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Anglija ir Franco.
“Religijos Išdavystė.” 
Senatorių “Išlaidukės.” 
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apkaltinimą, kad Anglijoj sta
to didelius karo laivus fašis- j 
to Franco valdžiai. Jis nuro-1 
dė, kad britai imperialistai 
stato net keturis šarvuočius 
po 34,000 tonų įtalpos, tiek 
pat didelių kruizerių ir daug 
kitų karinių laivų.

Taigi, ar nuostabu, kad bri
tai imperialistai teisina fašis
to Franco valdžią? Tik nuo
stabu, kad mūsų valdininkai 
remia tą britų politiką!

i Anglija Planuoja Dubuque Gaisre 
! Sulaužyt Potsdamo Žuvo bei Dingo

Sutartį, Pravda
Bevinas Vartoja Nedorą Diplo

matiją, — Pareiškė Maskva
Prapliupo reakcinė spauda 

Argentinoj .prieš užmezgima
Maskva. — Anglijos už

sienio reikalų ministeris
diplomatinių ryšių su Tarybų ■ Einestas Bevinas vaitoja

• •• n /nyko m Ir L o rl n v»i o.-
Sąjunga.
šaukia, kad 
ligi jos.”

Matote, 
plomatiniai ryšiai, kad prasi- anglų seime praeitą antra 
dės tarpe Argentinos ir Tary- dienį. “Bevinas iš 1 
bų Sąjungos prekyba, kad So-. reikalavo, kad Sovietų Są-i'kad keturi 
vietai pirks ten aliejaus, mė-!junga besąlyginiai priimtų 
sos ir kitų reikmenų, o Ar-|Ąngiįj0S įr Amerikos pasiū- 
gentina iš Sovietų to, ko tei . tymus, — sako Pravda. — 

re]igijos is-. Bevįno kalba yra dva- 
. . .. sinis pasiruošimas visai su-

bendradarbiavimo 
' " i pagrindus tarp, talkininkų 

. valstybių. Tai yra mėgini-

Kunigijos spauda “nedorą” (arba piktadariš
kai išdavystė re- ką) diplomatiją, — rašo So- 

; vietų komunistų laikraštis 
kad atsisteigė di-; Pravda apie Bevino kalbą

reikia, tai jau ir 
davystė.”

Kvaili tūli žmonės! Jie daž
nai save ant svieto pajuokos: 
pastato.

Mūsų “vargšai” senatoriai 
gauna po $15,000 algos į me
tus ir dar visokių priedų, bet 
jie “negali” i 
Jie reikalauja po $2,500 pri
dėti “dėl mažų išlaidų.”

Na, bet kada darbininkai 
pareikalauja pridėti' desėtką, 
kitą centų į valandą už savo 
sunkų darbą, kad jie ir jų šei
mos žmoniškiau galėtų gyven
ti, tai tie senatoriai tuojau 
pravaro'reakcinius bilius, kad 
neleisti darbininkams 
kuoti.

O daugelis Amerikos 
ninku, jeigu gautų į 
$2,500 algos, klek senatoriai 
nori “mažoms išlaidoms,” tai 
tie darbininkai ir jų šeimos 
laimingai jaustųsi. .Tokia tai 
yra “lygybė.”

37 Žmonės
Dubuque, Iowa. — Per

■ gaisrą čionaitiniame Can
field viešbutyje žuvo bent 
i 15 žmonių, be žinios dingo 

. J 22 ir pavojingai sužeista 18. 
ir! Suprantama, jog tarp din- 

. Tai
mas pavartoti spaudimą 
grūmojimus prieš Sovietų gūsių bus ir negyvų.

55 metų senumo viešbutis, 
keturių aukštų plytinis na- 

i mas. Gaisragesiai sako, 
I viešbutyje nebuvo įrengi
mų, kurie turėjo būti įtai-

Sąjungą.”
Bevinas savo kalboj fak- 

tinai siūlė panaikint Ameri- j 
kos - Sovietų - Anglijos su 
tartį, padarytą Potsdameantra- carų, padarytą rotsaame-j ti j vietinės vyriau- 

tikrųjų j Berlyne. Ten buvo nutarta, L ys įsakymą
’ ’ ’ i didieji taikiniu-i zN * Yorko *' ' ‘
kai turi pirma tarp savęs 
susitarti dėlei taikos sąlygų 
buvusiems Vokietijos sėb- 
raųis. Bevinas gi piršo vi
sus sutarčių klausimus pa
vesti bendrajai 21-no euro
pinių talkininkų konferenci
jai.

(New Yorko valdyba įsa
kė patikrint šimtus viešbu
čių dėl apsaugų nuo gaiš-

■j_____________________________________

PASINAUJ1N0 MŪŠIAI 
TARP CHINU TAUTININKU 
IR KOMUNISTŲ

MICHAILOVIČIUS
iš jos pragyventi. TEISIAMAS, KAIP

TAUTOS IŠDAVIKAS

Chiang Sulaikė UNRRA 
Pašalpų Komunistam; 
Bizniavo iš UNRRA

strei-

darbi- 
metus

Belgrad, Jugoslavija. — 
Karinis jugoslavų teismas 
pradėjo tardyti buvusį fa
šistinių četnikų. vadą gene
rolą Drają Michailovičių ir 
23 jo bendrus karininkus. 
Jie teisiami kaip tautos iš
davikai. Michailovičius ir 
sėbrai kariavo išvien su na
ciais ir italais fašistais prieš 
Jugoslavijos patrijotus-par- 
tizanus.

Griežtas Marininkų
Reikalavimas Laivu 

Savininkams
Marininkai Žada Streikuot, jei 
Bosai Nesutrumpins Darbo Laiko

Siamo Karalius
Nusišovė ar
Nušautas

Washington, birž. 10. —! sugrįžta į uostus. Unija at- 
CIO Nacionalė Marininkų 
Unija išstatė griežtą reika
lavimą laivų kompanijoms, 
—kad sutrumpintų darbo 
savaitę marininkams ant 
jūrų iki 44 valandų. Jei 
kompanijos nepatenkins šio 
reikalavimo, tai marininkai 
tikrai sustreikuos, ateinantį streikuos tiktai prieš 
šeštadienį, birželio 15 d., vus, kurįe gabena Ameri- 
kaip įspėjo unijos vadai. Iki kos kareivius ir maistą ba- 
šiol marininkai laivuose ant duoliams užsienyj. 
jūrų turėjo dirbti 56 valan-|-------------------
idas per savaitę. Kompani-' Paryžius. — Franci jos so-l 
jos ir dabar to reikalauja; ■ cialistai siūlo komunistams! 
užtat jos siūlo primokėti kebliausią valdžioj vietą — 
marininkams, kai jų laivai ūkio-pramonės ministeriją.

meta šį pasiūlymą.
CIO marininkų unijos ke

tina pašaukti streikan ir ži
baliniu laivu, ežeriniu ir C v z v

upinių laivų įgulas, jeigu 
laivų savininkai atmes pa
matinius darbininku reika
lavimus. Marininkai ne- 

lai-

Bangkok, Siam. — Palo- 
ciuje atrastas negyvas Sia
mo karalius Ananda Mahi- 
dol su kulka' kaktoje. Jis 
buvo 20 metų amžiaus. Po
licijos direktorius pranešė 
seimui, kad karalius “nety
čia nusišovęs.” Nauju ka
ralium seimas paskelbė ku
nigaikštį Phumiphoną Adu- 
letą, 18 metų.

Šiam yra 200,000 ketvir
tainių mylių kraštas su 10 
milionų gyventojų, pieti
niai - rytinėje Azijoje. Pas
kutiniu laiku francūzai bu
vo įsiveržę į Siamą.

AMERIKINIS LAIVYNAS 
UOLIAI TALKININKAUJA 
CHINU TAUTININKAMS

Britanijos zonoj, Vokietijoj, 
yra organizuota jugoslavų fa
šistų armija. Ji turi 15,000 
žmonių. Jai vadovauja gene
rolas Peter Zinkovich. Jie mo
kosi, manevruoja, ir atvirai 
ruošiasi karui prieš Jugoslavi
ją. Anglai tą toleruoja. Ką 
anglai pasakytų, jeigu panaši 
gauja veiktų Jugoslavijoj ar
ba Sovietų šalyj prieš anglus?

___ ____________ s.____

UNRRA Komitetas Uždraudė
Chiang Kai-Shekui Pardavi- 
nėt UNRRA Siuntinius

Birželio 6 d. sukako du 
metai, kaip Amerikos armija 
išlipo Francijoj kovai prieš 
nacius. Kiek buvo turčių 
spaudoj pirm to “įrodymų,” 
būk Amerikos ir Anglijos ar
mijos “negali dar kariauti-.” 
Visos tos jų pasakos nuėjo 
vėjais! Antras frontas priarti
no nacių galą.

Bet turčių spauda, atžymin- 
ti sukaktį, vis vien iltis rodo 
Sovietams. New York Times 

. rašo, būk Raudonoji Armija 
per 15 dienų po to dar nepra
dėjo generalio ofensyvo-.

Nanking. — UNRRA pa
šalpų Komitetas Tolimie
siems Rytams birž. 9 d. už
draudė Chinijos Chiang 
Kai-sheko valdžiai pardavi
nėti UNRRA siuntinius prį- 
vačiams biznieriams. Chi
nijos valdovai juos pardavi
nėjo, girdi, kad gaut pinigų 
išvežioti ir paskirstyti žmo
nėms liekamus UNRRA 
siuntinius. Chiang Kai-shfc- 
ko valdžia buvo pasižadėjus 
iš savo iždo duoti lėšų UN 
iRRA pašalpoms išvežioti, 
bet iki šiol nedavė lėšų.

Nanking, Ch inija. — 
Chiang Kai-sheko Chinijos 
valdžia sulaikė bet kokią 
tarptautinę UNRRA pašal
pą toms sritims, kurias val
do chinų kuomunistai, kaip 
pareiškė Donald S. Gilpat- 
rick, Amerikos ; 
UNRRA organizacijoj. O 
buvo įsakyta dalinti pašalpą 
ir komunistinėse Chinijos 
vietosdf Chiang Kai-sheko 
valdžia pardavinėjo UNRR 
A maistą ir kitus pašalpų 
dalykus privačiams versli
ninkams. Jinai nepasisten
gė išvežioti ir paskirstyti 
alkaniesiems daugybės at
siųstų UNRRA valgių. Tų 
valgių tiek priversta Chi
nijos uostuose, kad nėra 
kur iškrauti naujai atga
benamus UNRRA siunti
nius.

Nanking. — Pasinaujino 
mūšiai .tarp Chinijos tau
tininkų ir komunistų Man
džurijoj ir šiauriniai-ryti- 
nėje' Chinijoje.

• Mūsų pertrauka buvo pa
sirašyta birželio 7 d. iki 22 
d. Komunistai reikalavo pa
ilgint paliaubas, jeigu nebus 
paspėta pilnai 
Chiang Kai-sheko 
kų komandieriai 
kad jie “žygiuęs 

atstovas!kai tik išsibaigs

susitarti, 
tautinin- 
užreiškė, 
pirmyn,” 
paliaubų 

laikas. Dabar jie pasakoja, 
kad, komunistą? sulaužę 
pertaiką.

Buenos Aires. — Atvyko 
Švedijos agentai šildyti Ar
gentinai švediškus ginklus.

Už Deimantų Vagystę 
Suimtas ir Majoras

West Palm Beach, Fla.— 
Susikūlus dideliam armijos 
lėktuvui į kalną, žuvo 23 as
menys.

DU AMERIKOS LAKŪNAI 
PAŠAUTI MANDŽURIJOJ

Eisenhower ir Austin 
Reikalauja Kariniai 
Galingos Amerikos

VALDŽIA LEIDO 
DAR PAKELTI 
DUONOS KAINA'

Washington.— Kainų Ad
ministracija leido pabran- 
gint duoną 1 centu kepaliu
kui šią savaitę. Panašiai 
bus pabrangintos ir kvieti
nės kulkelės, pagal svorį.

Northfield, Vt. — Gene
rolas' Eisenhower, armijos 
štabo galva, ragino Ameri
ką “perdaug nenusiginkluo
ti, neapsinuoginti.” Sena
torius Austin, naujasis Am
erikos delegatas Jungtinių Tai jau antrą kartą šį mė- 
Tautų Saugumo Taryboje, 
sakė, kad ši 'šalis jau “per
daug nusilpninus” savo ka
rines jėgas; dėl to, girdi, 
“nusigandę mūsų talkinin
kai”. Austin tęsė, kad Am- 
.erika privalo turėti galingų 
karo jėgų, kad jos balsas 
būtų gana svarbus galuti
noje taikos konferencijoje 

j ir Jungtinėse Tautose. Taip 
:gen. Eisenhower ir senato
rius Austin kalbėjo Norwi-| 
■cho Universitete.

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinė policija suėmė vy
resnįjį Amerikos karininką, 
majorą D. E. Watsoną. Jis 
drauge su amerikiniu pul
kininku J. W. Durantu ir 
WAC’s kapitone Kathleena, 
Duranto pačia, išvogė Hes
ses kunigaikštienės perlus, 
deimantus ir kitas brange
nybes už $1,500,000.

nesi pabranginama kvietinė 
duona. Nes jau birž. 1 d. 
leista 10 procentų sumažint 
duonos kepaliuką, kas reiš
kė kainos pakėlimą 1 centu.

Maskva. — Amerikos ad
mirolas Charles M. Cooke 
Chinijoj įgalino generolą K. 
E. Rockey vartot visas sa
vo marininkų ir lakūnų jė
gas persiuntimui Chinijos 
tautininkų kariuomenės ir 
reikmenų į Mandžuriją, 
prieš chinų komunistus. 
Ameri konų komandieriai 
Chinijoj taipgi nutarė per- 
vest Chinijos laivynui ketu
ris amerikinius naikintuvus 
ir 40 kitų laivų. Kartu jie 
nusprendė ir toliau savo lai
vais gabenti Chinijos tauti
ninkų armiją prieš chinų 
komunistus. *

Maskva Sako, Chiang Kai- 
Shek ir Jankiai Naudoja 
Japonų Karius ir Agentus

Tokio. — Japonijos sosti
nėje Tokio s k a i č i uojama 

1900,000 bedarbių.

Anglai-Amerikonai
Maskva. — Chinijos tau- n. . n

i tininkų. valdžia siunčia bū- DKIlSld 11110 DOVJ€lŲ 
i rius ginkluotų japonų į mū
šius prieš chinų komunistus, 

Shanghai.— Chinijos vai- kaip pranešama iš Shangha- 
džia suplanavo stambią lai- jaus. Buvusieji japonų ar- 
vastatyklą, kur galima bū- mijos žvalgai dabar veikia 
tų statyti' prekinius laivus 
po 10,000 tonų įtalpos. Chi- 
nija tikisi iš Amerikos gau
ti įrengimų tai laivastatyk- 
lai.

Prileiskime, kad ir nebuvo 
per 15-ką dienų • generalio 
ofensyvo,- bet Raudonoji Ar
mija ir “ramiomis dienomis” 
daugiau užmušdavo nacių, ne
gu vakarų fronte ir laike di
džiausių mūšių. Tai žino ir 
Times redaktoriai. Jiems “il
gos” buvo 15 dienų, laukiant 
didžiojo Raudonosios Armijos 
ofensyvo. Gi Raudonoji Ar
mija laukė tris metus, pirm 
Amerika ir Anglija atidarė 
antrą frontą.

Dar Viena Negyva Vokietė 
Amerikonų Patalpose

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos kareivio R. E. 
Chappell’io patalpoje rasta 
nusišovusi ar nušauta vo
kietaitė, 17 m. amžiaus. Tai 
jau penkios vokietės žuvo 
pas jankius.

Changchun. — United 
Press praneša, kad chinų 
komunistai šaudę į du Ame
rikos armijos lėktuvus ir 
sužeidė du jų lakūnus. Tie 
lėktuvai skridę į Mandžuri- 
jos sostinę Changchuną, 
bet, girdi, paklydę ir lakstę 
aplink Charbiną, Mandžuri- 
jos didmiestį, kuris tebėra 
chinų komunistų rankose.

