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Liaudies masiniai protestai 
paragino Trumaną vetuoti re
akcinį Case bilių. Laikinai tie 
reakcijos pančiai atmesti, bet 
liaudis turi budėti.

Trumano bilius ir kiti sie
kia to paties. Tik masinis 
žmonių saugojimas savo lais
vės galės atimti reakcijai ape
titą užkarti mums fašistinius 
pančius.

★ ★ ★
255 kongresmanai balsavo 

ir prieš Trumano vetavimą ir 
norėjo Case bilių padaryti 
įstatymu. Tas parodo, kad pi
liečiai ateinančiais rinkimais 
turi išmesti iš kongreso visus 
tuos kongresmanus, o jų vie
ton pasiųsti pažangius, demo
kratinius ir laisvę mylinčius 
žmones.

★ ★ ★
Italijoj laikosi į sostą įsiki

bęs tik išperėtas karalius, tuo 
kartu jo pasekėjai pogromus 
daro ir po prievarta nori liau
džiai užkarti monarchiją.

Man atrodo, kad už mo
narchist sukilimus daug at
sako Anglijos ir Amerikos ten 
esanti armijų vadai. Britai, 
prieš Graikijos demokratiją 
naudojo tankus ir kanuoles, 
lėktuvus ir karo laivus. Prieš 
monarchistus Italijoje jie dar 
žodžio netarė.

Ponas H. J. Laski, pirmi
ninkas Darbo Partijos Angli
joj, sakė ilgą kalbą savo par
tijos suvažiavime. Frazių jis 
nesigailėjo. Bet jo tikroji po
zicija — užgyrimas Mr. At
tlee ir Mr. Bevino imperialis
tinės pozicijos, o tie laikosi 
torio Churchillo pozicijos. Ne
laiminga Anglijos darbo liau
dis, kad jos reikalus atstovau
ja toki žmonės!

★ ★ ★
Tarybų Sąjunga jau pirko 

Argentinoj 9,500 tonų sėmenų 
aliejaus, 125,000 kumpius ir 
200,000 belus (pundus) kai
lių. Užmezgus ^diplomatinius- 
ryšius prekyba eis sėkmingai. 
Tarybų Sąjungai reikalinga 
daug medžiagų iš užsienio ir 
ji pirks jas ten, kur jų gaus.

★ ★ ★
Vienas mano prietelis sakė: 

“Bet kaip Sovietai gali už- 
megsti ryšius su fašistų valdo
ma Argentina.” Ką gi pada
rysi, kad Argentinos liaudis, 
kol kas neapsidirba su tuomi 
režimu!

Ką gi tame Tarybų Sąjunga 
gali padaryti? Pasiųsti Raudo
nąją Armiją nuversti fašistų 
režimą? Tokios politikos ji 
nesilaiko! Gi jeigu ji imtųsi 
tokios politikos, tai visi “de
mokratai” stotų Argentiną ir 
jos “civilizaciją gelbėti.”

Dalyj Irano (Persijos) 
Azerbaidžane liaudis likvida
vo baudžiavizmą. Baudžiaviz- 
mas, tai baisus dalykas! Bet 
gi Amerikos ir Anglijos “de
mokratai” stoja ne su Irano 
liaudimi, ne prieš baudžiaviz
mą, bet trukšmą kelia, būk 
tame kalta Raudonoji Armija.

Kada Chinijoj paskelbė 15- 
kos dienų pertaiką, mes rašė
me, kad vargiai reakcininkas 
Chiang Kai-shekas sutarties 
laikysis. Taip ir atsitiko.

Jis paskelbė pertaiką,* o 
tuo pat kartu naujas armijas 
atgabeno į Mandžuriją. Pra
sidėjo dar žiauresni mūšiai! 
Chinijos Liaudies Armijos va
dai sako, kad tol Chinijoj ne
bus taikos, kol ten bus Ameri
kos armija, kuri palaiko re
akciją.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Gen. Michailovičius teisme 
prisipažino, kad vienu sy
kiu jis gavo 5,000 šautuvų 
nuo nacių.
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ITALIJOS EX-KARALIUS JAU PASITRAUKĖ IR PABĖGOfif-

ANGLIJOS MINISTERIS
GRŪMOJA ARDYT 4-RIŲ

DIDŽIŲJŲ VIENYBĘ
Darbiečių Konferencija Užgyre 
Bevino Politiką prieš Sovietus

ITALIJOS PREMJERAS
PASKIRTAS LAIKINIU

VALSTYBĖS GALVA
Nauji Susikirtimai tarp M anar
chistų ir Respublikos Rėmėjų

Bournemouth. — Jeigu 
Sovietų Sąjunga dar nepri
ims Anglijos - Amerikos pa
siūlymų del taikos sutarčių 
su buvusiais Hitlerio paly
dovais, tai Anglija darys 
paskiras sutartis su jais,— 
grūmojo Ernestas Bevinas.

(Savanoriai nacių paly
dovai - bendradarbiai kare 
buvo Italija, Vengrija, Ru
munija ir Bulgarija.)

Kalbėdamas anglų Darbo

Valdžia Turi Viltį 
Išvengt Marininku 
Streiko Šeštadienį

Washington, birž. 13. — 
Trumano valdžios atstovai 
tęsia derybas su CIO mari
ninku unijų vadais ir tikisi 
išvengt jų streiko. Bet jei 
nesusitartų, tai -streikas 
prasidėtų šį šeštadienį.

Valdžia siūlo pamatiniai 
pakelti marininkams ir lai- 
vakroviams algą pusaštuo- 
nioliką nuošimčių. Darbi
ninkų atstovai reikalauja 
20 nuošimčių priedo ir su- 
trumpint darbo savaitę iki 
44 vai. Valdžia stoja už 
56 valandų palaikymą lai
vuose, o po 48 valandų siū
lo mokesnį kaip už viršlai
kį.

KONGRESO KOMITETAS 
UŽGYRĖ BILIONŲ PAS

KOLĄ ANGLIJAI

Washington, birž. 13. — 
Kongreso atstovų rūmo ko
mitetas 20 balsų prieš 5 už
gyre sumanymą “paskolin
ti” Anglijai 3 bilionus 750 
milionų dolerių.

Michailovičiaus
Pasaka Teisme

Belgrad, birž. 13. — Tei
siamas generolas Michailo
vičius, buvęs fašistinių Ju
goslavijos četnikų koman- 
dierius, prisipažino, kad jis 
ir ame^.konų pulkininkas 
McDowell du sykiu tarėsi 
su nacių atstovu 1944 m. 
Bet Michailovičius nupasa
kojo, kad buvę tartasi, gir
di, “tiktai apie vokiečių pa
sidavimą’’ Jugoslavijoje.

Michailovičius .sakė, kad 
jis neturėjęs bendradarbia
vimo sutarties su naciais 
prieš Jugoslavijos patrio
tus - partizanus, bet prisi
pažino, kad jis vedė bendrą 
kovą su vokiečiais prieš 
partizanus. Michailovičius 
teisme net “peikė” tuos sa
vo oficierius, kurie buvo 
susitarę su naciais.

Partijos konferencijoj, Be
vinas užreiškė: “Jokia vie
na šalis neišlaikys manęs 
amžiname karo stovyje (be 
sutarčių) su kitais kraš
tais.”

Tai atviras grąsinimas 
suardyti didžiųjų talkinin
kų vienybę, jei Sovietai 
naujoje Keturių Didžiųjų 
užsieninių ministerių kon
ferencijoje nesutiks su an
glų - amerikonų pasiūly
mais. . Ta konferencija pra
sidės šį šeštadienį Paryžiu
je.

Užtaria Franko
Bevinas pasmerkė suma

nymus, reikalaujančius su
traukyti diplomatijos bei 
prekybos ryšius su Franko 
fašistų diktatūra Ispanijoj.

Darbo Partijos suvažia
vimas didžia balsų daugu
ma užgyre tokią “socialis
tinės” anglų valdžios politi
ką.

Buenos Aires.— Sakoma, 
Paraguayans politika links
ta į Jungt. Valstijų pusę.

Senatas Užtikrina 
Fabrikantų Pelnus

Washington. — Senatas 
44 balsais prieš 29 nutarė, 
kad fabrikantai turi gauti 
ne mažesnius pelnus, kaip 
1941 metais. Senatoriai at
metė valdinį kainų* apribo
jimą dirbiniams, kurių pel
nai neviršys 1941 m.

Chinų Tautininkai 
Sulaužė Paliaubas; 
Puola Komunistus

Nanking, birž 13. — Chi
nijos Chiang Kai-sheko tau
tininkų armija Mandžurijoj 
puola chinų komunistų ka
riuomenę. Tautininkai su
laužė 15 dienų pertaiką su 
komunistais. Chinų komu
nistai ginasi ir atakuoja 
Chiang Kai-sheko tautinin
kus Tsingtao uostamiesty
je, Amerikos marinų cent
re, šiauriniai - rytiniame 
Chinijos pajūryje.

(Daugiau žinių 5-me puslp.)

Amerika Siekia Kontroliuot Kitų Kraštų Atominę Jėgą, 
O Slėpt Savo Atominius Sekretus “Tam Tikrą Laiką”

Washington. — - Senato 
komisija užgyrė Amerikos 
planą atominei jėgai kon
troliuoti kitose Jungtinėse 
Tautose. Tas planas bus šį 
penktadienį pateiktas ato
minei komisijai Jungt. Tau-

Joseph Curran, National Maritime Unijos preziden
tas (kairėj) ir Harry Bridges, International Longshore
men’s ir Warehousemen’s Unijos prezidentas (dešinėj), 
CIO, susitinka su darbo sekretorių Schwellenbach pa
stangose išvengti marininku streiko: Streikas turės pra
sidėti šio mėnesio 15-tą, jeigu pirm to laivų kompanijos 
nebus sutikusios susitarti. Vienu iš vyriausių reikalavi
mų yra 40 valandų darbo savaitė.

BEVINAS NIEKINA ŽYDUS;
ŽADA NEįLElST 100,000 

JŲ Į PALESTINĄ
Bournemouth. — Angli

jos užsienio reikalų minis- 
teris Ernestas Bevinas pa
reiškė anglų Darbo Parti
jos konferencijoje:

“J u n g tinėse Valstijose, 
ypač New Yorke, dabar 
agituojama, kad mes įleis- 
tume 100,000 (benamių)

LDS 7-tojo Seimo Eiga; 
Jaunuolių Konferencija

Telegrama
Boston, Mass., birž. 13.— 

Trečiadienį įvyko Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
septintojo seimo jaunuolių 
konferencija. Jaunuoliai at
laikė dvi savo sesijas. Kon
ferencijoj dalyvavo 6'1 de
legatas, tarp kurių buvo 17 
karo veteranų. Jaunuoliai 
atstovavo 24 savo kuopas.

Konferencijos pirminin
kas buvo Anthony Vasaris, 
sekretorė Emily Klimas.

Kalbėjo daugelis delega
tų, diskusuodami, kaip pa- 
platint mūsų jaunimo judė
jimą.

John Orman, Nacionalio 
Jaunuolių Komiteto sekre
torius, davė platų raportą 
apie veikimą per ketverius 
paskutinius metus.

Ryšiai su Lietuva
Tarp kitko, buvo nutarta 

sumegsti ryšius su Lietuvos 
jaunimu — paprašyti, kad 

tų Saugumo Tarybos. Pre
zidento Trumano ’atstovas 
šioje komisijoje yra Ber
nard M. Baruch.

Kokius pasiūlymus Baru- 
chas duos, bus pilnai pa
skelbta tik šeštadienį. Bet 

žydų į Palestiną. O aš su 
gryniausia intencija sakau, 
jog tai todėl, kad jie (ame
rikonai) nenori perdaug 
žydų NeW Yorke.”

Bevinas pasakojo, kad jei 
būtų priimta 100,000 euro
pinių žydų į Palestiną (pa-

(Tąsa 5-me pusi.)

jie atsiųstų savo delegaciją, 
o Amerikos lietuvių jau
nuoliai pasiųstų savo dele
gatus į Lietuvą.

KOMITETAS
Sekamieji asmenys tapo 

išrinkti į Nacionalį Jau
nuolių ir Veikimo Komite
tą:

Kay Michelson, John Or
man, Matt Sholomskas, Ma
ry Dobinis, Emily Klimas, 
Helen Zablackas, Peter Če
pas, Amelia Burba, Lillian 
Stark, Maxine Matelis, Jose 
Sacal, George Kwain, Lil
lian Gugas.

Antradienio vakare įvy
ko puikus koncertas. Jo 
programoje dalyvavo dau
gelis žymių dainininkų-ių iš 
Chicagos, New Yorko ir 
Massachusetts.

K e t virtadienį paskutinė 
LDS septintojo suvažiavi
mo diena.

Emily Klimas.

pamatiniai pasiūlymai jau 
žinomi iš pirmiau paskelb
to amerikinio plano, kuris 
pagamintas Washingtone, 
vadovaujant Achesonui-Li- 
lienthaliui. O šio plano 
branduolys yra toks:

Roma, birž. 13. — Itali
jos ministerių kabinetas vėl 
mėgino įtikint ex-karalių 
Humbertą, kad apleistų 
sostą. Humbertas pareiš
kė, kad jis dar nesitrauks 
nuo sosto. Tuomet minis
terių kabinetas paskyrė sa
vo premjerą Alcide de Gas- 
perį kaip vyriausią laikinį 
valstybės galvą.

EX-karalius tęsia savo 
pasaką, kad visuotiniuose 
balsavimuose birželio 2 d. 
buvę “klastų.” Sako, aukš
čiausias šalies teismas turi 
pirma patikrint, ar teisin
gai nubalsuota pašalint ka
ralių ir įsteigt respubliką.

Aukščiausias teismas ža
da paskelbt galutinąsias 
balsavimų pasėkas ateinan
tį antradienį. Tuo tarpu 
premjeras de Gasperi su 
savo ministerių kabinetu 
veikia kaip faktinoji res* 
publikos valdžia.

Susikirtimai
Išsiveržė nauji susikirti

mai tarp monarchistų ir re-

Pabėgo Italijos 
Ex-Karalius

Roma, birž. 13. — Buvęs 
Italijos karalius Humber
tas, pagaliaus, išsižadėjo 
sosto ir lėktuvu išskrido į 
Portugaliją, kaip pranešta 
šiuos ž o d žius berašant. 
(Pabijojo, kad neatsitiktų 
taip, kaip Mussoliniui.)

Reakcinis Senatorius 
Reikalauja Pašalint 
Teisėją H. Blacką

Washington. — Republi- 
korias senatorius Bridges 
ragino senatą nutart paša
lint Aukščiausiojo Teismo 
teisėją Hugo L. Blacką. 
Tai dėl to, kad Blackas ba
landžio 12 d. šiemet New 
Yorkė kalbėjo pokilyje Na
cionalio Piliečių Politinio 
Veikimo Komiteto. Tas po- 
kilis buvo suruoštas pa
gerbti velionio prezidento 
Fr. D. Roosevelto atmin
čiai. *

ORAS. — Bus vėsiau.

