininkai ko
operuoja.

CIO yra tik vienintelė

bendradarbiauja su < 
žmonių išnaudotojais, visai 
neatsižvelgė į tai, kad jis 
yra prezidentu Amerikos 
Darbo Federacijos. Tą ben
dradarbiavimą seka ir kiti 
Greeno parinkti Federaci
jos viršininkai, ypatingąi 
pietinėse valstijose. Paim
kime tik Floridą. St. Pe- 
tersburgo miesto AFL ama- 
tinių unijų Federacijos vir
šininkai prirašė federaciją 
prie Prekybos Buto ir mo
ka $25 metinių duoklių. Ar
gi bereikia didesnio bendra
darbiavimo su darbo žmo
nių išnaudotojais? Floridoj 
įvyksta ir dar blogesnių da
lykų. Floridos Darbo Fe
deracijos prezidentas Leo 
H. Hill, 1943 metais buvo ir 
Floridos seimelio lobijistu 
ir matydamas, kad Chris
tian American Fronto įneš
tas bilius į Floridos seime- pietinių valstijų darbo žmo- 
lį yra pavojingas unijoms, nių viltis išsigelbėjimui iš 
nemėgino sukelti Floridos 
darbininkų masinio ūpo 
prieš tą bilių ir tas bilius 
tapo priimtas. Dar kas blo
gesnio. Floridos generalis 
advokatas Tom Watson yra 
darbštus Christian Ameri
can Fronte. Po Watsono 
vadovybe tas darbininkams 
žalingas bilius buvo priduo
tas seimeliui ir jis dėjo vi
sas pastangas, kad tas bi
lius būtų priimtas. Bet po
nas Hill, vietoj, kad viešai 
pasmerkti tą darbininkų ne

tilo jau liepė pašaukti Fede
ral! Investigacijos Biurą, 
Suradimui, kas vielą nupjo
vė. Aišku, kad tas nebuvo 
padaryta iš- darbininkų iš
naudotojų pusės, nes Gree- 
nas kalbėjo už juos.*

Kaip ten nebūtų buvę, bet 
Greenas šį kartą pasirodė 
pilnam nuogume, kad * jis

Pirmoji Arbatėlė 
Nukentėjusiems 

Nuo Karo
(Nuo mūsų korespondento)

Brazilijos lietuviai yra 
biedni žmonės ir gyvena 
vargingai. Kad ir pasitai
ko vienas kitas, turįs kokią 
nebūt m a i sto produktų 
krautuvėlę* ar šiaip kokį 
biznelį, bet labai retai ku
ris; Absoliute dauguma 
lietuvių tebegyvena mieste 
rūsiuose bei mažyčiuose 
kam bareliuose, išsinomuo-

Brazilijos‘valdžios įstaigų 
išgavo leidimą, kad Sao 
Paulo lietuviai galėtų ixN 
daryti su programa, viešą 
ir legalų popietį, t. y^j/rba- 
tėlę virš minėtiems tiks
lams. Pažangesnieji lietu
viai sukruto, ypatingai jau
nimas. Suaukavę po centą 
kitą, išnuomavo nemažą sa- 
lioną, stalus, kėdes... Mer
gaitės suskolino staltieses,

kalbedamas

prietelių, 1944 m. indorsavo 
Watsono kandidatūrą ant 
Floridos gen. advokato ki
tam terminui ir Watsonas, 
kartu su savo priešdarbi- 
ninkišku bilium, tapo išbal- 
suotas.

Tom Watson, tapęs iš 
naujo išrinktas Floridos 
gen. advokatu, tuojaus ėmė-

ką tašo it tako
“čia už tvoros ten už sku- z
ros” tik dar sykį parodo, 
jog neapykanta Tarybų Są
jungai ir komunistiniam ju
dėjimui išmeta jį iš balanso 
ir todėl jis plepa, kad tik 
plepėti.

Maskvo.je ne polti-

KLERIKALŲ LAIKRAŠ
ČIO REDAKTORIUS NE
SUSIKALBA PATS SU 
SAVIM

Dienraštyj Vilnyj skaito
me:

“Am eri k o s Komunistų 
Partija išmetė iš savo tarpo 
Earl Browderj. O Browderis 
dabar
niais, o kokiais tai biznio rei
kalais. Jeigu 
džia ir Amerikos Komunis
tų Partija būtų vienas ir tas 
pats, tai juk Browderis ne
būtų gavęs leidimą lankytis 
Sovietų Sąjungoj. Pats fak
tas Browderio įsileidimo aiš
kiai liudija, kad Maskvos 
valdžia absoliučiai nieko 
bendro neturi su tuo, kas de
dasi Amerikos Komunistę

Maskvos val-

“Na, o marijonų Draugas 
švokščia, kad—

“Maskvos įsakymu jis per
nai buvo išmestas, kaipo Ko
munistų Partijos lyderis. Ma
tyt, Maskva ką nors svar
baus iš jo turėjo sužinoti, to
dėl jį pašaukė atvykti į Ru
siją.

“Tai jau idiotizmas. Pir
ma ‘išmetė,’ o po to jau jis 
vėl labai svarbi persona, ku
rią kviečia Maskvon ‘svar
biam’ reikalui!”

Šis klerikalų laikraščio 
redaktoriaus graibstymasis

ATLIKO SAVO DARBĄ 
IR IŠVYKO NAMO

Overseas Žinių Agentūra 
skelbia:

“Tarybų Sąjungos inžinie
riai ir darbininkai atsteigė 
Lenkijos uostą Gdynioje ir 
išvyko namo. . . ”

Gdynią, kaip žinia, vokie
čiai buvo išpūstiję. Jiems 
rūpėjo juo labiau sunaikinti 
patį uostą (panašiai, kaip 
Klaipėdoje). Kai lenkai ne
turėjo užtenkamai savo pa
jėgų uostui atstatyti, tai 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė pasiuntė ten savo specia
listus, kurie tąjį darbą atli
ko. Darbas buvo pradėtas 
prieš sešius mėnesius.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė visokiomis priemonė
mis padeda naujajai Lenki
jai sutvirtėti’ ekonominiai. 
Dėl to lenkai reakcininkai, 
visokį generolai Borai, po
nai Rozmarekai ir kiti Ta-' 
rybų Sąjungą taip piktai 
puola. O lietuviški gončiu- 
kai jiems padeda.

blogai. Kitais žodžiais, jo kalbos turinys yra: “Priim
kite mūsų valią, arba bus karas.”

Tai yra tas pats, ką sakė karo organizatorius Mr. 
Churchill, kada jis pastatė pasauliui ultimatumą: pri
imti angliškai kalbančių imperialistų valią, arba bus ka
ras. Taip kalbėdavo Hitleris ir Mussolinis, jie ir sakė, 
priimkite mūsų reikalavimus. arba bus karas.

Tokia politika yra žalinga visai žmonijai. Jai ne
pritaria nei Anglijos, nei Amerikos, nei kitų šalių liau
dis. Ir ji nieko gero nežada taikai.

ekonominės ir politinės ver
gijos. CIO prirašinėdama 
kartu baltus ir negrus dar
bininkus į vieną uniją, pa
naikintų rasinę neapykantą, 
kuri yra tiksli bjauriam 
darbi ninku išnaudojimui. 
Dabar čia tiksliai yra veda
ma propaganda, kad baltas 
žmogus yra aukštesnės ra
sės žmogus ir jis visai ne
privalo draugauti su neg
rais, o turi jų šalintis. O 
negrui, pamačius baltą vei
dą, dilkteli į širdį, kad bal
tųjų žmonių gauja nulyn- 
čiavo jo brolį ar kitą pana
šią skriaudą padarė jo ra
sei.

O darbdaviai tik ir nau
dojasi iš to. Čia įprasta yra 
negrui mokėti tik; pusę al
gos, ką moka baltam, ir dėl 
to darbdaviai prie paprastų 
darbų daugiausiai ir samdo 
negrus, o balti lieka be dar
bo. Ir čia niekas daugjau, 
kaip tik nuoširdžiai vado
vaujama unija galės tą visą 
išlyginti, suorganizuodama 
tuos darbininkus j vieną 
uniją. Dėl CIO čia yra pro
ga suvaidinti istorinę rolę, 
jeigu pavyktų suorganizuo
ti plantacijų darbininkus.

Čia yra tūkstančiai- ir 
tūkstančiai plantacijų dar
bininkų ir šėrkrapėrių, ku
rie yra amžinai prasiskoli
nę savo darbdaviams. O tą 
jų skola yra vergijos rete
žis, kuris darbininką priri
ša prie darbdavio, nes čia 
jie turi tokį įstatymą, kad 
darbininkas negali pasi
traukti nuo savo darbo iki 
jis neatidirbs už tą, ką jis 
yrh skolingas savo darbda
viui. O kuris mėgina pa
bėgti ir tampa pagautas, 
tas turi eiti kalėjiman ir 
prie “čaingegės” dirbdamas 
atidirbti už tą skolą. Čia 
yra po kelis ir •' kelioliką 
tūkstančių akrų dydžio va
tos, cukrinių lendrių, taba
ko, citrinių vaismedžių, dar
žovių ir panašių plantacijų. 
Tose plantacijose yra išbu- 
davoti po vieną kambarį 
lūšnelių kaimeliai, 
gyvena darbininkų šeimy
nos ir pavieniai.
kaimelių yra kompanijos 

Į krautuvė, iš kurios planta
cijos darbininkai gauna už 
tam tikrą sumą į savaitę 
kredito pasiimti sau mais
to ir reikalingiausių reik
menų. O paprastas darbi
ninkas dar prieš pereitą ka
rą gaudavo apie po dolerį 
į dieną už tas dienas, kurio
se buvo jam kas dirbti. To
kiose aplinkybėse būdanii 
kuo ne visi .darbininkai ir 
šėrkrapėriai yra prasiskoli
nę savo darbdaviui.

Kaip galima tikėtis, kad

kuriose

Prie tų
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tuose už vos prieinama dar- Papuose apdengtus stalus 
bininkui kainą. Tiesa, kai- I 8 u ,n ,e8tomls gėlėmis... Be 
kurie turi nuosavus namu-kmkviena įskepusj po ke- 
kus tolimuose miesto prie-l1^ tor « lr siaip Vlsoklau’ 
miesčiuose, bet jų gyveni-^, cukrainių papuoštus 
mas taipgi nepavydėtinas,'s^ us aPkiove skanumy- 
vargsta kaip visi, kamuoda-Į naį?’ 
miesi ir vos pramisdami. Pletų apie aP.^^.va"

Tačiau Brazilijos lietuviai: an^,zrVones Pia(tejo ™k- 
pasižymi nepaprastu duos- ^1S' i °teiys ėjo atsinesda- 
n u m u vis uomenės labui, P?os kiekviena sį tą_ užkąsti, 
ypatingai rėmimu nukentė- yyia\ neses kiseneje cen- v X Cj ... Lino rzmnm Lnrl imi Irn nu

pasižymi nepaprastu duos-

tus, žinojo, kad reiks au
koti nukentėjusiems nuo ka-

1 ro. *
Susirinkus žmonėms pra

sidėjo šventė. Pakviestas 
kad paaukotu kiek nors, bei ^^0 oigamzacijos orkes- 
ką nors. Yra net paskly-!tras.uz^ze triuksmmgą 
dusi tarp Brazilijos lietuviu mai$ą. Vienas is pazan- 
patarlė - Brazilijos lietu- Į ?esn}^ ?rau^ Pasake P01” 
vis pasiskolina ir aukoja ;itufa]^ kalba trumpą pra- 
nukentėjusiems nuo karo ik? !?.e apibudindamas po- 
Tarybų Lietuvoje. I piečio reikšmę. I o _to vis-

Ištikrųjų. Kai Sao Paulo! k?’orkestras hnks; 
lietuviai sužinojo, kad Sao mugamas susu inkusius, 
Paulyje yra susikūręs Ru_ įmones, smipciodami ai ba
sų sub-komitetas rėmimui telę. snekuciavos ir juokavo, 
nukentėjusių nuo karo Ta- •Ta?1^ur įau^ ka? du^uja, 
rybų Sąjungoje, pradėjo kafį 1 Euiopos kontinente 
nerimti, bruzdėti, ir, ieško- vaitoJ.a suzeistl> Pleska ka’ 
ti būdų, kaip Lietuvių Ko- F° ?aisrai> kanuoles kaukia, 
lonija Brazilijoje 
prisidėti prie 
Rusų sUb-komiteto užsimo
jimo. Ir, dėka A. Laurėnui, 
tuo laiku aktyvavusiam tam 
komitete, Sao Paulo lietu
viai 12-12-1943 m. suorga
nizuoja pirmąją arbatėlę, 
kurios visas pelnas paski
riamas nukentėjusiems nuo 
karo.