Suimta 470 Žydų, Slaptai 
Plaukusių j Palestiną

Jeruzalė. — Karinis an
glų laivas suįaikė svetimą 
laivą Haviva Reik, kuris 
slaptai gabeno 470 žydų į 
Palestiną. Jie atplaukė iš 
Italijos. Anglai areštavo 
ateivius ir sulaikė jų laivą.

FAŠISTU PLANAI DĖLEI 
PIETINĖS KORĖJOS

80 Dienų Išbūdavęs, Airiu 
Patri jotas Išliksiąs Gyvas

Cranford, N. J

Seoul, Korėja. — Komu
nistinė ' korėjiečių spauda 
rašo, kad fašistų vadas dr. 
Syngman Rhee agitavo už 
pietinės Korėjos atsiskyri
mą nuo šiaurinės. Jis sie
kia įsteigt fašistinę savo 
valdžią pietinėje Korėjoje, 
kuri yra amerikonų užimta. 
Šiaurinė Korėjos pusė yra 
laikinoj Sovietų globoj.

slaptojoj Chiang Kai-she
ko tautininkų policijoj. 
Slaptosios japonų policijos 
viršininkai tarnauja įvai
rioms amerikonų įstaigoms 
Chinijoje. Chiang Kai-she- 
ko valdžia suorganizavo 
tūkstančius japonų, kurie 
apiplėšė ’ ir suardė Sovietų 
konsulatą Changchune, 
Mandžurijoj.

London. — čionaitiniai 
anglų - amerikonų diploma- 

i tai pranašauja, kad atei
nančioje Keturių Didžiųjų 
užsieninių ministerių kon
ferencijoje amerikonai ir 
anglai “atskilsią” nuo tarp
tautinio bendradarbiavimo 
su Sovietais ir panaikinsią 
Potsdamo - Berlyno konfe
rencijas nutarimus.

Gen. Marshall Tariasi su 
Gen. Chou En-Iai

Nanking. — Chinų komu
nistų generolas Chou En-lai 

FRANCŪZAI GAVO LEN- tariasi su Amerikos genero- 
KŲ ANGLIES įiu Marshallu apie santaikos 

įvykdymą tarp Chinijos 
tautininkų valdžios ir chinų 
komunistų.

KŲ ANGLIES
Paryžius. — Franci j a ga

vo jau 20,000 tonų anglies 
iš Lenkijos. Komunistas 
pramonės ministeris Marcei 
Paul už tai sveikino Lenki
jos ambasadorių. Bridgeport, Conn.

Azerbaidžano liaudies vy
riausybė sako, kad, jeigu Ira
no valdžia pasiduos Anglijos 
ir kitų imperialistų, kurstymui

(Tąsa 5-nje pusi.)

Belfast, Šiaur. Airija. — 
Davidas Flemingas, buvęs 
airių respublikiečių “armi
jos” vadas, pabaigė 80 die
nų bado streikų kalėjime. 
Gydytojai sako, kad jis iš
liks gyvas. Badaudamas, 
jis norėjo priverst valdžią 
paleist jį iš kalėjimo. Bada-

vimo laiku jis nė vandens 
negėręs.

Flemingas buvo įkalintas 
už tai, kad reikalayo su- 
jungt šiaurinę protestoniš- 
ką Airijos dalį su katalikiš
kąja pietinė Airija.

ORAS. - Būsią šilčiau.

8 d. birželio mirė Jonas 
Kansleris, 73 m. amžiaus, 
gyvenęs 55 3rd St., Cran
ford, N. J. Jo kūnas pa
šarvotas Kray Memorial, 
S p r i n g f i e 1 d ir kampas 
Union Avė. Bus palaidotas 
antradienį, birželio 11 d., 2 
vai. dieną, Westfield Fair
view kapinėse. Šią žinią 
telefonu pranešė Sheralis.

(Daugiau žinių»5-me puslp.)

Graikijos Valdžia Smarkiną 
Fašistinį Terorą

Athenai. — Karališkai- 
fašistinė Graikijos valdžia 
išleido įsakymą bausti mir- 
čia tuos asmenis, kurie 
veiks prieš valdžią. Gene- 
ralė Darbo Unijų Sąjunga 
(Konfederacija) pasmerkė, 

•tą įsakymą. Jinai viešai

pareiškė, kad šis įsakymas 
“yra fašizmo atgaivinimas, 
ir premjero Tsaldario val
džia daro jau atviras fašis
tines atakas prieš darbinin
kus.” Tsaldario žandarai 
suėmė dar 12 komunistų, 
girdi, už sąmokslus prieš 
valdžią.

Staigiai mirė Vincas Va- 
siulis, 53 m. amžiaus, gyve
nęs 232 Warren St. Pirma
dienio rytą, birželio 10 d. 
kelyje į darbą griuvo ir mi
rė.

Apie šermenis ir laidotu
ves bus pranešta ryt dienos 
Laisvėje. Vincas Vasiulis 
buvo apsišvietęs darbinin
kas ir narys pažangiųjų lie
tuviškų organizacijų. Šią ži
nią telefonu pranešė Pet
ras Baranauskas.

-l
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“Taiko” Chinijoj
Chinijoj ir vėl paskelbta pertaika 15-kai dienų ir 

sulaikomi mūšiai tarpe armijų, vadovaujamų generolo 
Chiang Kai-sheko, ir Chinijos Liaudies Armijos, vado
vaujamos komunistų.

Tai jau ne pirmu kartu paskelbia pertaiką. Bet 
kiekvieną kartą tą sutartį reakcininkai sulaužė. Jie per
taiką naudojo tik į) 
ir dabar tas bu; 
labai panašu. (

Ši pertaika 
generolo Chiang 
armija paskelbė 
tinę Changchuną, bet pasirodo, kad Liaudies Armija 
iš to miesto pasitraukė be mūšių, kad dar kartą išban
džius taikos reikalą. Amerikos generolas Marshall rei
kalavo iš Chinijos Liaudies Armijos, kad ji iš Changchu- 
no pasitrauktų, tai jis dės pastangų paveikti į generolą 
Chiang Kai-sheką, kad įvykinus taiką.

Aišku, kad Chinijos liaudis nori taikos, kad ji yra 
pavargusi ilgame kare, tai komunistai ir daro išban
dymą.

Kokia padėtis susidarė šios pertaikos išvakarėse? 
Generolas Chiang Kai-shekas sutraukė apie 300,000 ar
miją į Mandžuriją ir pradėjo baisius mūšius. Eilėj mū
šių jo armija pralaimėjo. Tik prie Szepingkai didele 
kaina laimėjo. Po to Liaudies Armija užleido reakcinin
kams sostinę—Changchuno miestą.

Bet štai Shantungo provincijoj Liaudies Armija pra
dėjo ofensyvą ir apgulė reakcininkus Tsinano ir Pei- 
pingo miestuose. Iš Jehol provincijos Liaudies Armija 
prasimušė į pamarį ir užėmė Yingkow prieplauką tuo 
būdu išplėšdama iš generolo Chiang Kai-sheko rankų 
prieplauką, per kurią jo armiją aprūpina Amerikos lai
vai ir ji nukirto Peipingo — Mukdeno gelžkelį. Kita 
Liaudies Armija į pietus nuo Mukdeno užėmė miestus 
Anshan, Haicheng, Tashihkao ir nukirto generolo Chiang 
Kai-sheko armiją iš pietų. Jeigu pažvelgsime į žemlapį, 
tai matysime, kad generolo Chiang Kai-sheko armija 
Mukdene ir Changchune likosi apsupta iš visų pusių. 
Kas tokioj padėt j armiją laukia, tai nesunku suprasti.

Na, ir štai įvyksta 15-kos dienų pertaika. Labai 
panašu, kad generolas Chiang Kai-shekas tą pertaiką 
naudos išgelbėjimui savo armijos Mandžurijoj, tai yra 
pristatymui daugiau jėgų. Pertaika reikalauja, kad visi 
karo veiksmai, bent kokį armijų iš vietos į vietą kilno
jimai būtų sulaikyti. Pirmiau generolas Chiang Kai- 
shekas sutartis laužė. Tenka abejoti, kad jis ir dabar 
jų laikysis. Bet juk Liaudies Armijos vadai jau tą žino.

Chinijos liaudies laikraščiai Yenan mieste rašo, kad 
Chinijoj tikroji taika įvyks tik tada, kada iš ten bus 
atšaukta Amerikos armija, kada generolas Chiang Kai- 
shekas negaus iš Amerikos pagalbos. Tik tada jis lai
kysis sutarčių, nes neturės vilties užkarti savo reakcinę 
valią Chinijos liaudžiai.

Lenkijos ir Anglijos Karo Nuostoliai
Anglijos premjeras Attlee raportavo parlamentui, 

kad Anglija neteko 357,116 žmonių užmuštų laike’karo, 
jų tarpe 264,443 tarnavę karo jėgose ir 60,595 civiliai 
žmonės.

Reikia pasakyti, kad Anglija visada laiminga, jos 
politikai taip moka “kariauti,” kad kitos šalys turi visą 
naštą nešti! Pereitame kare vyriausią naštą nešė So
vietų Sąjunga, kuri neteko daug milionų gyvasčių savo 
žmonių. Vėliau vakarų fronte sunkumą nešė Ameri
kos armijos.

Lenkija karo mūšiuose neteko 597,320 užmuštų žmo.- 
nių. Gi viso Lenkija su užkankintais koncentracijos lo- 
geriuose ir mirusiais kalėjimuose neteko net 6,104,990 
žmonių! i

Lenkija, kaipo šalis, veik visai sunaikinta. Ji pro- 
porcionaliai, pagal gyventojus ir šalies turtą, daugiau
siai nukentėjo. Bet Anglijos imperialistai ne tik ne
padeda Lenkijai atsistatyti, bet net kenkia, palaikydami 
Anders’o fašistus, kurie prisikišę anglų pinigų kišenės, 
apsiginklavę jos ginklais slaptai vyksta į Lenkiją ir ten 
terorizuoja demokratinius žmones.

į pašlijusių jų pozicijų. Ar 
’kol kas negalima pasakyti, bet į tai

vyksta laiku, kada vėl reakcinės jėgos 
ų^ai-sheko atsidūrė blogoj padėtyj. Jo 
“pergalę” ^užimdama Mandžurijos sos-

Po Rinkimų Kuboj
Kuboj įvyko rinkimai miestų tarybų, majorų ir eilės 

kitų vietinių viršininkų. Jie parodo, kad komunistų bal
sai daug paaugo. ’ Bendrai, komunistų kandidatai gavo 
virš 180,000 balsų, nuo 40 nuoš. iki 45 nuoš. Palyginus 
komunistų balsus 1944 metų ir dabartinius, tai komunis
tų balsai paaugo ant 50,000.

Tas parodo, kad nepaisant, kiek reakcija siunta, kiek 
melų skleidžia komunistų antrašu, bet tie melai atpuo
la. Tą parodė Francijos ir Italijos rinkimai. Tą parodė 
ir Kubos. Kas eina su liaudimi, kas nuoširdžiai gina 
liaudies reikalus, tą liaudis ir pažįsta.

Akademikas Tarle Apie Politiką 
ir Diplomatiją

Valstybių diplomatija, tai 
valstybių kalba. Ji taip se
na, kaip žmonės pradėjo 
grupėmis gyventi. Didžiu
moj, diplomatijos kalba bu
vo užglostyti tikrovę, gra
žiais žodžiais paslėpti tiesą, i dvarponius atgal grąžinti, 
s a 1 d 1 i ežuvaujant apgauti Išimtus darė visokių suo- 
savo priešininką. kalbių. Anglų inžinieriai

Daugiau kaip trys tūks- atvažiavę dirbti į Sovietų 
tančiai metų atgal Babilio- žemę tik ardė fabriku^ ir 
no karalius, norėdamas gau- kasyklas, papirkinėjo Sovie- 
ti paskolą pas Egipto ka
ralių rašė jam taip: “Kara
liui Egipto, mano broliui 
KadaškanV Chabarui, nuo 
'karaliaus Karduniašo Ba- 
biliono, tavo brolio. Siun
čiu pasveikinimą Jums, ta
vo giminėms, žmonoms, vi
sai tavo šaliai, tavo veži
mams, tavo arkliams, tavo 
tarnams — visiems didelis' 
pasveikinimas.” Ir jau tada 
prašė: “Mano brolau, pri- 
siųsk man tiek daug auk
so, kad nebūtų galima nei 
suskaitliuoti.-. .’Nes pas ta
ve tiek daug aukso, kaip ir 
žemės...”

Bet ši diplomatijos ver
giška kalba ne visada girdi
ma, ypatingai šių dienų dip
lomatijoj. Visi žinome, kad 
Anglija yra skolinga Jung
tinėms Valstijoms virš šešis 
bilionus doleriu nuo 1914- 
1918 metų karo. Bet kada 
Anglijai dabar reikalinga 
keturių bilionų nauja pas
kola, tai buvęs jos atstovas 
Mr. Halifax neparašė tokio 
vergiško laiško Washingto- 
no ponams, bet jis tiesiai 
pasakė: “Amerika turi duo
ti paskolą... Mes jos nepra
šome, bet jos reikia...” h; 
Anglijos parlamente lordai 
sukėlė didelį trukšmą pri
imdami tą “paskolą”; kad 
perdideli nuošimčiai. Jie tie
siog pasakė, kad Amerikos 
kapitalistų pareiga gelbėti 
Anglijos kapitalistus, kitaip 
bus “komunizmas.”

Sovietų Sąjungos diplo
matija buvo ir yra aiški ir 
atvira. Todėl ilgai kapita
listiniai diplomatai sakė,, 
kad Sovietų diplomatai “ne
moka diplomatiškai kalbė
ti...” “nedžentelmonai”... 
“šiurkštūs.” Kapital^tu di
plomatams ir dabar nepa
tinka A. Gromyko ir V. Mo
lotovas, Višinskis ir Guse
vas. Mat, jie pasako aiš
kiai. Ispanijoj yra fašistų 
režimas, Hitlerio ir Musso- 
linio liekana, taip Sovietų 
diplomatai ir sako. Angli
jos ir Amerikos diplomatai 
sudarė bloką prieš Sovietų 
šalį, taip tą bloką ir vadina 
V. Molotovas. Kaip gi kitaip 
pavadinsi? Mr. Byrnes sa
ko, kad jis sveikintų, jeigu 
ir Sovietų Sąjunga remtų 
jo politiką taip, kaip ją re
mia Anglija. Bet tai reikš
tų, kad Sovietų Sąjunga tu
rėtų remti kapitalistus ir 
dvarponius Lenkijoj, Rumu
nijoj, Bulgarijoj, Vokieti
joj, Japonijoj ir pas save 
grąžinti namie. Tą ji ne
gali padarytų nes ji yra 
darbo žmonių šalis. Ji sto
ja už liaudies demokratiją. 
Mr. Byrnes ir Bevinas sto
ja už turčių demokratiją, 
už jų santvarką ir iš savo 
pusės negali remti darbo 
žmonių demokratijos.

Turčią spauda sako, kad 
būk Tarybų Sąjungos diplo
matai atsargūs ir nužiūri 
Anglijos ir Amerikos dip
lomatus — nepasitiki jiems. 
Bet ar tam Sovietų Sąjun
gos diplomatai neturi pa
mato?—stato klausimą aka
demikas E'. Tarle. Ir jis sa
ko: ' .

Sovietų Sąjungos žmonės 
negali užmiršti, kad tie pa
tys Anglijos iu Amerikos

kapitalistai kalbėjo ;
“Rusijos žmonių laisvę”, bet 
nuo pat įsikūrimo Tarybų 
vyriausybės siekė ją nu
versti! Rusijos plotus pa- 

Isidalinti. Kapitalistus ir

apie būtų išgelbėtos iš nacių ver
gijos?... Ar neprisiėjo 
Londonui pasmerkti Cham- 
berlaino politiką?... Ar 
šiandien nėra aišku, kad 
tik sąjunga Sovietų Sąjun
gos, Britanijos ir Jungtinių 
Valstijų (įlavė Jungtinėms 
Tautoms laisvę, tai yra, ko- 
operavimo, o ne izoliacijos 
politika?”