Amerika ir toliau dirbs 
sau atomines bombas per 
tam tikrą laikotarpį, (ši ša
lis dabar išleidžia 500 milio
nų dolerių atom-bombų ga
mybai per metus.)

(Tąsa 5-me pusi.) 

spublikiečių Romoje, Ta- 
*antoj ir Neapolyje. Tūks- 
'ančiai monarchistų Romo
je demonstravo, reikalau- 
lami išlaikyt karaliaus val
džią. Respublikiečiai puo- 
‘ė monarchistus. Policija ir 
kariuomenė su kariniais 
automobiliais ir tankais iš
blaškė vienus ir kitus.

M o n a r c histai agituoja 
pietinę Italiją atsiskirt ir 
palaikyt karaliaus valdžią.

Jungtinės Valstijos 
Sušvelnino Siūlymą 
Prieš Franko

New York, birž. 13. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos antrinis komitetas 
pirmiau buvo priėmęs šito
kį Australijos delegato pa
siūlymą: Jeigu Franko fa
šistų valdžia dar laikysis, 
tai įteikt visuotiniam Jung
tinių Tautų susirinkimui 
skundą prieš Franko ir pa
ragint visas Jungtines Tau
tas sutraukyt diplomatijos 
ryšius su Franko.

Pareikalavus Amerikai, 
dabar tas komitetas taip 
suminkštino pasiūlymą, kad 
išbraukė paraginimą su
traukyt ryšius su Franko. 
—Visuotinis Jung. Tautų 
susirinkimas atsidarys rug
sėjo 3 d. New Yorke.

u

Anglų Darbo Partija Atme
ta Komunistus

Bournemouth. —z Anglų 
Darbo Partijos • suvažiavi
mas didžiule balsų daugu
ma atmetė Komunistų Par
tijos siūlymąsi prisidėti 
prie Darbo Partijos.

Oficieriai Išvogė Dar 
Daugiau Brangenybių

Frankfurt, Vokietija. — 
Areštavus vieną amerikonų 
kariuomenės majorą ir be- 
kvočiant jį, pasirodė, kad 
jis laikė paslėpęs 40 iki 50 
tūkstančių dolerių vertės iš
vogtų perlų, deimantų ir ki
tų brangenybių. Šie bran- 
gumynai taipgi buvo išvog
ti iš Hesse kunigaikštienės 
palociaus.

(Amerikoj areštuota vie
nas pulkininkas ir WAC’s 
kapitonė už išvogimą trijų 
milionų dolerių vertės bran
genybių iš Hesse palo
ciaus.)

Washington. — Republi- 
konų ir demokratų vadai 
kongrese gamina naują 
streiklaužišką sum anymą, 
panašų į Case bilių, kurį 
prezidentas atmetė.



Antras Puslapis
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Dar Tik Pradžia Laimėjimo
Masiniai darbo unijų ir piliečių protestai paragino 

prezid. Trumaną vetuoti — atmesti antistreikišką, anti- 
darbininkišką Case’o bilių. Mr. Trumanas atsisakė jį 
pasirašyti. Kongrese už prezidento poziciją balsavo 135 
kongresmanai, o prieš 255.

Jeigu būtų reakcinė pusė sudarius du trečdalius bal
savusių, tai Case’o bilius būtų tapęs įstatymu ir be pre
zidento 'parašo. Iš balsavusių jiems stokavo tik 5 balsų. 
Tiesa, 33 kongresmanai susilaikė. Šie balsavimai pa
rodo, kaip galingas ten antidemokratiškas, antiliaudiškas 
elementas! Už Case’o bilių balsavo 159 republikonai, 
96 “demokratai”, kurių tarpe buvo 80 iš pietinių valsti
jų, kur viešpatauja baisi reakciją. Už vetavimo pusę, 
tai yra atmetimą Case’o biliaus balsavo 118 demokratų, 
15 republikonų ir du—Vito Marcantonio—darbo Partijos 
iš New Yorko ir Hull—Progresyvės Partijos iš Wis.

Reakcinė spauda dabar dūksta jau ir prieš Truma
ną. Ji šaukia, kad Mr. Trumanas reikalavo tokio biliaus, 
kad padaryti streikus negalimus, o kada Case’o ir kiti 
kongresmanai bilių paruošė ir pravarė kongrese, tai 
Trumanas atsisakė jį pasirašyti. Turčių spauda jau 
šaukia, kad Mr. Trumanas “išsižadėjo savo pozicijos.”

Bet mūsų šalies laisvę ir demokratiją mylinti pi
liečiai negali nusiraminti ir manyti, kad vetavimas 
Case’o biliaus jau užbaigė reakcijos atakas prieš Ame
rikos liaudies demokratines teises. To dar nėra! .Pat
sai Mr. Trumanas, kalbėdamas į kongreso narius, aiš
kindamas, kodėl jis vetavo Case’o bilių, tuo pat kartu 
reikalavo, kad Trumano bilius būtų priimtas, kaip “lai
kina priemonė prieš streikus.” Gi, Trumano bilius ne
daug kuo skiriasi nuo Case’o biliaus. .Jis tik “švelnina
mas” ir skelbiamas “laikinuoju,” gi pravarius jis galė
tų pasilikti pastoviu.

Kitas dalykas, reakciniai kongresmanai nori išnau- 
jo pravaryti Case’o bilių. Pagal kongreso taisykles jie 
gali pridėti prie jo naujų mažų pakeitimų ir vėl jį pa
teikti, kaipo pataisytą, štai kodėl vetavimas Case’o 
biliaus dar yra tik pradžia Amerikos demokratinės liau
dies laimėjimu. Jeigu Case’o bilius būtų pravarytas, 
jeigu jį būtų Trumanas pasirašęs, tai būtų buvęs užduo
tas mirtinas smūgis mūsų šalies demokratijai, už kurią 
kovojo revoliucionieriai 1776 metais, už kurią kovojo 
visa demokratinė liaudis arti du šimtus metų! Case’o 
bilius, tai buvo pasiūlymas vesti mūsų šalį fašizmo ir 
reakcijos keliu! Taip apibūdino tą bilių CIO vadas Ph. 
Murray, taip pareiškė ir ADF prezidentas Wm. Green, 
taip jį apibūdino visi demokratiškai nusistatę senatoriai,

• kongresmanai ir piliečiai.
Vienas yra aišku, kad reakcininkai nenusiramins. 

Jų spauda gvoltu šaukia, kad prezidentas Trumanas, 
vetuodamas Case’o bilių, būk “sudarė sąlygas naujai 
bangai streikų.” Pelnagrobiai lupa aukštas kainas už 
pragyvenimo reikmenis. Jie viską daro, kad galutinai 
likvidavus O. P. A. ir sudarius sau sąlygas dar dides- 

: niam liaudies apiplėšimui. Jie žino, kad tas privers 
: darbininkus streikuoti, nes prie naujai iškilusių pra
gyvenimo kainų jie negalės iš semi algų pragyventi. To- 

•j dėl turčiai nori įstatymų keliu uždrausti streikus ir 
’ liaudies protestus prieš pelnagrobių sauvalių.

Iš kitos pusės imperialistai siekia pavergti kuo di-
* tižiausius plotus pasaulio. Dar nėra metų laiko, kaip 
baigėsi baisus karas, gi ginklų, amunicijos gamintojai 
ir imperialistai jau atvirai kalbą apie Trečią pasaulinį

įkąrą. Jie žino, kad darbininkai gali tam priešintis, nes 
.liaudis nenori karo. Todėl jie siekia pravalyti įsta
tymus, pagal kuriuos galėtų draftuoti streikuojančius 
1 darbininkus į darbą, taip, kaip jie mūsų sūnus draftuoja 
;į karo tarnybą.

Štai kodėl vetavimas Case’o biliaus neturi sumažinti 
/budrumą. Jeigu mes nusiraminsime, kad viskas jau 
' “gerai,” tai galime nei nepasijusti, kaip papildytas tas 
'patsai Case’o bilius, Trumano bilius arba kitas panašus 
I gali būti pravarytas ir padarytas įstatymu. Demokrajtinė 
;liaudis turi būti laisvės sargyboj! Sargyboj tų idėjų, 
už kurias Amerikos Revoliucijos kovūnai kariavo prieš 
Anglijos karalius ir tironiją! Turi būti sargyboj Jef- 

tersono, Thomas Paine, Patrick Henry, Ab. Lincolno 
ir kitų Amerikos liaudies laisvės tėvų idėjų!

Atminkime, kad tįk nuolatinis mūsų budrumas, pro- 
.testai prieš reakcijos žygius, nuolatiniai raginimai Mr. 
;Trumano, kad jis laikytųsi Roosevelto politikos, padės 
.atremti pasikėsinimus ant liaudies laisvės!

Reakcija visame pasaulyj nusigando to, kad vo
kiškas hitlerizmas ir itališkas fašizmas likosi parblokš
tas. Reakcija dūksta prieš augantį liaudies, demokra
tijos judėjimą, prieš augančią komunistų įtaką ir todėl 
imasi fašistinių priemonių, kad išsilaikyti viešpatavimo 
pozicijose.
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KAS IvA RAŠO IR SAKO THESE ARE THE TIMES
SENIEJI POTERIAI

Pittsburgh© klerikalinės 
Lietuvių Žinios dar vis ne
pavargo, kalbėdamos se
nuosius antirusizmo pote
rius. Jos tvirtina, kad 
“Rusija nori matyti Ameri
ką silpną.” Gi “Sovietų Ru
sijos spauda ir radijo daro 
įvairias pastangas, kad 
sutrukdyti Jungtinių Vals
tybių kongreso programą, 
nuo kurios priklauso šios 
šalies stiprėjimas.” O kas 
blogiausia ir baisiausia, kad 
“Rusija per savo spaudą 
stačiai tyčiojasi iš Ameri
kos” (L. Ž., birž. 7 d.).

Rusijos “griekų,” kaip 
matote, labai daug. Tie jos 
“griekai” labai dideli, tie
siog smertelni. Nereikia 
nė abejoti, kad jeigu L. Ž. 
redaktorius turėtų galios, 
tai Rusiją be jokių ceremo
nijų pasiųstų stačiai praga
ran. Bet, 4<aip visi žinome,- 
visos žmonijos laimė tame, 
kad kiaulė ragų neturi.

Vienas, tačiau, dalykas 
jau seniai aiškus kiekvie
nam protaujančiam žmo
gui, tai tas, kad žmonijos 
laimės ir pasaulio taikos 
reikalas reikalauja glau
daus bendradarbiavimo ir 
draugiško sugyvenimo tar
pe didžiųjų valstybių. Tie 
įtūžę kurstymai prieš Ru
siją ir rusus kenkia tokiam

bendradarbiavimui. Kleri
kalai gi yra uoliausiais ne
santaikos kurstytojais.

PAAIŠKINA JŲ TIKSLUS 
IR SIEKIMUS

Dienraštis Daily Worker 
mano, kad daugelis žmonių 
bijosi komunistų tiktai to
dėl, kad jie jų nesupranta, 
apie juos nežino tiesos, yra 
suvedžioti ir apgauti prie
šiškos propagandos.

Ko gi ištiesų nori ir sie
kia Amerikos Komunistų

“Iš vigų politinių šios ša
lies partijų, komunistai vie
ni kovojo kartu su visais 
darbininkais už pakėlimą 
30 nuoš. algų, ką padarė 
būtinai reikalingų Wall 
stryto pelnagrobiškumas.

“Komunistai buvo pir
mieji persergėti kraštą, kad 
prezidento Trumano admi
nistracija numetė į šiukšly
ną Roosevelto programą, 
kas liečia darbininkus, ir 
jojo užsieninę politiką.”

By Matt Sholomskas

STRIKE - BREAKING as a 
function of government is a 

practice .that is fundamentally 
unfair. It enables management 
to settle labor disputes on con
ditions solely favoring industry. 
It makes it possible for capital 
to side-track labor’s just de
mands. It is a function which 
violates the long accepted birth
right of every American wor
kingman to cease his toil when
ever he regards conditions of

‘’Kas liečia šios šalies rei
kalus,” teigia Daily Wor
ker (birž. 11), “Komunistų 
Partija tiki, kad Amerikos 
darbo žmonės turėtų valdy
ti savo didžiąsias pramones 
ir vesti jas visos tautos 
naudai, o ne naudai ban- 
kierių ir šėrininkų, kurie 
tiktai nusiimą Smetoną, bet 
patys nedirba. Argi tai bū
tų bloga dėl Amerikos?

“Tikėdami, kad darbinin
kų klasė — žmonių daugu
ma — gali ir vieną gražią 
dieną sukurs daug smages
nį ir saugesnį gyvenimą 
Amerikos žmonėms, komu- 
nistai, naturalu, remia 
kiekvieną algų pakėlimą ir 
pagerinimą darbo sąlygų, 
kurias tiktai pajėgia darbi
ninkai iškovoti dabartinėje 
santvarkoje.

Lietuvos Žemes Gelmių 
Tyrimas

LDS 7-JO SEIMO EIGA

Išvadavus Lietuva iš vokiškų
jų grobikų, iškilo uždavinys ne
delsiant atstatyti kaimus ir 
miestus, transportą ir pramo
nę, sugriautus hitlerininkų gro
bikų. Lietuvos geologams teko 
didelė ir garbinga užduotis — 
aprūpinti statybinę pramonę 
vietine mineraline žaliava. Bet 
kaip buvo galima išspręsti šį 
uždavinį, nežinant krašto mine
ralinių resursų, neturint šiuo 
klausimų sistematizuotų, 
kruopščiai apdirbtų geologinių 
davinių! Nuo išmėtytų ir išblaš- 
kitų. archeologinių davinių su
rinkimo ir apdirbimo pradėjo 
Lietuvos geologai darbą, kai tik 
Lietuva išsivadavo iš vokiečių 
jungo.

1945 metų pabaigoje jau buvo 
šio didelio ir

balan-

klodus ir 
fabrikai 

Kuršėnų, 
Marijam-

the job as unsuitable and un
fair.

The injustice of the govern
ment’s role as a strike-break
ing agency is recognized by or
ganized labor throughout the 
country. It is a fact generally 
accepted by the majority of the 
American public.

It would be merely repeating 
a fact that is gaining wider and 
broader recognition throughout 
the nation to add our opinions. 
But among the many similar 
opinions we have read on the 
topic, we liked particularly a 
recent commentary which ap
peared in The Catholic Worker.

—o—
The June issue of The Catho

lic Worker expresses tersely and 
simply its opposition to the go
vernment’s function as a strike
breaker. Perhaps it would be 
well for the anti-labor pen
men of the Catholic “Draugas” 
to read the words of a Catholic 
contemporary. Maybe then 
“Draugas” would not print 
such statements as the follow
ing:

“We would not be 
we were to say that 
labor unions have 
menace to democracy
dom... It is not important 
whether or not strikes are won 
or loss ...”