Rusų sub-komitetas iš

jusiu nuo karo Tarybų Lie
tuvoje. Tankiai pasitaiko, 
matant vargingą žmogaus 
gyvenimą, net nedrąsu da
rosi prašyti iš žmogaus,

galėtu inirš§ vyrai kaunasi — 
šio kilnaus pyškina biaurybes nacifa- 

- - ; šistus;" - Taipgi, nemažai 
i žmonių dūsavo, kad neži
no nieko, ką veikia kitūr 

įgyvenantieji lietuviai, kad 
negali pasidalinti mintimis 
su visam pasaulyje išsisklai
džiusiais tautiečiais ir pasi
barti—kas daryt? Dūsavo, 
'kad tiksliai negali žinoti, 
kaip vyksta Didysis Tėvy
nės karas...

Praslinkus valandai kitai 
prasidėjo Maršalo Timošeų- 
koš portreto pardavimas 
a m e r i k oniškų varžytinių 
būdu. Žmonės, ne kad lai
mėti varžytinėse portretą, 
bet kad paaukoti varžantis 
už portretą, ne šimtines ir 
ne penkiasdešimtines krovė 
į pinigų rinkėjų lėkštes. 
Krovė tik po vieną, po du, 
po dešimts ir kai kurie po 
dvidešimts cruzeirų. Krovė 
paskutinius centus išsiėmę 
iš kišenių ir atsineštus tam 
tikslui. Šimtinių ir penkias- 
dešimtinių lietuviai negalė
jo krauti ~ per daug bied
ni, nors ir geriausius norus 
turi paaukoti. Tačiau por-

tokioj padėty būdami plan
tacijų piliečiai galėtų pasi- 
mokėti Pool Tax po $2 į me
tus, kad galėtų balsuoti? 
Tie mokesčiai turi būti su
mokėti metai iš kalnę prieš 
balsavimus. Miestų darbi
ninkai, kurie neorganizuoti, 
irgi mažai ką geresnio turi.

Čia CIO misija nebus taip 
lengva, reikės įdėti daug 
pasišventimo ir nuoširdaus 
darbo, nes čia siaučia Kla
nas, organizuotų chuliganų 
gaujos. Bet kada tas dar
bas pasieks tą tašką, kai 
pietinių valstijų darbininkai 
taps suvienyti ir suorgani
zuoti į tvirtas unijas, tada 
tie darbininkai pasiliuosuos 
iš politinės ir ekonominės tretas visviena buyo^ par- 
vergijos. Tada jie apvalys ^uofas> rodos, už virš 4,000 
ir kongresą nuo tokių Ran- cruzeirų, kurį laimėjo žino- 
kinų, Bilbų ir panašių, ku- mas Sao Paulo lietuviams 
rie paeina iš pietinių vals- ^Januška. Po kelių die- 
tijų. Tada ir visos šalies 
darbini nkams pasidarys 
lengviau. Tai todėl pietinių 
valstijų darbo žmonių iš
naudotojams ir prireikė 
Greeno talkos, kad jis savo 
visa jėga trukdytų CIO nuo 
s u o r g a n izavimo pietinių 
valstijų neorganizuotų dar
bininkų į unijas ir nuo su
vienijimo jų politiniai.

J. N. Simans. •

New Jersey nominacijas į 
gubernatorius laiinejo re- 
pųblikonas Al. E. Driscoll.

nų teko sužinoti, kad arba-, 
i tėlė davusi gryno pelno apie 
i 11,000 cruzeirų.
i Tiesa, tais laikais Brazi
lijos lietuviai negalėjo pa
sisakyt, ką jie veikia pasau
lio lietuviams, bet užmiršti 
negali. Ir, garbė Brazilijos 
lietuviams, nors ir izoliuoti 
jie buvo, bet veikė ir nenu
stojo ūpo.

J. Peroba.

Redakcijos Atsakymai
M. S., Worcesteryj, Mass. 

—Kadangi tuo pačiu klausi-
Californijos nominacijose niu jau net kelis sykius Lais- 

į gubernatorius daugiausia! veje buvo rašyta, tai jūsiškio 
balsų gavęs dabartinis gu- i pranešimėlio laikraštin nede- 
bernatorius Elarl Warren, 'dame. '

• J. . • ■hhkhm
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Lith Traitors Helped Germans 
Inflict Much Damage Upon 

Lithuanian Republic
By A. Snechkus

coordinated 
the corres- 
institutions 

support.”

fight the Lithuanian guerrillas, 
who were the finest sons of the 
people. The bands of Plekavi
cius burned Lithuanian villa
ges, murdered peaceful civi
lians, including women, old 
people and children. The Lith
uanian people rightfully re
garded these traitors as ene
mies no less than the German 
invaders. Sabotage and ever- 
increasing resistance was their 
reply to all the measures of the 
Kubiliunasites.

At this the Lithuanian-Ger
man nationalists donned the 
mask of defenders of the Lithu- 
confidence of the people at 
large. s They began to publish 
leaflets and newspapers in 
which they strove to check the 
Lithuanian people, urging them 
to be passive and slandering 
the Soviet system. They tried 
to draw the people into inter
necine warfare against the Red 
Army and the fraternal peoples 
of the Soviet Union, as well as 
against the Lithuanian guer
rillas.

In their newspaper “For 
Freedom” the Lithuanian- 
German nationalists declared 
the following on March 19, 
1943: “We want to live in place 
with the Germans and to colla
borate with them. We shall 
give them food and clothing

Cleveland, Ohio ST. JASILIONIS

nationalists, 
he signed 

peasants 
for hav- 
with So-

the Po-
re-

were against Hitler, 
result numerous ar-

If not for the assistance ren
dered them by the clique of 
Lithuanian - German national
ists, the German invaders ne
ver would have been able to in
flict so much damage to the 
Lithuanian republic. It was 
these men who helped the in
vaders pillage our republic and 
murder or transport into sla
very our brothers and / sisters. 
It was they who helped) the in
vaders set up an organization 
for the German colonization of 
Lithuania.

Back in 1940-41 a group of 
Lithuanian - German national
ists headed by Ambrazavicius, 
Prapolenas and Škirpa found
ed a wrecking and espionage 
band they called “Front of 
Lithuanian Activities.” In a 
statement addressed to the 
German Fieldmarshal Keitel, 
Škirpa, one of the founders of 
this front — a man who for 
ten years had been the Berlin 
military attache of the Smeto
na government — declared that 
it (the front) had 
its activity “with 
ponding German 
and enjoyed their

At Gestapo orders this group 
conducted wrecking and espio
nage. As soon as the German 
army invaded Lithuania the 
“front” set up a “government” 
which, according to the admis
sion of Škirpa himself, “carried 
out a whole series( of organiza
tional measures without which 
the further advance of . the Ger
man army in Lithuania might 
have been considerably compli
cated.”

Seize Land of Peasants
Ambrazevičius and his gang 

began to take land away from 
fhe peasantry. They promulgat
ed misanthropic race laws. 
They licked the boots of the en
slavers of their country. In a 
declaration dated July 4, 1941, 
for instance, Ambrazavicius 
called Hitler “the saviour of 
European culture” and express
ed his gratitude to the head of 
the bandits who were drown
ing Lithuania in blood and fire.

Ambrazavicius and his clique 
bear full responsibility for the 
brutal murder of Soviet men 
and women in the summer of 
1941. With the support of the 
Hitlerite fiends they tortured 
ro death and executed thou
sands of our brothers and sis
ters. They gouged out the eyes 
of their victims, broke their 
arms and legs, burned them 
alavie. These victims were 
school teachers devoted to the 
Soviet system, Soviet employ
ees, peasants who ifed received 
land from the Soviet Govern
ment.

Subservient though he was, 
Ambrazavicius was cast off by 
the Hitlerites. The Germans 
wanted to build up a semblance 
f collaboration with the Lith

uanian people, and introduced 
the so-called ‘self-administra
tion” and the post of “general 
counsellor.” They always stress
ed, however, that the “self-ad
ministration” and “general 
counsellor” were not indepen
dent bodies of authority' but Lithuanian people with all their 
only fulfilled an advisory role, heart hope Germany wins this

To the post of general coun- historic war” and expressed 
the desire to see Lithuania in
cluded in a “new Europe” dir
ected by “great Germany.” 
They declare that the interests 
of Lithuania and Germany co
incide and will coincide in fu
ture. They admit that they 
made similar statements as far 
back as in 1926-1927.

Polish Traitors Aid Nazis
The Polish-German national

ists were no less faithful ac- 
accomplices of the German in
vaders. It has been established 
that armed bands in Vilnius 
which called themselves “Po
lish guerrillas” actually main
tained close contact with the

Bliskavitsa” band

Iš LLD 190 Kuopos Veikimo

Nors kuopa nėra skaitlinga, 
bet turi energingų draugų, ši 
kuopa su šių metų pradžia tu
rėjo 69 narius, o dabar turi 
75. Tai reiškia, gauta 6 nau
ji nariai. Kuopa turėjo išrin
kus vajininką praeitam mūsų 
spaudos vajuje, draugą J. Ka
las, kuris, pagelbstint kitiems 
draugams, prirašė ir atnauji
no daug mūsų spaudai skaity
tojų ir net $14 dovanų nuo 
vilniečių gavo. Bet drg. Ka
las tą dovaną padalino seka
mai: dėl sveikinimo Vilnies 
šėrininkų suvažiavimo $5, 
LPT Komitetui $5 ir jam už 
gesą liko $4. Po tam draugai 
pavieniai prisidėjo, tad Vil
nies šėrininkų suvažiavimas 
pasveikintas su $20. Ši kuopa 
parėmė ir Kanados lietuvių 
laikraštį Liaudies Balsą, su
keldama aukų $12. O dabar, 
kada pavasaris prašvito, visi 
trokšta pakvėpuoti tyru oru, 
tai kuopa rengia pikniką, ku
ris įvyks birželio (June) 9 d., 
pas drg. Grinus ant ūkės. 
Prasidės. 10 vai. ryte. Bus ska
nių valgių ir gėrimų, ir šalto 
alaus, o šokiams bus Grinų or
kestras.

Iš Clevelando važiuokite iki 
Pensvil keliu U. S. 20, nuo 
Pensvil imkite kelią 86, po 
dešinei ii’ važiuokite, kol ra
site pikniko iškabą ant geso 
pumpos, — ten rasite pikni
ką.

Kviečia visus.
Rengimo Komisija.

Grožinės Literatūros Svarba
Germans and attacked Soviet 
guerrillas. They also helped 
the Germans murder Soviet ci
tizens.

In the winter of 1943-44 
these bandits organized the 
wholesale slaughter of Soviet 
supporters in Rulish, Epshish 
and other volosts of Vilnius and 
Trakaisk uyezds. Count Plater, 
the proprietor of the Shalgi- 
nishkyan estate in Vilnius 
uyezd, acted as judge for the 
Polish German 
While in “office,
death sentences for 17 
of Polish nationality 
ing maintained contact 
viet guerrillas.

From the Germans
lish-German nationalists 
ceived arms' and medicaments. 
The Germans took in and treat
ed the wounded men of these 
brigand groups.

The connections between the 
Germans and the Polish ban
dits were established through 
Gestapo men Grawe and Kabe.

In Vilnius in March 1944' the 
Polish-German nationalists de
nounced to the Gestapo many 
Poles who 
and as a
rests were made. On March 1, 
1944, the 
of Polish-German nationalists 
surrounded a detachment of 
Lithuanian guerrillas and in 
the ensuing battle killed Tau- 
enis, chief of the detachment, 
and eleven other guerrillas.