Ir akademikas toliau sta
to klausimą: “Ką mes ma
tome šiandien tūloj diplo
matijoj?... Ar ne ta pati 
propaganda apie ‘Sovietų 
agresijas’?... Ar ne tos pa
čios pastangos, kad Sovietų 
Sąjungą vėl izoliavus iš 
tarptautinės politikos?”

“Istorija aiškiausiai įro
dė, kaip toji trumparegiška 
politika ir diplomatija atsi
suko kaip tik prieš tas ša
lis, kurių valdonai jos lai
kėsi. Dabar jau nereikia 
ginčytis apie tai, ko norėjo 
Hitleris. Anglija ir Fran
ci ja įsitikino tame iš kar
taus patyrimo. Anglijoj ge
rai pamena 1940 metus... 
Ten tūli didžiuojasi, xkad 
‘viena Anglija laikėsi”’ bet 
nėra kuo pasididžiuoti ta 
anglų politika, kuri ją vie
ną prieš Vokietiją pasta
tė!... Nereikia įrodymų, 
kad jeigu Hitleris nebūtų 
jautęs Užnugaryj galingąją 
Sovietų Sąjungą,, tai jis bū
tų suradęs galimybę įveikti 
vieną Angliją... Nereikia 
pamiršti to, kad ne anglai 
išlipo į Europą ir parbloš
kė Hitlerio jėgas, bet jas 
sunaikino Raudonoji Armi
ja ant Sovietų Sąjungos že
mės.. .”

Prisiminus tą buržuazi
nės “demokratijos” politiką 
ir jos diplomatiją tos politi
kos pravedimui, kurios ji 
laikėsi karo išvakarėse ir

tų inžinierius, sprogdino 
mainas, žudė angliakasius. 
Kada Sovietai sugavo tuos 
anglų imperialistų šnipus, 
tai Anglija reikalavo paliuo- 
suoti ir grūmojo karu.

Tarybų Sąjungoj išleido 
trijuose tomuose milžiniš- 

jkos reikšmės “Diplomatijos 
i Istorija” veikalą. Akade- 
'mikas E. Tarle dalyvavo 
prie jo paruošimo. Per jo 
rankas perėjo tūkstančiai 
visokių dokumentų, kurie 
parodė, kaip tūkstančiai 
buvo padaryta bandymų, 
kad nuversti Tarybų vy
riausybę. Ir jis rašo:

“Po viso to, po peržiūrėji
mo neginčijamų faktų... 
tai nenuostabu, kad žmonės, 
kurie tikrai nori apsaugo
ti žmoniją nuo naujų karo 
katastrofų, atydžiai tėmija 
ir jautriai įsiklauso į nuo
latinę, tai atvirą, tai pu
siau pridengtą, tai slaptą 
antisovietinę diplomatiją. 
Mūsų gentkartė tiria tą 
diplomatiją nė vien iš kny
gų, bet ir iš savo atsimini
mu ....

“Sako; kad mes perdaug 
atsargūs, nepasitikinti, bet 
tame mes nuodėmės neda
rome, nepasitikėjimo liga 
nesergame, bet prieš tikro
vę negalime užsimerkti ir 
jos nematyti.Ar gi nepa
kanka vien prisiminti de
šimties metų’ tūlos diploma
tijos^ veiklą, kad nukreipti palyginant dabartines Mr. 
prieš Sovietų šalį Hitlerio, Byrnes ir Mr. Bevino diplo- 
Mussolinio, Japonijos ir jų! matines kalbas matome, kad 

tūli žmonės nieko iš istori
jos neišmoko. Jie šiandien 
daro tą pat, ką jų pirmta- 
kūnai darė 1938 - 1939 me
tais! Jie pamiršo, kad jų 
pirmtakūnų politika ir di
plomatija buvo mūsų šaliai 
žalinga, kad už ją Amerikos 
liaudis užmokėjo miliono 
aukų skaičiumi!

Artinasi nauja užsienio 
ministerių konferencija Pa
ryžiuj. Ji atsidarys atmos
feroj, kada Anglijos “socia
listai” ir Amerikos kapita
listai diplomatai jau padarė 
grūmojimų buvusiai talki
ninkei Tarybų Sąjungai. 
Mums atrodo, kad tie grū
mojimai nepadės nei taikos 
klausimus išrišti, nei jie pa
sitarnaus gerovei mūsų ša
lies. Vienintelis teisingas 
yra politikos ir tarptauti
nės’ diplomatijos kelias, tai 
laikytis pirmesnių susitari
mų, kurie buvo padaryti 
Teherane, Kryme, Maskvoj 
ir Potsdame. Tik jų dva
sioj galima padaryti naujus 
konstruktyvius nutarimus 
ir sutvirtinti tarptautinės 
taikos pamatus.

D. M. š.

talkininkių jėgas? Ir prie 
ko ta diplomatija atvedė? 
Ir po kokia skraiste ji buvo 
vedama ?...

“Tos diplomatijos pasė
koj pasaulis buvo sukrėstas 
ir sugriautas, įvyko milži
niškos istorinės reikšmės 
pasisukimai, po prievarta 
buvo dešimtys milionų žmo
nių išmušta.... Ir po to vi
so senos diplomatijos nuo
dai pasiliko!...

“Kur įrodymas? Na, štai, 
išvakarėse Antro pasauli
nio karo “demokratijos” 
(Anglijos ir ^Francijos) dip
lomatija dėjo pastangų, kad 
izoliuoti (atskirti) Sovietų 
Sąjungą... Tame sutiko ir 
Baldwinai, Chamberlanai, 
Churchillai, H e n d ersonai, 
Daladierai, Bullitai, Hoove- 
riai, Bekai, Vatikano popie
žius ir “socialistai”... Argi 
nepatvirtina tą vien Muni- 
cho išdavystė, kuoiųet bu
vusi Franci j a, surišta apsi
gynimo sutartimi su Čecho- 
slovakija ir Sovietų Sąjun
ga, o jas izoliavo?... Visi 
jie tik ir galvojo: kaip čia 
išstumti iš pasaulinės poli
tikos Sovietų Sąjungą... Ir 
tą darė prisidengdami kal
bomis apie aukštus idealus, 
apie “Sovietų agresijas”... 
Ir tas ponui Bekui (Lenki
jos užsienio ministeriui) 
nei kiek nekenkė atsisaky
ti nuo Sovietų Sąjungos pa
galbos prieš. Hitlerio už
puolimą... šaukė apie ‘So
vietų agresiją’, o ruošė Hit
lerio ant Sovietų užpuoli
mą...

“Kuo užsibaigė ta Sovie
tų Sąjungos atskyrimo po
litika? Ar neprisiėjo tiems 
diplomatams Jieškoti Sovie
tų pagalbos, >kad jų šalys

CIO Skerdyklų Darbininkų 
Reikalavimai

Montreal. — CIO Sker
dyklų Darbininkų Unija 
čionaitiniame savo suvažia
vime išstatė kompanijoms 
sekamus reikalavimus:

Pakelti visiem darbinin
kam algą 12 centų valandai 
ir mokėti ne mažiau, kaip 
dolerį už valandą. (Iki šiol 
jie gaudavo 88 c. valandai.)

Užtikrinti pilną metinę 
algą per visas 52 savaites.

Pagerinti darbo sąlygas, 
pilnai pripažinti uniją ir tt..

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

CONTRIBUTIONS to Lithua
nia’s Cancer Fund, sponsored 
by the Committee to Aid Lith
uania, have been coming in at 
a rate of nearly $10,000 a 
month, this correspondent 
learned from the committee 
secretary last week.

Since the first of this year, 
when the committee launched 
its campaign for funds to buy 
equipment for a cancer insti
tute in Lithuania, nearly fifty 
thousand dollars has been rais
ed by American Lithuanians.

—o—
Raising such a sum in a pe

riod of five months is a re
markable job, considering, that 
at the same time, branches of 
The Committee to Aid Lithua
nia throughout the country 
were also busy in collecting 
clothes and other essentials for 
shipment to Lithuania. The re
sults of the campaign are even 
mare remarkable in that the 
pro-Nazi Lithuanian press con
ducted a broad smear 
paign against the drive.

Anthony Bimba, who 
winter toured Lithuanian
representative of The Commit
tee to Aid Lithuania, was espe
cially singled out by the pro
fascist gutter - snipes. They 
made him a target of their ly
ing attacks in an effort to dis
courage American Lithuanians 
from contributing to a humani
tarian cause.

—b—
The overwhelming generous 

response of American Lithua
nians is the answer to the ene
mies of democracy here and 
Lithuania. Let them beat their 
breasts, let them rave and ma
lign. American Lithuanians have 
the intelligence to recognize a 
worthy cause.

—0—
Originally the committee had 

set itself a goal of $50,000. It 
is ■ estimated that by the time

the drive winds-up at the end 
of July, American Lithuanians 
will have contributed an addi
tional sum of $25,000, bringing 
the total sum to $75,000. Bra
vo !

cam-

—o—
And what can you anti-de

mocratic Lithuanians say you 
have done for the people of 
Lithuania? You, who have shed 
false tears and pray for its re
turn to the “happy days” of 
Smetona, lift not one finger to 
aid the people of Lithuania!

—o—
As you read this, sessions of 

the LDS Seventh National Con
vention are being held in the 
Hotel Gardner in Boston. Dele
gates from branches all over 
the country a~re in attendance. 
They are considering plans to 
build the youngest and largest 
American Lithuanian youth in
clusive fraternal organization 
in the country.

Possibly you are an LDS 
member and are aware of the

last' convenI’on taking place in Bos- 
' ton. But then again maybe you dS d , 11*i are not a member and are in- 
terested in the organization. If 
you aren’t a member, and wiąh 
to join, get in touch with your 
local branch. We’re sure you 
find it worth while.

—o—
Patrons of Lithuania may be 

interested to know that under 
the five year plan Soviet Lith
uania will try to achieve a 
school attendance of 390,000 
students by 1950. The plan also 
includes increasing the 
of schools to 3,369 by

Under the Smetona 
only 26,000 attended 
schools. Figures of high school 
attendance are not available, 
but together it is doubtful if all 
students numbered even a third 
of those attending schools in 

: Lithuania today.

Utenos Miesto 
Atstatymas

number 
1950.
regime 

primary

Rašo J. SENKUS.
Nors Utenos miestas ne

buvo karo veiksmų arena, 
nebuvo jame kariniu objek
tu, vokiškieji grobikai su
bombardavo ir sugriovė 
miestą. Buvo sudegintas 
malūnas, nukentėjo pieni
nė, kooperatyvo sandėliai ir 
kt.

Praėjus i 
atkuriamos tarybinės įstai-' 
gos, buvo pradėtas svarbes- mia ir privačią iniciatyvą, 
nių pastatų atstatymas bei suteikiant paskolas ir para- 
ajremontavimas. Utenos mą miško medžiaga gyvena- 
mieste atstatyta 13 pasta
tų, 718 kvd. metrų gyvena
mo ploto, kapitaliniai atre
montuoti 68 pastatai. (3700 
k v. metr.) u

Atremontuota pirtis ir'sakus ir žymiai išaugs, pra- 
vandentiekis. Atliktų dar- šokdamas prieškarinį lygį, 
bų vertė 1945 m. viršija 2 
milijonus rublių.

1946 m. numatyta atsta
tyti eilę namų ir statybos: 
darbams paskirta 2 mil. ru
blių.

Projektuojama 1946 m. 
Basanavičiaus - Putvinskio Į 
gatvių kampe pastatyti pa-; 
minklą žuvusiems Raudo
nosios Armijos kariams.

Bus pastatyta vandens jė
gainė ant Vyžuonų upės 
110 Ps. Jėgainės statyba at
sieis 282,000 rubl.

Prie statybos jau vežama 
medžiaga ir nupirktos tur
binos. Užbaigus statybą, jė
gainė duos šviesą Utenos 
miestui.

Be to, ketvirto penkmečio 
plane numatyta statyba pa
talpų apkoopsąjungai, Aps.

Vykd. Komitetui ir kt. įs
taigoms.

Šiuo laiku yra ruošiamas 
Utenos miesto išplanavimo 
projektas, pritaikant pa
grindiniams urbanistikos 
reikalavimams ir Utenos 
miesto (kaip apsk. centro) 
perspektyvinėms p 1 etimosi 

mūšiams, buvo galimybėms.
Vyriausybė taip pat re-

mųjų namų statybai.
Ketvirtojo penkmečio me

tu, tarp kitų, ir Utenos mie
stas pašalins vokiškųjų gro
bikų padarytus liūdnus pėd-

• Prez. Trumanas sako kon
gresui savo streiklaužiškąję 
prakalbą. Visam darbininkų 
judėjimui greit ir energingai 
paskelbus. kovą, tas biiius dar 
nepriimtas.
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LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENI 
JIMO PRAEITIS IR ATEITIS

LDS Prezidento Rojaus Mizaros Pranešimas, Padarytas 7-tajam Seimui, 
birželio 10 d. Hotel Gardner, Boston, Mass.

Gerbiamieji 7-tojo Seimo Atstovai!
Praėjo ketveri metai, Lai mes buvome su

skridę į 6-tąjį LDS Seimą Chicagoje. Tieji, 
metai praūžė su audromis ir prekūnijomis, ko
kių žmonijos istorija ligi šiol nebuvo mačiusi. 
Siautė žiaurusis karas, į savo baisų sūkurį 
įtraukęs ir mūsų kraštą, sukaupusį savo pajė
gas fašistinės ašies valstybėms sumušti.

Kaipo demokratinė ir patriotinė fraternalė 
organizacija, mūsų Susivienijimas aukojo vi
sas savo galimas jėgas mūsų kraštui padėti 
juo greičiau priešą nugalėti ir grįžti taikian 
gyvenimam Apie 1000 mūsų jaunų vyrų (ir 
tūlas skaičiui moterų) vilkėjo karinę unifor
mą, tarnaudami ginkluotose krašto pajėgose 
ir didvyriškai kovodami civilizacijos ir kultū
ros priešą, fašizmą. Virš 20 jų garbingai kri
to mūšiuose ir šiandien ilsisi Afrikos bei Eu
ropos plotuose ar kur nors Ramiojo Vandeny
no gelmėse.

Tūli mūsų LDS nariai ginkluotose Dėdės 
Šamo pajėgose buvo pasiekę kapitonų ir lei
tenantų laipsnius; tūli jų buvo saržentais ir 
korporalais; tūli buvo ir sugrįžo eiliniais ka
reiviais. Bet tai mums nesudaro jokio skirtu-

- mo. Mūsų Susivienijimas/ kaip motina savo 
vaikus, iškėstomis rankomis džiaugsmingai pa
sitinka kiekvieną grįžusį, gerai žinodamas, jog 
visi lygiai atliko frontuose savo pareigas, ne
padarydami gėdos nei sau, nei savo Susivieni
jimui !

Broliškai sveikindami visus mūsų kovūnus, 
laimingai grįžusius iš karinių prievolių, po
draug lenkiame galvą prieš tuos, kurie nebe
grįžo, iškilmingai tardami: Amžina atmintis 
jums, brangūs draugai,—jūs savo gyvybę pa
aukojote už mūsų visų bendruosius reikalus!...

Gražiausias garbės paminklas karo frontuo
se žuvusiesiems bus pastatytas tik tuomet, jei 
nereikės naujiems milionams paaukoti savo 
gyvybę karo liepsnose, kaip milionai paaukojo 
antrąjame pasauliniame kare. Mes, kaipo fra- 
ternalio Susivienijimo nariai, kaipo karšti tai
kos ir ląisvės mylėtojai, be abejo, betarpiškai 
statysime tąjį paminklą, budriai stovėdami 
taikos reikalų sargyboje ir energiškai kovoda
mi prieš visokius pasikėsintojus, besimojan- 
čius įtraukti žmoniją į tretįjį pasaulinį karą!