The Catholic Worker expres
ses quite a different opinion. 
An opinion, which we believe, 
is more compatible with the in
terests of all workers, regard
less of their religion.

wrong, if 
American 
become a 
and free-

Rašo EVA T. MIZARIENĖ
Bankietas Woręesteryje pa

vyko puikiausiai iš visų at
žvilgių. Seimo rengimo komi
sija parūpino busus, kurie ve
žė delegatus veltui į tą gra
žųjį Olympia Parką, kuris 
randasi ant ežero kranto, prie I 
pat Worcester!©.

Worcesterieciai tikrai pri
ėmė mus su atviromis širdi
mis. Pavalgėm puikius pietus, 
kuriuos nešė mums Worceste
rio jaunimas, pasipuošęs Lie
tuvos tautiškais kostiumais. 
Bent aš jaučiausi, kaip kokia
me Lietuvos kurorte prie vie
no iš tų gražiųjų ežerėlių, ku
rių Lietuvoje netrūksta!

Vakaro pirmininkas, d. J. 
Bakšys, iššaukė visą eilę de
legatų ir vietinių išreikšti žo
dį kitą. Pats d. Bakšys yra 
didelis LDS patriotas. Jis ei
na sekretoriaus pareigas di
džiulėje Worcesterio kuopoje 
per 16 metų.

J. Gasiūnas, naujas LDS 
prezidentas, trumpai pakalbė
jo ir iššaukė seną Worceste
rio veteraną P. Plokštį, 72 me
tų senelį, h\ įteikė jam dova
ną, $25 vertės boną, laimėtą 
už gavimą naujų narių LDS 
vajuje. Kiti iššaukti kalbėti • 
buvo sekami: žebraitis, Siur- 
ba, Sacal, šarkiunas, Abekie
nė, Šimonis, Kudurauskas, Va
saris, Andrulis, Petrikienė,- Ol
son, šalaviejus ir Jočionis.

Mizara, kaipo buvęs LDS 
prezidentas per 14 metų, pa
sakė ilgesnę kalbą. Paskiau
sia d. L. Prūseika kalbėjo, 
kuris buvo sutiktas griausmin
gais aplodismentais, nes jau 
seniai lankėsi Atlantiko pa
kraštyje.

Ant pabaigos, Worcesterio 
Aido Choras, vadovybėje d. 
Karsokienės, palinksmino vi
sus su dainomis. Reikia saky
ti, mane tikrai nustebino šis 
choras — dainuoja puikiai. 
Jie davė mifms dainų iš ope
retės “Kada Kaimas Nemie
ga 
dainų 
giai 
mos.

ir dar kelias kitąs. Po 
buvo šokiai ir visi sma- 
linksminomės iki velu-

Trečia Sesija
Antradienio rytą, 9 valan

dą, prasidėjo trečia 
Gardner Plotelyje, 
dar 3 delegatai.

sesija, 
Pribuvo

prie 
Lietu-

Šiandien abi sesijos, trečia 
ir ketvirta, pašvęstos priėmi
mui naujos konstitucijos, ku
rią skaito Eva T. Mizarienė— 
įstatų komiteto pirmininkė. 
Diskusuojame ii* dirbame visi 

i sušilę.
Taipgi, paskirta seimo skun

dų ir apeliacijų komisija iš šių 
draugų: Vešys iš Chicagos, 
Pudimas iš Bridgeport, Conn, 
ir Stanelis iš Bayonne, N. J.

šį vakarą Seimo Rengimo 
Komisija rengia koncertą Bos
tone. Manome, kad koncertas 
bus geras, nes meniškų spėkų 
iš kitų miestų matyti Seime 
nemažai, čia matosi chicagie- 
tės K. Abekienė ir A. Kensta- 
vičienė, S. Kuzmickas, nekal
bant jau apie Bostono ir apy
linkės spėkas.

Prieš uždarymą 4-tos sesi
jos, rezoliucijų komisijos na
rys, J. Sacal, patiekė suma
nymą pasiųsti telegramą pre
zidentui Trumanui prieš Case 
bilių.

galima suvesti 
svarbaus darbo pirmąjį 
są.

Geologijos Komiteto
TSRS Ministrų Tarybos
vos skyrius, per 1 metus dar
bo, šalia grynai organizacinių 
klausimų, išsprendė eilę prak
tiškų uždavinių, iš kurių svar
biausi sekantieji:

Padaryta santrauka esančių 
respublikoje gamtinių statybi
nių medžiagų; parašytas su
vestinis darbas apie Lietuvos 
molynus;

Surinkta, sistematizuota ir 
apdirbta medžiaga apie gręži
mo darbus, kuriuos darė įvairios 

organizacijos (arba senos 
mos) Lietuvos teritorijoje 
visą valstybės egzistavimo

fir- 
per 
lai-

Užbaigtas darbas Lietuvos 
geologinei nuotraukai ištirti.

Gauti paruošiamieji rezulta
tai tiriant Lietuvos vandeningų 
horizontų sluoksnius, tiek prieš- 
ketvirtinius, tiek ir ketvirti
nius, kas turi labai didelę reikš
mę, sprendžiant miestų ir kai
mų geriafhu ir technikiniu van
deniu aprūpinimo klausimą.

Išaiškinti ir perduoti eksplo
atuoti brangūs aukštos kokybės 
gipso klodai Biržų apskrityje ii

smėlynai stiklo gamybai — 
Utenos apskrityje.

Daugelis respublikos plytų 
fabrikų gavo ištirtas žaliavų at
sargas. Vilniaus rajone ištirti 
kalkinių akmenų klodai. Čia jau 
1946 m. dirbs naujas kalkių fa
brikas. Vilniaus apskrityje iš
tyrinėti ir kreidos klodai.

Geologijos Komiteto prie 
TSRS Ministrų Tarybos Lietu
vos skyrius tiktai šių metų pir
mame ketvirtyje detaliai ištyri
nėjo 8 plytinių molio 
6 respublikos plytų 
(“Luiza,” “Dangė,” 
Muraskų, Sargėnų ir
polės) gavo patikimą žaliavos 
bazę, kuri aprūpins visus šiuos 
fabrikus pilnam amortizacijos 
laikui.

Bet geologų darbas Lietuvo
je dar tik prasideda. Jie kol kas 
iškovojo ir paruošė tik išeities 
pozicijas, iš kurių artimiausio
je ateityje prasidės ryžtingas 
krašto požeminių turtų užka
riavimas.

Pirmaisiais naujojo penkme
čio metais geologiniam tyrinė
jimo darbams paskirta beveik 
3 kart daugiau lėšų, negu 1945 
metais. Šios lėšos skaitomos mi
lijonais rublių ir be abejonės 
dešimtimis kartų viršija tas iš
laidas, kurias darė buvusioji 
smetoninė vyriausybė savo kra
što žemės turtams ištirti.

Lietuvos geologų jau 1946 
metais laukia didelis darbas. 
Reikia ištirti nemažiau kaip 20 
įvairių objektų; reikia toliau 
tęsti požeminio vandens tyrimą 
respublikoje ir plačiai išvystyti 
Lietuvos teritorijos geologinės 
nuotraukos pagaminimo darbą, 
be ko negalima vesti moksliškai 
pagrįstą naudingų iškasimų ty
rimą.

Jau pradėti kompleksiniai ty
rimo darbai stambių kreidos 
klodų Skirsnemunės rajone, tu
rint tikslą sudaryti žaliavos ba
zę antrajam cementę fabrikui, 
netoli Nemuno vandens kelio.

Dvi tyrinėtojų partijos pra
dėjo Menčaiskių kalkynų ir Sa- 
blauskių molynų tyrimą, 
kovo mėn. dirba tyrinėtojų 
tija Josios upės klonyje, 
netoli žemės paviršiaus

Here’s the way The Catholic 
Worker sizes it up:

“Strike-breaking is not a 
proper function of government, 
but our government, under pre
sent management, is apparent
ly determined to assume that 
role ... You can’t strike against 
the government. A wonderful 
principle for those who wish to 
prevent the worker from using 
the sole effective tactic he pos
sesses, the withholding of labor. 
That is the basic right to strike, 
and it is a basic right of every 
man employed in industry. 
Without that right labor unions 
would x be useless. Industrial 
management knows this, so it 
convinces public officials that 
they should take possession of 
any industry which is threaten
ed with a strike. The workers 
can then be told that they can
not strike against the govern
ment. It is as simple as that.”

—o—
Meanwhile, The Catholic 

Worker gives its views regard
ing the President’s attitude to
ward labor. Says the Catholic 
labor journal: /

“The President of the'United 
States performed a perfect 
chore of chestnut pulling in his 
handling of the railroad strike... 
There is no room fof doubt that 
he intends to do everything in 
his power to break the threat
ened seamen’s strike. The mew 
Commander in Chief has pro
mised to use the naval forces 

for that

Nuo 
par- 
Čia 

guli
kreida, kuri gali būti išnaudota 
rišamųjų medžiagų gamybai. , 

Lietuvos geologai turi ir per
spektyvinius uždavinius. Arti
miausiais metais reikės patik
rinti Rokiškio magnetinę ano
maliją, ištirti lietuviško karbo-lof the United States 
no ir jūrės anglingumą; ištirti purpose.” 
Kretingos rajono dujingumo 
charakterį; nustatyti mineral i-i 
nių šaltinių, esančių Nemuno;
vidupyje, prigimtį ir kit.

Tarybų Lietuva savo didie-; 
siems statybos darbams privaloį 
turėti plačią tėvyninę vietinę | 
mineralinę žaliavą. Lietuvos že
mės gelmių tyrimas turi svar
biausią reikšmę respublikos 
liaudies ūkio plėtotei, šį darbą 
Lietuvos geologa-i vysto vis pla
tesniu užsimojimū. 

_____ \ . ..—

Mūsų šalis yra ten, 
mums gerai gyvenasi.

John Milton.

kur

i

Kad dasigauti i aukštumas, “jaunas žmogau, dirbk 
ilgas valandas už mažą mokestį ir virš visko—saugokis

Genijus tai vienas nuo
šimtis įkvėpimo ir devynios 
dešimtys devyni nuošimčiai 
prakaito.

Thomas A. Edison.

—o—
How industry has 

in putting over this 
the American people is plain
ly described by The Catholic 
Worker.

“Employers,” says the paper, 
“krtow that today’s circumstan
ces favor them ... The time is 
ripe, from their viewpoint, be
cause acute shortages of the 
things men need, can be blamed 
on strikers, though reduced 
stockpiles of materials are due 
primarily to the most devastat
ing war in historiy. The time is 
ripe becouse men are in an 
irritable, short-tempered state 
of mind, the result of war 
nerves ... Irritated, ill-te’mper- 
ed minds are easy prey for any
one who seeks to play on 
prejudices and appeal to 
narrow self-interest.”

succeeded
hoax on

i

their 
their -

»• ' I'



Penktadien., Birželio 14, 1946 Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

• ■> ^‘WWI M

' )

Trečias Puslapis

Lietuvių Tauta Vieningai 
Pareiškė Savo Valių

(Pabaiga)

Dideliu vieningumu pat
virtindama savo tarybinį 
nusistatymą, lietuvių tauta 
dar kartą pasmerkė bet ko
kias sutriuškintųjų išnau
dotojų, turtuolių klasių lie
kanų pastangas apgaudinė
ti tautą ir kalbėti jos var
du. Šie rinkimai sudavė 
mirtiną smūgį įvairaus 
plauko politiniams avan- 
t i u r i s t a ms, nacionalisti
niams smurtininkams, vo
kiečių batlaižiams, nacio- 
nalžudikams, kurie bandė 
tęsti hitlerinių pakaruoklių 
propagandą. Lietuvių tau
ta nesidavė tos propagan
dos apgaudinėjama ir įgąs
dinama hitlerinės okupaci
jos metu. Vokiečiai ir jų 
pakalikai iš kailio nerda
miesi skleidė begales šmeiž
tų apie bolševikus, apie ta
rybinę valdžią, bet lietuvių 
tautos toji propaganda ne
paveikė. Lietuvių tauta jo
kių bauginimų neišsigando, 
pasiliko savo vietoj, pasi- 
tikėdapia savo tarybine val
džia. Šimtai tūkstančių Lie
tuvos vyrų, kurių jokiais 
vyliais ir gąsdinimais nega
lėjo suvilioti vokiečiai ir jų 
pakalikai, atėjo į Raudono
sios Armijos eiles ir dau
gybė jų narsiai kovojo 
triuškindami vokiečius įvai
riuose frontuose iki pat 
Berlyno. Lietuvos darbi
ninkų, valstiečių ir inteli
gentų didžioji dauguma są
žiningai ir sparčiai ėmėsi 
savo krašto atstatymo dar
bo, atliko daug svarbių val
stybinių uždavinių ir prie
volių. Visa tai jau savai
me liudijo, kaip melagingos 
ir niekšingos buvo liaudies 
priešų lietuviškai - vokiškų
jų nacionalistų provokaci
nės pastangos apšmeižti lie
tuvių tautą, atvaizduoti ją 
kaip neištikimą tarybinei 
santvarkai. Rinkimų rezul
tatai galutinai atrėmė tą 
šlykščią liaudies priešų me
lagystę. Rinkimai parodė, 
kad daugiau kaip 1,208,000 
žmonių balsavo už tarybinę 
santvarką, už komunistų ir 
nepartinių bloko kandida
tus, o tik apie 54,000 balsų 
paduota prieš juos. Tas 
balsų santykis aiškiai paro
dė, kokia menka saujelė yra 
tų, kurie dėl savo klasinių 
sumetimų, dėl turto reikalų 
arba klasinių priešų suvi
lioti pareiškė savo priešin
gumą. Tai yra toji sauje
lė, kuri negali užmiršti ka
daise buvusi visagalė, kuri 
smurtu ir prievarta diktavo 
milžiniškai tautos daugu
mai, o šiandien yra tos 
daugumos nustumta į šalį.

Niekšingieji nacionalžu- 
dikai išbandė visas priemo
nes rinkimams pakenkti. Jie 
ėmėsi biauraus smurto, te
roro, gąsdinimų, šmeižtų ir 
įvairių nusikaltimų. Tačiau 
tos visos liaudies priešų pa
stangos nuėjo niekais. Lie
tuvos darbo žmonės ir da
bar tų smurtininkų bei jų 
grąsinimų neišsigando ir 
vieningai nuėjo balsuoti. 
Rinkimų eiga parodė, kad 
liaudies • priešų buržuazinių 
nacionalistų ir įvairių vo
kiečių pakalikų liekanų vei
kla visos tautos mastu tė
ra tik < pasiutusių musių 
zvimbimas, tėra tik uodų ir 
bimbalų gėlimas. Pergalė 
rinkimuose yra paskutinis 
įspėjimas visiems, kas dar 
bandytų toliau eiti nusikal
timų keliu, kad liaudis ne
pakęs jokių ramaus darbo 
trukdytojų ir įgalina tary
binę valdžia imtis visų prie

monių jos ramybę 
goti.