Subsequently Lithuanian 
guerrillas captured a letter the 
head of the Bliskavitsa band 
had written to the German 
commandant in Pabrazy. In 
this letter he reported to his

and will not ask what they will! masters that he had routed a 
give us in return.” I detachment of

These sheets raved about 
“Hitler’s historic mission,” 
about “the singleness of the 
aims of the Lithuanians and 
the new Germany.” The paper 
“For Freedom” stated: “The 
damage caused by the Germans 
does not evoke protests on our 
part, for we know the great his
torical mission of the 
mans.” In another 
find the following: 
greeted the Germans, 
ing our sympathy

as-

the

Ger- 
issue we 
“.. . We 
express- 
towards

them and rendering them 
sistance in men and food.’

Nationalists Planned 
Anschluss

Striking testimony to
treacherous aims the Lithua- 
nion-German nationalists pur
sued was the plan for tearing, 
Lithuania away from the So-' 
viet Union and joining her toj 
Hitlerite Germany. This was 
expressed in a mem or 
addressed by the heads of the 
underground movement of Li
thuanian-German nationalists 
to the German government in 
Berlin.

“Settlement of the Klaipeda 
problem in the spirit of the 
wishes of the fuehrer” is what 
the authors of this memoran
dum call the seisure of Klaipe
da by the Germans, a seizure 
which aroused the deep indig
nation of the Lithuanian 
people.

“The honorable army of great 
Germany” is what they called 
the Nazi bands that wrecked 
Lithuanian towns and villages 
and sowed death throughout 
the country.

Bowing low to the Hitlerite 
thieves, they stated that “the

I detachment of Lithuanian 
guerrillas, and that he was not 
fighting and would not fight 
against the Germans.

The Lithuanian-German and 
Polish-German nationalists — 
obedient lackeys of the German 
invaders — especially revealed 
themselves as traitors after the'' 
liberation . of the Lithuanian! 
SSR. During the German occu
pation they had attempted by 
various means — and without 
success — to hold the Lithua
nian people back from resis
tances to the Germans. After 
liberation of Soviet Lithuania 
they exhorted the people to sa
botage the measure of the So
viet authorities. They called 
upon them to take up arms 
against the implementation 
the land reform, to engage 

I wrecking and terrorism.

Iš LLD 15 Apskrities 
Konferencijos

26 d. atsibuvo 
apskr. metinė konfe-
Dalyvavo 26 delega- 
5 kuopų. Konferenci- 
geram ūpe. Apskri-

of 
in

Pelnagrobiai Laiko Valgius 
a"dlm I Sandėliuose; Laukia Naujų,of the:_............... '

Vis Aukštesnių Kainų
Chicago. — Vidurinių-va- 

karinių valstijų miestuose 
taipgi labai stokuoja mėsos 
ir pradeda pritrūkti duonos, 
nors tos valstijos yra' di
džiausias mėsinių gyvulių ir 
grūdų centras.

Gegužes 
LLD 15 
rencija. 
tai nuo 
ja buvo
ties sekretorius D. Petrauskas 
'išdavė raportą iš apskrities 
darbuotės. Iš raporto paaiš
kėjo, kad apskritis sumažėjo 
12 kuopoms, bet paaugo na
riais. Bet konferencija nebuvo 
patenkinta narių paaugirnų ir 
griebėsi už darbo atgaivint 
tas kuopas, kurios apmigę, o 
ypatingai Akron, Ohio, kur 
buvo gana skaitlinga ir veikli 
kuopa. Tam darbui išrinkta 2 
draugai: A. Moskaitis ir F. 
Medison. Toliau apkalbėta ir 
naujų kuopų organizavimas ir 
palikta . sekamai apskrities 
valdybai. Vėliau priimta ke
lios rezoliucijos svarbiais 
klausimais. Išrinkta nauja ap
skrities valdyba iš veiklių 
draugų. Galima tikėtis gero 
veikimo. Po konferencijos bu
vo sulošta komedija “Vienas 
iš mūsų turi apsivesti.” Loši
mas atliktas gerai, aktoriai 
veikė natūraliai, o publika tu
rėjo skanaus juoko. Toliau tę
sėsi šokiai ir ypatiški pasikal
bėjimai.

sellor the Germans appointed 
their old agent and spy Kubiliū
nas. Other counsellors were 
Paukštis, the traitor, Piragius, 
the spy and butcher, and the 
like. For three years this clique 

. of traitors helped the Germans 
rob the Lithuanian people, to 
sack agriculture and industry, 
colonize and Germanize Lithu
ania and wipe out Lithuanian 
cultural institutions.

Plekaviciu* Bands Burn 
Villages

The notorious bandit and ex
ecutioner Plekavicius attempt
ed to set up a special army to 
anian people so as to win the

P. N.

Kuomet Mr. ir Mrs. Gleen Simmons ir jų astuoni vai
kai tapo išmesti iš buto ir negalėjo gauti kito buto, jie 
susikraustė i gelžkelio stoti (Union Station), Los Ange
les mieste. Vienintelė kita jiems pasiūlyta vieta buvo 
permaža, būtų reikėję šeimai persiskirti. Jie atsisakė 
tokių vieta imti.

(Tąsa)
V. Kapsukas sakosi, kad tikrą groži

nės literatūros vertę pažinti jam ėmė 
laiko. To priežastis buvusi tam tikro 
auklėjimo ir literatūros supratimo sto
ka. Būdavę atsitikimų, kad rasdavęs 
lakštų, kurie giliai užgaudavę jį. Bet 
būnant kalėjime, jis pradėjo skaityti ru
sų kalba originalę ir verstą grožinę lite
ratūrą. “Ir juo daugiau aš jos skaičiau,” 
sako jis, “juo labiau supratau ją,' juo 
labiau ji man patiko ir prie savęs trau
kė. Paėmęs kai kurias knygas į rankas, 
aš jau vargiai nuo jų galėjau atsitrauk
ti, norint tai kartais galėjo atnešti man 
labai nemalonių pasekmių.

“Dabar aš randu joje nežinomų man 
pirmiau turtų, daug peno ne tik širdžiai, 
bet ir protui. Paimkim tokius tarptau
tinės literatūros šedevrus, kaip Dosto
jevskio, Tolstojaus, Viktoro Hugo, Zo
la, Ibseno, Hauptmano, Šekspyro, Gėtės, 
Šillerio,—miniu tik tuos, kuriuos suspė
jau daugiau ar mažiau pažinti,—kokių 
gilių jausmų jie sukelia, prakilnių pasi
ryžimų ! Skaitau apie tuos “nužemintuo
sius ir įžeistuosius”—ir širdis kraujais 
apsipila, ir taip norisi gyventi, taip no-- 
risi. Gyvent ne tam, kad- gyvenimu 
džiaugtis, o tam, kad kovoti dėl tų “nu
žemintųjų ir įžeistųjų” sutremptų teisių. 
Tokios knygos reikia dažniau skaityti, 
kad neapsitrauktum pelėsiais, reikia 
dažniau mąstyti apie visą tų “nužemin
tųjų” padėties baisumą, ir tada savaime 
atsiras nenumaldomas pasipiktinimas vi
sais tos padėties kaltininkais. Susipaži
nęs su tokia literatūra, pasidarai tary
tum pilnesnis, visapusiškesnis.

“Bet čia dar nepasibaigia grožinės li
teratūros reikšmėj. Ji atidaro nepatyru
siai akiai nematytas gyvenimo kerteles 
ir sielos judėjimus; ji mokina mus ge
riau matyti tuos,, kurie paprastai yra ko
jomis mindžiojami viešpataujančių kla
sių; ji mokina pažinti žmones pačiuose 
žemuose visuomenės dumbluose, kuriuos . 
įstūmė į tą dumblyną žiaurios gyvenimo 
sąlygos; ji (ir tai yra svarbiausia), at
vaizduodama gyvenimą, mokina mus su
prast jį ir klasių kovą. Kai kurie dailės 
veikalai duoda mums daugiau, negu ištisi 
tomai kai-kurių mokslo tyrinėjimų, rodo 
gyvą visuomenę su visais jos prieštara
vimais, pradedant puikiais aukštųjų 
sluoksnių rūmais, baigiant besivoliojan
čiais purvyne elgetomis. Mokslo tyrinė
tojai visiškai negali prieit prie kai-ku
rių gyvenimo pusių. Grožinė literatūra 
būtinas čia jiems papildymas. Pakanka 
atsimint, Šekspyro tragedijas, Ibseno 
dramas, Zolos romanus, kuriuose pui
kiausia atsispindėjo visas buržuazinės 
visuomenės ir jos moralės supuvimas ir 
niekingumas...

“Besigėrėdamas kitų tautų grožinės 
literatūros gilumu ir turtingumu, neno
romis kreipiu savo akį į lietuvių grožinę 
literatūrą. Iš pirmo dirstelėjimo duria 
akį jos menkumas. Perdaug jauna ji, 
perdaug silpna lietuvių visuomenė, pa
gimdžiusi ją, perdaug ankštas jos vei
kimo ratas, kad ji galėtų susilyginti su 
šimtametine ir milijonine Vakapi Eu
ropos taūtų literatūra. Bet vis tik ir 
lietuvių dirvoj mes turime teisės jieškot 
tokių rašytojų, kurie galėtų susilygint 
bent su antraeiliais Vakarų rašytojais. 
Mes turime teisės reikalauti nuo jų gro
žinės literatūros uždavinių supratimo, 
didžiųjų jos veikalų pažinimo ir supra
timo, nebekalbant jau apie tarptautinės 
literatūros šedevrus.”

Marksas apie grožinę literatūrą
Darydamas išvadas iš Markso dėsnių 

apie literatūrą, B. Pranskus sako, jog 
Marksas liepiąs “nepasitenkinti tik tokiu 
menu ir tokia literatūra, kuri turi tik 
siaurai agitacinės reikšmės; Jis reika
lauja tokios literatūros, kuri,, būdama 
proletarinė, būtų kartu' ir indėlis į ben
drą žmonijos kultūros lobyną, stovėtų 
aukščiau už geriausius visų eksploatato- 
riškų klasių literatūrinius atsiekimus.

“Kita grupė literatūros klausimų 
Markso palaikuose — tai yra visos eilės 
praeities rašytojų-klasikų įvertinimas, 
sąryšyj su kūrybinio metodo klausimais. 
Marksas klasikinę ir savo laikų litera
tūrą žinojo, kaip retas kuris literatūros 
mėgėjas. Jis turėjo savo mėgiamuosius 
rašytojus, prie kurių priklausė senovės 
graikai-—Homeras ir Eschilas, viduram
žių ir renesanso Dantė, Servantesas, 
Šekspyras, o iš vėlesnių laikų—Diderot,
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Gėtė, Fieldingas ir ypatingai Balzakas, 
rusai—Puškinas, Gogolis ir Šaltikovas- 
Ščedrinas, nekalbant jau apie tuos po- 
etus-demokratus, su kuriais Marksas tu
rėjo betarpių- ryšių (Heine, Freiligratas, 
Hervegas Veertas ir kt.)”

Šilerio idealizmą Marksas skaitė “filis- 
teriška skambių frazių elgetyste, ir prieš 
jį statė savo mėgiamąjį Šekspyrą. Šita
me priešpastatyme glūdi Markso reika
lavimas, kaip tragedijai, taip ir aplamai 
grožinei literatūrai korektingumo, tei
singo klasinių jėgų atvaizdavimo, idėji
nės aukštumos, gilaus parodymo tos ga
dynės, kurioje vyksta įvykiai... Šėks- 
pyrizuoti mūsų rašytojui — tai reiškia 
rasti gyvus, tikrus vaizdus išreiškimui 
besivystančios tikrovės, būti mūsų epo
chos idėjų aukštumoj, visame ir pilnu
me ir dialektiniam sudėtingume atvaiz
duoti gyvenimą.

“Marksas Balzaką statė taip aukštai— 
pasakoja atsiminimuose Lafargas—kad 
net manė parašyti apie jį kritikos 
straipsnį, kai tik baigs savo politinės 
ekonomijos rašinį. Žinomas Markso pri
sipažinimas, kad Balzako raštai “net 
ekonominių detalių atžvilgiu” jam davė 
daugiau, negu knygos “visų šio periodo 
(1816-1848 m.) profesionalų istorikų, 
ekonomistų, statistikų, paimtų drauge.” 
Marksas rado Balzako romanuose platų 
kapitalistinės visuomenės atvaizdavimą 
ir skaitė juos (romanus) “ištisos epochos 
objektingų santykių ir psichologijos iš
raiška,” statydamas juos kuone greta sa
vo “Komunistų Manifesto”. Taip aukš
tai vertindami Balzako realizmą, Mark
sas ir Engelsas ragino visus darbinin
kams artimus rašytojus mokytis iš Bal
zako. Aišku, kad to mokymosi uždavi
nys, kaip iš Balzako, taip ir bendrai iš 
didžiųjų praeities realistų, neatpuola ir 
šiandien.”