Kai mūsų rinktiniai vyrai grūmėsi su prie
šu karo frontuose, tai mes, pasilikusieji namie, 
taipgi nemiegojome. Mes rūpinomės Susivie
nijimo palaikymu ir tvirtinimu. Mes stiprino
me karines krašto pastangas, naminį frontą, 
aukodami Raudonajam Kryžiui savo kraujo, 
remdami medžiaginiai ir moraliai visokias ka
rui palaikyti įstaigas, sunkiai ir ilgas valan
das dirbdami karinėse pramonėse ir pirkdami 
karo bonus..

Iš viso LDS karo bonų supirko $483,690.90 
‘■^vertės! Tai graži suma tokiai, palyginti, nedi

delei organizacijai!
Mūsų Susivienijimo narįąi su artimaisiais 

savo draugais sudėjo (karo bonais) $850,000 
dviem bombanešiams pastatyti. Ir jie buvo pa
statyti ir sekamai pavadinti: (1) Association 
of Lithuanian Workers, ir (2) Lithuanica 
Dashing Star. Netenka nei sakyti, kad mūsų 
pastatytieji bombanešiai nukirto ne vieną 
šistą!

šeštasis mūsų Seimas, kaip žinote, buvo 
siūlęs visuotinam LDS narių nubalsavimui
manymą, kad nariai apsidėtų nepaprastomis 
mokestimis, iš kurių būtų apmokėtos visų ka
rinėse krašto pajėgose tarnaujančių mūsų na
rių mokestys į Susivienijimą. Sumanymas 
daugumo balsų buvo atmestas, tačiau tiek 
Centras, tiek mūsų apskritys, tiek kuopos da
rė viską, kad tarnaujančiųjų karinėse krašto 
pajėgose mūsų narių mokestys būtų Susivie
nijimui sumokėtos, kad nei vibnas narys dėl 
nesumokėjimo jo mokesčių nebūtų iš Susivie
nijimo pašalintas.

Be kitų atliktų darbų, mūsų Susivienijimo 
nariai, beje, energiškai padėjo ir tebepadeda 
nacių sugriautai ir apiplėštai jų tėvų žemei, 
Tarybų Lietuvai, atsistatyti. Jie tai darė ir te
bedaro aukodami pinigais, rūbais ir kitokiais 
daiktais Lietuvai Pagalbos Teikimo Komite
tui, kuris dalykus renka ir siunčia tiesiog Lie
tuvon.

Dabar kiekvienam aišku, kaip teisingai ir 
išmintingai mes pasielgėme Chicagos Seime, 
nutardami’Septintąjį Seimą šaukti po to, kai 
karas baigsis. Tuomi savo energiją ir finansus 
sunaudojome bendriesiems Susivienijimo ir 
krašto reikalams ir tai visiems išėjo sveikatom

MŪSŲ SUSIVIENIJIME
Praeitųjų ketverių metų bėgyj įvyko tūlų 

permainų Centro Valdyboje. 1942 m. išrink
tasis mūsų sekretorius Jonas Siurba įstojo į 
kariuomenę ir jo vieton Centro Valdyba pas
kyrė Joną Gasiūną, Tiesos redaktorių. Mūsų 
iždininkas, dr. Jonas Kaškiaučius, 1943 m. dėl 
tam tikrų asmeninių reikalų pasitraukė iš savo 
vietos, kurion Centro Valdyba paskyrė Juozą 
Weisą. 1944 m. visuotinu balsavimu LDS na
riai išsirinko naują G. V., ėjusią pareigas per

1946 m.

1943 m.,

Susivienijimas išsilaikė per 
metus finansų ir narių skai- 
Ar mes augome? Pravartu į

fa-

pa- 
su-

CV. paskyrė Matą šolomską, kuris, 
taipgi buvo pašauktas tom pačiom pareigom. 
Po to jaunimą reikalus vedė ir angliškąjį Tie
soje skyrių redagavo jaunimo komiteto ski
riamieji asmenys pamainiui.

Nebuvo lengva mums išgyventi šitie ketveri 
metai, karo laikas. Visur visko trūko, tačiau 
jie buvo išgyventi pasekmingai dėka tam, kad 
buvo glaudi kooperacija ir susiklausymas.
1 Dabar, man atrodo, Centre viskas įėjo į nor
malius bėgius ir mūsą Susivienijimas turėtu 
gražiai žygiuoti pirmyn ir klestėti!

Kaipgi mūsų 
šiuos ketverius 
čiaus atžvilgiu? 
tai žvilgterėti;

Kai dėl narių skaičiaus: Chjcagos Seimo 
metu turėjome abiejuose skyriuose — suau
gusiųjų ir vaikų — 8769 narius.

Su šių metų sausio 1 d. turėjome 8,708 na
rius, bet nuo tos dienos ligi birž. 1 d. įrašėme 
220 naujų narių. Daleiskime, kad per šį laiko
tarpį kelios dešimtys narių išsibraukė ir apie 
tiek pat mirė, tai visvien apytikriai galima pa
sakyti, jog šiandien mes turime 8,829 narius.

Vadinasi, truputėlį paaugome narių skaičiu
mi — paaugome tuomet, kai mažai kas tikė
josi, kad mes galėsim tai padaryti.

Tuo pačiu sykiu mūsų kaimynai - Susivieni
jimai prarado per tą laikotarpį po keletą šimtų 
ar daugiau narių!

Chicagos Seimo metu LDS turtas buvo 
$434,297.94. šiandien gi mūsą turtas siekia 
$667.045.39.

Vadinasi, nors narių skaičiumi mes pakilo
me (ketverių metų bėgyj), palyginti, nedaug, 
turtu per tą patį laikotarpį prabagotėjome net 
suvirs 230 tūkstančią dolerių!

Mūsų investmeptai saugūs. Mūsų fondai 
tvirti. Mūsų solvency šiuo metu siekia virš 
144%,—kur kas daugiau negu kituos lietuviš
kuose Susivienijimuose.

Galima žodis tarti tik dėl mūsų Lėšų Fondo. 
Jis šiandien siekia arti $11,000. Jis vis augo. 
Deja, juomi šis Seimas turi susirūpinti. Atsi
minkime, kad šiandien viskas galvatrūkčiais 
kyla aukštyn, — viskas brangsta. Infliacija, 
kaip kokia pavietrė, apima visą kraštą. Mūsų 
tarnautojų algos, mūsų organo spausdinimo 
lėšos nuolat kyla ir kyla. Jei infliacija dar la
biau prasiplės, tai šis fondas negalės atsilai
kyti. Geriau bus, jei mes šiame Seime, numa
tydami pavojų, surasime būdus Lėšų Fondui 
išlaikyti geramę stovyj.

1944 m. New Yorko valstijos apdraudos (in
surance) department© atstovai buvo atvykę į 
mūsų Centrą pernagrinėti, peržiūrėti mūsų 
knygas, mūsų tvarkymąsi ir patikrinti mūsų 
turtą; viską suradę tvarkoj, palikę kai kurių 
mums sveikų patarimų, jie išvyko. Jų praneši
mą, be abejo, skaitėte Tiesoje.

1942 m. rugsėjo mėn. LDS įsiregistravo Ka
lifornijos valstijoj ir šiandien mes esame re
gistruoti septyniose valstijose. Buvo, yra ir 

. bus daroma pastangai įsiregistruoti ir dar ke- 
letoj valstijų, kur gyvena daugiau lietuvių.

Su visų valstijų, kur'mes esame^registruoti, 
apdraudos depantmentaiš sugyvenome gražiai, 
prieteliškai. Tik vienoje valstijoj (Mass.) pra
eitais metais buvo iškilusių mažų nesusiprati
mų. Centro Valdyba įpareigojo sekr. Joną Ga- 
siūną, įstatų komiteto sekr. Evą Mizarienę ir, 
mane jūivykti į Bostoną ir pasitarti su apdrau
dos, department© viršininkais. Pasitarėme su 
jais draugiškai. Jie nurodė į kai kuriuos ne
tikslumus mūsų konstitucijoj; jie nurodė į tū
lus prieštaravimus tarp mūsų konstitucijos ir 
čarterio. Jie, kitais žodžiais, siūlė mums tai 
suderinti, pataisyti.

Be to, buvome gavę ir iš New Yorko apdrau
dos departmento kai kurių pastabų dėl netobu
lumų mūsų,konstitucijoj.

Visa tai privertė mus, Centro Valdybą, iš- 
naujo perrašyti visą mūsų konstituciją, per
redaguojant ją, sumodernizuojant ir įkergiant 
j on tuos dalykus, kurie buvo gauti iš apdrau- 

, dos departmentų, kurie yra būtini. Mūsų čar- 
teris taipgi perrašytas iš naujo. Visa tai, jūs, 
gerb. atstovai, turėsite skaityti ir svarstyti. 
Jūsų vąliai Centro Valdyba paveda konstitu
ciją priimti ar atmesti. Seimas juk yra pats 
vyrįausis LDS šeimininkas.

Per šiuos ketverius metus turėjome ne vie
ną Centro Valdybos posėdį, kurių kiekviename 
man teko dalyvauti. 1944 m. liepos mėnesį bu
vome sušaukę praplėstą CV posėdį, į kurį kvie
tėme ir pastovių komisijų-komitetų narius, 
taipgi apskričių atstovus ir kitus veikėjus. Tai. 
buvo padaryta dėl to, kad tuomet neįvyko mū
sų Seimas.

Visuomet Centro Valdyba veikė sutartinai, 
harmoningai. Tą patį galima pasakyti ir apie 
visą Susivienijimą: neįvyko jame jokių frak
cijų, jokių kivirčių. Centras kooperavo su na
riais, o pastarieji su savo centru. I

ATSISKIRIANT SU SAVO PAREIGOMIS
• 16-ką metų ištarnavęs Lietuvių Darbininkų

pratardamas kelis žodžius tuo reikalu.
Dvejis metus Susivienijimui ištarnavau vi- 

ce-prezidentu ir pirmininku organizacinio ko
miteto, kuriam buvo pavesta LDS įkurti. Tuo
met buvo patys sunkiausieji mums laikai, nes 
priešai mus puolė, reikėjo labai sunkiai dirbti 
ir daug rūpintis. Mes laimėjome: LDS buvo 
įkurtas.

1932 m. LDS nariai išrinko mane preziden
tu. Nuo to laiko ligi šio seimo (per 14-ką me
tų) ėjau tas pareigas, kaip mokėjau ir galė
jau, nes kas antri metai narių dauguma rinki
muose pareikšdavo iš naūjo man savo pasitikė
jimą, išrinkdami tai vietai.

Prisipažinsiu, kelias nebuvo rožėmis klotas, 
turėjome sunkumų ir painiavų, rimtesnių ir 
mažesnių pavojų, tačiau, vieningai veikdami, 
kliūtis nugalėjome ir mūsų LDS tvirtinome. 
Pirmaisiais heleriais musų gyvavimo metais 
labai kenkė siautusis nedarbas, paskutiniais 
ketvertais metais — kliudė karas. O visvien 
tačiau rfies, veikdami vieningai, pajėgėme Su
sivienijimą auginti, tvirtinti!

Bėgyj 14-kos metų su visais Centro Valdy
bos nariais niekad neturėjau kivirčių;'viską 
dariau, kad tiek mūsų Centre, tiek visame Su- > 
sivienijime viešpatautųbroliškumas ir drau-. 
giškumas.

Per tą laiką teko susirašinėti su šimtais 
mūsų narių; esu pasakęs LDS reikalais daug 
prakalbų ir parašęs namažai spaudoje straips
nių. Visur ir visuomet, tačiau, pabrėžiau: 
šalin tušti ginčai,—tvirtinkame savo Susivie
nijimą!

Gal ne vienas Susivienijimo narys skersa
kiuoja į mane, gal jis ar ji mano, kad aš kuo 
nors, kur nors jam ar jai nusikaltau. Nesijau
čiu tai padaręs, bet jeigu, taip įvyko—atsipra
šau ! *

Kiek tai liečia mane patį, prisipažinsiu, ne
turiu nei vieno LDS nario, ant kurio galėčiau 
pykti.

Teko būti aktyviu dalyviu mūsų Susivieniji
mo gimtuvėse, saugojau jį, kai jis buvo vys
tykluose ir vygėje, padėjau, kiek galėjau, jam 
augti ir tvirtėti, — išsikarianti sau .neginčija
mą poziciją Amerikos lietuvių visuomeninio 
gyvenimo arenoje. Dabar LDS jau užtenkamai 
tvirtas, tvirtesnis už savo kaimynus. Nors am
žiumi jis vos peržengęs 15-ką metų, tačiau jau 
siekiasi neužilgo milijonierium patapti. Jis 
tokiu ir bus!

Stovint Susivienijimo priešaky, tenka išgy
venti ,smagių ir liūdnų momentų. Nesmagiau-* 
sias, prisipažinsiu, darbas, kai tenka pasira
šyti nario pomirtinė blanka. Rodosi, tik vakar 
džiaugeis! jo įstojimu į LDS, jį sveikinai, o 
šiandien, štai, savo parašą dedi, kad artimieji 
gautų jo .pomirtinę!...

Toks jau mūsų gyvenimas!...
Tie iš mūsų, kurie stovėjome LDS prieša

kyj, kai jis kūrėsi, dabar jau 15-ku metų esame 
senesni. Kai kurie jau skaitomės viduram
žiais, kiti net ir tą amžiaus persvarą jau per
šokome. Kurie tučmet buvo jaunuoliai, po 
16-ka, 17-ka metų amžiaus, šiandien jau su
augę vyrai ir moterys. Turime vaikų skyrių, 
iš kurio, persikėlę į suaugusiųjų skyrių, bus 
liauji darbuotojai. Pasirįžkįme gauti dar dau
giau jaunimo!

šis, Septintasis, Seimas privalo būti tuo di
džiuliu veiksniu, kuris išjudintų visus devy- 
nius LDS narių tūkstančius į uolesnę veiklą. 
Vieni turime daugiau organizacinio patyrimo, 
kiti daugiau bendro žinojimo, treti daugiau 
energijos,—sukonsolidūokime visa tai, sutelk
dami rankas ir protus, Susivienijimui stiprin
ti!

Nuoširdžiai dėkodamas visiems LDS na- 
I*

riams už tiek daug kartų pareikštą manimi 
pasitikėjimą, aš tariu:

Tebujoja mūsų Susivienijimas!
ROJUS MIZARA,

LDS Prezidentas.

Detroit, Mich
Pasiųskime į Miesto Tarybą 

Tikrą Kovotoją-Veteraną.
Detroito Miesto Taryboje 

trūksta daugiau negu tarybos 
nario; ten trūksta gerų idėjų ir 
programos kovai už veteranų 
ir Detroito liaudies reikalus.

Tas trūkumas bus užpildytas, 
jeigu mes pasiųsime į tarybą 
kandidatą, kuris jau nekartą 
parodė, kad jis drąsiai kovoja 
už darbo liaudies reikalus,.

Mes, veteranai, karo lauke 
išmokome spręsti ypatą sulyg 
io darbais. Todėl mes remiame 
william Allan kaipo kandidatą 
į Miesto Tarybą.

William Allan kariavo užru- 
bežyje 30 mėnesių ir už atsižy- 
mėjimą Guadalcanal, Bougain
ville, New Guinea ir Philipinų 
salų mūšiuose laimėjo šešias 
žvaigždes.

William Allan yra unijistas 
nuo pat 14-tų’savo metų, čia 
Amerikoj jis savo unijinį vei
kimą pradėjo Duonkepių (Bak
ers) bokale 20-tam, atstovauda
mas šį 'lokalą Wayne County 
Darbo Federacijoj, 
yra narys 
jos, CIO.

William 
alkanųjų
abelnai bedarbių judėjime; jis 
dalyvavo ir demonstracijoj prie 
Fordo (Ford Hunger. March). 
Jis padėjo Detroito darbinin
kams organizuoti unijas ir “sit- 
down” streikus.