Lietuvos darbo 
turėjo pakankamai 
įsitikinti, kad visur ir visa
da klydo ir nukentėjo tie, 
kas patikėjo įvairiems per
ėjūnams, kas nepaklausė 
teisingo ir atviro tarybinio 
bolševikiško žodžio. Balsuo
dami už komunistų ir ne
partinių bloko kandidatus 
Lietuvos darbo žmonės bal
savo už galutinį sutvirtini
mą tarybinės santvarkos, 
tos santvarkos, kuri išgel
bėjo lietuvių tautą nuo žu
vimo vokiškoj vergijoj, bal
savo už spartų savo krašto 
atstatymą, už genialiojo 
Stalino vadovaujamą tary
binę taikos politiką, už Ta
rybų Lietuvos šviesią ir lai
mingą ateitį, už savo ir sa
vo vaikų gerovę.

Šių rinkimų svarbiu reiš
kiniu buvo didelis politinis 
aktyvumas, pasireiškęs vi
soj respublikoj. Priešrinki- 
minįai mitingai, pasitari
mai, paskaitos, pasikalbėji
mai apėmė daugumą Lietu
vos gyventojų. Tai buvo 
milijonų įtraukimas į akty
vų susidomėjimą savo tau
tos, savo valstybės reikalais. 
Tuo žymiai prisidėta prie 
buržuazinės ideologijos lie
kanų ir vokiečių okupacijos 
padarinių likvidavimo žmo
nių sąmonėj, prie tarybinio 
sąmoningumo sutvirtinimo.

Nemažas laimėjimas yra 
daugybės aktyvistų iškili
mas ir įsijungimas į politi
nį darbą. Kelios dešimtys 
tūkstančių žmonių dirbo 
kaip rinkiminių komisijų 
nariai, kaip agitatoriai, rin
kimų nuostatų aiškintojai, 
rinkiminių būstinių tvarky
tojai, įdėdami daug meilės 
ir sumanumo į tuos darbus. 
Čia iškilo daug naujų žmo
nių, naujų kadrų, kas labai 
svarbu, imant galvoj tary
binės valdžios masiškumą. 
Ateity bus eilė rinkimų į 
Tarybų Lietuvos valdžios 
organus — į Aukščiausiąją 
Tarybą, į miestų ir apskri
čių Tarybas, į valsčių ir 
apylinkių Tarybas. Ten bus 
renkami deputatais tūks
tančiai aktyviausių ir ge
riausių, darbo žmonių rei
kalams ištikimiausių pilie
čių iš darbininkų, valstiečių 
ir inteligentų tarpo.

Džiugus reiškinys buvo 
aktyvus inteligentijos daly
vavimas rinkimuose. La
bai daug ir gerai dirbo mo
kytojai. Aktyviai rinkimų

apsau-Į kampanijoj per susirinki
mus ir spaudoj pasireiškė 

žmonės! eilė žymių mūsų respublikos 
progos mokslo vyrų, rašytojų, me- 

inininkų. Daug padarė rin
kimų kampanijoj įmonių, 
įstaigų ir mokyklų saviveik-
los rateliai. Tai vis reiški
niai, kurie liudija, kad ta
rybinėj santvarkoj išnyks
ta toji praraja, kuri buržu
azinėj santvarkoj išaugo 
tarp liaudies ir inteligenti
jos. Liaudis gerbia ir my
li savo inteligentiją, nieko 
nesigaili jai, bet nori ir tu
ri teisę reikalauti, kad in
teligentija nesišalintų jos, 
neužsidarytų savo profesi
nių reikalų kiaukute, bet 
būtu visiškai ištikima ir ak
tyvi jos pagelbininkė, tikra 
liaudies inteligentija. Mū
sų inteligentijos aktyvumas 
rinkimuose parodė, kad ji 
vis labiau supranta savo už
davinį — eiti kartu su dar
bo liaudimi, aukoti visas sa
vo jėgas, visus savo sugebė
jimus jos gerovei.

Laimėjimas rinkimuose 
yra didelis. Tačiau, kaip 
moko mus draugas Stalinas, 
negalima ilsėtis ant laurų. 
Reikia a t k akliai dirbti 
šiems laimėjimams užtvir
tinti ir jiems pagilinti. 
P r i ešrinkiminė kampanija 
ir patys rinkimai parodė 
taip pat ir nemaža trūku
mų, kuriuos reikia ištaisy
ti, kad sklandžiau eitų dar
bas ir gyvenimas Tarybų 
Lietuvoje. Dar daug rei
kės padirbėti mūsų krašto 
gerovei ir žmonių politinei 
sąmonei kelti kol pasieksi
me tokių rezultatų, kokių 
yra pasiekusios rinkimuose 
kitos broliškos tarybinės re
spublikos, parodžiusios be
veik 100-procentinį savo 
liaudies vieningumą ir su
sitelkimą aplink tarybinę 
valdžią ir komunistų parti
ją. Netenka abejoti, kad 
ateity to pasieks ir lietuvių 
tauta, sėkmingai vykdyda
ma uždavinius, kuriuos 
prieš mus visus stato į nuo
latinę pažangą vedančioji 
komunistų partija ir drau
gas Stalinas, atskleidęs 
prieš mūsų -tarybinę tėvynę 
naujas didingas suklestėji
mo perspektyvas.

J. Paleckis.

London.— Užsieninis An
glijos ininisteris Bevinas 
įspėjo, kad jo valdžia atmes 
anglų-amerikonų komisijos 
patarimą įleist 100,000 žy
dų į Palestiną.

Italijos žmones nemyli fašistų. Čia matosi dalis Mi
lano anti-fašistų, kurie išvaikė fašistų gaujos mitingų. 
Italijos policija, kurios daugelis viršininkų yra talkinin
kų pastatyti žmonės, atbėgo saugoti, kad kas fašistų 
nepapjautų. Atbėgo, kaip jie sako, “atsteigti tvarkų.”

Apie 200 areštuotų Rochesterio darbininkų bando 
pažvelgti per grotų tarpus. Ištikimai su jais pikietavusį 
šuneli irgi ištiko tas pats likimas. Tačiau visų miesto 
darbininkų solidarumas — Central Trades & Labor 
Council (AFL ir Industrial Union Council (CIO) pa
skelbtas generalis streikas greitai juos paliuosavo ir 
iškovojo miestaviems darbininkams teise priklausyti 
prie unijos. American Federation of State, County & 
Municipal Employes atstovaus juos kolektyvese dery
bose. Republikoniška miesto administracija buvo išme
tusi iš darbo Švaros Department© darbininkus už įsto
jimą į unija.

Nuo Pittsburgh iki
Miami

(Kelionės Įspūdžiai)

žemė čia jau ne to
kia raudona, ji daugiau gelto
na, nederlinga. Saulė skaisčiai 
šviečia ir žemė, rodos, išdegu
si, kažin kada gavusi lietaus. 
Pakelėsi pristatyta daug nau
jų namukų ir dar daug jų sta
to, bet jie tokie mažyčiai, 
kad, tur būt, neturi daugiau, 
kaip po 3 kambarėlius, žmo
nės suvargę, išdžiūvę — tik 
kauliukai, — daugumoj juod- 
veidžiai. Gyvuliai, kaip ir 
žmonės, menkučiai ir neskait
lingi. Medžiai irgi biedni, 
daugiausia pušynėliai, bet to
kie jie biedni! žemučiai, pu
siau pageltusiais spygliais. Ne
smagu ir liūdna darosi važiuo
jant per tokius laukus.

Įvažiuojam į North Caroli
na valstiją. Reginys maždaug 
tas pats. Ant laukų daugu
moje auginama avižos, kvie
čiai ir kur nekur rugiai, kaip 
kur tabakas. Javai nekokie, 
daugumoj jau pribrendę — 
balti, kaip kur jau nupjauti. 
Darželiuose žydi kvietkos 
(Pittsburgho žmonės tik da
bar jas sodina). Čia, matyt, 
jau pats vidurvasaris. Keista 
ir įdomu, kada žmogus pa
mąstai, kokia gamta graži ir 
įdomi. Čia tik prieš keliolika 
valandų buvai, kur Vėsu, drėg
na — pavasaris tik prasideda, 
o po kelių valandų — kur šil
ta, vidurvasaris. Taip, pagal 
šių dienų techniką ir transpor- 
taciją, pasaulis labai greitai 
mažėja, traukiasi. . .

Mano draugė, žiūrėdama į 
tokią aplinkumą ir vėl neri
mauja: taigi, ji sako, žmonės 
kalba apie Pennsylvaniją ir 
Pittsburghą šiaip ir kitaip, bet 
kaip čia žmonės gyvena!? Ir 
vėl ji užspringo. Raminu ją, 
bet širdyje ir pats neramus.

Antradienį, 2 vai. po pietų, 
privažiuojame nemažą mies 
tuką Winston-Salem, N. C. Čia 
stovėsim 40 minučių, valgysiir 
pietus ir mainysim busą. Ka
dangi laiko mažai, tai apu 
koki nors miesto apžiūrėjimą 
nėra nei kalbos. Gyventojai 
matyt, vargingai gyvena, pusė 
ju juodveidžiai. Beje, juo to
liau į pietus, tuo sunkiau su 
Maistu, ypatingai su šviežiais 
vaisiais. Nuo čia važiuosime 
iki Savannah, Ga. (ištark save- 
na). Georgia, pamąsčiau sau. 
Atsimenu, kaip vienas drau
gas, aprašydamas savo įspū
džius iš savo kelionės į Flori
dą ir atgal, Laisvėje rašė: 
Kas nematė pietinių valstijų, 
tas nematė tikrosios Ameri
kos. Įdomauju ir prisibijau,

nes žinau, kad vaizdas bus dar 
blogesnis, o jo, rodos, jau tu
rėjome ir taip gana.

Taip man bemąstant, stai
ga įlėkė mūsų busas į didžiu
lį ežerą ir važiuojame vande
niu . . . Mat, ežeras, kad ir 
platus, gal apie mylia, bet 
negilus, tai viduriu jo iš
piltas kelias, o sėdint kiek to
liau nuo priešakinių sėdynių, 
kelio ir nematyti, rodos, va
žiuojam virš vandens. Perva
žiavus ežerą, važiuojame nuo
bodžiomis pelkėmis, kurios tę
sėsi šimtus mylių. Tai vieto
mis telkšo ežeriukai vandens, 
tai vėl “sausa,” vietomis go
jeliais auga keisti medžiai, 
kuriuos aš pavadinau skaro- 
čiais todėl, kad jie aptraukti 
kokiuo tai stebėtinu mauru, 
lyg kokiomis tai smulkiomis 
šaknelėmis, kurios nutysę nuo 
medžių šakų ir liemens že
myn, maskatuoja po kelius 
jardus, lyg kokie purvini ry- 
zai — skaros; tai vėl gojelis 
biednų pušelių, aptriušusių, 
susikraipiusių . . .

Mūsų busas vis pyška pir
myn tiesiu keliu, kaip styga, 
nieko nebodamas — kam pa
tinka tos pelkės ar ne.

Pagaliau, 6:15 vai. vakare, 
privažiavom Savannah, Ga. 
Na, manom sau: tai jau gal 
pasibaigė tos nuobodžios pel
kės ir nuo Savannah, Ga., jau 
netoli Floridos valstija, čia 
užkandame ir persėdame į ki
tą busą, kuris veš iki Jackson
ville, Florida, į kurį turime 
pribūti 11:49 vakare. Savan
nah Ga., parodė ne tik savo 
skurdą, bet ir griežtą, neapy
kantą ir atskyrimą juodų 
žmonių nuo baltų. Ant tos 
biednos busų stoties parašai: 
Colored Waiting Room, Colo
red Dining Room, ir t.t. Var
das apie stotį, anot to poeto 
wsakio, bujoja, vargas lapo- 
;a, vargas vartuose žydi... 
lūšnelės vos laikosi ant pa
krypusių stulpelių, žmonės, 
laugumoje juodveidžiai, su
vargę ir išrodo alkani. Lipam 
: busą, daug juodveidžių su
sispietę apie buso duris lau
kia, ar liks dar jiems kiek vie
los nuo baltų — užpakalyje 
buso. Baltiem suėjus, įleido 
keletą juodų į galą buso. Jų 
dauguma stovi, nes nėra kur 
sėsti, o prie balto šalę sėst 
Jiems nevalia, nors ir vienas 
baltas tesėdi. Nesmagu ir sun
ku darosi, kuomet matai tokį 
griežtą atskyrimą ir pažemi
nimą . ..

(Bus daugiau).

LAIŠKAS B KUBOS
Drauge D. M. šolomskai!

Ačiū už laiška. Aš žinau, : 
kad jums yra svarbu žinoti 
apie Kuboj lietuvių gyvavimą 
ir progresyvių veikimą. Mes 
skaitome jūsų spaudą ir tams
tos raštus...

Kas dėl mūsų organizacijų, 
tai jos nariais nėra skaitlin
gos, nes Kuboj lietuvių yra 
nedaug, bet tikimės, kad su 
laiku jos bus didesnės. Visi 
lietuviai yra darbininkai, o iš
naudojimas didelis. Tiesa, ne 
visi dar tą supranta.

Pas mus ateina iš Jungtinių 
Valstijų, apart Laisvės ir Vil
nies, dar Keleivis, Dirva ir 
Draugas, žinoma, pastarieji 
klaidina savo skaitytojus, bet 
žinome, kad melagystė turi 
trumpas kojas, tai ir jų ka
pitalistinę poziciją vis dau
giau darbininkų permato. O 
dabar darbininkų susipratimas 
eina daug sparčiau, kaip keli 
metai atgal. Ir kas tiek daug 
meluoja, tai blogiau dėl jų 
pačių. Jau dažnai girdisi iš tų 
lietuvių, kurie skaito tuos me
lus, tokie pareiškimai: “Ne
jaugi tie redaktoriai mano, 
kad mes esame maži vaikai, 
kad tikėtume jų pasakoms?”

Taip, jau atėjo laikas, ka
da darbininkai pradeda pa
žinti savo priešus, žinoma, kol 
kas jų tie melai kenkia lietu
vių vienybei. Jeigu Kuboj vi

si lietuviai būtų vieningi, tai 
būtume daugiau galėję padė
ti Lietuvos žmonėms, kuriems 
pagalba taip labai reikalinga.

Bet progresyviai Kubos lie
tuviai nesnaudžiame, veikia
me, kiek galime ir pagal mū
sų išgalę teikiame pagalbą 
Tarybų Lietuvos žmonėms. 
Kadangi čia lietuvių nėra 
daug, tai nuo 1939 metų mes 
veikiame išvien su progresy
viais ukrainiečiais ir baltaru
siais. Veikti gerai sekasi, yra 
susiklausymas ir draugišku
mas. Karo sąlygose siuntėme 
pagalbos Raudonajai Armijai, 
o kada karas laimėta, tai tei
kiame pagalbą Tarybų Lietu
vai ir kitoms broliškoms res
publikoms.

Sausio mėnesį, 1946 metais, 
lietuvių, ukrainiečių ir balta
rusių vardu pasiuntėme Vil
niaus Universitetui, į Tarybų 
Lietuvą 27, dėžutes inžinerijos 
braižinių. Mes žinome gerai, 
kad toji mūsų pagalba yrk 
reikalinga Lietuvai.