Literatūros kritikaą V. M. Fričė apie 
Balzako veikalus yra pasakęs sekamai: 
“Kuomet vartai tų romanų lapus, tai, 
rodosi, girdi, kaip skamba pinigai, kaip
šnabžda vekseliai ir sąskaitos, ir* t a Va / 
akys, rodosi, mato tuos milijonierius ir 
ubagus, tuos senius ir jaunus vyrus,, ku
rių akys žiba šlykštaus jausmo ugnele. 
Apie dorą, apie idealus Balzako karžy
giai nei užsiminti nenori... Balzakas 
turėjo supratimo ne tik apie miestiečių 

. gyvenimą. Jisai buvo pusėtinai geras 
žinovas ir Francūzijos sodžiaus, kurį jis 
aprašė veikale ‘Valstiečiai’.”

Šekspyro Kūryba
V. Tauras, rašydamas apie Šekspyrą 

ir jo gadynę, sako:
/ “323 metai atgal Šekspyras mirė, bet 
ir šiandien daugiau kalbama apie Šeks
pyrą, negu apie betkokį kitą menišką 
rašytoją žmonijos istorijoj. Apie jį tebe
rašomos vis naujos knygos įvairiomis 
kalbomis. Jo nepasenstančios dramos 
tebėra teatruose vaidinamos dešimtimis 
skirtingų kalbų įvairiuose pasaulio kraš- _ 
tuose. / O

“Bet jokia šalis, net pati Anglija, jo 
tėvynė, taip giliai neįvertina Šekspyro, . 
kaip Sovietų Sąjunga.

“Šekspyras buvo ir tebėra mylimas J. 
Stalino rašytojas. Šekspyro kūriniai yra 
išversti į kalbas dvidešimt dviejų tautų, 
gyvenančių Sovietijos ribose; ir jau-per
nai Sovietų teatrai ištisoj šalyj pastatė 
scenoje per 200 įvairių vaidinimų Šėks- ' 
pyro dramų ir komedijų. “Šekspyras pa
sidarė artimas mūsų žiūrovui ir skaity- * 
tojui,” rašo Pravda, Sovietų Kom. Par
tijos vyriausias laikraštis.

“Marksas ir Engelsas, mokslinio so
cializmo tėvai, aukštai brangino Šėkspy- . 
rą, kaipo stebėtiną gyvenimo pažintoją 
ir tikrovišką jo piešėją savo kūriniuose. 
Marksas mintinai, žodis žodin, mokėjo 
ištisą Šekspyro tragediją “Hamletas” ir 
mėgdavo deklamuoti savo draugams iš
traukas iš jo.

“Engelsas rašė Lassaliui, tų laikų re
voliucionieriui ir rašytojui Vokietijoj, 
kad Lassalis turėtų “šėkspyrint” savo 
raštus ir atvaizdu©t juose žmones gyvais: 
ir pilnakraujais, panašiai kaip Šėkspy-/ 
ras piešia įvairius asmenis-charakterius / 
savo dramose ir komedijose.

“Genialis rusų literatūros kritikas Bie- 
linskis sakydavo, jog Šekspyras—^tai “po^ 
etų karalius, vienintelis ir toks, kuriam • | 

' niekas neprilygsta.”
. (Bus daugiau)

■>
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Ketvirtas Puslapis

Antanas Bimba

(Trumpi dieniniai užrašai)

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

Eafove—Liberty, Lithuanian Daily

<1

^Penktp4iAr>U. PM0H0 7, 1946

Laiškas Sovietų 
Sąjungai

šalį valdyti. Taigi, prisi
mindami mūsų geraširdys
tę, dabar atsiteiskite mums 
maistu, o mes gal kada nors 
apdovanosime jus atominė
mis bombomis ir paraly
žiuojančiomis bakterijomis.

Pasiliekame laukdami jū
sų pagalbos.

švenčioniškis.,

Nariai Newspaper & Magazine Chaufeeurs & Hand
lers Lokalo 628-to (Int. Brotherhood of Teamsters, 
AFL), pikietuoja Philadelphia Inquirer. Driveriai taip
gi streikuoja ir prieš Record ir Evening Bulletin. Strei
ką iššaukė po to, kaip per tris mėnesius bandymai su
sitarti geruoju visiškai nutrūko.

fe

(Feljetonėlis)
Mes, Jungtinių Valstijų ir 

mūsų viernos tavorčkos An
glijos šimtaprocentiniai pa
triotai, norėdami savo bran
gioms ir didžiai garbin
goms šalims pagelbėti šioj 
sunkioj valandoj, šiuo laiš
ku kreipiamės į jus prašy
dami, arba, geriau sakant, 
reikalaudami skubios pa
galbos.

Jūs, veikiausiai, žinote, 
kad mes ir mūsų viernoji 
tavorčka Anglija, valdome 
Italiją, Graikiją, Indiją, 
Egiptą, Indoneziją, Chiniją 
ir daugelį kitų šalių. Taipgi 
rengiamės uždėti savo va- 
dovišką rankelę ant Jugos
lavijos, Rumunijos, Austro- 
Vengrijos, Čechoslovakijos 
ir Lenkijos. Turime didelį 
plotą ir Vokietijos.

Apie tai, kad mes puikiai 
mokame svietą valdyti, nie
kas negali abejoti, nes turi
me gabių vyrų. Juk iš 
praeities jūs dar atsimena
te pono Hooverio nepapras
tus gabumus, kuomet jis 
važinėjo po Europą ir dar
bavosi. Teisybė, tuomet 
blogos valios žmonės skelbė, 
kad jis visur organizavo 
k o n t r-revoliucinį veikimą. 
Dabar jis vėl važinėja su to
mis pačiomis misijomis. Pa- 
galiaus, ar ne puikiai valdo-

sta. Ir visgi’ tie nenuora
mos streikuoja ir reikalauja 
daugiau pinigų. Tie gaiva
lai nesupranta, kad strei
kuodami trukdo atominių 
bombų ir paralyžiuojančių 
bakterijų gamybą, orlaivys- 
tės statybą ir kitus mūsų 
šalies naudingus darbus, su
rištus su karinėmis opera
cijomis.

Maitindami mūsų 'valdo
mas šalis ir šimtus tūkstan
čių tų, kurie iš jūsų šalies 
atbėgo pas mus, jūs nors 
dalinai atsiteisite mums už 
praeitį. Atsiminkite, kad 
po spalių revoliucijos mes, o 
ne kas kitas, bėgiu trejų 
metų blokadavome jūsų ša
lį iš visų pusių, apsaugoda
mi jus nuo priešų. Juk ne 
kas kitas, bet mes siuntėme 
savo kariuomenę pas jus, 
kad pamokinti, kaip reikia

Sausio 7
Su grupe veikėjų, kurių tarpe buvo Paleckis su Ro- 

tomskiu, aplankėme didįjį' Panevėžio cukraus fabriką. 
Cukrus čia daromas iš runkelių. Fabrikas jau dirba 
pilnai. Laimė, kad jį vokiečiai buvo tik mažai apgriovę. 
Įdomus tas cukraus gaminimo procesas. Netoliese fab
riko suverstos milžiniškos cukrinių runkelių krūvos. Su
šalę, purvini! Vyrai juos šakėmis verčia į kanalą, ku
riuo bėga vanduo, runkelius plaudamas ir nešdamas į 
fabriką.

Sakau: Juk tai negerai, kodėl jų nelaikote pasto
gėje ?

Atsakė: Jokios pastogės jiems nereikia. Juo šaltes
nis oras, juo jie daugiau sušalę, tuo geriau iš jų cukrų 
išimti! Pirmu sykiu tatai sužinojau.

Fabrikas dirba trimis pakaitomis, dieną ir naktį. 
Dirba 1,200 darbininkų. Darbas, suprantama, sezoninis. 
Kai runkelių nebebūna, belieka fabrike prie įvairių tai
symo ir valymo darbų tiktai apie 270 darbininkų. Per 
dieną fabrikas sunaudoja 800 tonų runkelių ir padaro 
apie 100 tonų cukraus! Lietuvos runkeliai, aiškino 
mums, gana cukringi—jų cukringumas yra 16 nuoš.

Fabrikas buvo baigtas statyti 1940-41 tarybiniais 
metais. Visasąjunginėse socialistinėse lenktynėse šis 
Panevėžio fabrikas užėmė pirmąją vietą, laimėdamas pir
mą premiją ir valstybės Gynimo-Komiteto pirmąją Rau
donąją vėliavą.

Džiaugiuosi pamatęs šį didelį, gražų, puikiai dir
bantį Lietuvos fabriką.

Buvau užėjęs į rinkiminį susirinkimą. Sakau: svar
bu pamatyti, kaip čia tie susirinkimai pravedami.

Dabar eina statymas kandidatų į visos Tarybų Są
jungos Aukščiausiąją Tarybą, todėl visose apygardose 
šaukiami atstovų iš dirbtuvių ir įvairiausių miesto ir 
kaimo visuomeninių organizacijų susirinkimai.

Šiame ypatingame susirinkime buvo nominuoti Jus
tas Paleckis ir Jonas Margis. Pastarasis yra veiklus 
geležinkelietis, geležinkelių profesinės' sąjungos orga- 
nizuotojas ir vadas. Tai rimtas, kuklus, nuoširdus vy
ras, visų darbininkų mylimas. Jojo dukrelę, 15 metų 
jauną komunistę, nužudė vokiškieji budeliai. Susirin
kimas vienbalsiai ir entuziastiškai užgyrė tuodu kan
didatus.

Susirinkimo salė gražiai išpuošta. Skaitau ant sie
nų tokius obalsius:_

“Garbė Tarybų Sąjungos didvyriams ir socialisti
nio darbo didvyriams—geniausiems mūsų tėvynės sū
nums !”

“Tegyvuoja TSRS konstitucija—socialistinės visuo
menės konstitucija!”

“Tegyvuoja tarybinė demokratija!”
“Tegyvuoja didžioji Tarybą Sąjunga, saugioji mū

sų tėvynės, tautų laimės ir šlovės tvirtovė!”
“Tegyvuoja ir žydi laiminga Tarybų Lietuva!”
Susirinkimas priėmė atsišaukimą j tos ’apygardos 

žmones, raginantį juos aktyviai dalyvauti šiuose rinki
muose.

Čia gal nebus pro šalį atžymėti, jog šitie rinkimai 
tai nėra rinkimai Lietuvos valdžios. Dabar tik eina 
rinkimai į Visasąjunginę Aukščiausiąją Tarybą. Vėliau * 
įvyks Lietuvos vyriausybės organų rinkimai.

Dar šį vakarą išvykstam į Rokiškį. Iš ten rengiuo
si aplankyt savo seseris ir brolį.
r. . ~ s

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J. 
426 Lafayette Street 

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 

 

su dviem koplyčiom ir 

 

grabų parodos kambariu.

■

k ? <!> GREEN STAR BAR & G
<♦>

LIETUVIŠKAS KABARETAS
<t>

<t>

<♦>

<t>

<t>

<!>

So. Boston, Mass

o

nuotaika
gimnaziją. Tai labai

»

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

Detroit. — 1,000 delegatų 
nacionaliame negrų kongre-

New Mexico valstijoj no
minacijas į gubernatorius, 
turbūt, laimėjo demokratas 
senatorius Dennis Chavez.

Alabamos valstijoj nomi
nacijose į g u b e r n a torius 
daugiausiai balsų gavo de
mokratas James E. Folsom. 
Jį rėme CIO unijos.

Čia
Čia man teko laikyti 

pradinę mokyklą, 
nesugriautas, nors ir

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

pra- 
geg. 
$1.
kad

Institutui

buvo lietingas. Bimba 
per du atveju. Labai 
dalykų pasakė apie

Lietuvoje pokarinį

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Hartford, Conn.