šiandieną, grįžęs iš karo, 
Wm. Allan rūpinasi veteranų 
problemomis, iškovojimu jiems 
gyvenamų butų, iškovojimu 
jiems bonų; prieš diskriminaci
ją rasių ar ateivių, už civiles 
žmonių teises.

Štai Jo Programa.
50,000 miesto pastatytų bu

tų veteranams!
Valstijos bonus visiems Mi

chigan© veteranams!
Panaikinimas diskriminacijos 

—apsauga civilių teisių!
Darbai bedarbiams vetera

nams ! ■ •
Sudaužymas juodojo marketo 

—palaikymas žemų kainų!
Už taikų pasaulį per Trijų 

Didžiųjų Vienybę!
Išrinkime William Allan į 

Miesto Tarybą birželio 18 die
ną! Veteranų Komitetas.

Dabar jis
Laikraštininkų Gildi-

Allan dalyvavo tose 
demonstracijose ir

Klaipėda-DidelčsAteities Miestas
Iš Griūvėsią Keliasi 

Miestas.
Prieš metus didvyriškoji 

Raudonoji Armija visiems 
laikams išvadavo iš vokiš
kųjų fašistinių grobikų na
gų seną Lietuvos > miestą ii 
uostą — Klaipėdą, grąžin
dama ją tikrajam šeiminin
kui — lietuvių tautai. Ta
rybinių karių pliekiami, fa
šistiniai barbarai bėgdami 
paliko eibę griuvėsių. Ji j 
sunaikino didžiulę dalį įmo
nių, geležinkelio mazgą, uo 
sto įrengimus, miesto kul 
tūrines įstaigas ir komuna
linį ūkį. Buvo sunaikinta 
36% miesto pastatų. Didelio 
remonto reikalavo ir liku
sieji namai. Bendri hitleri
nių plėšikų padaryti nuos
toliai siekia šimtus milijo
nų rublių.

Jau suėjo metai, kai Klai
pėda gyvena naują tarybi
nį gyvenimą. Per šį laiko
tarpį daug kas pasikeitė, 
bet svarbiausia — ateity. 
. Numatoma įdėti daug dar
bo ir lėšų sugriovimams at
statyti ir tolesniam miesto 
plėtimui, kad Klaipėda su 
savo daugialype pramone ir 
neužšąlančiais jūrų ir upių 
uostais užimtų prideramą 
vietą didžiosios tarybinės 
valstybės liaudies ūkyje.

Į Klaipėdos atstatymą 
kreipiamas didžiulis tarybi
nės vyriausybės dėmesys. 
Tik vien komunalinio ūkio 
ir sąjunginės respublikinės 
reikšmės įmonėms atstatyti 
buvo atleista daugiau kaip 
10 inilijonų rublių. O viso 
per 1945 metus liaudies ūkį 
atstatyti išleista , daugiau 
kaip 20 milijonų rublių.

Greitai Kinta Miesto 
Veidas.

Per praėjusius
darbininkų, inžinierių, tech
nikų ir visų miesto dirban
čiųjų atsidavusiu darbu, 
dideliu ūkinių vadovų orga- 
nizacingumu, daugelis įmo
nių paleista darban ir duoj- 
da gaminių.

Paleista eksploatacijai 
vandentiekio stoties pirmoji 
eilė/duodanti 120 kub. me
trų vandens per valandą. 
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Rašo M. MIKULSKIS

ta per Dangę atidaromasis 
tiltas. Atremontuota dau
giau kaip 3500 m. grindinio 
mieste ir 1500 m. šaligat
vių. Atiduota • naudojimui 
1147 namai su bendru 
2000m2 plotu, atidaryti 3 
viešbučiai, ligoninė, polikli
nika, dvi vaistinės, 3 gim
nazijos ir 5 pradžios moky
klos, kuriose mokosi apie 1,- 
500 vaikų. Veikia 2 kinai, 
dramos teatras ir sporto sa
lė. Be sutrikimų veikia ma
lūnai, kepyklos, parduotu
vės.

metus,

Klaipėda dabar turi tvirtą 
energetikos bazę — atkurta 
elektros stotis, galingiausia 
visoje Tarybų Lietuvoje. Ją 
paleidus visiškai pasikeitė 
vokiečių sugriauto miesto 
veidas. Namai, teatrai, iš 
dalies ir gatvės turi šviesą, 
o įmonės ir statyba gavo 
energiją. Netrukus bus at
statytas dar vienas turbo- 
generatorius 5000 klv. ga
lingumo. Ruošiamasi pa
leisti darban stambiausio 
visoje respublikoje celiulio
zės popierio kombinato pir
mąją eilę. Netrukus bus pa
leista darban antroji lent
pjūvė ir stambaus degtukų 
šiaudelių fabrikas, galįs 
pagaminti 1.5 milijonų per 
parą. Tatai įgalins aprū
pinti degtukų šiaudeliais 
ne tik Lietuvą, bet ir kitas 
sąjungines respublikas. 
Beigianfa atstatyti stam
biausia visoje respublikoje 
fanieros .fabriko pirmoji ei
lė.

Auga -vietinė pramonė. 
“Sirijaus” fabrikas jau da
bar yra pajėgus pagaminti 
per metus 1.5 milijono elek
tros elementų, liejyklos 
“Liejinys” gamyba — 1 to. 
per valandą. Neseniai pra
dėjo darbą 9 įvairios miesto 
pramkombinato dirbtuvės. 
Medvilnės fabrikas “Triny
čiai” jau išdirba per pakai
tą iki 200 klg. verpalų, o 
vilnoniu dirbinių fabrikas 
“Gulbė” išleidžia apie 250 
m. audinių. Trikotažo fab
rikas “Aušra” per pakaitą 
pagamina 70 porų ♦baltinių • 1 • • • TŪT

i jos, muilo ir alaus daryklų 
gamyba.

At.statyti Uostas ir 
Geležinkeliai.

Per praeitos navigacijos 
laikotarpį upių uostas priė
mė ir pasiuntė 9,512 to. 
įvairaus krovinio. Jūrų uo
stas priėmė didelius trans
portus prekių. Šiais metais 
uostų prekių apyvarta žy
miai padidėjo.

Didelis darbas atliktas 
atstatant geležinkelio maz
gą. Įvesta į eksploataciją 
garvežių bei vagonų dirbtu
vės (depo), atstatyti sto
ties pastatai ir dirbtuvės. 
Nuo pereitų metų lapkričio 
15 dienos atidarytas tiesio
ginis keleivinių traukinių 
susisiekimas Klaipėda - Vil
nius.
Klaipėda — Stambiausias 
Respublikos Žvejybos ir 

Žuvies Pramonės Centras.
Ilgai netrukus ekonomi

niame miesto gyvenime pir
maujančią vietą užims nau
ja ūkio šaka — žuvies pra
monė. Klaipėda bus pavers
ta didžiuliu aktyvios jūrų 
žvejybos ir žuvies apdirbi
mo centru. Bus sukurtas 
galingas žvejybos laivynas, 
sugebąs išeiti į plačiąsias 
Baltijos ir šiaurės jūrų er
dves. Jau sudaromas mažo 
tonažo (motorinių valčių, 
kuterių) žvejybos laivynas. 
Neseniai grąžinta 40 žvejy
binių motorinių valčių ir 
kuterių, vokiškųjų grobikų 
nudangintų į Švediją. Teks 
atlikti sudėtingus darbus, 
iškeliant iš j 
apie 200 žvejybinių laivų, 
kuriuos paskandino vokie
čiai. Bus pastatytas didelis 
konservų fabrikas, du žu
vies apdirbimo fabrikai, at
statyta laivų statykla su 
plačiuoju jos ūkiu. Stato
mas žvejybos uostas, atida
romas žuvies pramonės 
technikumas.

Kartu su Klaipėdos pra
monės, transporto ir komu
nalinio ūkio atsikūrimu 
smarkiai didėja ir miesto 
gyventojų skaičius. .Vien tik 
per vieną praeitų metų 
gruodžio mėnesį atvyko per

Philadelphia, Pa
Popiežiui Striokas

Birželio 1 d. The Bulletin 
rašė, kad Italijos popiežius 
buvo susirūpinęs balsavimais. 
Jis išvarė visą dvasišką armi
ją balsuoti už karaliaus val
džią. Buvo išvaryti 52 archi- 
vyskūpai, 229 vyskupai, 10,- 
000 kunigų, 500,000 zokonin- 
kų, o visokių davatkų didžiau
sios armijos, kad tik sumušti 
pažangius žmones balsavime. 
Matyt, pats popiežius netiki į 
Dievą. Juk biblijoj yra pasa
kyta, kad be Dievo valios nei 
plaukas ant kūno nekrutės. 
Tai kur Dievulis dingo, kad 
popiežiui pasidarė toks strio
kas, jog prisiėjo visą jėgą mo
bilizuoti, kad tik nelaimėtų 
pažangieji žmonės. O neduok 
Dieve, progresyviai laimės, 
tai ‘popiežius turės daugiau 
poterių kalbėti arba turės ap
leisti Romą ir jieškotis naujos

dugno j vietos, kaip kad Lietuvos ku
nigėliai besiveržią j Ameriką.

Paryžius. — Keturių di
džiųjų talkininku užsieninių 
ministerių pavaduotojai su
sitarė, kiek kariuomenės 
leist turėt Bulgarijai ir 
Vengrijai.

pareiga.Syki apsivest tai 
du sykiu vest tai 
tris sykius vest jau bepro 
tybė.

Rolandų Patarlė.

ko jančiai dirba Klaipėdos 
atkūrimo baruose, ir neabe-

niuos dvejus metus ir. šiame Seime pateikian
čią savo atskaitą.

1942 m. buvo pašauktas kariuomenėn Jau
nimo sekretorius Jonas Ormanas; jo vieton

Susivienijimui jo Centre, niekad nemačiau 
reikalo žodžio tarti apie sąve. Tačiau, baigda
mas savo tarnybą, kurion jūs mane buvote pa
statę, manau, nenusidėsiu organizacinei etikai.

klas 457 km. ilgio, kanali
zacijos tinklas ir atstatyta 
persiurbimo stotis.'Pastaty-

ir bO porų kojinių. Neseniai 
“Maistas” pradėjo gaminti 
dešras ir rūkytos mėsos ga
minius. Didėja konditeri

Tūks£ančiai darbininkų, 
inžinierių, technikų ir me
dicinos darbuotojų pasiau-

Klaipėdoje šaltiniu pradės 
trykšti naujas tikras tary
binis gyvenimas.,
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Antradieni*. Rifelio 11, 1946

Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Sausio 12
Moterų 

tuvos TSR 
skaitlingas

Rodydama “nuo nosies” sunkvežimio vairuotojui, ku- ’ 
ris taikosi pervažiuoti pikieto liniją, Margaret Morgan 
išreiškia visų organizuotų darbininkų pasipiktinimą 
skebais. Jinai remia Int. Printing Pressmen’s & Assist
ants Unija (AFL) jos streike prieš Pacific Press, Los 
Angeles mieste.

o

L.
.votį

Veteranams Patarimai
Pastaba:

Valdžia prašo visų vetera
nų nekeisti bonų į pinigus. 
Mūsų jaunuoliai laikė mūšių 
liniją, dabar svarbu, kad lai
kytų savo bonus, suprantama, 
nebent jei būtinai reikalinga 
bonams iškeisti. C. W. V.

ti. Ji rašo, ar gali prašyti šei
mos paskyrimą savo vyrui?
Atsakymas:

Taip. Pasiųsk rašytą prašy
mą savo CO, pridėk certifi- 
kuotą kopiją vedybos certifi- 
kato ii’ smulkmenišką paaiški-

Klausimas:
Veteranas gavo bedarbio 

mokesčius per 37 savaites ir 
*jo draugai jam praneša, kad 
ta suma bus numušta nuo jo 
bono, kada bus išmokėta. Ar 
tiesa ? X
Atsakymas:

Originaliai, GI Bill taip 
reikalavo, bet priedas, kurį 
Presidentas Truman pasirašė 
gruodžio mėnesį, tą pakeitė. 
Negalima mokesčių numušti. 
Klausimas:

Veteranas praneša, kad jis 
buvo paliuosuotas iš laivyno 
balandžio mėn., 1943 m., ar 
jis gali naudotis GI Bill pa
rų pinimais ?
Atsakymas:

Taip. Jeigu tik garbingai 
paliuosuotas ir ištarnavai 90 
d. arba daugiau. Veteranai 
gali mokintis vienus metus ir 
dar vienus metus už kiekvieną 
metą praleistą tarnyboje. Tas 
liečia ir moteris.
Klausimas:

Veteranas nori žinoti, 
jis, besimokindamas pagal 
Bill gaji prašyti paskolų 
valdžios garantija. 
Atsakymas:

Taip. Jeigu tik 
įstaiga matys, kad 
mokėti paskolą, 
kreiptis
arba kitos 
Klausimas:

Veteranas, 
$1,000 ir tą
Administration garantavo, da
bar suranda, kad pasekmingai 
vesti jo krautuvę, reikia 
$750. Jis klausia, ar gali 
syti kitos paskolos nuo 
džios, pagal GI Billių? 
Atsakymas:

Taip. Valdžia garantuoja 
paskolą arba paskolas iki 
statytos sumos — $2,000. 
Klausimas:

WAC narė ištarnavo
riuomenėje beveik vienerius 
metus laiko. Jos vyras susižei
dė, ir ji turi jį dabar užlaiky-

suvažiavime, 
darbo moterų 
suvažiavimas.

tai delegačių ir veikėjų.
Gaila, kad tiktai į paskutinę sesiją patekau. Gaila, 

kad negirdėjau dviejų dienų diskusijų, kuriose, sako, da
lyvavo keletas desėtkų moterų, šiandien tik kelioms be
buvo proga kalbėti. Iš tų, kurios kalbėjo, buvo galima 
aiškiai suprasti, ką Lietuvos moterys pergyveno per šį 
karą.

Štai viena delegatė sėdi tykiai, paskendus mintyse. 
Kodėl taip nuliūdus? Klausiu jos.

“O kas man beliko? Netekau vyro ir sūnaus. Be- 
likau viena... ”

Ir iš visų delegačių nerasi nei vienos, kuri neturėtų 
panašių baisių nuostolių, skaudžių širdperšą.

Viena klaipėdietė, jauna, skaisti lietuvaitė, papasa
kojo suvažiavimui apie* savo pergyvenimus. Papasako
jo, kaip jinai buvo pastatyta prie sienos su daugeliu 
kitų dėl sušaudymo, kaip visi kiti ’krito nuo kulkų, o ji, 
ant laimės, sukrito tik pašauta ir per visą parą išgu
lėjo tarpe lavonų, kraujuose ir ištaškytose žmonių sme
genyse, bijodama keltis, kad sargai nepastebėtų ir ne
nudėtų! Tik dabar jinai pradedanti atsipeikėti ir vėl 
pasijusti esanti žmogumi.

Pabaigoje sesijos buvome ir svečiai pakviesti pa
kalbėti į delegates, bei jas pasveikinti. Kalbėjo švie
timo komisaras Žiugžda, prezidentas Justas Paleckis, 
komisarų tarybos pirmininkas Mečys Gedvilas, Lietu
vos Komunistų Partijos sekretorius Antanas Sniečkus. 
Man irgi buvo suteikta garbė pasveikinti moterų suva
žiavimą vardu Amerikos demokratinių lietuvių.

Suvažiavimui pasibaigus, vakare, delegatėms buvo 
suvaidintas Dauguviečio parašytas veikalas “Nauja Va
ga.” Labai norėjau matyti šį veikalą vaidinant Lietu-į 
voje, todėl džiaugiausi šia proga. Mat, man išvažiuo
jant iš Amerikos, Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatras 
mokėsi šį veikalą, tai man labai rūpėjo “palyginti.” ži
noma, reikia turėtį^mintyje, kad Vilniuje įį vaidino pro
fesionališki artistai, o mūsiškiai—tiktai mėgėjai. Skir
tumas turi būti labai didelis.