Vasario mėnesį, minint 28- 
nių metų Raudonosios Armi
jos sukaktuves, vėl mūsų ko
miteto vardu pasiųsta į Mask
vą Medicinos Institutui dakta- > 
riškų instrumentų už $1,140 
vertės. Reiškia, pagal jėgas, 
mes veikiame ir teikiame pa
galbą.

A. Žaliaduonis.

New Haven, Conn.
Newhavenieciai Važiuoja
Liepos (July) 4-tą važiuo- 

jajųe į dienraščio Laisvės pik
ui kuris įvyks Maynard,

Worcester, Mass.

LLD
busą, busas išeis nuo Liet. Na
mo B-vės, 243 Front St., kaip 
8 vai. ryte, bet ne vėliau, nes 
taip susitarta su Connecticut 
Bus Co. Tikietas į abi puses 
kainuos $3.60 asmeniui.

Kurie norite kartu su mu
mis važiuoti, dar yra 10 vietų 
buse, tai užsiregistruokite, 
kaip tik šį pranešimą perskai
tysite, pas komisijos narius 
arba pas B-vės Namo mana- 
džerių A. Latvį, šaukite tele
fonu : J. šukaitis, 4-0589; ar
ba J. Aleksa, 110 Anderson 
Ave., West Haven. Jie jumis 
priims, jeigu dar vietos buse 
bus.

Kurie jau užsiregistravote, 
prašome pribūti laiku, nevė-1 Komiteto

32 kp. yra nusamdžius

luoti, nes mes šį sykį nejuo
kaujame ir lietuviško laiko 
(valandą vėliau) nesilaikysi
me.

Važiuosime, trauksime pik- 
nikan su dainele.

Todėl dabar reik mums sku
bėt, pilnas busas draugų turėt.

Šukaitis, Aleksa, 
Komisija.

baisiojo 
virš tris 
aplankė 
lankėsi

Nedėlioj Išgirskite A. Bimbos 
Raportą iš Lietuvos

Antanas Bimba, pirmas 
Amerikos lietuvis, lankėsi Ta
rybų Lietuvoje po 
karo *ir ten išbuvo 
mėnesius laiko. Jis 
didžiuosius miestus,
provincijose, kalbėjosi su šim
tais Lietuvos piliečių — einan
čių valdžioj pareigas, moksli
ninkų, įvairių specialistų ir pa
prastų darbininkų. Jis parve
žė teisingas žinias apie esa
mą padėtį Lietuvoje.

Nedėlioję, birželio 16 d., 
Olympia Parke, atsibus pikni
kas, kuriame Antanas Bimba, 
pirmininkas Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto, išduos ra
portą iš savo patyrimų Lietu
voje.

Pikniką ir prakalbas ren- 
I gia Lietuvai Pagalbos Teikimo 

' » Worcesterio Sky
rius. Visas pelnas yra skiria
mas įsteigimui Vilniuje Vėžio' 
Ligos Instituto.

Visas ir visus prašome atei
ti į šį pikniką-prakalbas. Iš
girskite teisybę apie Tarybų 
Lietuvą. Prisidėkite prie įstei
gimo Instituto Vilniuje kovai 
prieš ligas.

S. Janulis.

ALDLD 2-ros Apskrities

Įvyks Sekmadienį

BIRŽELIO 16 JUNE
LITHUANIAN LIBERTY PARK

340 MITCHELL AVE. LINDEN, N. J.
Pradžia 1 valandą dieną

Dainuos Newarko Sietyno Choras, vadovybėje 
Walter Žuko ir Brooklyno Aido Choro Vyrų Gru
pe, vad. Prano Pakalniškio, šokiai bus naujoje ir 
puikioje salėje. Gerti ir valgyti užteks visiems, 

šokiai tęsis iki vėlumos.
Atsilankykite visi brooklyniečiai ir newjersie- 

čiai į šį puikų pikniką, pasigerėti tyru oru ir pra
leisti laiką linksmai su draugais.

Kelrodis: Važiuokite bile kaip į Elizabeth, N. J. 
Iš čia. arti gelžkelio stoties, imkite busą No. 44 iki 
Wood Ave., Linden, N. J. Eikite po dešinei Wood Ave. 
iki Simson Avė. Po kairei vienas blokas iki Mitchell 
Ave. ir pikniko. Iš New Yorko: Central R. R. of N. J., 
nuo Liberty St. Traukiniai išeina: 1 vai., 1:30, 2:30 ir 
3:00. Automobiliais važiuokite No. 1 keliu iki Wood 
Ave. ir sukite po dešinei.
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daug skaitau, nes 
labai aišku. Rai- 

o vietom, kaip ir 
palšos, tai senų-

Masiniai mitingai, kaip šis, rode darbininkų pasiry
žimą kovoti už savo teises mieste Rochester, N. Y., re- 
publikoniškai miesto Vyriausybei pravarius iš darbo 
miestavus darbininkus už įstojimą į uniją. Mitingai ir 
virš 30,000 CIO ir AFL unijistų vieningas generalis 
streikas sugrąžino pravarytiems darbus ir visiems teisę 
būti unijistais.

užsi- 
lem- 
laik- 

Rašyba
filozofiškų,

Ketvirtas Puslapis

Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Štai Panevėžio viešbučio direktorė, darbšti, rūpes
tinga lietuvaitė. Nėra ji komunistė. Vokiečių okupaci
jos metu jinai buvus vieno dvaro ūkvede. Pasakoja 
ji man šiurpulingą vaizdą apie lietuvių nacių siautėjimą. 
Į tą dvarą pradžioje karo vokiečiai suvarė apie pusantro 
šimto žydų dirbti. Darbavosi, triusėsi žmonės. Džiau
gėsi gyvi esą. Bet vieną dieną, ji sako, atvažiuoja gauja 
ginkluotų lietuvių fašistų. Išrenka visus vyrus, suguldo 
ant grindų,, nurengia beveik nuogai ir išsivaro. Kai ji 
paklausus, kur jie tuos nelaimingus žmones dės, gavus 
atsakymą: “Kailius jiems nulupsime.” Suprantama, nė 
vienas tų žydų daugiau nebematė dienos šviesos!

Štai iš Rokiškio į Obelius vieškeliu veža mane jaunas 
berniukas. Arklys bėga, rogės šokinėja, o jis pasakoja 
man apie baisenybes toje apylinkėje. Ten buvęs didžiu
lis žydų kaimas. Kur jis dingo? Jį nušlavė lietuviškieji 
hitlerininkai. 0 kiek jie ten išžudė lietuvių, rusų, nie
kas nebesuskaitys!

Jaunuolis sako: Šitie žmogėdros, kai pamatė, kad 
Raudonoji Armija ateina, traukėsi atgal su vokiečiais, 
savo globotojais ir vadais.

Visi jie, suprantama, paspruko Vokietijon ir dabar 
yra šelpiami ir globojami kunigo Končiaus fondo, kaip 
“geri patrijotai,” “bolševikų nuskriausti.”

Kaune man pasakojo dantų gydytoja: Ateidavo, gir
di, pas mane lietuviai su dar kruvinais auksiniais žie
dais, nuimtais nuo žydų nukapotų pirštų, ir prašydavo 
jiems auksinius dantis įdėti. Sakydavau jiems, žinoda
ma puikiai, kur jie tuos žiedus gavo, “šis auksas netinka 
dantims.”

Tie irgi atsidūrė Vokietijoj.
Manau sau: Jeigu kunigas Končius ir visi jo kle- 

rikališki, smetoniški ir menševikiški kolegos turėtų nors 
truputėlį sąžinės ir žmoniškumo, tai tiems pabėgėliams 
Vokietijoje jie pasakytų: Kurie nesate susitepę rankų 
nekaltų žmonių krauju, kurie nesandarbininkavote vo
kiečiams, grįžkite Lietuvon. Ten žemės dabar yra ir 
užteks visiems. Ten miestuose trūksta žmonių, įmonėse 
darbininkų. Vilnius, štai, apytuštis. Ten vietos yra de- 
sėtkams tūkstančių lietuvių, nes lenkai baigiami išga
benti. Jūs turėsite darbo. Jūs padėsite atstatyti Lie
tuvą, prikelti ją iš griuvėsių, užgydyti josios karo žaiz
das. Grįžkite dabar, be jokio delsimo. Nebūkite parazi
tai, nelaukite, kad mes amerikiečiai jus šelptumėme, 
kuomet jūs galite pragyvenimą patys užsidirbti naudin
gu darbu Lietuvoje.

Tie gi, kurie baisiai nusidėjote prieš Lietuvą ir visą 
žmoniją, kurie padėjote vokiečiams grobikams niokoti 
kraštą, žudyti žmones, turite būti pasirengę atpakūta- 
voti už savo sunkiąsias nuodėmes. Nelaukite, ir nesitikė
kite iš mūsų jokios užuojautos, jokios paramos!

Be žinau, kad kun. Končius, nuvažiavęs Frankfur- 
tan, neturės nei sąžinės, nei drąsos šitos šventos tiesos 
pareikšti tiems pabėgėliams.
Sausio 17-21

Tiksliai sugrįžau į Vilnių ir kelias dienas pasilikau, 
kad galėčiau dalyvauti Lietuvos Tarybų Socialistinės Re
spublikos Pirmajame Respublikiniame Žemės Ūkio Spe
cialistų Suvažiavime. Deja, mano norai išsipildė tiktai 
dalinai. Mat, tegalėjau dalyvauti pradžioje ir pabaigo
je suvažiavimo. Kaip tyčia, užklupo mane sloga ir vieną 
ištisą dieną ir porą vakarų paguldė lovon ir ten išlaikė. 
Bet užteko ir tiek, kiek mačiau ir pastebėjau iš suva
žiavimo eigos, kad susidaryti tvirtą ir gilų įspūdį.

Štai čia susivažiavo apie penki šimtai iš provincijų 
ir dar apie pora šimtų iš Vilnijos, agronomų, veterina
rų, apskričių žemės ūkio pirmininkų, žemės ūkio mokyk
lų profesorių ir direktorių—viso labo apie septyni šim
tai vyrų (moterų mačiau tik keletą). Tarybinė vyriau
sybė, šaukdama šį suvažiavimą, matomai, pridavė jam 
didelės reikšmės, stengėsi padaryti jį pasekmingu ne 
tik skaičiumi, bet ir darbais. Suvažiavimą atidarė ir 
pirmajai sesijai pirmininkavo pats Lietuvos prezidentas 
Justas Paleckis. Vardu Vyriausybės pranešimą suvažia
vimui padarė ne kas kitas, kaip Lietuvos premjeras (ko
misarų tarybos pirmininkas) Mečys Gedvilas. Prezi
diume sutikau ir Antaną Sniečkų, Lietuvos Komunistų 
Partijos sekretorių, taip pat Žemės Ūkio komisarą Vil
džiūną.

Suvažiaviman broliškus delegatus atsiuntė Tarybi
nė Baltarusijos Respublika ir Tarybinė Rusijos Res
publika.

Čia pirmu sykiu susitikau profesorių Krikščiūną 
ir Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos rektorių Mickį. 
Pastarasis prašo ir ragina būtinai aplankyti Dotnuvos 
Akademijos studentus. Sakau jam: Būčiau aplankęs, 
kai buvau Kaune, bet man buvo sakyta, kad, dėl baisaus 
sugriovimo pastatų, Dotnuvos Akademija perkelta į 
Kauną ir sutalpinta į universiteto rūmus. Tai, girdi, 
tiktai dalinai tiesa—Kaunan iškelta tiktai pirmieji kur
sai. Dotnuvoje dar tebesimoko per pora šimtų studentų. 
Prižadėjau prie pirmos progos Dotnuvą aplankyti, jei 
dar sugriebsiu laiko prieš apleidimą Lietuvos.

Suvažiavimo prezidiuman įeina ir Lietuvos Mokslų 
Akademijos pirmininkas Dr. Matulis. O, pagerbimui tų 
Amerikos lietuvių, kurie čia prisiuntė savo atstovą, su
važiavimas į savo prezidiumą išrinko ir mane. Atsidū
riau gražioje grupėje žymių darbuotojų, Lietuvos liau
dies vadų ir mokytojų.

(Daugiau bus)
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Gavau iš Tarybų Lietuvos 
Respublikos laikraščių. Tiktai 
visos bėdos — stoka laiko 
perskaitymui, nes kirpyklos 
darbai padidėjo. Daug paleis
tų mūsų boisų'- kovųnų parei
na iš armijos ir laivyno. Jie, 
nei namiškių nepamatę, užbė
ga pas savo seną barberį: ap- 
sikerpa, apsišvarina, kad gra
žiau atrodžius namiškiams: 
tėveliams, sesutėms, o kiti pa- 
čiukėms! Apart to, dienraštis 
Laisvė turi būti perskaitytas— 
kožna eilutė. Na, ir savo mies
to anglų kalboj dienraštis tu
ri būti peržiūrėtas. Apart ra
dio žinių, reikalinga pažvelg
ti ir į kryžiokų spaudą, nors 
ji kaip kada ir sunervuoja, 
ale būna ir susiraminimo, 
kada vienam ar kitam, pasi
ėmęs plunksną, užvažiuoji per 
k r y ž i o k išką, socialnacišką 
snapą 1

Apie teatrus - judžius nei 
pamislyti nėra laiko!

Susitaupęs kiek laiko, 
degu stipriai šviečiančią 
pa ir pradedu skaityti 
raščius iš Lietuvos: 
lengva: jokių
keistų ir nesuprantamų žodžių 
kaip ir nėra. .0 gal tai todėl, 
kad aš per 
viskas . man 
dės mažos, 
išblukusios,
kam su silpnesnėm akim gal 
ir sudaro kiek keblumo, ale 
tai čia techniškas reikalas — 
vis dar karo liekana. Skelbi
mų - apgarsinimų Lietuvos 
laikraščiai neturi. Daug gerų 
straipsnių parašyta apie staty
bą, ūkius, sėjas bei apdirbimą 
žemės, nes duonutės reikalai 
turi būti statomi pirmoj vie
toj.

Bet kožname numeryje yra 
ir šiurpulingų, iš buvusio karo 
žinių, įdėta. Skaitau Valstie
čių Laikraštyje — Lietuvių 
Komunistų Partijos centro 
komiteto organe: Kovo 7 d.,! 
š. m., ant ketvirto puslapio 
straipsnio antgalvis: “Vokie
čių karinių nusikaltėlių byla 
Niuremberge.” Pacituosiu ke
lis šiurpulingus punktus iš to 
straipsnio: Vilniuje seniau gy
veno 80,000 žydų, o Raudona
jai Armijai išvaduojant mies
tą, jų liko maž daug 600. Ki
tus vokiečiai sunaikino!

Skaitai ir galvoji: vokiečiai 
sunaikino kuone visus 80 
tūkstančių žydų ir paliko tik
tai šešis šimtus, nelyginant, 
veislei gyvulius! Vilniuje ges
tapininkai rengė žydų pogro
mą. Po pogromo, gatvėmis te
kėjo kraujo upeliai, lyg per 
miestą būtų perėjęs kruvinas 
lietus!