■ ■ ■'K . ..

r-Y

LLD Moterų Kliubas Pasidar
bavo ir Prisidėjo su Auka Vil

niuje Instituto Jsteigimui 
Moterų Kliubas surengė

Motinų Dienos minėjimo pa
rengimą, ir kaip garsino, kad 
visas pelnas bus Instituto įren
gimui, taip ir padaryta. Pelno 
padaryta $75. Moterys savo 
mitinge nutarė: Paaukoti $5 
Daily Workeriui, prie likusio 
$70 pridėti iš iždo $30 ir $100 
įteikti Vilniaus Institutui, kuo
met kalbės drg. A. Bimba, 
birželio 2 d.

Minimame Motinu Dienos c 

minėjime gražią prakalbą pa
sakė drg. Valaitis, iš New 
Britain. Aukų nebuvo rinkta, 
laukta prakalbų.

Ačiū visiems atsilankiusiems 
ir visiems, kurie dirbo paren
gime.

šios draugės prisidėjo su 
aukomis, maisto aukodamos 
parengimui: R a y m o n diene, 
Vasiliauskienė, L a t v ė n ienė, 
Kazlovienė, Verketienė, Yuš- 
kienė, Mankienė ir Žemaitie
nė. Labai ačiū I

L. Žemaitienė.

Sausio 8 '
Vakar buvome manę pasiekti Rokiškį, bet nepavyko. 

Vos dasikasėme iki Kupiškio ir sustojome nakvynei.
Kelias labai blogas, minkšto sniego ant kelio daug, 

mašina įklimpsta ir turime išlipę stumti.
Gerai, kad važiuojame šeši smarkūs vyrai, tai šiaip 

taip išsikeliame bei mašiną iškasame.
Nors, tie§a, Kupiškis medžiaginiai nėra taip jau 

baisiai nukentėjęs nuo karo, bet nebe tas Kupiškis. Čia 
vokiečiai sušaudė 1,500 žmonių. Senųjų kupiškiečių tik 
vienas kitas bėra/ išlikęs. Dar vis siaučia ir banditų 
grupės. Prieš naujus metus jie nužudė penkis žmones. 
Banditai taipgi prieš porą savaičių užmušė Kupiškio 
valsčiaus pirmininką. \

Ištraukėme į Rokiškį atfKsti poryčiais. Juo arčiau 
Rokiškio, tuo sunkiau darosi važiuoti, nes sniego 

ugiau. Nė suskaityti nebegalima, kiek kartu turėjo- 
išlipti ir mašiną stumti bei traukti iš įklimpimo.

rtais atrodydavo, jog turėsime ją palikti ir traukti se pasižadėjo uoliai remti 
^sti. Buvo galvota pasiekti Rokiškį dar prieš dvyliką, CIO marininkus, jeigu įvyks 

jų streikas, skiriamas birže
lio 15 d.

Negrų kongresas užgyrė 
CIO ir Darbo Federacijos 
pastangas organizuoti pie
tinių valstijų negrus ir bal
tuosius darbininkus į unijas 
ir išvien kovoti už pilną 
politinę ir ekonominę laisvę 
negram ir baltiesiem.

pasiekėme tiktai apie 3 vai. po pietų.
Pirmiausia akin krito didžioji Rokiškio bažnyčia. 

Jažnycia nesugriauta, tik vienas kitas langas išbars- 
s. Šią bažnyčią dar man vaiku esant pastatė Ro- 

iškio dvaro grafas. Sakoma, jog tai brangiausia baž- 
čia visoje Lietuvoje. Ypatingai jos altoriai ir'langai 

brangūs. Grafas nesigailėjęs pinigų. Jisai ir pa- 
tatė bažnyčią tiesiai prieš savo palocius.

Rokiškis jau man gerai pažįstamas miestas, 
žnai atvažiuodavome į turgus.

votimus, pabaigus Panemunėlio
Džiugu, kad Rokiškis išliko 

rudžiai nukentėjęs.
Aplankiau šauniąją Rokiškio

ugus švietimo įstaiga. Ją lanko 500 berniukų ir 700 
gaičių. Prieš karą gi tebuvę viso labo tik apie pusę 
mokinių. Tai dar vienas parodymas Lietuvos mo

lų paaugimo Tarybų Lietuvoje. Jaunimas tiesiog 
;te veržiasi į mokyklas. Garbė ir tėvams, -kad jie 
giasi tuos gražius savo vaikų troškimus patenkinti.

(Daugiau bus)

Paklaidų Pataisymas

P. ir B. Navalinskai prane
ša, kad jie aukojo Lietuvos 
reikalams (pei- Bimbos 
kalbas) $10, o Laisvėje, 
31 d. buvo pažymėta tik

Ten pat buvo rašyta, 
Vilniaus Sveikatos
aukojo $25 S. ir A. Kruvalis, 
gi turi būti: J. ir A. Kruvelis.

(Šios paklaidos įvyko ne 
redakcijoje, bet pačioje Phi- 
ladelphijoje, užrašinėjant au
kotojų vardus, šiuos pataisy
mus perdavėme Liet. Pagalbos 
Teikimo Komiteto sekretorei- 
iždininkei. — Laisvės Red.)

NEGRAI PASIŽADA REMI 
MARININKŲ STREIKĄ

Elizabeth, N. J.
Gerbiami elizabethiečiai ir 

apylinkės lietuviai! Aš jums 
duodu žinoti, kad Jonas Pe- 
trickas gynejas-advokatas, su
grįžęs iš kariuomenės, atsida
rė naujoj vietoj ofisą. Su rei
kalu kreipkitės prie jo, nes 
jis gerai ir mandagiai patar
nauja. Jo adresas:

John A. Petrick, Jr.,
Attorney-at-Law,
146 First St., 
Elizabeth, N. J.

Phone ELizabeth 2-6256.
Draugiškai,

Antanas Stripeika.

Iš Atsibuvusio Masinio 
Mitingo

Gegužės 26 d., Municipalėj 
salėj, įvyko masinis lietuvių 
mitingas, šauktas LPTK. An
tanas Bimba, neseniai grįžęs 
iš Lietuvos, davė platų prane
šimą apie esamąją padėtį Lie
tuvoje. Publikos buvo susirin
kę apie 400; kaip dėl Bosto
no, turėjo būti daugiau. Tie
sa, oras 
kalbėjo 
įdomiu C 4-

matytą 
vaizdą, esamąją tarybinę tvar
ką ir kaip LPTK siųstos dova
nos yra gautos ir teisingai iš
dalintos; koks baisus išgrio- 
vimas ištisų miestų ir kaip 
daug triūso, pastangų ir lai
ko ims atstatyti. Nors tai pla
nuojama į 5 metus laiko at
statyti iki prieškarinio lygio, 
tačiau dvasioje Lietuvos liau
dis neužmirš per amžius tą 
baisų išgriovimą. Kalbėtojas 
tinkamai atsišaukė į susirin
kusius sukėlimui $50,000 dėl 
Tiriamosios Medicinos ir Vė
žio Ligos Instituto įrengimui 
Vilniuje.

Mitingo dalyviai sudėjo au
kų $2,750. Stambiausia auka 
buvo nuo Naujos Anglijos 
Moterų Sąryšio Komiteto — 
$700. šiaip daugumas pažan
giųjų draugų stambias aukas 
davė. Pavyzdžiui, LPTK du 
nariai, nepaisai/t, kad jie 
daug laiko pašvenčia darbuo- 
damiesis šalpos darbe, M. 
Kazlauskas su žmona auko
jo $150.

J. Žekonis $100.
ALDLD 2 kuopa $110. Tai 

dėka moterų skyriui — jos 
pasidarbavo iš anksto, sukel
damos iki tokios sumos. Dar 
ir daugiau šimtinių buvo. Var
dus visų aukotojų paskelbs 
LPTK fin. sekr. S.‘Rainardas.

šis mitingas reikia pavadin
ti tikrai istoriniu, 
ir duosnumas aukomis jį da
ro tokiu. A. Bimba, kaipo at
stovas, aplankęs Lietuvą, bu
vo sutiktas bei priimtas entu
ziastiškai.

Kalbėjo ir dr. J. Repšis iš 
Cambridge, Mass, Jis pažy
mėjo, kaip didelis skirtumas 
yra dabartiniame šelpime Lie-

Kaip sakiau, mes minėtas 
ir dar neminėtas šalis val
dome ir valdysime, bet jūs 
privalote mums pagelbėti — 
jūs privalote jas maitinti, 
nes kitaip bus tikra velnia
va. Jau dabar alkani žmo
nės, jeigu juos galima pa
vadinti žmonėmis,, urzgia 
prieš mus garsiau, negu jų 
išalkę viduriai. Tuo tarpu 
jūs dirbate savo šalies at
statymui, savo ūkio ir kitų 
dalykų sutvarkymui. Jūs 
gaminate maistą — turite 
duonos ir dar kaip ką prie 
duonos. Ir jūsų šventa 
pareiga alkanus papenėti ir 
nuogus pridengti.

Mes gi negalim tuomi rū- 
daug 
Mes 

bom- 
kada 
Nu-

pintis, nes užimti 
svarbesniais dalykais, 
gaminame atomines 
bas, kurių svarbą gal 
nors ir jūs patirsite, 
sistebėsite jų galingumu, 
jeigu kada nors, prie geros 
progos, keletą jų numesime 
į jūsų raudonąją sostinę 
Maskvą. O kad jus pasiek
ti ir parodyti mūsų triūso— 
atominių bombų jėgą, turi
me skubiai budavoti orlai
vius,- laivus ir kitokius kari
nius pabūklus; turime vys
tyti ir auklėti užkrečiamas 
p a r a 1 y ž i a us bakterijas. 
Tuom patim rūpinasi ir 
mūsų viernoji tavorčka An
glija. Kaip matote, apie 
maisto gamybą ir badaujan
čių šelpimą mes negalime 
nei svajoti.

Apart-to visko, mūsų šalį 
apsėdo raudonoji cholera: 
visur streikai, visur nera
mumai, visur darbininkai 
reikalauja didesnių algų. Ir 
kokiems velniams jiems rei
kalinga daugiau pinigų? Ką 
jie pirks tais pinigais? Juk 
drabužių nėra, mėsos nėra, 
sviesto nėra, duonos trūks
ta, gyvenamųjų namų trūk-

tuvos nuo šelpimo, kuris buvo 
po pirmojo pasaulinio karo. 
Jis puikių faktų ir įrodymų 
pasakė.

Čia publika matė iš Lietu
vos atvežtų didėlį kiekį laik
raščių ir dailės dirbinių: Juos
tų, kaklaraiščių, gintarinių 
karolių ir branzalietų, mezgi
nių ir audinių.

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 2-5041

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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NEGRŲ ATSIŠAUKIMAS I 
JUNGTINES TAUTAS

PRANCŪZAI SUĖMĖ 231 
NACIŲ ŽANDARĄ Skaitytojų Balsai

• New York. — Nacionalis 
Amerikos negrų kongresas 
Detroite priėmė rezoliuciją, 
kad negrai nebūtų atitve
riami nuo baltųjų, pagal 
Jim Crow papročius. Ta re
zoliucija atsiųsta Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai.

Negrų kongresas savo re- 
z o 1 i u c i j o je atsišaukia į 
Jungtines Tautas, kad “nu
šluotų paniekas ir skriau
das prieš žmones dėl jų tau
tybės ir spalvos.”

Baden Baden, Vokietija. 
—Francūzų saugumo polici
ja areštavo 231 buvusį na
cių rinktinį gvardietį ir Hit
lerio slaptosios policijos 
žandarą.

kad 
bet 

įdo- 
kal-

AMERIKA NAUDOJA 
AZORŲ BAZES

Washington. — Amerika 
oficialiai “sugrąžino” Por
tugalijai karines oro bazes 
Azorų salose, bet dar pus
antrų metų vartos tas bazes 
savo lėktuvam.

Nikolai Švemik-Soviety 
Sąjungos Prezidentas

“Akimirka Pekine — Stebėti
na Knyga” Perskaičius

Taip, nors nesinorėjo, 
ji taip greitai baigtųsi, 
pasibaigė. Tai buvo ilgas, 
mus daktaro J. Kaškaičio
ba perduotas patraukiantis 
skaitymas ir sykiu istorinis ra
šinys. Tai buvo gyvas apibudi
nimas Chinijos dviejų šeimų 
gyvenimo ir jos, kaipo tautos, 
ilgo laikotarpio istorijos pie
šinys.