Girdėjau, beje, kad Dauguvietis jau turi parašęs 
ir kitą dramą. Jo veikalas “Nauja Vaga” turi ir turės 
didelio pasisekimo.
Sausio 13

Gaunu pakvietimą dalyvauti Salomėjos Nėries Vardo 
Gimnazijos naujų metų eglaitės iškilmėse. Atsisakyti 
negalima.

Kodėl eglaitė taip pavėluotai? Paklausiau gimna
zijos direktorės. “Ogi todėl”, ji atsako, “kad mergaitės 
buvo paleistos Kalėdų ir Naujų Metų šventėms ir tik 
dabar sugrįžo mokyklon. O taip jos laukė šių iškilmių 
ir pačios viską suruošė!”

(gimnazijos salė taip prisikimšo mergaitėmis ir jų 
tėveliais, jog nė pasijudinti nebuvo galima. Buvo gra- , 
žiu deklamacijų, šokių ir dainų. Buvo graži eglaitė ir 
mergaitėms išdalintos dovanėlės, susidedančios daugiau
sia iš saldainių.

Šiandien atėjo nepaprastas svečias, profesorius Ma
ceika. Nusiminęs, nuliūdęs žmogus. Jis atėjo pa
prašyti “malonės.”

Kokios? Jis turi dukrelę, baigusią medicinos moks
lą, kuri baisiai serga, serga vėžio liga. Taip jis ją my
lįs, ji buvo visa jo viltis! O dabar ji kovoja su mirtimi!

Vargšė serga kaulų vėžiu. Desperatiškai jis ban
do jos gyvybę išgelbėti. Visur kreipėsi, niekur pagalbos 
nesuranda! Bet dar karo metu girdėję kas nors iš jo 
pasitikimų žmonių iš Londono per radiją pranešimą, 
būk Amerikoje koks ten mokslininkas tikrai išradęs 
vaistą nuo vėžio ligos. Kreipėsi jis Maskvon į vėžio ligos 
institutą. Ten nieko apie tai nežiną. Kreipėsi Londo
nan į panašų institutą ir pagaliau Amerikon į garsųjį 
Rockefeller Foundation institutą. Irgi gavęs atsakymą, 
kad nieko nesą panašdus girdėję. Bet, sako profesorius, 
gal toks stebuklingas išradimas ir yra, juk daugelis 
panašių išradimu iš karto net mokslo nebuvo pripažinti. 
Tik vėliau paaiškėjo jų reikšmė ir buvo pripažinti. Gir
di, ant sąžinės nebūsiu ramus, jeigu neišbandysiu visko 
savo mylimosios dukrelės gyvybės išgelbėjimui. Prašo 
jis, kai sugrįšiu Amerikon, pasiteirauti apie tąjį iš Lon
dono paskelbimą apie tą stebuklingą amerikietį ir jo 
išradimą, ir jam tuojau pranešti. ?

Su mielu noru, sakau, mielas drauge, aš tatai pa
darysiu. Bet tai reikės palaukti keletą mėnesių: Pa
kol aš parvažiuosiu, pakol dalykus patyrinėsiu ir paga
liau pakol jums pranešiu. Geriau, štai, mūsų gerbia
mojo ir mylimojo daktaro Jono Kaškiaučiaus adresas. 
Pasiųsk jam kablegramą, paprašyk jo, kad jis apie tai 
patyrinėtų ir praneštų. Žinau, jog jis padarys viską, 
kas tik galima, jums pagelbėti kovoje už jūsų dukrelės 
gyvybę.

Kalbant apie Dr. Kaškiaučių, beje, daugelyje vietų 
užėjau žmonių, kurie yra savo .laiku matę jojo knygą 

| “Darbininkų Sveikata.” Prašo ją jiems atsiųsti, jeigu 
dar mes turime. '^Lietuvoje tokia knyga labai naudinga.

Ir dar viena pastaba apie šį mūsų darbštų, nuošir
dų gydytoją ir visuomenininką. Prieš daugelį metų, 
tuojau po pirmojo karo, gavau laišką nuo savo jauno
sios sesutės. Ji visiškai nebegalinti gyventi. Jos visa 
sveikata esanti visiškai pakrikus. Desperatiškai ‘pra
šo pagalbos. (Bus daugiau.)

Jis pavadintas pirmuoju Lie- 
suvažiavimu. Tai gražus ir 
Dalyvauja virš keturi šim- F -FO-
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HARTFORD, CONN.-
Puikiai Pavyko A. Bimbos
• Prakalbos

2 die- 
pilasi,

Pra- 
susirū-

o ypač 
yra iš- 
apskri- 

ir‘ kiek-

Didi Diena 
Armijos Vyrams!

paskolos 
galėsi at- 
Patariame 

prie vietinio banko
paskolų įstaigos.

kuris pasiskolino 
paskolą Veterans

JEIGU JŪS esate paleistas iš 
Armijos — jei turėjote laipsnj ir 
norite jj išlaikyti — jei jūs turite 
užlaikytinus gimines — tai vei
kite dabar ... Birželio' 30, 1946 
m., yra paskutinė diena, kurią 
jūs galite įstoti į Reguliarę Ar
miją ii’ dar gauti dvi naudingas 
progas... išlaikyti senąjį savo 
laipsnį ir šeimai užlaikymo dalį.

Primokėjimai užlaikytiniems 
jūsų šeimos nariams bus tęsiami 
per visą jūsų tarnybos laiką, 
tiktai jeigu jūs įstosite j Regu- 
liarę Armiją pirm*Liepos 1, 1946 
m.

Jeigu jūs esate paleisti iš Armi
jos ir norite vėl įstoti su senuoju 
savo laipsniu, jūs turite įstoti 90 
dienų eigoje nuo jūsų paleidimo. 
Ir pirm Liepos 1, 1946. Apmąs
tykite. Veikite dabar.

{STOKITE DABA^t ARČIAUSIOJ 
SAU J. V. ARMIJOS REKRU
TĄ VIM O STOTYJ

271 Washington Street 
Brooklyn, N. Y.

A GOOD IOB FOR YOU

CHOOSE THIS 
FINE PROFESSION NOWI
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<!>
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

<♦>

<f>

<♦>

<!>Sekmadienį, birželio 
na, iš pat ryto lietus 
kaip iš kibiro vanduo, 
kalbų komisija labai
pinusi. Jau puse ir po vienos, 
bet lietus dar vis nesustoja,— 
pila ir pila, 
kalbėtojas iš 
jam nesmagu matyti tokį ne
dorą orą. Bet draugas A. Bim
ba sako: “Kas norės išgirsti 
raportą apie Lietuvą, to lie
tus nenubaidys.” Teisingai bu
vo pasakyta. Nuėjus į Kliubo 
svetainę, jau radome apie po
ra šimtu 
pamatę, 
Stojo 
duoti" įvairiais Klausimais, o 
daugiausiai, tai apie Lietuvą, 
apie savo seną kraštą. Po <ke- 
lili minučių pasirodo ant es
trados pirmininkas W. Bra
zauskas, pakviečia publiką 
sėstis. Publikai susitvarkius, 
perstatoma Laisvės Choras pa
dainuoti kelias dainas. Choras 
sudainavo gerai, jis.turi gabią 
mokytoją, energingą moteris-

Jau atvyko ir
New Yorko ir

žmonių. Kalbėtoją 
tuoj aus žmonės ap- 

ir pradėjo “bombar- 
įvairiais klausimais,

Po to perstatomas drg. A. 
Bimba raportuoti apie kelio
nę po Lietuvą. Jis išdavė la
bai įspūdingą ir giliai įdomų 
raportą. Apie 400 žmonių 
taip ramiai užsilaikė laike 
prakalbos, kad nei vienas ne
norėjo pasijudinti, nes bijojo, 
kad nepraleistų bent vieną žo
dį neišgirdęs. Kalbėtojas labai 
puikiai ir aiškiai nupiešė da
bartinį Lietuvos žmonių gy
venimą ir tą baisų sunaikini
mą, kokį mūsų tėvynė turėjo 
ir dar turi kentėti nuo priešo, 
vokiškojo nacio.. Kalbėtojas 
kietai pabrėžė, kad prie žmo
nių žudynių ir prie įstaigų nai
kinimo prisidėjo ir lietuviški 
fašistai, buožių sūnūs ir Sme
tonos tvarkos pasekėjai. Labai 
buvo graudu klausyti, kai kai-' 
bėtojas sakė, kaip • lietuviški 
fašistai milicininkai šimtais 
žmonių varydavo už miesto ir 
tenais juos masiniai žudydavo 
vien tik dėl to, kad jie prita
rė Sovietų - Tarybų Sąjungai, 
arba buvo žydų kilmės Lietu
vos piliečiai. Baisiai buvo 
pikta, kaip kalbėtojas aiškino 
apie lietuviškų fašistų, vokie
čių tarnų gaujas, kurie orga
nizuotai padėjo vokiečiams 
viską sunaikinti, kada jiems 
prisiėjo bėgti iš Lietuvos. Ir 
dabar tie gaivalai, pabėgę Vo
kietijon, bijo grįžti į Lietuvą, 
nes jie žino, kad liaudis jiems 
niekados nedovanos už tokius 
baisius prasikaltimus, kokius 
jie yra papildę, tarnaudami 
naciams.

Antroje savo kalbos dalyje 
A. Bimba faktais parodė, kaip 
plačiai Lietuvoje dabar yra, / •
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skleidžiama apšvieta, 
kiek daug laikraščių 
leidžiama. Kiekviena 
tis turi savo laikraštį
vienas didesnis miestas taip
gi išleidžia savo laikraštį. Lie
tuvybė gyvuoja gražiai. Bet 
kaimo žmogus, paprastas ūki
ninkas, kultūroje dar visai 
mažai tepakilęs, sakė kalbė
tojas. Daug dar reikia moks
lo ir apšvietus, kad nors kiek 
pakėlus Lietuvos žmogaus, 
ūkininko, paprastą gyvenimą. 
Mūsų duodama pagalba per 
LPTK Lietuvoje yra plačiai ži
noma ir labai įvertinama. Kal
bėtojas ragino ir ant toliau 
rinkti ir siųsti drapanas Lietu
von. Kalbėtojas paaiškino, kai 
dabartiniu laiku labai trūksta 
Lietuvoje ligoninių ir primi
nė apie Steigiamąjį Vilniaus 
Tiriamosios Medicinos ir Vė
žio Ligos Institutą. Paprašė 
tam tikslui paaukoti, kiek kas 
gali. Ir tuojaus pradėjo plauk
ti doleriai ant 
betoj as iššaukė 
kiek aukojo, 
suėmė pinigus.

Jonas Vilčinskas užrašinė
jo aukotojų vardus. Į trumpą 
laiką geros valios žmonės su
aukojo $1,812. Mano many
mu, sulyg mūsų - miesto lietu
vių skaičiaus, mes atlikome 
savo pareigas labai gražiai* 
Lietuvos žmonės atmins mū
sų miestą ir tuos, kurie auko
jo.

dar 
pra- 
val-

<!>

<♦>

<!>

estrados. Kal- 
pavardes, kas 
o pirmininkas

Komiteto Narys.

Atlanta, Ga. — Kukluk- 
sai plake negrą veteraną Fl. 
Turnerį.

CLEVELAND, OHIO
DR. L E. LEVY

OPTOMETRIST
Tik dabar sugrįžo iš Armijos 

ir atsidarė ofisą po antrašu:

7917 ST. CLAIR AVE..
(Arti Yale Theatre)

CLEVELAND 3, OHIO.
Telefonas: Express 1244.

Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

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

DEKEN’S OINTMENT CO. 
. P. O.r Box 680, Newark1, N.'J,

* ' * Į

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVI AIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

<♦>

<♦>

<♦>

<♦> )

nu*

ka-

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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 
8TAGG 2-M4S

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai 9 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti, •

1113 Mt Vemon St 2
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Antradienis, Birželio 11, 1946

Perša Pardavinėt Amerikos 
Ginklus Argentinai

Washington. — Amerikos 
karo departmenfas .ragina 
valdžią pardavinėt .Argen
tinai karinius įrengimus. 
W a s h i ngtorio valdininkai 
susirūpinę, kad Argentina 
padarė plačią prekybos su
tartį su Sovietais.

Laski Nori Draugiškumo 
Tarp Anglijos ir Sovietų

London. — Anglų Darbo 
Partijos pirmininkas prof. 
H. Laski sakė, jog draugiš
kumas tarp Anglijos ir So
vietų reikalingas taikai iš
laikyti. Bet jis ragino So
vietus daryti Anglijai nuo
laidų.

4 VENGRŲ OFICIERIAI 
NESMERKTI PAKART

Viena. — Karinis ameri
konų teismas Austrijoj nu- 
smerkė pakart keturis bu
vusius fašistinius Vengrijos 
oficierius ir nuteisė du ven
grų kareivius galėti iki gy
vos galvos. Jie kartu nužu
dė penkis suimtus Ameri
kos lakūnus.

Buenos Aires, Argentina 
—Sovietai pirko 200,000 gal 
vijų odų iš Argentinos.

Kairo. — Egipto valdžia 
pirks iš Amerikos lėktuvų 
stovyklą Egipte ir karinius 
reikmenis bei įrengimus už 
$28,000,000.

Washington. — Surasta, 
jog tomeitės medžiaga gy
do athlete’s foot ligą.

Garden City, L. I. — Gen. 
G. E. Stratemeyer sakė, jog 
atominė priešo bomba 
lėtų netikėtai pasiekt bile 
punktą Amerikoje,

ga

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily
JL

PITTSBURGH, PA
Penkias Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Ponas Edgar Ailes, iš Michigan Steel Products Co., 
pažvelgė per langą ir pamatė narius United Auto Wor
kers, CIO, Lokalo 351-mo, pikietuojant jo namus. De
troito policija areštavo 63 pikietus ir nubaudė juos už 
“drumstimą ramybės.” Unijos viršininkai bylą apeliavo.

A. L. D. L. D. REIKALAS

Pittsburgho SLA Kuopų 
Balsavimai

Pačiame Pittsburgho mies
te randasi šešios SLA kuopos: 
40, 86, 104, 195, 286 ir 353. 
Jose randasi tarpe 400 ir 500 
narių, bet viršininkų ir dele
gatų rinkimuose dalyvavo ma
žiau kaip vienas trečdalis na
rių. Kodėl taip mažai SI;A na
riai yra užinteresuoti SLA 
reikalais? Kodėl toks ūpo nu
puolimas SLA* narių tarpe? 
Kurie dalyvavo balsavime, tai 
dideliu nuošimčiu balsavo už 
tuos kandidatus, kurie yra nu
sistatę prieš priverstiną “kon
versiją.” J vice-prezidentą 
Pittsburgh ietis Dargis gavo 
per visas šešias Pittsburgho 
kuopas tiktai 39 balsus, o cle- 
velandietis žebrys gavo 92 
balsus; į iždininko vietą chi- 
gietis Gugis gavo 32 balsus, 
pittsburghietis Mažukna 96 
balsus; tokia pat proporcija ir 
kiti pažangiųjų kandidatai ga- 

balsų. Reikia pastebėti, kad 
pittsburghietj Dargį balsa- 
tik jo paties kuopa, kurią 

susiorganizavo ir kuriai

bar tie patys tarybininkai da
ro kitokį “skymą.” Tačiau, 
kaip jie “neatpirko Lietuvos,” 
taip jie nepartrauks jokių 
“tremtinių,” nes jeigu kas yra 
kur ištremtas, tai turi pirmiau 
iš tos ištremtos vietos slaptai 
pabėgti, nes tremtinis yra be
laisvis. Tarybininkai vadina 
tuos tremtiniais, kurie laižė 
hitlerininkų batus, smaugda
mi Lietuvos gyventojus. Ir 

pal mosuo
tai tie va
li,” palikę 
hitlerinin

kai to-
t remti n i u s”

VIRĖJAI
STALŲ APTARNAUTOJAI
STALŲ APTARNAUTOJOS

< VYRAI PRIE BUFETO 
DIENINIAI & NAKTINIAI APVALYTOJAI. 
Pilnam ar daliai laikui. Pageidaujama geres
nio tipo darbininkų. Mokama proporcionaliai.