Kiek -žemiau straipsnyje
So:' Į Tremblinkos geležin-'

Renk tad 4 1946

Cleveland, Ohio Sąjunga prieš tuos ruduosius 
žvėris. O kada Vokietija tapo 
sumušta, smetoninė Lietuva, 
kaipo nacių partneris, būtų 
turėjusi prisidėti prie paden
gimo karo padarytų nuostolių, 
vietoj, ką dabar Sovietų Są
junga teikia Tarybinei Lietu
vai visokeriopą pagalbą ir tik 
todėl Lietuva į metus laiko po 
karo jau turėjo maisto pakan
kamai. J. N.

ŽUVO 23 LAKŪNAI

s.

Balboa, Canal Zone.—At
rasta kūnai 22 Amerikos 
karininkų, lakūnų ir vieno 
civilio. Jie žuvo, kuomet ar
mijos lėktuvas audroje su
dužo į kalną.

KŪDIKIŲ PARALYŽIUS
Miami, Florida. — Vis 

daugiau vaikų serga kūdi
kių paralyžiaus liga Flori
dos valstijoj.

Havana, Kuba. — Paša
linta iš armijos 55 karinin
kai, puskarininkiai ir eili
niai kareiviai, dalyvavę su
kilime prieš valdžią gegu
žės 17 d.
<F

Šypsenos
Įtikinantis Melas

“Šaltis ties šiaurės Polium 
buvo toks didelis, kad mes 
negalėjome net savo šunų 
paglostyti,” pasakojo jūrei
vis, dalyvavęs kelionėj į to
limą šiaurę.

“Kaip gi šaltis kliudė šu- 
nes glostyti?”, abejodamas 
perklausė bartenderis.

“Mat, jų uodegos tiek 
kietai sušaldavo, jog nulūž- 
davo, kai tik jie imdavo jas 
vizginti,” paaiškino jūrei
vis.

Abu Nežino
Generolas (į telefoną): 

“Ar jūs žinot, su kuo jūs 
kalbate?”

Kareivis (kitame telefono 
gale): “Nežinau ir nepai
sau.”

^Generolas: “Aš esu gene
rolas!”

Kareivis: “Gerai, o ar ži
not, kas aš esu?”

Generolas: “Nežinau!”
Kareivis: “Labai gerai, 

kad nežinot. Gud bai.”

į laisvę, 
džiaugs- 
Lietuvą! 
džiaugs-

<♦>

<♦>
GREEN STAR BAR & GRILL <♦>

kelio stotį kasdien ateidavo 
nuo 3 iki 5 traukinių su žy
dais iš čechoslovakijos, Vo
kietijos, Graikijos ir Lenkijos. 
Atvykusius žmones dalindavo 
į dyi dalis: vyrus .atskirai, mo
teris ir vaikus taip pat atski
rai. Visi turėdavo nusirengti. 
Nuogi 
gatvę 
gatvę 
lias į 
strasse). Ar reikia 
žudomųjų išjuokimo! 
rims nukirpdavo 
naudoj imūi matrasams gamin
ti.

Kasdien dujų - gaso kame
rose būdavo sunaikinama nuo 
10 tūkstančių ligi 12 tūkstan
čių nekaltų žmonių! Gaso ka
merose pas mus, Amerikoje, 
žudo bastūnus šunis ir kates. 
Tų kamerų, Tremblinkos sto
vykloj, buvo 10 ir dar rengė 
medžiagą pastatyti 25 kame
ras. Suvaryti žmonės į dujų 
kameras, žūdavo visi per 8— 
10 minučių. Naujai gimusių 
žydžių kūdikius vokiečiai mo- 
mcntališkai pasmaugdavo!

Tai tokia žudomoji mašine
rija buvo vokiečių - nacių, 
gestapininkų barbarų užtaisy
ta visur! Skaitai tą straipsnį 
ir galvoji: kad žvėrys dar taip 
nedaro, nežiūrint, kad ir pu
siau alkani būtų.

Bet Keleivis, Naujienos ir 
klerikalų spauda,, toji šven
toji traicė, nesiliauja niekinus 
Tarybų Lietuvą, darbo klasės 
valdomą Sovietų Sąjungą. Jie 
įsikabinę į kapitalistinės pro
pagandos spaudą, rėkia, šau
kia“ į kruvinąjį karą! Wall 
Stryto kapitalistai kovoja už 
savo kapitalą. Norėčiau pa
klaust savųjų lietuviškų kry
žiokų: Kiek daug jie turi to 
kapitalo ir tų milijonų dole
rių, ypač Keleivio Michelsono 
burdingieriai — Strazdas su 
Januškiu ?

V. J. Stankus.

_  _______ ___ engti, 
žmones eidavo per 
iki dujų kamerų. Tą 

vokiečiai vadino “Ke- 
Dangų” (Himmelfart- 

didesnio 
Mote- 

plaukus,

Neužmirškim, kad jeigu 
mes ryžtamiesi daug ko 
mokyti mūsų liaudį, tai 
daug esti ir tokių dalykų, 
kurių mes patys iš jos iš
mokome.

K. D. Ušinskis, 
žymus rusų pedagogas.

Kliubietės Rengiasi Prie 
Svarbaus Paminėjimo

žlugimas kruvinojo Smeto
nos fašistinio režimo bene bus 
vienas iš daugiausiai džiugi
nančių Lietuvos įvykių. Tas 
kruvinasis diktatorius, bėgyje 
su virš 13 metų, susiorganiza
vęs fašistinių plėšikų, žmog
žudžių ir įvairių provokato
rių gaujas, apstatęs Lietuvą 
kalėjimais ir koncentracijų 
stovyklomis, šimtais kankin
damas kalėjimuose ir šaudy
damas Lietuvos geriausius sū
nus ir dukteris, kurie reikala
vo laisvės ir demokratijos Lie
tuvos žmonėms, Smetona ma
nė pasiliks Lietuvos diktato
rium amžinai. Bet kada pasi
juto, kad jam prisieis stoti 
prieš savo tautos teismą ir at
sakyti už savo kriminalystes, 
padarytas Lietuvos liaudžiai, 
Smetona, birželio 15 d., 1940 
metais, su Lietuvos nepriete
lių gauja, pabėgo pas Hitlerį 
į Berlyną.

Lietuvos žmonės pasijuto 
laisvi nuo fašistinės priespau
dos. šimtai politinių Lietuvos 
kalinių, kurie Smetonos fašis
tinio režimo buvo kankinami 
per metų eiles, išėjo 
Kokis neapsakomas 
mas paplito po visą 
Tas Lietuvos, liaudies
mas pasiekė širdis ir Ameri
koj gyvenančių lietuvių, čia 
irgi įvyko visa eilės stambių 
mitingų, kuriuose buvo svei
kinami Lietuvos žmonių lai
mėjimai ir buvo pasižadėjimai 
su parama naujai demokrati
nei Lietuvos santvarkai.

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubas rengiasi tinkamai at
žymėti to svarbaus Lietuvos 
nuotykio 6 metų sukakties 
paminėjimą. Ta iškilmė įvyks 
birželio 16 d., Machuto nau
jam Piknikų Darže, prie 
Green Road, Euclid, Ohio. 
Kliubietės rengiasi to paminė
jimo iškilmę papuošti su ati
tinkama programa, kurią jos 
ir praneš publikai. Dabar, tik 
visi privalome prigelbėti visu 
kuom kliubietėm, kad tas 
svarbus Lietuvos nuotykis bū
tų tinkamai atžymėtas, nes 
mūsų, A. L. Moterų Kliubas, 
yra visados pirmutinis atžy- 
mėjimui tokių svarbių įvykių.

Dar vienas dalykas reikia 
prisiminti, kad jeigu Smetonos 
fašistinis režimas būtų dasitę- 
sęs iki Hitleris užpuolė Sovie
tų Sąjungą, aišku, kad Smeto
na būtų įtraukęs Lietuvą į fa
šistinę Ašį. Lengva įsivaizdin
ti, kokia baisi tragedija būtų 
Lietuvoj įvykusi. Tuomet visa 
Lietuva būtų buvusi priversta 
kariauti kartu su naciais prie 
Sovietų Sąjungą, vietoj, ką da
bar kariavo kartu su Sovietų

------------- ----------------------- į

Mirtis, nes ididžiuok, 
nors tūli-vadino tave galin
ga ir - baisia, nes tu tokia 
nesi. Juk tie, kuriuos tu, 
vargše mirtis, manai pa
klupdžius, nenumiršta, o 
net ir mane tu negali už
mušt. .. Mirtis, tu pati nu
mirsi. i

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTABY 
PUBLIC I

<♦>

<♦)
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<♦>

<♦>
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TELEPHONE 
STAGG 2-5041

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

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

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai 

NEWARK, N. J. 
426 Lafayette Street 

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

✓
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VERPĖJAI
verpinių skirstytojai

nuolatinis darbas

Linksmos Darbo Sąlygos.

(139)

PRANEŠIMAI

ir

S.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VISIEMS ŠIFTAMS
REGULIARĖ ALGA

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

JAUNAS VYRAS
BAIGĘS HIGH SCHOOL 

ABELNAM DARBUI 
PRIE FABRIKO 

Kreipkitės
EDWARD D. LAMPARD CO.,

265 WATER ST., BROOKLYN.
(138)

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA!

Patyrimo Nereikalaujama. 
Egzaminuoti, atrinkti, lankstyti ir pakuoti. 

LENGVAS, LINKSMAS DARBAS.
LORD CLEANERS & DYERS 

34-69 Collins Place, Flushing, L. L 
(1«8)

DIENRAŠČIO LAISVĖS 
PIKNIKAI

Brooklyn, birželio (June) 30, 
Clinton Park, Betts ir Maspeth 
Avės., Maspeth, L. I., N. Y. (x)

VIRĖJAI
STALŲ APTARNAUTOJAI
STALŲ APTARNAUTOJOS

VYRAI PRIE BUFETO 
DIENINIAI &. NAKTINIAI APVALYTOJAI. 
Pilnam ar daliai laikui. Pageidaujama geres
nio

CHESTER, PA.
Birželio 16 d., 8 v. v. Komunistų 

Partijos ruošiamas vakaras, kur bus 
rodoma filmos iš Sovietų Sąjungos. 
Ateikite į Nolans salę, 524 Market 
St. — P. Š. (136-137)

Williamsburg, 5 aukščių moderninis 
mas namas. 2 rūmų apartmentas. 

prie pataisymų.'
Room 3303, 225 Broadway, N.

tipo darbininkų. Mokama proporcionaliai.
HOWARD JOHNSON

• 822 Central Ave., Yonkers.
Važiuokit No. 7 gatvekarių nuo Getty Square, 

Yonkers, ar No. 3 busu nuo 238th St.
(138) 

laipioja- 
Pa tyręs

Lalave—«LiKerIy, LitEuanian DaflfPenktadien., Birželio. 14, 1946

L.D.S. 7-TASIS SEIMAS
i gar-

Montvilas, ir

taipgi prasi-

be galo

Bevinas Niekina Žydus

Nuo birž

•v

Mizara, 
delega-

pas- 
visi

nuveikti 
; sako: 

dėta

važia- 
puiki.

mums visiems nebūtų 
kad nereiktų • “uba- 

argi nebūtų šiandieną 
smagiau, jeigu tojo

sesiją parašė 
draugė Eva

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
ARTHRITIS 

REUMATIZMO 
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROSJeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO, RAUMENŲ GALIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO,' NEURITIS, PODA
GROS ir t.t„ PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardų ir adre
sų, tad mes jumš tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARAlXcAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK
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IŠ Antros, Popietinės, Sesijos

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Septintasis Seimas 
vyksta Hotel Gardner puikio
je svetainėje,. 199 Massachus
etts Ave., Naujosios Anglijos 
Metropolyje, Boston, Mass.

Po puikiai įvykusio pikniko, 
delegatų pasitikimui, Montel
lo, Mass., Seimo išvakaryje, 
šiandien, birželio 10, pirmoji 
sesija prasidėjo ir praėjo la
bai ūpingai. Daug delegatų 
suvažiavo iš visų Jungtinių 
Valstijų kraštų. Daug Susivie
nijimo kuopų atstovauta dide
liu pasiryžimu savo organiza
cijai.

Apie pirmąją 
korespondentė 
Mizarienė.

Antroji sesija
. dėjo tokiam pat kilniame ūpe 

ir geriausiame ryžtingume. 
Antrąją sesiją atidarė Susivie
nijimo prezidentas R. 
kurioje dalyvavo 121 
tų.

Delegatams buvo
žingeidi! išklausyti senojo pre
zidento draugo Mizaros nuo
sekliai prirengto ir Seimui pa
teikto raporto iš praeities ke
turių metų, karo laikotarpio, 
Susivienijimo veiklos ir gyva
vimo. • M-l®

Reikia pažymėti ir tas, kad 
šiai sesijai pirmininkavo drau
gas F. Jočionis. Jis pakvietė 
raportuoti Susivienijimo se
kretorių draugą Joną Gasiu- 
ną, kuris dabar išrinktas pre
zidentu. Gasiūno raportas bu
vo prirengtas irgi labai rūpes
tingai. . Jame nebuvo praleista 
nei nepageidaujami trūkumai, 
kaip ir džiuginanti dalykai 
atžymėti. Tuomi buvo delega
tai puikiai supažindinti su vi
su LDS dabartiniu stoviu.

Iš valdybos raportų sužino
ta, jog naujų narių vajuje 
gauta 641. Tai buvo smagi va
landėlė, kuomet buvo iššau
kiami vajininkai ir jiems įteik
tos dovanos, priklausančios 
už gavimą daugiau naujų na
rių. Pirmąja smarkuole - vaji- 
ninke buvo graži, jauna Lil
lian Gugas. Ji prirašė net 41 
narį. Antras, mažiau gavęs, 
buvo Petras Plokštys; trečias 
buvo J. Grubis; ketvirtas — 
U. Palevičienė; penktas St.
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Laisvės Korespondentas 
J. M. Karsonas.

B JUĮ HI# A Rengia Dienraščio 
I Mk Rl ■ 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 Ih^lE
Pradžia 2-rą vai. P. M. U 1^1 E WVlll
Iš anksto ruoškimės į pikniką, kvieskime visus, kuriuos tik susi
einame į šį pikniką. Iš anksto įsigykite įžangos bilietus, nes prie 
iš anksto platinamųjų bilietų yra skiriamos piniginės dovanos:

Al IHTAil D ADU Betts ir Maspeth Avės ULI It I UH TMICH Maspeth, L L, N. Y.

Bus nepaprastai graži dainų programa, dalyvaus:
SIETYNO CHORAS, iš Newark, vadovaujamas 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 dienraštį.

Kuzmickas; 
taip toliau.

Visų Susivienijimo viršinin
kų raportai buvo labai įdo
mūs, kurie parodo, kaip gra
žiai mūsų Susivienijimas tvar
kosi ir kaip sąmoningų veikė
jų auginama organizacija.