Ne tik širdingiausias ačiū 
J. Kaškaičiui už šį rašinį, bet 
norėtųsi daug ir daug pana
šių raštų Laisvėje skaityti.

Vinco Duktė.

Sa-Maskva. — Sovietų 
jungos prezidentas (Aukš
čiausios Tarybos pirminin
kas) dabar yra Nikolajus 
M. Švernik. Kada pirm pus
trečio mėnesio Michailas I. 
Kalininas dėl, ligos pasi
traukė iš prezidento parei
gų, Švernikas užėmė Kalini
no vietą. Pirmiau Švernin- 
kas buvo vice-prezidentas.

Kalininas mirė nuo vidu
riu vėžio.v

United Press teigia, kad 
Chicagos viešbutyj La Salle 
sudegę 56 žmonės.

Maskva. — Argentina 
prašosi sumegsti diplomati
jos ryšius su Sovietais.

New York. — Spėjama, 
kad streikuos 62,000 Darbo 
Federacijos marininkų.

Tokio.— Gen. MacArthur 
pasišaukė japonų moksli- 

apieninkus tartis, girdi, 
“gyvenimo reikalus.”

Wilkes-Barre, Pa

J. Raskey, A. Kamarauckas,
J. Surdokas, C. Matulionis.

Po $3: A. V. Evanauckas,
K. Navašinckas ir S. Metri
kas.

Po $2: J. Gužauckas, J. 
Marčiulionis, A. Zinkevičienė, 
P. Jenkauckas, K. Malinauc- 
kas, M. Valinčienė, L. J. Jo- 
neikis, A. W. Yačius, C. S. 
Kasparai.

Po $1: K. Kulvinckienė, R. 
Paulukonis, D. šareikienė, A. 
Sutkus, O. Petrikienė, E. No- 
rięnė, U. Miliauckienė, An. 
Kimanienė, J. Sendzikas, M. 
Balukonienė, J. Liškauckas, 
W. A. Denesavich, K. Peckie- 
nė, J. Peckis ir A. Pečkis.

V. Zigmantavičienė 50c.
Tariu visiems nuoširdų ačiū 

už aukas. Kurių vardai ar pa
vardės iškraipytos ar neįrašy
tos, malonėkite pranešti, vis
ką apsiimu pataisyti.

Senas Wilkesbarrietis.

MONTREAL, CANADA
LPP Provinciale Konvencija

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Sako, Laivų Kompanijos 
Nusuko Bilionus Dolerių

Washington. — Republi- 
konas senatorius George 
Aiken įnešė sumanymą pas
kirti komitetą, kad ištirtų, 
kaip laivų kompanijos per 
savo draugus Jūrininkystės 
Komisijoje ir Karinėje Lai
vų Administracijoje nusuko 
valdžiai bent 8 bilionus do
lerių. Senatorius Aiken rei
kalauja atskaitų, kur tos 
įstaigos eikvojo valdžios pi
nigus.

Italijos Ex-Karalius Apsi
gyvensiąs Egipte

Roma. — Menama, kad 
paskutinis Italijos ex-kara
lius Humbertas su pačia ir 
keturiais vaikais plauks į 
Egiptą apsigyventi. Jo tė
vas Viktoras Emanuelis, 
taipgi ex-karalius, jau pir
miau ten apsigyveno.

Manila. — Amerikonų 
teismas mis merkė pakarti 
dar 4 buvusius japonų ofi- 
cierius, kaipo belaisvių žu
dytojus bei kankintojus.

Dar nežinia, ar Trumanas 
pasirašys Case’o bilių.

Brolijos Boikotuos 
H & M "Tyrėjus”

Traukinių operuotųjų broli
jų viršininkai pereitą antra
dienį užgyrė Hudson & Man
hattan Tubė streikicrių nusi
statymą nesileisti į amžino ty
rinėjimo slastus.

Darbininkai boikotuoja pre- 
zid. Trumano paskirtą taip 
vadinamą “fact-finding” (da
vinių j ieškojimo) komisija, ka
dangi streikas jau kartą pir
miau buvo pertrauktas gelž- 
kelių firmai žadėjus susitarti 
to paties Trumano pasiūlytom 
sąlygom. /Firma savo pažadą 
sulaužė.

Gražiai Pavyko A. Bimbos 
Prakalbos

Ilgai lauktos prakalbos įvy
ko gegužės 11 d. Galima drą
siai sakyti, kad prakalbos pa
vyko labai puikiai, nors ir vė
lokai buvo gauta apgarsini
mai. Publikos turėjome pilnu
tėlę svetainę. Vietiniai tarybi- 
ninkai bandė kenkti prakal
boms, bet viskas buvo veltui. 
A. Bimba puikiai kalbėjo apie 
Lietuvos gyvenimą ir ką jis 
matė savo akimis. Publikai la
bai patiko.

Pertraukoje rinkta aukos 
Tiriamosios Medicinos ir Vė
žio Ligos Institutui Vilniuje. 
Surinkta $468.50. Aukas su
tvarkius, A. Bimba tęsė antrą 
dalį prakalbos. Buvo keli 
klausimai, o kalbėtojas tinka
mai atsakė.

Petras ir Eva Cibulckiai au
kojo $100.

Stasys Tamošauckas $50.
Po $25: Petras Stasiūnas, 

Jonas Griušelionis, LLD 43 
kuopa, Jonas ir Katarina Liu- 
tauckas ir Augustas Stravinc- 
kas.

Antanas Stikliunas $20.
Po $10: Ignas Beržanckas, 

Juozas Grigas ir Apalionija 
Radišauckienė.

Reimondas Gervis $6.
Danišauckas, P. 

Bubnis, V. Star- 
Kvascevičius, J. 
L. Rauduvienė,

Juzokas, P.
kevičius, S
Kliucinckas,
V. ir A. Degučiai, D. Darkin-
tis, V. Sandauga, K. Surdokas, 
A. šaukus, M. Pacenkiėnė, J.
V. Stankevičius, V. Grumblis,

Isitemykite L D. S. Seimo Pramogas
ir Dalyvaukite Visi!
Birželio 1O - Pirmadienį:

Ekskursija į Worcester, bus bankietas
OLYMPIA PARKE

Birželio 11 - Antradienį:
KONCERTAS, dalyvaus šie artistai 

P. Stogis, K. Abekienė, A. Kenstavičienė, 
A. Vasiliauskas, Jean Brown ir trio: 
Dzūkas, Zanavikas ir Žemaitis.

Birželio 12 - Trečiadienį:
“Youth Frolics” - ŠOKIAI .

Birželio 13 - Ketvirtadienį:
BANKIETAS ir PRAKALBOS

Pastarieji Trys Parengimai įvyks Hotel Gardner, Bos
tone. Parengimų Komisija širdingai kviečia delegatus ir 
svečius dalyvauti, susitiksite su daugeliu pažįstamų iš ki
tų miestų.

. ...

Great Neck, N. Y
Paskutinis Pakvietimas

Šį sekmadienį, birželio 9 
d., įvyksta Pirmyn Choro 
koncertas, A. J. Kasmočių 
svetainėje, 91 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y. Prasidės 
5 vai. vakare.

Programa bus puiki ir 
įvairi, nes jos pildyme daly
vauja net keturi chorai: Pir
myn Choras, Aido Merginų 
Choras, Aido Vyrų Choras ir 
garsusis Aido Choras. Prie to, 
turėsime solistų, duetų ir 1.1. 
O šokiams gros puiki G. Ka
zakevičiaus orkestrą, 
gėjų pusės
kad šitas koncertas būtų 
rus ir linksmas ir kad 
būtų užganėdinti. Taigi ant 
šio svarbaus parengimo 
norime matyti visus
draugus ir kaimynus, ne tik
tai vietinius, bet ir iš kitų ko? 
lonijų. O ypatingai didmies
čio draugus, dainų mylėtojus 
ir meno rėmėjus. Jūs, drau
gai, savo dalyvavimu prisidė
site prie pasekmingumo šio 
parengimo, linksmai praleisite 
laiką ir sykiu pasinaudosite' 
puikiomis pavasario gamtos 
grožybėmis. Jūsų visų atsilan
kymas bus didžiai įkainuotas.

Rengėjas.

Iš ren- 
padaryta viskas, 

įvai- 
visi

mes 
mūsų

Gegužės 24-26 dienomis 
Montreale įvyko LPP (Kana
dos Darbo Progresyvės Parti
jos) provinciale konvencija. 
Vietos progresyvio darbinin
kų judėjimo budavotojas d. 
B. Nadow, atidarydamas par
tijos provincialę konvenciją, 
Montrealo Aukštesniojoj Ko
mercijos Mokykloj, savo įžan
ginėje kalboje, į 45 kliubų de
legatus ir kelis šimtus svečių, 
pareiškė: “šios konvencijos 
uždaviniai — prisiruošti ko
voms, didelėms kovoms, ko
voms už taiką ir darbininkų 
klasės reikalus.”

Po išrinkimo konvencijai 
vadovauti komitetų ir atliki
mo kitų organizacinių forma
lumų, provincialis partijos va
das d. Gui L. Caron išdavė pa
grindinį raportą. Raporte pui
kiai aptarė Kanados rolę pa
sauliniuose valstybių santy
kiuose ir kaip imperialistai 
stumia mūsų šalį į jų ruošia
mą naują pasaulinį karą. Jis 
eile faktų nurodinėjo, kaip 
Kvebeko provincijos premje
ras Duplesis veikia ranka ran
kon su Kanados premjeru M. 
King ir Ontarijos premjeru 
G. Drew dėl trustų, prieš dar
bo žmones ir bendrai prieš 
Kanados interesus. Gui 
ron pareiškė:

“Duplesis pusdykiai 
ve New Yorko turčių

Washington. — Nikolai 
Novikov tapo nauju Sovietų 
ambasadorium Amerikai.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

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

Duplesį-Godbout ir jų kliką.
Laike paskutinių dviejų die

nų konvencijos francūziškai 
ir angliškai kalbanti delega
tai atskirose sesijose plačiai 
diskusavo, kaip greičiau, nuo
sekliau ir daugiau pasitarna
vus dėl Kvebeko provincijos 
žmonių ir bendrai dėl mūsų 
šalies. Baigiant konvenciją 
buvo priimtos rezoliucijos ir 
išrinkta 50 delegatų į parti
jos nacionalę konvenciją, 
įvyksiančią birželio 1-5 dieno
mis, Toronte.

atida- 
grupei 

3,900 kvadratinių mylių mūsų 
provincijos teritorijos, turtin
gos kasyklomis. Kingas žmo
nių sąskaita pakėlė kainas dėl 
praturtinimo trustų. Duplesis 
atsisakė pakelti pirštą, kad 
pagerinus netikusias sveikatos 
sąlygas dėl mūsų provincijos 
žmonių. Po karo pabaigos, 
King išstojo prieš visus įstaty
mus žmonių būvio pagerini
mui. Duplesis atsisakė išleisti 
patvarkymus nustatant žmo
niškas mažiausias algas, ap
mokamas atostogas ir ma
žiausią skaičių darbo valan
dų.”'

Toiiau raporte išsamiai at
žymėjo, kaip mūsų provinci
jos trustai užsispyrusiai palai
ko žemesnes darbininkų al
gas, lyginant su kitų Kanados 
provincijų darbininkų algo
mis. Daugelis Kvebeko pro
vincijos industrijų darbininkų 
gauna po 15-30 centų mažiau 
į valandą, negu Ontarijos dar
bininkai. Kaip šioje provinci
joje veikia Duplesio išleisti 
įstatymai dėl persekiojimo ir 
tiesiog terorizavimo darbinin
kų, naudai trustų.

Baigdamas ilgą ir svarbų 
raportą davė eilę pasiūlymų, 
kuriuos LPP turės pravesti 
gyvenimai!. Partija vyriausia 
statosi sau uždaviniu pažabo
ti trustus ir suvaržyti bei lai
ke sekančių rinkimų prašalin
ti iš provincijos parlamento

Antanas 'Raila ir šeima sveikina 
L. D. S. 7-tojo Seimo delegatus ir vi
sus atvykusius į Šeiminį pikniką bir
želio 9-tą, Montello, Mass.

Su visa Railos šeima galima pa
simatyti jį restaurante, National Cafe, 
666 Main St., kampas Vine Street, 
Montello, Mass. .