HOWARD JOHNSON
822 Central Ave., Yonkers.

Važiuokit No. 7 gatvekarių nuo Getty Square, 
Yonkcrif, ar No. 3 busu nuo 238th St.
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RANKINIAI PROSYTOJAI
Patyrę prie Vyriškų Koutų.

Taipgi turi but patyrę prte Hoffman Mašinos, 
Kelnių prosijimo.

Kreipkitės J Personnel. 9th Floor.

DE PINNA
2 West 52nd St., N. Y.

(136)

Laiškas iš Lietuvos

MERGINOS
BE PATYRIMO

Išsilavinimui kaipo 
Manageriais prie 

KAIMYNYSTĖJE
DRY CLEANING KRAUTUVIŲ

$30 & KOMISAS 
trumpo pralavlnimo periodo $27. 

VAKACIJOS SU ALGA!
SVEIKATOS APDRAUDA

SPOTLESS STORES
1223 ST. NICHOLĄS AVE.

(Arti 170th St.)
Ar kreipkitės j bi

SPOTLESS STORE

Po

(136)

ALDLD 15-tos 
konferencija įvyko 
d., White Eagle 
Kosciuszko Ave., 
Ohio,
apskrities 
vavo 350 
ja priėmė 
jas:

1. 
si e ms

apskrities 
gegužės 26 
Hali, 8315 
Cleveland,

Delegatų dalyvavo su 
valdyba 31, atsto- 
narių. Konferenci- 
sekamas rezoliuci-

ta nuo bitlerininkų, 
d i narni .jų “tremtini 
Lietuvą, išdūmė su 
kais net už Berlyno, 
kios kategorijos
Pittsburgho tarybininkai norė
tų parsitraukti, čia jie galėtų 
pagelbėti Amerikos tarybinin- 
kams daugiau purvo pilti ant 
Lietuvos valdžios ir kelti su
irutę tarpe Amerikos lietuvių! 
Peikia tikėti, kad Pittsburgho 
lietuviai nesiduos apgaudinėti 
visokiems “skymeriams!”

Montellietė M. Gutauskienė 
gavo laišką iš Lietuvos nuo 
savo sesers (Barboros Gedvilie
nės - Bubliauskaitės) sūnaus, 
J oiio 
apskr.,
Kemeršių 
skamba:

OPERATORES

Gedvilo, iš Kretingos
Kuršėnų valsčiaus, 

kaimo. Laiškas

5 DIENOS — 7 VALANDOS 
Gera proga mokinėm ir patyrusioms

ZEPHYR MILLS, INC.,
COOPERSBURG, PA.

Rytiniai ir popietiniai šiftai.
Linksma Aplinkuma.

Susitaikomi Sandarbininkai.
Ideališkos Darbo Sąlygos.

TELEFONUOKITE 
COOPERSBURG 111.

Dirbtuvė randasi už vieno bloko 
nuo gatvekarių.

DUONOS LINIJOS

Lietuva, šaukė, 
1945 m., gruodžio 
mėn. 23 d.

Cioce!
Neseniai .nustojo patrankos 

dundėti, neseniai kai mus iš
laisvino Raudonoji Armija. 
Dabar mes pradedame po bis- 
kį atbusti iš po karo audros. 
Be abejo, Jums sunku yra įsi
vaizduoti, kas yra karas ir 
kokios pasekmės jo. Bet mes 
tai pernešėm ant savo kailio. 
Mes matėme daug įvairių 

i žmonių karių uniformose, 
jmatėmė vokiečius, francūzus, 

, j suomius,* italus ir ką čia įsvar- 
i Jdinsi visus. Pro mus (per Lie

tuvą) žygiavo visos 
žmonės. Mus gaudė ir vežė į 
Saksoniją, mes maitinome di
džiules armijas, o mums bu
vo uždrausta valgyti ir buvom 
užrištom burnom, gal todėl, 
kad mūsų Lietuva tokia nedi
dukė. Mūsų miestus išdegino, 
žmones 
Šiaulius, 
gražus 
griuvėsių krūvos.
Kuršėnai — ten netvarkingai 
išmėtyti plytgaliai. O mūsų 
žmonės — visoj Europoj jų 
pilna... Gaila, bet ką pada
lysi, kad mes tokie mažiukai. 
Dabar mes pradedam atbusti: 
renkam iš griuvėsių plytas, 
kraunam. Ant 
matų išdygs 
miestai.

Mūsų giminė 
mingai išlikome. Mano fėvai 
abu dar sveiki, tik labiau pa
senę. Labanienė, Paulauskie
nė ir Janauskienė (Elzbieta) 
su šeimomis gyvi ir sveiki. Ma
no brolis vedęs, gyvena Pa
venčiuose gelžkclio stotyje. 
Apsivedė Narutavičiutė iš Pa- 
dvaiskių (netoli Micaičių). Aš 
šiemet baigiau pienininkystės 
technikumą ir esu Šarkės pie
ninėje direktorium, šiaip pas 
mus nieko naujo. Vasario 10 
d. „bus rinkimai į Aukščiau
sią Tarybą ir Tautų Tarybą. 
Rinkimuose aš irgi dalyvau
siu.

Tuo ir baigsiu, nes daugiau 
ko parašyti neturiu. Daug lai
mės Naujuose 1946 metuose. 
Daug laimės ir sėkmės jūsų 
darbe. Lauksiu iš Jūsų laiško.

. Jonas Gedvilas.

*New Yorke praeitą pirma
dienį prie kai kurių kepyklų 
susidarė duonos linijos. Ypa
tingai dirbančioms per dieną 

Lietuvių žinios šeimininkėms susidarė sunku-
įsikūrė uių gauti duonos, buvo išpirk- 
Komi- j ta.

tremtinius” ! I
L. ž., tų į to,

tuojamos metinės pajamos in
dustrijose.

5. Mes pageidaujame, kad 
atominės bombos ir atominė 
energija būtų pavesta kontro
liuoti į tarptautines civilines 
rankas.

6. Mes pageidaujame, kad 
visi prieinami kanalai būtų 
skubiai atidaryti, kad per juos 
būtų galima greitai pasiųsti 
maisto ir drabužių ir kitokių 
reikalingų daiktų alkaniems, 
kad nebūtų tam atidėliojimo.

Rezoliucijų komisija:
P. Boika,
F. J. Madison,
P. P. Radzevičia.
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REIKALINGA MOTERIS
lengvam namų darbui. Biznierių pora ir 
vaikas. Nuolatinis darbas. Guolis ant vietos.

REGENT 4-1102.

v o 
už 
v o 
jis 
“bosauja”...

Dar Vienas “Skymas” 
Pasipinigavimui!

Pittsburgho
praneša, kad čia 
“Tremtinių G e 1 b ė j i m o 
tetas,” kuris kels “tremtinius” ! Stoka susidarė ne visai dėl 
į Ameriką. Sulig L. ž., tų j to, kad duonos trūktų, bet 
“tremtinių” perkėlimas į Ame--kad ji nepadalinama pagal 
riką kainuos $250 už kiekvie- Į reikalą. Dėl to ir juodasis tur- 
ną. Pažvelgus, matosi, jog vi- gus tarpsta ir duona šiaip iš-Į 
sas tas komitetas susideda iš, eikvojama. Ta pačia diena į 
tų pačių tarybininkų, kurie tik'reikėjo pasidairyti pagal bač-] 
neseniai lindo į kišenius pa-Į kas. Jose, kaip ir visuomet, 
vienių ir draugijų, pasipiniga
vimui dėl tarybininkų “bosų,” 
ir už tai jie žadėjo atpirkti 
Lietuvą nuo bolševikų. Jiems 
reikia daug dolerių. Bet 
bar jau nedrįsta eiti po 
pačiu vardu pas pavienius 
menis ir draugijas dolerių 
nauti, nes jie labai negražiai | kiti 
apsimelavo su savo prižadais j būtino maisto ir kitų 
— “atpirkimu Lietuvos.” Da-|iių.
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MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA!

Patyrimo Nereikalaujama. 
Egzaminuoti, atrinkti, lankstyti ir pakuoti. 

LENGVAS, LINKSMAS DARBAS.
LORD CLEANERS & DYERS 

34-69 Collins Place, Flushing, L. I. 
« (138)

Pageidaujam, kad vi- 
būtų lygi proga prie 

be skirtumo tikėjimo 
bei rasės, ir kad būtų priim
tas Fair Employment Practice 
Bilius.

2. Raginame remti prezi
dentą Trumaną prašymo liuos- 
noriai taupyti maistą ir siųs
ti i Europą alkanų pagalbai 
taip ilgai, kol bus reikalas 
gelbėti žmones nuo bado.

3. Reikalaujame kontrolės 
ant maisto. Mes reikalaujame, 
kad būtų aprubežiuota kvie
čių kiekis dėl alaus ir degti
nės gaminimo, ir kad vietoj to 
—būtų naudojama duonai ir 
kitokiam reikalingam maistui. 
Be svaigalų galima apsieiti, o 
be duonos — ne.

4. Mes reikalaujame, kad 
būtų pravesta 65 centų į va
landą minimum, alga ir garan-

KRISLAI

į kišenius pa- kas.
I matėsi gana išmestų vos pra
pjautų duonos 
Reiškia, kas nors 
gų, daugiau negu 
to ir žmoniškumo,

, gu reikia. Pasekmė 
kad, 

šie- į tvarkos,

Europos

tuo

FINIŠERKOS
Patyrusios prie moteriškų sijonų 

ir džiakotų.
TAIPGI PRADINES.

M. SLOAT,
525 7TH A VE.

bakanėlių. 
turėjo pini- 
reikia, pro- 
mažiau ne

reikia. Pasekmė yra ta, 
nesant visuomeniškos 

vieni turi perdaug, 
visai negauna sveikatai 

reik me-

(1M)

MERGINOS
Lankstyti rankšluosčius, egzaminuo- 

uniformas ir sudaryti pakus.
MR. JACKSON

MORGAN LINEN SERVICE, 
484 11 th Ave. (38th St.)
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ti
išgaudė. Jūs žinot 

jau buvo didelis, 
miestas — šiandien 

Kur buvo

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
ir bandys nuversti liaudies 
valdžią, tai ten bus karas.

Azerbaidžano vyriausybės 
premjeras J. Pishevari pareiš
kė, kad jie geriau visi žūtų, 
negu vėl ponų ir kapitalistų 
vergijon pasiduotų. Mes ma
nome, kad Irano valdininkai 
apsimąstys.

5

PIKNIKAS

Entuziastišku sveikinimu nariai Brotherhood of Rail
road Trainmen ir Brotherhood of Locomotive Engineers 
(nepriklausomos) pareiškia paramą unijos tarimui 
skelbti streiką.

Brooklyn. — Eksplozija 
BMT “eleveiterių” linijoj 
buvo laikinai sustabdžius 
elektrinius traukinius pir
madienį iš ryto.

Rengia Dienraščio 
Laisvės Bendrovė

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

sukėlimui Laisvei finansinės paramos. Diena užtikrinimui 
savo dienraščiui ateities.

, Birželio 30-tą dieną II IKf E
Pradžia 2-rą vai. P. M. Baa

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

' i _ err o — . o *

AI III TA II D A H If Betts ir Mas?eth Aves-’ VLIRIUN rfmRl hml.i.,n. y.
Bus nepaprastai graži dainų programa, dalyvaus: *

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

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

šiame dienraščio Laisvės piknike, pasilinksminkite 
ir paremkite savo (įienraštį.

išdegusių pa
liauji namai,

per k ar ą lai-

REIKALINGA NAMŲ DARBININKE
DIENŲ SAVAITE. NUO 9 IKI 4. $25.
TELEFONAS ESPLANADE 7-7517.

(134)

NAMŲ DARBININKE, vienai dienai j sa
vaitę. Linksma aplinkuma. 8916 Bedford 
Ave., Brooklyne, arti Avenue R. Telefonas 
Nlghtttigale 5-3038. (134)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VERPĖJAI
VERPINIŲ SKIRSTYTOJAI

VISIEMS ŠIFTAMS
REGULIARĖ ALGA

NUOLATINIS DARBAS

Linksmos Darbo Sąlygos.

NASHAWENA MILLS,
Employment Office,

BELLEVILLE ROAD, 
NEW BEDFORD, MASS.
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IDEALIŠKA FARMA 
VAKACIJOMS 
Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynės, 

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS 
Tuom viskuom svečiai pilnai naudojasi 

Prašome jsltčmyti, kad su mažais vaikais nepriimsime. 
VIEN TIK SUAUGUSIUS.

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

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

BLOZNELIŲ FARMA
R. F. D. 2, Cauterskill Rd., * Catskill, N. Y.

Tel. Catskill 885F4

Tolstojus ir Dostojevskis 
—du didžiausieji genijai, 
savųjų gabumų jėga jiedu 
visą pasaulį sudrebino, jie
du atkreipė Rusijon nuste
busią visos Europos domę.

M. Gorkis.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas jvyks 
birželio 12 d., 8 v. v., LDP Kliubo, 
408 Court St. Draugai, dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus svarbių 
reikalų aptarimui. — V. K. Sheralis, 
sekr. ' (134-135)

REIKIA 
AUDIMO 

MOKINIŲ
Lengvas, Linksmas Darbas 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Ideališkos Darbo Sąlygos 

Kreipkitės Tuojau
CLARK MIHLS CO.,
CLARK MILLS, N. Y.

(140)

Iš New Yorko (galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.
- .......................

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas jvyks 

birželio 12 d., 7:30 v. v., 103 Green 
St. Draugai, dalyvaukite susirinki
me, nes turime svarbių reikalų apta
rimui. Taipgi, kurie dar nepasimo- 
kėjote į Centrą už šiuos metus, ma
lonėkite dalyvauti, ir pasimokėti. At
siveskite ir naujų narių. — F. Raš
tininkas. (134-135)

1

WINDERS
UŽDIRBA $60 J SAVAITĘ 

AR VIRSAUS
Patyrusios prie rankom mezgimo 

vilnonių mezginių.
40 valandų savaitė. Virfilaikiai. 

Nuolat ištisus metus.
Taipgi daliai laiko ir vakarų darbui.

WOOL TRADING CO., 
628 Broadway, arti Houston St.

. (187)

Niekas tiek nevaržo gy
venimo sriovę, kiek neži- 
nystė. ‘

N. L Lobačevskis, 
paskilbęs rusų matematikas.
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Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

New nloi
Jaunimas Masiniame 
Mitinge Pasisakys 
Prieš Draftą

Amerikos • jaunimo organi
zacija — American Youth for 
Democracy — šaukia masinį 
mitingą tikslu asireikšti prieš 
taikos laiko vef iną 
tarnybą - draftą, 
prieš prez. Truman 
kų konskripciją 
bui. . .

čia taip pat 
publika, suneš 
ninkama.

Jaunimo mitingo progra
moje dalyvaus garsusis daini
ninkas Paul Robeson.. Taipgi 
kalbės Civilių Teisių Kongre
so viršininkas, vienas iš žy
miausių veteranų žmonių tei
sių gynime, d r. Harry F. 
Ward; negrų ir kitų vetera
nų bendros organizacijos ko- 
mandierius Kenneth Kennedy,! 
jaunimo organizacijos (AYD) 
delegatė į Pasaulio Jaunimo 
Kongresą Mollie Lieber, or- 
kestrininkas Count Basie ir ki
ti scenos, filmų, radio žymūs 
žmonės.

Mitingas įvyks šio penkta
dienio vakarą, 14-tą, Manhat
tan Center, New Yorko mies
te. Tikietai 75c ir $1.20.

.Gegužės 31 d. tapo paliuo- 
suotas iš tarnybos laivyne, 
kaipo atsitarnavęs, Feliksas 
Sirgėdas, sūnus Jono ir Jadvy
gos Sirgėdų iš Milltown, N. J. 
Feliksas Sirgėdas laivyne iš
tarnavo virš dvejus metus. Jis 
apsigyveno pas tėvus.