Draugas Kuzmickas rapor
tavo iš iždo globėjų veiklos 
bei iš Susivienijimo turto glo
bojimo. Tai buvo kaip ir pa
tvirtinimas jau pirmiau išduo
tų raportų apie finansinį LDS 
stovi-

Nors daktaras-kvotėjas Pa- 
levičius nedalyvavo šiame Sei
me, vienok jam delegatai iš
reiškė karštos padėkos žen
klą, — karštai plodami, kuo
met jo raštišką prisiųstą ra
portą perskaitė Jonas Gašlū
nas.

Antroje sesijoje draugas 
Leonas Prūseika raportavo už 
Apšvietos ir Sveikatos Komi
siją. Drg. Prūseika mano, kad 
iki dabar šios komisijos pa
reigose geriausia darbavosi 
draugas Jasilionis. Jis mano, 
jog reikėtų daugiau dirbti ir 
galima daugiau ką 
apšvietos darbe. Jis 
“Tame klausime ir bus 
daugiau pastangų.”

J. Gasiūnas atidarė svar
bias diskusijas Susivienijimo 
organo Tiesos klausime. Man 
labai patiko, kad diskusijose 
viešpatavo pilna demokratija, 
nes delegatai galėjo nuodug
niai kritikuoti kiekvieną klau
simėlį. Net ir tokius klausi
mus, kurie tik brangų laiką 
eikvojo. Apie tūlus klausimus 
reikėjo ir ilgesnių paaiškini
mų iki draugiškoj nuotaikoj 
prieita prie bendros išvados.

Draugai Prūseika ir Andru
lis davė gerus pareiškimus 
Tiesos klausime.

Birželio 1 (V-tos, antroji sesi
ja uždaryta 5 vai. po piet. Gi 
rytojui, birželio 11 d., pirmo
ji sesija turės prasidėti 
vai. ryte.

Pirmosios dienos Seimo 
kutinei sesijai užsidarius, 
delegatai buvo pakviesti rink
tis važiuoti į Olympia Parką, 
Worcester, Mass., kur buvo 
suruoštas bankietas delegatų 
sveikinimui.

Birželio 10 dieną užsidarius

sesijoms ir patraukėm • visi, 
kas mašinom, kas nusamdy
tais specialiais busais, 
sųjį Olympia Park.

Dar su dienos šviesa 
vome. Gamta be galo
Važiavome su draugu D. Ju
siu šie: Leonas Prūseika, chi- 
cagietis; J. Budimas, bridge- 
portietis ir aš — Lowellio pi
lietis. Besimalonėdami gamtos 
puikumu, greit pasiekėm Wor
cester. Netrukus visi suvažia
vome ir čia vėl, nors imk ir 
laikyk naują Seimo sesiją. 
Juk visi jaučiame, kaip daug 
šeiminių darbų dar turime at
likti. Bet juk reikia atsikvėpti 
po išsėdėjimo visą ilgą dieną 
Seimo ilguose posėdžiuose.

Nespėjus dar pasisveikinti 
su visais worcesterieciais, 
kaip jau buvom pašaukti prie 
puikiai nutiektų stalų. Wor- 
cesteriečiai surengė labai šau
nų bankietą pavaišinimui de
legatų. O Aido Choras davė 
svečiams gausią ir labai dai
lią koncertinę programą. Bu
vo daug tokių delegatų bei 
delegačių, kurie dar pirmą 
kartą turėjo progą pamatyti 
ir pabuvoti Naujojoj Anglijo
je. Kartu ir pasigrožėti puikiu 
Olympijos Parko vaizdu.

Aido Choro garbingoji mo
kytoja Josefina Karsokienė, 
pianistė šalaviejutė ir visas 
choras gražiai pasirodė, aky- 
vaizdoje suvažiavusių delega
tų. Už tad svečiai karštai plo
jo ir sveikino visą Aido Cho
ro sąstatą.

Apart koncertinės progra
mos, buvo pravesta ir kalbų 
programa. Kalbėjo visa eilė 
vietinių draugų ir svečiai-dele- 
gatai. Manau, kad vietiniai 
korespondentai tą įvykį apra
šys geriau ir giliau, tad aš gi
liau neisiu.

Birželio 11 dieną prasidėjo 
antra diena/ Seimo tam pačia
me Hotel Gardner, Boston, 
Mass.

Visi delegatai susirinko kil
tame ūpe svarstymui , Seimo 
tolesnių reikalų ir.apie tai pa
rašysiu daugiau. Sekite Lais
vę.

Amerika Siekia Kontroliuot 
Kitų Kraštų Atominę Jėgų, 
0 Slėpt Savo Atom-Sekretus

Šiemet iš Amerikos išga
benta apie 400 milionų bu
šelių kviečių alkaniems už
sieniuose.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Amerika palaipsniui ati
dengs kitoms Jungtinėms 
Tautoms tiktai tiek atomi
nių sekretų, kiek tarptauti
nė komisija suvaldys atomi
nės jėgos išvystymą kituose 
kraštuose.

Jungtinių Tautų komisija 
ištirs ir kontroliuos atomi
nių medžiagų (uraniumo ir 
thoriumo) kasyklas ir ato
minės jėgos dirbyklas viso
se kitose Jungtinėse Tau
tose. Kitos šalys turės 
gauti atominės komisijos 
leidimą naudoti atomines 
medžiagas nekariniams tik
slams. Tada per atominę 
komisiją bus tom šalim 
duodama sudarkyta atomi
nė medžiaga. (Bent vienų 
metų laiko reikėtų tokiai 
medžiagai apvalyti, iki ji 
tiktų atominiams sprogi
mams.)

Amerika tuo tarpu laikys 
atominių bombų monopoli
ją ir nerodys savo atominės 
jėgos šaltinių. Atominei 
Jungtinių Tautų komisijai 
tik tuomet bus leista pilnai 
peržiūrėti Amerikos atom- 
fabrikus, kuomet bus už
kirsta kelias kitom šalim 
išvystyti atominę jėgą ka
riniams tikslams.
Siūloma Atimt Veto-Atme
timo Galią iš Kitų Tautų
Amerika reikalaus atimt 

iš kitų didžiųjų Jungtinių 
Tautų (Sovietų, Francijos, 
Chinijos) teisę vetuoti - at
mesti daugumos atominęs 
komisijos nutarimus. Sako, 
tos tautos turės pasiduoti 
komisijos daugumos nuta
rimams kas liečia atominių 
galimybių k o n t roliavimą. 
(Amerikos - Anglijos - Ka
nados blokas tikisi savo pu
sėje turėti tos komisijos 
daugumą.)

(Kadangi Ispanija, Švedi
ja ir Šveicarija nėra Jung
tinių Tautų narės, tai mi
ni m a k o m i s ija negalės 
trukdyt atominės jėgos ga
minimą tuose trijuose kraš
tuose.)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
gal anglų - amerikonų ko
misijos patarimą), tai gir
di, Anglija turėtų ten nu
siųsti dar vieną diviziją sa
vo armijos, kad palaikyt 
tvarką, o “aš nemanau ją 
siųsti.” Bevinas įspėjo žy
dus ir arabus, kad nepultų 
anglų kariuomenės Palesti
noj; sako, jeigu anglai bus 
ten užpuldinėjami, tai “dar 
labiau išsivystys anti-semi- 
tizmas anglų armijoje.”
Naciškas Bevino Išsišoki

mas, Sako žydų Vadas 
New York. — “Bevinas 

niekingai apšmeižė Ameri
kos žmones ir šiurkščiai, 
valgariškai išsišoko prieš 
žydų tautą,” kaip pareiškė 
dr. Abba Hillel Silver. Kal
bėdamas masiniame žydų 
susirinkime Madison Sq. 
Gardene, Silver sakė: “Gat
vinis Bevino šmeižtas pri
mena vulgar iškiausius na
cių išsišokimus.”

DIDINA MOKESNIUS 
NUO ALGŲ Į SOCIALĖS 

APDRAUDOS FONDĄ
Washington. — Kongre

so atstovų rūmas nutarė 
pusantro nuošimčio dau
giau ištraukti iš darbinin
kų algų; kaip įmokėjimus į 
socialės apdraudos fondą.

Washington. -
12 d. duona pabranginta 1 
centu svarui. t.

I 1 1 fl 1 I HELP wanted—femaleLos Angeles, lai reikalingos moterys

Daug buvo rengtasi, daug 
darbo pridėta suruošimui pa
rengimo 2 d. birželio dėl Lie
tuvos žmonių pagalbos. Šis 
parengimas speciališkai buvo 
rengiamas, kad prisidėjus prie 
įrengimo ligonbučio Vilniuj.

Parengimas nusisekė pui
kiai, aukų surinkta virš $500, 
liks ir pelno nuo parengimo. 
Be to, dar daugelis yra pasi
žadėjusių paaukoti.

šį parengimą rengė Los An
geles Lietuvių Organizacijų 
Bendras Komitetas su LL Cho
ro pagalba. LALO Bendras 
Komitetas nusitarė sukelti $1,- 
000 dėl Vilniaus ligonbučio 
įrengimo ir, aš manau, kad 
tikslas bus atsiektas, jeigu dar 
visi pasispausime padirbėti. 
Tai tikrai bus gražus ir kilnus 
darbas atlikta. Nėra kilnesnio 
dalyko, kaip gelbėjimas žmo
nių, katrie yra nukentėję per 
fašizmą ar kitokį kriminaliz- 
mą. Nėra kilnesnės dovanos, 
kaip kad auka, katra paleng
vina žmogaus skausmą, pate
kusio į nelaimę.

Taigi, katrie atjaučiate, 
ypatingai savuosius, pateku
sius į nelaimę .Lietuvoj, paau
kokite kiek galite.

Renkant aukas, visokių nuo
monių susitinki. Vieni sako: 
“Aš priešingas ubagavimui;” 
kitas nusipirkęs ar perka di
delį namą, dar kitas sako: 
“Aš neduosiu dabar, lauksiu, 
kol Bimba atvažiuos.” Čia aš 
tik turiu mintyje susipratusius 
draugus ir galinčius prisidėti.

Argi 
smagu, 
gauti,” 
mums
prakeikto, kapitalistų suruoš
to, karo nebūtų įvykę ?

Mes, susipratę žmonės, ko
vojame, šaukjam visus į vie
nybę prieš karą ir fašizmą. 
Bet mūsų spėkos buvo per 
mažos, mes atlaikyti negalėjo
me ir šiandieną pasekmės to
kios, kad netekome savo my
limųjų arba turime sugrįžu
sius juos vienokiu ar kitokiu 
būdu sužeistus.

Dabar apie programą: Pro
gramą išpildė Los Angeles 
Lietuvių Choras, po vadovys
te Nelies Valaitienės.- Buvo 
duetų, kvartetų ir sekstetų. 
Išėjo kuo puikiausiai ir klau- 
sovai ’ buvo šimtu nuošimčių 
patenkinti. Negalima bus vi
sų suminėti, bet kai kuriuos 
mėginsiu pažymėti. Solo su
dainavo Aldona Sarapaitė, ne
seniai čia atvažiavusi iš To
ronto, Canada. Puikų ji balsą 
turi ir pati, būdama graži, 
gražiai dainavo, ’akompanuo
jant Nellei Valaitienei.

Viola May, jauna mergaitė, 
puikiai skambino pianu. Visi 
kiti kavalkai buvo sumokyti 
per Nellie Valaitienę ir pui
kiai išėjo: Choras gražiai, su
tartinai dainavo. Dabar Los 
Angeles Lietuvių Choras, tai 
yra kuo pasigrožėt, daug gra
žių žmonių priklauso ir gra
žiai dainuoja. Tai garbė Nel
lei Valaitienei už išmokinimą.

Pirmininkavo Tom Romos. 
Tai pirmą sykį mes jį matėme 
pirmininkaujant ir, reikia pa
girti, kad jis tas pareigas la
bai puikiai atliko. Vienas yra 
dalykas su mūsų Tomu geras 
ir jam už tai sekasi, kad jis 
užėjęs ant estrados nei biskį 
nenusigąsta, vaikščioja, kaip 
po savo “living room.” Ačiū 
jum, Tom, už gerą darbą.

Dar noriu paminėti vieną 
gerą draugę, katra daug pri
sidėjo prie šio parengimo, tai 
draugė E. Slesariunienė. Ji su
pirko ir sutaisė visus valgius

OPERATORES
SIUVĖJOS

PRIE VIENA ADATA SINGER MAŠINOS
Nuolatinis Darbas—Gera Alga

Kreipkitės
MANHATTAN SHIRT COMPANY

27-31 Hoffman Street Kingston, N. Y.
(139)

viena. Kiek tai buvo darbo 
tai gerai draugei prigaminti 
valgių dėl kokių 200 ypatų! 
Visi pamenam, kad ši draugė 
neseniai pagamino ir aukavo 
pietus ir pinigais sukėlė $300 
dėl Lietuvos vaikučių. Didelė 
pagarba draugei E. Slesariu- 
nienei už tokį pasišventimą 
dėl Lietuvos žmonių. Prie val
gių ir gėrimų dirbo A. Ta- 
landzevičius, Ch. Levišauskas, 
Šereikienė, Rodienė, Lelienė. 
O. Pukienė su Bernotu buvo 
prie įžangos tikietų. Komisi
joj buvo M. Pūkis, V. Raila ir 
A. Talandzevič. Kiti komiteto 
nariai, kaip Ig. Levanas, P. 
Repečka, O. Druskis, gelbėjo. 
Aukavusių vardai tilps vėliau, 
atskirai.

Būčiau beveik ir praleidęs. 
Draugas J. Alvinas pasakė 
trumpą prakalbėlę, atsišauk
damas, kad aukotų dėl Lietu
vos nukentėjusių nuo karo.

M. Pūkis atidarė ir uždarė 
susirinkimą, p r a n e š d amas, 
kiek aukų surinkta.

Viskas nusisekė puikiai, tik 
diena pasitaikė per šilta, tai 
žmonių nebuvo tiek, kiek ti- 
kėtasi. R-ka.

DRAFTAS 18 METŲ 
JAUNUOLIAMS

Washington. — Senato ir 
kongreso atstovų rūmo va
dai tariasi, ar draftuot 18 
metų jaunuolius į kariuo
menę. • Pranešama, kad jie 
nuspręs rekrutuot tokius 
jaunuolius tik tada, kai pri
trūks vyresnių.

SO. BOSTON, MASS.
Didelis dviejų kolonijų piknikas 

jvyks birželio 16 d. Ruošia Montol
ios Moterų Apšvietos Kliubas ir 
Bostono ALDLD moterų -2 kp. Įvyks 
Tautiškame Parke. Kaip žinoma, iš 
praeities, moterų rengiami piknikai 
visuomet būna vaišingi skaniais gė
rimais ii’ namie gamintais valgiais, 
taip ir šį pikniką moterys stengiasi 
padaryti puikiausiu. Tad ’kviečiame 
visus dalyvauti ir smagiai praleisti 
dieną. — Rengėjos. (136-137)

LAWRENCE, MASS.
Išvažiavimas ir prakalbos rengia

ma Maple Parke, Methuen. Kalbės 
svečias iš Chicagos, Vilnies red. L. 
Prūseika. Apart progos pasimatyti ir 
išgirsti svečio prakalbų, galėsite tuo 
pačiu sykiu linksmai praleisti laiką 
tyrame ore. Tad būkite šiame išva
žiavime. Važiuodami į Maple Park, 
važiuokite autobusu su užrašu Law
rence ir Maple Park ar Newbury- 
port-Marmac, Salisbury Beech. Pa- 
simokėsite 15c, paklausite Maple 
Parko. Pasakys kur išlipti. Antri bu- 
sai eina nuo kampo Hampshire 
Common St., kas pusę valandos 
Special busas į Maple Park. — 
Pcnkauskas. (136-137)

PenklSa Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS
MERGINOS

SUSTATYTOJOS 
PAKUOTOJOS

NUOLATINIS DARBAS
THE THOMAS 
& BETTS CO.
36 BUTLER ST., 

ELIZABETH, N. J.
_____________________________. (189)e

SUPERINTENDENT PORA

OPERATORES
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.