Vėl Susekė Juodos Rinkos

Montrealo 
paskelbė, 
dienomis

Gegužės 25 d. 
policijos įstaigos 
kad paskutinėmis 
pavyko surasti didžiausią juo
dosios rinkos lizdą. Sąrišyj su 
tuomi areštuota keturi asme
nys, kurie operavo cukraus ir 
sviesto netikrų kuponų įstai
gą. Policija suėmė po milijo
ną netikrų kuponų dėl cuk
raus ir sviesto.

Ši juodosios 
veikė 
pymo 
su lyg 
davę
prekes. Įstaiga buvo išsišako
jusi po visą Kvebeko provin
ciją ir dalinai Ontariją.

Tai jau nę, pirmutinė tokia 
įstaiga susekta.

rinkos įstaiga 
kaip koks tan
kui’ biznieriai,

panašiai,
bankas, 
tam tikrų čekių, išduo-
kuponus už perkamas

MŪRININKAI (4)
Darbas 10 minučių nuo George Washington 

Bridge, New Jersey, šaukiu HACKENSACK 
2-7857W šeštadienio vakare arba visą dieną 
Sckmadienj. (182)

Kanados 
istorijo-

nusimas-

REIKALINGA NAMŲ DARBININKE
DIENŲ SAVAITE. NUO 9 IKI 4. 125.
TELEFONAS ESPLANADE 7-7517.

(133)

NAMŲ DARBININKE, vienai dienai | sa
vaitę- Linksma aplinkuma. 3916 Bedford 
Ave., Brooklyne, arti Avenue R. Telefonas 
Nightingale 5-3038. (133) x

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

Puilęi Proga.
Crawford Clothca, 164 East 59th St, N. Y.

(183)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 
10 d. birželio, 7:30 v. v. Liet, salėje, 
29 Endicott St. Malonėkite visos na- . 
rėš dalyvauti ir naujų narių atsives
ti. Yra svarbių reikalų. — A. W.

(131-132)

Pasibaigė Streikas
Gegužės 22 d. pasibaigė 

bravorų darbininkų streikas. 
Šis streikas, nors buvo gana 
ilgas ir neatnešė tuojautinių 
laimėjimų darbininkams, pasi
liks neužmirštamas 
darbininkų judėjimo 
j e.

Laike šio streiko
kavo eilė valdiškų įstaigų, ku
rios begėdiškai parsidavė 
alaus bravorų savininkams. 
Policijos persekiojimas, tero
rizavimas ir areštavimas apie 
150 streikierių; išdraskymai 
unijos įstaigų ir įvairūs bosų 
suokalbiai prieš 
paliks amžinai 
Streikas davė i 
pamokų ne tik ;
darbininkams, 
Kanados darbininkų 
mui.

Daug 
streiko 
jo. Kai 
darbų, kuriuose buvo dirbę po 
porą desėtkų metų. Bet tai tik 
laikinas pralaimėjimas. Pa
žeista bravorų darbininkų uni
ja atsigaivina, persiorganizuo
ja ir vėl vadovaus darbinin
kams prieš nežmoniškus iš
naudotojus, prieš National 
Breweries savininkus. Jau net 
ita tie, kurie skebaudami su
lindo į kovojančių darbiniu,- 
kų darbus, šiandien j ieško ke
lių susirišimui su unija. Streik- 
laužiškai sugrįžę į darbus dar
bininkai ir radę nepakenčia
mas darbo sąlygas, be abejo, 
anksčiau ar vėliau turės pasi
teisinti savo prasikaltimus pri
sidėdami prie sutvirtinimo 
unijos.

Garbingai išsilaikę kovos 
lauke apie du mėnesius, strei- 
kieriai užsitarnavo amžiną 
pagarbą iš desėtkų tūkstančių 
unijistų. Jie šventai atliko sa
vo darbininkiškas pareigas. 
Jie kovojo su vilčia, kad jei 
ne dabar, tai ateityje bosai 
turės būti pažaboti. Nors šiuo 
tarpu kova prieš bosus nebu
vo laimėta, nors daug strei
kierių buvo areštuota, nubaus
ta ir ekonominiai nukentėjo, 
bet jie ir jų kova palieka pa
žibos švyturiu darbininkų kla
sėje.

; daubininkus 
neužmiuštami. 
daug svaubių 
streikavusiems 
bet ir visam 

judėji-

darbininkų laike šio 
ekonominiai nukentė- 
kurie gal bus netekę

Gražiai Sutikome Karžygį
Gegužes 26 d., Point St. 

Charles lietuvių salėje, Dar
bo Progresyvės Partijos lietu
vių kliubo iniciatyva buvo su
ruoštas parengimas — vaka
rienė pagerbimui tik ką iš už
jūrio sugrįžusio karžygio drg. 
Broniaus Petronio.

Gražus oras ir viliojanti į 
laukus pavasariška gamta bu-

WORCESTER, MASS.
Birželio 10 d., 5 v. v. Olympia 

Parke įvyks gražus bankietas su 
muzikąle programa ir šokiais, pa
gerbimui LDS 7-to Seimo delegatų, 
kurie atvyks iš vykstančio Seimo 
Bostone. Special? dainų programą 
duos Aido Chpras, vad. J. Karsokie- 
nei. Kviečia visus LDS 57 kp.

,(131-132)

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. su

sirinkimas įvyks 9 d. birželio, pas 
E. Geležauskienę, 1210 Blair Ave., 2 
vai. dieną. Visi draugai dalyvaukite 
nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui.—P. Šlekaitis. (130-131)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

9 d. birželio, 6 v. v. 735 Fairmount 
Ave. Kurie esate skolingi už šiuos 
metus, ateikite pasimokėti duokles. *• 
— Sekretorė. (130-131)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
d. birželio 10:30 v. ryto. Draugai 

esate raginami ir prašomi dalyvau
ti šiame susirinkime. Du labai 
svarbūs dalykai reikia aptarti, bū
tent: Laisves piknikas ir duoklių 
sumokėjimas, reikia nepamiršti, kad 
narių duoklės su 1-ma diena liepos 
turi būt sumokėtos, nes taip saka 
mūsų konstitucija. — J. M. Lukas, 
sekr. (130-131)

9

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras rengia Koncertą 

ir šokius. Birželio 9 d., A. ir J. Kas
močių salėje, 91 Steamboat Rd. Pra
džia 5 vai. vakaro. Įžanga 85c (su 
taksais) vientik šokiams 60c (su 
taksais). Bus graži koncertinė pro
grama. Apart Pirmyn Choro daly
vaus ir Brooklyno Aido Choras su 
grupėmis. Šokiams gros G. Kazeke- 
vičiaus orkestrą iš Brooklyno. Tu
rėsime visokių vaišių. Kviečiame da
lyvauti. — Kom. (130-131)

WATERBURY, CONN.
Sekmad., birželio 9 d., bus rodoma 

filmos iš Lietuvos. Taipgi bus kon
certinis programas, kurį išpildys Vi
lijos Choras, dainininkė Birutė Ulin- 
skaitė. įvyks Liet, salėje, 103 Green 
St., 8 v. v. įžanga 50c. Kviečiame 
dalyvauti, pamatysite filmas iš Lie
tuvos ir išgirsite puikų koncertą.— 
LPTK. viet. skyr. (130-131)

CLEVELAND, OHIO
LLD 190 kp. ir viso Cleveland© 

pirmutinis piknikas šiame sezone 
įvyks 9 d. birželio, pas dd. Grinius, 
ūkėje. Kviečiame visus dalyvauti. 
Turėsime skanių valgių, šalto alaus 
ir šokiams gros Grinių orkestrą. 
Bus gera pastogė nuo lietaus. Nilo 
Cleveland© važiuokite Rd. U. S. 20 
iki Pensvil, nuo ten važiuokite ke
liu Rd. 86 po dešinei ir važiuokite 
apie 7 mailes. Rasite pikniko iškabas 
ant geso pumpos. — Kom. (130-131)

vo sumažinus viltis dėl pa
rengimo skaitlingumo. Bet ap
sirikta. Net su nežymiu pasi- . 
vėlinimu, po skelbto laiko, sa
lė prisipildė su progresyviška 
publika. Desėtkai Montrealo 
ir apylinkės lietuvių pasirinko 
kilnesniu žygiu dalyvavimą 
parengime, pagerbimą karžy
gio ir parėmimą savo klasės 
partijos, negu grožėjimąsi pa
vasariška gamta.

Parengimo šeimininkės dd.
E. Juraitienė, P. Kisielienė, • 
E. Juškevičaitė, su talka ke- 
letos draugų, garbingai atliko 
savo pareigas, kuomi atsilan-^ 
kiusieji ir lauktas karžygis 
buvo patenkinti, o partijos 
kliubas dėkingas už pasidar- . 
bavimą ir gausias aukas.

Susitikimo proga kalbėda
mi draugai vieningai pasisakė 
už darbavimąsi, kad pasauly
je būtų įsteigta pastovi taika 
ir kad darbo žmonių gyveni
mas galėtų žengti į gražesnę 1 
ateitį.



Prieš Borden Užvesta 
Byla Išrinkti Algą 
Už Viršlaikius

V. Andrulio Paskaita Apie Lietuvos 
literatūrą Įvyks Penktadieni

Do-Ile-Mi

. Borden Co. patraukta teis
man iš j ieškoti iš jos du m i Bo
nus dolerių, kuriuos, sako kal
tinimas, jinai nedamokejo 1,- 
500 savo darbininkų mokes
čiais už viršlaikius.

Kaltinime sakoma, kad dar
bininkai dirbo *po 48 valan
das nuo pat įvedimo Labor 
Standards Akto 1938 metais 
iki praeito sausio. Bet negavo 
laiko ir puses mokesties už 
viršvalandžius po išdirbinio 
40 valandų begiu savaitės. Per 
tą laiką, kaip aprokuoja kal
tintojai, kompanija nedamo- 
kėjus net $2,000,000.

Nuo praeito sausio kompa
nija yra įvedus 40 valandų 
savaitę.

Tolimi Svečiai
Birželio 5-tą mus atlankė 

tolimi svečiai — Julia Melnie- 
nė iš Pittsburgh’o i)’ Tlomal- 
das Maslaveckas ir žmona 
Julia iš Detroit. Jie apsistoję 
pas gimines Bronxe. Aplankė 
Brooklyne gyvenantį giminai
tį Joną Ormaną, kuris jiems 
aprodė LDS ir Laisvės įstai
gas. Jie yra dienraščio Laisvės 
skaitytojai.

Romaldas yra sūnus velio
nio vvilkesbarriečio Maslavec- 
ko, buvusio APLA veikėjo.

Vincas Andrulis, lietuvių Literatūra yra eliksiras tau- 
liaudies dienraščio Vilnies, tos gyvybei išlaikyti ir kelti 
Chicagoje, redaktorius, vyk- tautą kultūriniai, ekonominiai 
damas į LDS Seimą, Bostone, jir politiniai. Tai tautos vadas, 
aplankys ir brooklyniečius. | Kokia dabar Tarybų Lietu- 
Pasinaudodami ta proga, j vos literatūra? Ką ji duoda 
brooklyniečiai, Lietuviu Me-j lietuviu tautai šiandien? Ka 
no Sąjunga, ruošia paskaitų j ji. žada ateičiai?
vakarą. I Įdomaujantieji tais ir kitais

Paskaita apie Lietuvos lite-, Lietuvos literatūros klausi- 
ratūrą, kurią duos svečias išimais, kuriems darbo sąlygos 
Chicagos d. Andrulis, įvyks i ir kitos pareigos leis, be abe
jau šio penktadienio vakaro jo, ateis išgirsti Vinco Andru- 
8 vai., birželio 7-tą, Laisvės lio paskaitą. Įžanga nemoka- 
salėje, 419 Lorimer St., Brook-'ma.
lyne. , Komitetas.

Kliubiečiai, Ar Žinote, Kad Buivydas ir Jo 
Klika Jau išrinko Kliubui Naują Valdybą?

Jonas Buivydas ir jo klika 
jau seniai padiktuoja savo va- 
llią ACW unijos lietuvių kriau
čių 54 lokalo nariam. Jie tą 
padaro taip: pirma susirenka 
bažnytinėj svetainėj, nptaria, 

j išrenka valdybą, delegatus, o 
| paskui atėję i kriaučių mitin
gą tą pravaro. Kas nesutinka 

įsu jų fašistine diktatūra, tai 
i tiems neduoda progos nei kal
bėti — nereikia!