Jonas Sirgėdas
Emilijos Liepienės iš Brookly
no. Sirgėdai yra

Antradienis, Birželio 11, 1946

įsigyvenusi Įstaiga 
Prašo ir Gauna Aukų

BROOKLYNO SUKAKČIAI 
PAMINĖTI SPECIALE 
D. WORKER LAIDA

LENKIJOS REAKCININKAS BOR GAVO 
PRIEGLAUDA PO DEWEY SPARNU

Mead Padėjo Propa
gandai prieš Tarybų 
Sąjungų ir prieš Lenkiją

New Yorko valstijos gub. 
Thomas E. Dewey pažadėjo 
oficiali priėmimą lenkui reak
cininkui gen. Tadeusz Bor- 
Komorowski. Tai tam pačiam, 
kurį Lenkijos ambasadorius 
Oscar Lango pavadino vadu 
tu, kurie atvirai šaukia už tre
čią pasaulinį karą.

generolas visur gauna reakci
nių Amerikos valdininkų šiltą 
priėmimą. Jis dabar trankosi 
po Amerikos miestus su pra
kalbomis, kuriu vyriausia te
ma yra karas prieš Tarybų 
Sąjungą ir už nuvertimą de
mokratinės vyriausybės Lenki-

koje, sakoma,
A m e r i k os vy r i a u sy b ės 
timo jo fašistinių lent

i kių Amerikon, kad tie fašis- 
tuojančių lenkų būriai būtų 
inkorporuoti Amerikos armi- 
jon kaipo “svetimšališki legi- 
jonai.”

Senatorius Glen IL Taylor 
(Idaho demokratas) kalbėda
mas Senato gegužės 4-tą sakė,

kad generolas Bor “atsivežė 
su savimi visą suokalbį senojo 
londoniškio lenkų režimo*.”

Pastebėdamas, kad Valsty
bės Departmentas, “atrodo, 
planuojąs perkelti to asmens 
trupes į Vakarinį Hemisphe- 
rą,” Taylor sakė: “Mes turi
me čionai pakankamai fašistų, 
mūs pačių šalyje, be importa
vimo fašistų iš užjūrio.”

Neigi to pono ar jo būrių 
pageidauja patys Amerikos 
lenkai. Lapelyje, smerkiančia
me Bor’ą už sunaikinimą Var- 
šavos, taipgi už dabartinę., 
prieš-len kišką, prieš-so vietinę, 
veiklą, IWO Polonia Sac iety 

|generolui pasakė:
“Jūs reikalaujate ‘lieti ame-

išgavimas ■ rikiečių kraują už sugrąžini- 
užkvie- mą tavęs ir tavo reakcinės kli- 

Į kos Į galią Lenkijoj. . . Jūs 
i norite, kad mes padarytume 
tą, ko Hitleris negalėjo pada
ryti ...”

Taip Bor’ui atsako patys 
Amerikos lenkai. Tačiau mū
sų gubernatorius Dewey pasi
kvietė jį būti oficialiu valsti
jos svečiu.

sk ei bia- 
0 kad 
vyriau- 
Tarybų

UN Viršininkas Kalbės 
Bronx Mitinge

“Vienas Pasaulis — Susie- 
(įi.įų Draugovė” bus tema, ku
rioje kalbės svečias iš United 
Nations šį antradienį birželio 
11-tą, Socialės Gerovės Tary
bos metiniame
Bronx. Tarybos susirinkimas 
įvyks prievakarį, 1 iki 6:30 
vai. 't'uomi svečiu bus Andrew 
Cordier, United Nations gene- 
ralio sekretoriaus padėjėjas.

Marininkas Bandęs 
Pasiskandinti

Margaret Bergman, 19 me
tų, kolegijos studentė, ' rasta 
u žsism augusi apartmentinio 
namo skiepo, 8215 Britton 
Ave., Elmhurst, L. 1. Ji gyve
no su tėvais tame name. Po
licija spėja, kad jinai pati pa
sikorusį, įkišdama galvą pa
lubėje užrišton kilpon, stovė
dama ant kėdės ir paskui kė
dę paspyrusi.
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New Yorko Universiteto ži
nioje esančiam Bellevue Medi- 
kališkam Centrui siekiama iki 
galo 1947 metų sukelti 15 mi- 
lionų dolerių. Jau surinkta 
$1,700,000 tos sumos.

Tokios sumos sukeliamos 
mūsų amerikinėms senoms 
įstaigoms išlaikyti, gerinti ir 
plėsti.

O randasi tarp lietuviųr to
kių žmonių, kurie dedasi “Lie
tuvos meilės monopolistais,” 
bet nėra dar nė cento davę 
įrengti Lietuvos kapitoliuje 
Vilniuje vėžio ligai tirti ir gy-, 
dyti įstaigą.

Amerikiečiai jau seniai gy
vuojančioms tokioms įstai
goms, nuo karo nepraradu- 
sioms nei vienos plytos, dar 
suaukoja m ii i onus dolerių. Au
koja kas metai, kadangi vi
suomeniškas susipratimas ir 
kultūrinis pakilimas leidžia 
jiems įsvarbinti tokias įstai
gas.

Kada nors ateityje istorikas 
stebėsis ir neatsistebės, kaip 
galėjo lietuviuose rastis tokių 
begėdiškos veislės žmonių, ku
rie ne tik kad patys neparė
mė kare nuteriotos savo tėvų 
šalies, bet dar ir kitiems 
kliudė paremti ją, tuo pat 
kartu taukšdami apie “meilę” 
Lietuvai .

Tikroji meilė, kaip žinia, 
pasireiškia1 pagalboje, kada 
jos reikia, o ne plepėjime.

Birželio 12-tą Brooklynas 
minės 300 metų sukaktį.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker išleidžia 
specialę laikraščio laidą, pri
taikytą Brooklyno 300 metų 
sukakčiai paminėti. Lietuvių 
Komunistų Kliubas nutarė įsi
gyti tos laidos pusantro šimto 
kopijų, paskleisti ją tarp lie
tuvių ir abelnai brooklyniečių. 
Nariai ir visi norintieji gauti 
tos laidos kopiją ar kelias, 
kreipkitės į L. K. Kliubo susi
rinkimą birželio 11-tos vaka
rą arba gaukite vėliau jo pa
talpose, 419 Lorimer St., su
sirinkimų - sueigų vakarais 
arba asmeniškai per 
čius .

kliubie-

LKN.

KOMUNISTAM
Lietuviu Komunistų Kliubo 

susirinkimas Įvyks birželio 11- 
tos vakaro 8 vai., 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Turime prisi
rengti prakalbų ir filmų vaka
rui. Taipgi nariai prašomi su
nešti viską, kiek jau surinkote 
ar galite aukoti patys Daily 
Worker’io fondui. Kliubas šią 
savaitę nori Įteikti $100. Visa 
kliubo kvota yra $600.

Valdyba.

New Yorko politiniuose ra
teliuose karštai diskusuojamą 
senatoriaus James M. Mead 
pasitarnąvimas .dvasiškio Ful
ton J. Sheen aitriai atakai ant 
Tarybų Sąjungos, ta pačia 
ataka taip pat įkandant ir de
mokratinę Lenkiją, būk ją, 
esą, reikią gelbėti nuo “nu- 
k ry ž i a vo j imo. ” K ry ž i avoto j ais, 
žinoma, toje atakoje 
ma Tarybų Sąjunga. 
Len k ij os d e m o k ratin ė 
sybč nekovoja prieš
Sąjungą, tai ir jai puola dalis 
to kryžioko skriamo titulo.

Kas valstijos gyventojams, 
tačiau, apeina labiausia, tai, 
kad senatorius Mead įkalbėjo 
tą bjaurią propagandą į Kon
gresinį Rekordą. Tasai rekor
das išsiuntinėtas jūsų ir mano 
lėšomis — išsiuntinėtas po se
natoriaus Mead teise vartoti 
paštą nemokamai.

šis klausimas iš naujo da
bar garsiai ii’ karštai disku- 
suojamas dėl to, kad New 
Yorko valstijos demokratai 
planuoją nominuoti Mead į 
valstijos gubernatorius ir kad 
tikisi jam gauti darbininkų, 
paramą. Bet toks Mead’o bro
liavimasis su reakcija, jai tar
navimas, n e akstiną darbinin
kus jį remti. Ne visus darbi
ninkai rems, kas pasiūlyta de
mokratų. Pasiūlytieji turi būti 
tikrai demokratiški, ne 
vardo.

praeitą 
liuosnori 

miesto, kuris 
buvo paskelbtas dėl minkšto
sios anglies kasėjų streiko.

Majoras O’Dwyer 
pirmadienį atšaukė 
pritamsinimą 1 1

PRANEŠIMAS
RUOŠIAMAS PIKNIKAS

Dariaus - Girėno Paminklui staty- 
Komiletas ruošia pikniką lakūnų 

paminėjimui 13 metų sukakčiai nuo
skridimo. Pramoga įvyks rugpiučio 
(Aug.) 31 d. Klasčiaus Parke, Mas- 
peth, L. I.

ti

Biznieriai, Skelbkitės Laivėje

□
PRANEŠIMAS

Pranešu visiems savo klijentams, kad aš perkeliu 
savo raštine 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.Vėjas Išpūtė KarštįNuotakų laivui Holbrook su 
789 .jaunamartėmis, jų vai
kais ii* kitais keleiviais artė
jant prie New Yorko, tūlas 
jaunas marininkas persižeg
nojęs, numetęs jį mačiusiom 
trim karo nuotakom bučkius ir 
šokęs į jūrą, šaukdamas: “Su
diev mergužėlės, čia prasiša
lina niekas!”

Tačiau jis neprasišalino — 
kapitonas Lotz įsakė atsukti 
atgal laivą, nuleido valtį 
kitais marininkais, kurie 
šokusį j į išž vej ojo.

MIRĖ

vien iš
R.

58 me-
163

& ašeštadienį ir sekmadienį 
New Yorką buvo užklupusi 
pusėtina kaitra ir sloginanti 
sutra. Net vakare šeštadienį 
vis tebebuvo vi/š 80° karščio 
ir paryčiais sekmadienį nenu- 
puolė žemiau 72. Tačiau pa- 
stiprėjęs vėjas karštį nupūtė, 
prinešdamas visur daug suo
džių. Nupūtė ir buvusią žadė
tą žaibų-lietaus audrą, kuri 
kituose miestuose (up-state) 
pridariusi daug žalos. Sekma-1 
dienio vakarą temperatūra vėl 
nupuolė iki 58 laipsnių.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
• BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarjje Tėri Eyck ir Maujlr Stt. 
BROOKLYN C, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Mikalina Simokaitis, 
tų amžiaus, gyvenusi 
Linwood St., Brooklyne, mirė 
birželio 8-tą. Bus palaidota 
birželio 12-tą, Šv. Jono kapi
nėse. Pašarvota, koplyčioj, pas 
graborių F. W.< Shalins-šalins- 
ką, 8402 Jamaica Ave., Wood-

Valandos:
Grupuojamas! Rinkimams

£
u z

Hotel Bilt-

5

De-

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

S

TEL. EVERGREEN 8-9770
Tel. SOuth 8-5569

Vv

■

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-
esant ir

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

žvilgyje i artėjančius 
gresmanų rinkimus.

Paliko nuliūdime vyrą Jo
seph, gerai žinomą kriaučių, 
dukterį Mrs. Julia Masterson, 
sūnų Victor Semon ir 2 anū
kus.

Moteriškės 
per krautuvės langą 
mynus, padėjęs 
krautuvės plėšiką ir 
zuoti jo suėmimą.
Michael Anzisi kišeniuose būk 
radę tūlų smulkmenų iš Cy 
krautuvės, esančios prie 3rd 
Avė. ir 42nd St., New Yor.ke.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

JSĮ

Walter Kurt Hein,. 29 m., 
nusiųstas į Bellevue ligoninę 
tyrinėti po to, kai jis ą/ėjo į 
teatrą apsirišęs suraišiotais 
blėtiniais sieteliais.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

ilgamečiai
dienraščio Laisvės skaitytojai:

pasižiūrėjimas 
į gražu- 
pamatyti 
sumobili- 
Su imtoj o

fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Apie 75,000 newyorkieciu buvo susirinkę Į Madison Square Parką atsiliepdami 
Į CIO ir kitų vietos unijų pašaukimą stoti i pagalbą gelžkeliečiams, kada priez. 
Trumanas paskelbė laužysiąs jų streiką. Susirinko protestuoti prieš prez. Trumaho 
pasimojimą darbininkus pavergti. Mitingą sušaukė per 1 dieną.

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienj.fi.

į
Kt ’
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Be Pinigų Ne Ilgai Ponausi
George Ross, 61 m., seniau 

gyvenęs 2204 E. 84th St., Chi
cago, sulaikytas kalėjime 
New Yorke dėl mokėjimt) už 
prekes “guminiais” — bever
čiais čekiais. Sulaikyta su juo 
kartu buvusioji Madeleine 
Higgins, 40 m., kuri sakėsi 
gyvenusi Wilcox Road, Conn. 
Jų kambaryje, viešbutyje, po kas4atsakes: 
arešto policija atradusi vietos 
banko čekių knygelę ir f ai-; 
sifikavimo priemones. Jų po-! 
n iškas gyvenimas New Yorke 
be pinigų užsibaigė gale 
mos savaitės.

New Yorko valstijos demo- 
Į kratų organizacijos pirminin
kas Paul Fitzpatrick buvo su- 

I kvietęs apie 200 šios valstijos 
j demokratų ir kitų žymių poli
tikos vadų į pokilį praeito pir
madienio vakarą
more. Užklaustas, kokiu tiks

liu pokilis vykinamas, viršinin- 
. : “Vien tik drau

giškumui.”
Tačiau, tėmytojai spėlioja, 

. ijog tai draugiškumas apčiuop- i< j e e t
. iti įvairius vadovaujančių žmo- pir- i . --v. . ,1 Imu pojūčius ir posūkius at-

kon-

New Yorko Policijos 
partmentas paskleidė 15,000 
lapelių po garadžius, gasoli
nes stotis ir kitas viešas vie
tas, raginant būti atsargiais 
kelyje. Motoristams išdalina
ma 50,000 knygučių.

su
n lį

Atleistas nuo bausmės 
žm ogž u d y stę—nu ž u d y mą j am 
pavestos saugoti mergaitės, 
Jack Turk, 14 metų, tačiau 
nepaleistas namo. Jį siunčia į 
specialę jaunamečiams moky
klą Hawthorne, N. Y. Moky
kla nėra kalėjimas, tiktai tu
rintiems keblumų jaunuoliams 
pritaiko programą. Normališ- 
kai užsilaikančius
suėjus 16 metų amžiaus.

MIESTO TARYBOJE IŠKĖLĖ 
TUBES PROBLEMAS

Julius Gregory, 65 metų 
metų amžiaus, gyvenęs 620 

paleidžia Courtland Ave., Bronx, mirė 
j birželio 9-tą. Bus palaidotas 
| birželio 13-tą, St. Raymond’s 
kapinėse. Pašarvotas Sisto 
Funeral Home, 668 Courtland 
Ave., Bronxe.

Paliko nuliūdime žmoną 
Stellą, 3 sūnus ir dukterį.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius F. W. Shalins — Ša- 
Imskas, 8402 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y.

Birželio 11-tą darbietis New 
Yorko *Miesto Tarybos narys 
iškelia Hudson Tubes strei
kuojančių darbininkų proble
mą. Jis buvo pasižadėjęs pa
siūlyti Miesto Tarybai rezo
liuciją, nupeikiančią Hudson 
& Manhattan gelžkelio firmą 
už tęsimą streiko. Reikalauja 
streiką baigti pridėjimu dar
bininkams po 18 ir pusę cen
to daugiau mokesties.

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKū^AS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

W-- Wf W
■ z ' ADAM V. WALMUS, D.D.S.

DAKTARAS—DENTISTAS

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ave;
prie Chauncey St7 Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

ROBERT. LIPTON, Jeweler 
701-Grand St. Brooklyn, N. Y 
TeL BT. 2-2171 ATDARA VAKARAIS