Dabar Jonas Buivydas ir jo 
sėbrai užsimanė taip pat val
dyti ir Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliube. Penktadienį, 
birželio 7 d. įvyks kliubo

stato savo si eita, tai yra jau 
iš anksto išrinktą kliubui val
dybą. Jie sako, kad į proto
kolų raštininką turi būti iš
rinktas A. Razminas, vietoj 
esamo Jurgio Nalivaikos; į 
vice pirmininką stato triukš
madarį P. Tiškų, vietoj pa
žangaus ir nuoširdaus Antano 
Linkaus; į maršalką siūlo A. 
Žuką.

Lapelius siuntinėja pasira
šęs Buivydas — Vytautas Ka
tilius. Jis tą suokalbį nori pra
vesti apgaunant . narius, kad 
jie nežinotų, kad tai iš anksto 
jau kliubui išrinkta klikos vai-

Miesto Darbininkai 
Reikalavo Kainų 
Kontroles

Virš dešimties tūkstančių 
minia m i estą v ų darbininkų 
buvo susirinkusi prie Miesto 
Salės, New Yorke, praeitą 
trečiadienį reikalauti išlaiky
ti ir stiprinti kainų kontrolę. 
Net maži vaikučiai buvo atė
ję būriais, nešini vaikiška ran
ka išbraižytomis iškabomis.

Majoras William O’Dwyer 
ir OPA administratorius Paul 
A. Porter, , buvo vyriausiais 
kalbėtojais. ’■ Taipgi kalbėjo 
CIO Transporto Darbininkų 
Unijos prezidentas ir Miesto 
Tarybos narj/š • Michael J. 
Quill ir kai kurie kiti.

Majoras įspėjo, kad miesto 
duotieji algų pakėlimai, kurie 
ir taip yra nepakankami, ne
beturės reikšmės, jeigu kainų 
kontrolė bus susilpninta.

Porteris įspėjo, kad dabar 
prieš mus, darbininkus žmo
nes, vartotojus, stovi klausi
mas : “turėsime kainų kontro
lę, ar neturėsime?” O tą at
sakys tik patys žmonės. Jeigu 
visi veikliai stos už išlaikymą 
OPA, jis išliks ir«nebus suža
lotas. Bet jeigu nebus subruz- 
ta energingai veikti, galime 
susilaukti, sakė Porteris:

-7—Visiško panaikinimo kai
nų kontrolės sekamomis tri
mis, keturiomis savaitėmis, o 
tada rizikuojame kainų iškili
mą į padangęs su visomis ne-

We sang last Sunday at 
Manhattan Center. What we 
needed there was only a little 
time to group the voices to
gether and a little more con
fidence in ourselves and our 
conductor and we’d been 
quite good. Well, at least we 
have the satisfaction that we 
are going to show what the 
Aido Chorus and it’s groups 
can do this Sunday, June 9th 
at Great Neck, N. Y., at Pir
myn Chorus’ Concert.

:J« * *

Incidentally, yours truly was 
authorized to hire a bus for 
this Sunday. To accomplish 
this, able assistance of Lillian 
Belte was summoned. But in 
spite of our joint efforts I’m 
sorry to say, no available bus 
could be found.

Those wishing to go to Gr. 
Neck in a group, |re at the 
Laisve Hall Sunday, between 
3 and 3:30 P.M. 

s!< * *
If the weather and trans

portation facilities permits, 
Aido Mens’ Chorus will be
heard singing at Liberty Park, 
Linden, N. J., Sunday, June 
16th. The problem is, how we 
are going to get there? Not 
many private automobiles will 
be available as they will be 
gone to Boston, to LDS Con
vention. However, it seems 
that Womens’ Club of Litera
ry Society has chartered a 
bus to go to the same picnic. 
So, please, ladies, won’t you 
reserve some room (about 16 
or more seats) in your bus for 
the members of Aido Mens’ 
Chorus! Also all those who

What’s left unsaid will have 
to wait for later.

See you Friday.
A.C.C.

Lenox Ligoninėje, New Yor
ke, slaugybos kursus baigė 65 
slaugės, ši esanti didžiausia 
klasė nuo 1887 metų.

H-

Dick Haymes, Maureen O’Hara ir Harry James links
moje spalvotoje muzikališkoje filmoje “Do You Love 
Me,” Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th St., New Yorke, 
taip pat su linksmais aktais scenoje.

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, mortgičių ir namų parda
vimo biznį.

JOSEPH VASTŪNAS
REAL ESTATE INSURANCE BROKER

1008 GATES AVE. BROOKLYN, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

„ , , ( 9—12 ryteValandos: į g vakare
Penktadieniais Uždaryta

4 CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION. AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Hauler St*. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

susirinkimas

Tel. SOuth 8-5569

(Shalinskas)

Funeral Home
kitokių

Svarbu Atsiminti
VITO MARCANTONIO

Joseph Garszva
Undertaker & EmbalmerParti

Manager

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Laisves piknikas

ATDARA VAKARAIS

L tk'

grupių ir
Iš senų 

, naujus

That’s about all your A.C.C 
has time to say at this time

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Organizacijoms ir Jų 
Valdyboms

nomi 
kandi

Marcantonio Vėl Laimėj 
)emokratų Nominacija

• atsar- 
pdirbus

VALANDOS
— 12 N.; 1 -

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn. N. 1Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-0770

Egzaminaojam Ahis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

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

9 A. M
Išskiriant trečiadieni 

ir sekmadienį.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
esant ir

Ji wii>!

New York o majoras O’Dwy
er įsakęs nuodugniai ištirti 
skundus, kad slaptoji policija 
globojanti gemblerius už rie
bius kyšius.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

are going to the picnic in their 
private cars are asked to stop 
at Laisve Hall and take some 
of the passengers in your car.

Du plėšikai pasitikę kaba
reto savininką Santore tuo
jau po uždarymo kabareto, 
Brighton Ave., Staten Islande, 
sėdę į jo mašiną, privertę nu
vežti juos iki Bayonne Bridge 
ir ten atėmę iš jo vežamuo
sius namo $1,800.

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

Fersodinarn Deimantus Jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

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

Marcantonio 
kad jis 
cijos. 
Martin 
antonio 
nacijose 
tynęs pats ar kitą išstatyti.

Republikonai tame distrikte 
šiemet nominavo Frederick 
Van Pelt Bryan, turtingą ad
vokatą. Marcantonio dar ne
sąs pareiškęs ar jis šiemet 
j ieškos republikonų nominaci
jų. Jis buvo ir republikonų 
kandidatu 1942 ir 1944 me
tais. Tačiau jis gali lengvai 
laimėti ir be republikonų vir
šenybės oficialės nominacijos, 
eiliniai republikonai vistiek 
balsuos už jį. Didelė didžiu
ma piliečių, visų partijų, di
džiuojasi Marcantonio darbų 
rekordu.

D a 1 e i d žiama 
ir šiemet turės opozi- 
Buvęs kongresmanas 
Kennedy, kurį Mare
li ugalėj o 1944 nomi- 

, grąsinęs stoti į lenk-

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Williamsburgo, Greenpoint 
ir Ridgewood sekcijų, Brook
lyne, organizacijos renka -— 
siunčia delegatus ar atstovus 
j vietinę Taikai Laimėti kon
ferenciją. Ji ivyks ši sekma
dienį, birželio 9-tą, 1 vai. po 
pietų, Eastern District YMCA 
patalpose, 179 Marcy Ave., 
(netoli nuo Broadway) Brook
lyne.

Kurios organizacijos neiš
rinko delegatų, valdybos pra
šomos prisiųsti atstovus.

Vyriausiu kalbėtoju bus dr. 
Harry F. Ward, buvęs Union 
Theological Seminarijos pro
fesorius, ilgametis veikėjas 
gynime sveturgimių ir abelnai 
liaudies teisių, kovotojas už 
įsteigimą pasaulyje pastovios 
taikos. Pirmininkais yra Ju
lius Schatz iš Kailiasiuvių 
Unijų Jungtinės Tarybos ir 
dvasiškis W. Hubbard, šv. Jo
no bažnyčios pastorius.

įvyks didysis Laisvės 
piknikas Brooklyne.

Bus
Klaščiaus Clinton Parke

Maspeth, L. I., N. Y.»

Panaikinus mėsos, pieno, 
sūrio, sviesto, paukštienos ir 
kiaušinių kainų ribavimą, 
OPA administratorius pareiš
kė, grūdai buš penimi kiau
lėms, jaučiams, o žmonės ne
gaus miltų, duonos.

Quill buvo demonstrantų 
entuziastiškai sveikinamas už 
pareiškimą, kad Amerikos 
darbininkai netoleruos panai
kinimo kainų kontrolės. Jis 
sakė:

“Mes negrįšime prie duonos 
linijų ir bado algų.” Jeigu

išvengiamomis depresijos pa 
sėkmėmis, nedarbu, biznii 
bankrutais ir farmų atėmi 
mais, išpardavimais varžytinė

Tuojau pasižymėkite į savo 
užrašų knygeles, jog

BIRŽELIO 30 JUNE

Įvyks masinis lietuvių sąs 
k r id is

Vose Pavilion Park.
Maynard, Mass.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių,

priešpusmetinis
kur bus renkama dalis valdy
bos. Buivydas ir jo pasekėjai 
susišaukė susirinkimą ir nu
tarė išmesti iš valdybos tuos 
narius, kurie • ilgai ir nuošir- 

■ clžiai jam dirbo, o jų vieton 
| išrinkti saviškius, arba tuos, 
|kuriuos mano padaryti pa- 
i klusniais.

Buivydas ir jo pasekėjai or
ganizuojasi ateiti į kliubą 
anksti, užimti priešakyje sve
tainės vietas, tuojau atidary
ti susirinkimą ir išrinkti sa
vuosius, pirma, negu kiti kliu
bo nariai susirinks.

Jie tam atspausdintus lape
lius išsiuntinėjo saviškiams ir

Kovingasis New Yorko 
miesto kongresmanas Vito 
Marcantonio vėl laimėjo De
mokratų Partijos nominacijas. 
Demokratų vadai 18-me kon
gresiniame distrikte praeitą 
antradienį vienbalsiai 
navo Marcantonio savo 
datų į Kongresą.

Marcantonio, Darbo 
jos vadas New Yorko apskri
tyje, gaus ir savo partijos no
minaciją.

Demokratų nominacijas ji
sai buvo gavęs 1942 ir 1944 
metais, tuomet ne būtinai dėl 
to, kad tos partijos visi vadai 
būtų to norėję. Ne. Dalis de
mokratų vadovybės buvo iš
statę kitus kandidatus, bet ei
liniai demokratai pasirinko

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIEN£ LR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

■=* RESTAURANT

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

kainų kontrolės bus panaikin
ta, sakė Quill, kils banga nau
jų streikų, prieš kuriuos “da- 

| bartiniai streikai atrodytų tik
pikniku.”

dyba. Lapelyje daro sekamą 
pastabą:

“Šis laiškas yra tik tamstai 
siųstas, o niekam kitam, už 
tat perskaityk ir pasilaikyk 
sau kas reikia (sleitą), o kitą 
dali sunaikink. Mes turime iš
mokti veikti ‘ tykiai 
giai. . . kad gražiai 
savo priešą.”

Kliubieti. ateik į 
mą i 
klika

susirinki- 
atmesk Buivydą ir jo 

Atmink, kad jeigu kar- 
! užkars savo nacišką 

valią vienu klausimu, tai jie 
tada visada taip darys, kaip 
jiems patinka, o ne kliubui ir 
jo nariams gerai!

Kliubo Narys.

Atidariau Naują 
Barber Shop

Po penkių metų gyvenimo kitilr 
dabar vėl grįžau į Brooklyną ir at
sidariau barber shop po 204 Union 
Avė. ir kampas Montrose Ave.

Kviečiu visus brooklyniečius užeiti 
apsikirpimui ar apsiskutimui, mano 
patarnavimu būsite patenkinti.

J. Kubilius Barber Shop 
204 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y.
(132)

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

> W\sudarau
*' n rikoniškais
, 1111 kalui
i/ Pa(įi(1tnli tokio

dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES. ,
512 Marion St., Brooklyn, 

Knmpii Broadway Ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191
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