NASHAWENA MILLS.
Employment Office, 

BELLEVILLE ROAD 
NEW BEDFORD, MASS

REIKIA 
AUDIMO 

MOKINIŲ
Lengvas, Linksmas Darbas 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Ideališkos Darbo Sąlygos 

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

(140)

WINDERS
UŽDIRBA $60 Į SAVAITĘ 

AR VIRŠAUS
Patyrusios prie rankom mezgimo 

vilnonių mezginių.
40 valandų savaite. Viršlaikiai. 

Nuolat ištisus metus.
Taipgi daliai laiko ir vakarų darbui.

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

(187)

SO. BOSTON, MASS.
šeštadienį, birželio 15 d., 8 v. V. . 

318 Broadway įvyks nepaprasta va
karienė, kurią pagelbės prirengti 
viešnia iš kitos valstijos, tai bus drg. 
M. Svinkūnienė, naturalistė iš Wa6- 
terbury, Conn. Demonstruos valgius, 
parodys kaip sukombinuoti daržoves, 
kad būtų skanios-maistingos ir tur
tingos vitaminais. Tai galėsime ska
niai pasivaišinti ir pasimokinti, ypa
tingai moterys turi pasinaudoti 
šia nepaprasta proga.. — Kviečia 
LLD Moterys. (136-137) J

BOSTONO APYLINKĖS
Liepos-July 4, Vose Pąvilioh Park, 

Maynard, Mass. (x)
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Sekmadienį į Pikniką 
Vyksime Bušu, Auto, ir 
Traukiniais

Nors Moterų Kliubo busas 
su 37 sėdynėmis jau perpil
dytas, tačiau niekam neprisi
eis liktis nebuvus Lietuvių Li
teratūros Draugijos 2 apskr. 
piknike, įvyksiančiame šį sek
madienį, 16-tą, Lindene.

Grupė žmonių tariasi va
žiuoti’ savo mašinomis. Dar 
turintieji mašinose liuosų vie
tų, kuriem ne per toli iš kelio, 
prašomi sustoti prie Laisvės. 
Tikimasi, kad čia rasis norin
čių važiuoti mašinomis.

Kiti važiuosime traukiniu, 
grupėje.

Bušu, mašinomis, trauki
niais išvažiuosime nuo Lais
vės salės 1 vai. Prašome at
vykti laiku. Pavėlavusių nie
kas nelauks. Atsargai visi 
pasiimkite kelrodį. Lengva nu
važiuoti ir atitrūkus nuo gru
pės.

Kelrodis:
Pennsylvania gelžkelių sto

tyje, 7th Avė. ir 33rd St., im
kite traukinį į Linden. Išsės- 
kite Wood Ave. stotyje. Už 
trijų blokų rasite Lithuanian 
Liberty Park, 340 Mitchell 
Ave. (prie pat miestavo par
ko). M. K.

Williamsburg - Green
point - Ridgewood Stei
giasi Taikos Komitetas

Sekmadienį, birželio 9-tą, 
įvyko susiedijos organizacijų 
atstovų konferencija, Eastern 
District YMCA patalpose, 179 
Marcy Ave., Brooklyne. Daly
vavo 49 delegatai, taipgi gru
pė svečių ir vietinės spaudos 
atstovų.

Konferencija nutarė įsteigti 
bepdrą Williamsburg - Green
point - Ridgewood srities Tai
kai Laimėti Komitetą, kuris 
bus dalimi nacionalio Win the 
Peace Conmmittee. Iš konfe
rencijos dalyvių išrinkta 12- 
kos asmenų vykdomasis komi
tetas, su įgaliojimu dapildyti 
atstovais iš vėliau prisidedan
čių organizacijų, susiedijos ir 
tautinių.

Į komitetą įėjo žymūs va
dai susiedijos religinio, kul
tūrinio, pilietinio, verslo ir po
litinio gyvenimo.

Priimta rezoliucijos, ragi
nančios Jungtines Tautas nu
traukti ryšius su fašisto Fran
co Ispanija ir akstinančios 
mūsų vyriausybę pagerbti su
sitarimą, kurio buvo prieita su 
kitomis vyliausiomis šalimis 
Potsdam’e.

Vyriausiu konfer. kalbėto
ju buvo dr.’Harry F. Ward, 
veteranas darbuotojas už tai
ką ir demokratiją, Civilėms 
Teisėms Saugoti Kongreso 
garbės pirmininkas, visoje ša- 

• lyje paskilbęs žmogus. Pirmi
ninkavo kun. William Hub
bard ir Julius Schatz.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1-ma kuopa, di
džiausia Brooklyne, irgi buvo 
atsiuntusi delegatą. Ją atsto
vavo Antanas Karčiauskas.

Jeigu nenorime, kad mūsų 
vaikai ir draugai už kelių me
tų vėl eitų kariauti, visoms 
mūsų organizacijoms reikėtų 
dalyvauti šiame susiedijos vi
sų tautų, rasių, tikybų ir po
litinių krypčių žmonių ben
drame darbe už taiką.

Laisvės Rep.

Ar žinote, kad į Laisvės 
pikniką atvyksta svečių iš la
bai tolimų kolonijų. Iš Flori
dos atvažiuoja Valilioniai. Iš 
daugelio kitų tolimesnių mies
tų atvyks net po keletą busų.

Laisvės piknikas įvyks bir
želio 30-tą (June 30th), bus 
Clinton Park, Maspeth, L. I., 
N.Y. ;

Bušai į Laisvės
Pikniką

Petras Baranauskas, iš 
Bridgeport, Conn., pranešė, 
kad atvyks 2 busai, pilni žmo
nių į Laisvės pikniką, birželio 
(June) 30.

Jau anksčiau buvo minėta, 
kad- atvyks iš Philadelpijos 
didelis busas, pilnas svečių į 
mūsų pikniką.

Dar nieko negirdime iš Eli
zabeth, N. J. Aišku, jog dau
gelis iš jų atvyks, tačiau būtų

Kritikavo Bevin’o 
Įžeidimą Žydą

Bevin’o, Anglijos užrube- 
žiams ministerio’ paskiaųsis 
įžeidinėjimas žydų newyor- 
kiečių buvo rūsčiai pasmerk
tas Madison Square Gardene 
Įvykusiame masiniame mitin
ge praeitą trečiadienį. Mitin
gą buvo sušaukusios bendrai 
dvi organizacijos: American 
Zionist Emergency Council ir 
American Jewish Conference 
tikslu reikalauti įleisti į Pa
lestiną 100,000 žydų. Salė bu
vo perpildyta publika.

Dr. Stephen S. Wise, Zio- 
nistų Tarybos pirmininkas, 
kritikavo Bevin’o išsireiškimą, 
kad jeigu būsią įleista Pales
tinon daugiau žydų, girdi, rei
kėsią daugiau ir britų armi
jos. “Palestinoj yra daugiau 
britu armijos, negu reikia,” 
pareiškė Wise, atsakydamas į 
tą Bevin’o bandymą numesti 
britų armijos Palestinoj buvo- 
mo pasekmes ant žydų.

Dr. Abba Hillel Silver, be 
kitko, kritikavo ir Bevin’o 
kalbos toną, kaipo “pigų įžei
dinėjimą Amerikos žmonių” 
ir “rupų antisemitišką vulga
rizmą, primenantį nacius pa
čiame jų aršume.”

Bartley C. Crum, narys an
glų-amerikiečių komiteto tyri
nėjimui Palestinoje padėties, 
protestavo nuvežimą Palesti
non “nešvariai paskilbusio 
Grand Mufti of Jerusalem, 
Adolfo Hitlerio sėbro, žmog
žudžio ir tarptautinio žydų 
kandžiotojo.”

Crum reikalavo tuojau areš- 
tuodinti ir nuteisti Mufti, kai
po karo kriminalistą.

“Palestinoje nebus riaušių, 
jeigu ten vyraujančios didžio
sios valstybės nenorės riau
šių,” sakė Crum.

Prašome Talkos
Leonas Prūseika, vidurva- 

karinių valstijų lietuvių liau
dies dienraščio Vilnies redak
torius, lankysis . pas mus, 
Brooklyne, šį trečiadienį, bir
želio 19-tą. Jisai mums pasa
kys prakalbą Ukrainų salėj, 
216 Grand St.

Prakalboms skelbti lapeliai 
gatavi, gaunami Laisvėje. Pra
šome ir lauksime jūsų talkos 
tuos lapelius paskleisti tarp 
lietuvių.

Greta prakalbos, atsilankiu
sieji matys iš Lietuvos ir New 
Yorko gegužinės filmas ir gir
dės Aido Vyrų Chorą, vado
vaujamą Prano Pakalniškio.

Iš anksto dėkui visiems už 
talką. Rengėjai.

^KELBKTTeS T j ATS Ve .TE!

REAL ESTATE
Maspeth, N. Y. Parsiduoda namas 

2-jom šeimynom, su 10 kambarių, 
maudynės. Lotas 25x100. $5500,

Taipgi parsiduoda dviem šeimynom 
mūrinis namas, 11 kambarių; por- 
čiai, garu šildoma, garage. Liepos 
(July) 1-mą vienos lubos bus tuš
čios. $10,500. Dėl daugiau informa
cijų, kreipkitės pas:

ZINIS
499 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. REpublic 9-1506
(136-138) 

žingeidi! žinoti, kaip jie at
vyks, busais ar privatinėmis 
mašinomis.

Iš Newarko atvyksta didy
sis Sietyno Choras. Aišku, jog 
su choru atvyks daug ir ne 
choriečių.

Prašome įsitėmyt, kad dien
raščio Laisvės didysis pikni
kas įvyks birželio (June) 30- 
tą. Bus Klaščiaus Clinton 
Park, Betts ir Maspeth Avės., 
Maspeth, L. L, N. Y.

Republikonai Liberalai 
Rems Isaacson

Bronx 13-me Assembly Dis- 
trikte progresyviai atydžiai 
seka, kaip vystosi galimybės 
nominuoti ir iš naujo išrinkti 
į Valstijos Seimelį Leo Isaac
son. Tėmija ir visas miestas.

Rūpestis juomi yra ne be 
pamato. Jis pasižymėjo pui
kiu, darbininkams draugingu, 
rekordu būdamas seimelyje, 
Albany. Ii’, kol kas, buvo tik 
vienatinis darbiečių atstovas 
—oficialis Darbo Partijos at
stovas seimelyje.

Pirmu kart, prieš porą me
tų, jis laimėjo rinkimus su pa
rama pažangiųjų republiko- 
nų. Jų pastangomis jis buvo 
gavęs ’ oficialę Republikonų 
Partijos nominaciją, šiemet 
oficiaiai republikonai jo ne
nominavo. Vienok, liberalai re
publikonai išstato jį republi- 
konų nominacijose (primary 
balsavimuose) ir tikisi, kad 
jis laimės. Pažangieji republi
konai esą stipri grupė partijos 
ribose, nors partinės mašinos 
jie ir nekontroliuoja.

Nepartinis komitetas, susi
dedąs iš demokratų ir darbie
čių, taipgi išleido peticijas, 
renka parašus nominuoti jį 
Demokratų Partijos nominaci- 
niuose balsavimuose (prima
ries).

Mrs. Jackson Nominuo
ta į Seimelį

Mrs. Ada Jackson, žymi 
darbuotoja tėvų ir mokytojų 
judėjime, Brooklyno Darbo 
Partijos nominuota kandidatu 
į New Yorko Valstijos Seime
lį iš 17-to Assembly Dįstrik- 
to.

Mrs. Jackson, vadovaujan
ti Darbo Partijos veikėja, dar
buojasi gauti ir republikonų 
nominaciją. Pažangieji repu
blikonai jos kandidatūros pa
geidauja. Reakcininkai jos ne
norėtų, bet jie turi keblumų 
gauti savo kandidatą, kuris 
apsiimtų ir galėtų laimėti 
prieš Mrs. Jackson — jinai to
kia populiari savo distrikte. 
Kiti patys nori, kad jinai kan
didatuotų ir būtų išrinkta, ne- 
apsiima kandidatuoti prieš ją. 
Taip, pavyzdin, pasielgė Lar
ry Foster, vietos republikonų 
vadas, apie kurį plačiai buvo 
kalbama kaipo apie būsimą 
kandidatą. Tik praeitą šešta
dienį jisai viešai pasisakė ne
kandidatuosiąs ir remsiąs' Mrs. 
Jackson.

Jeigu jinai būtų išrinkta, 
Brooklyno darbininkai ir abel- 
nai pažangieji daug laimėtų, 
nes tai yra gabi, pažangi ir 
darbšti moteriškė. Ir — jeigu 
išrinks — jinai būtų pirmu 
negru, išrinktu įstatymdavys- 
tėn Brooklyno istorijoj ir pir
ma negrė moteris išrinkta vi
suomeniškai pareigai visoje 
valstijoje.

PARDAVIMAI
Parsiduoda ilgos kopėčios, 40 pė

dų. Geros išdirbystės, beveik naujos. 
Parsiduoda už $20. Dėl daugiau in
formacijų, prašome kreiptis pas: W. 
Girnius, 483 Warwick St., Brooklyn, 
N.Y. (1371138)

Stebėtinai Puikus Mūs 
Miesto Gimtadienio 
Aprašymas

Minint mūsų miesto, Brook
lyno, 300 metų sukaktį, birže
lio 12-tą, angliškas darbinin
kų dienraštis Daily Worker, 
išleido specialę laidą tai šven
tei atžymėti. O Lietuvių Ko
munistų Kliubas užsisakė šim
tinius kiekius kopijų paskleis
ti Brooklyne, Dėka kliubui ir 
man pateko to laikraščio ko
pija.

Tarpe kitko, vėliausių abel- 
nu žinių ir iš darbininku ko
vų fronto, aprašoma: Brook
lyno gimimas; darbininkų ju
dėjimo gimimas ir augimas; 
rendos streikas 1653 metais; 
kaip gimė Brooklyno Tiltas ir 
kiek kartų jis jau parduotas; 
darbininkų jėgų augimas poli
tikoje; kova už teises neg
rams; šeimininkių dabartinė 
veikla prieš infliaciją; armi
jos ataka ant gatvekarių strei- 
kierių 1895 metais; Brookly
no akcentas, dabartinis spor
tas, Komunistų Partijos augi
mas ir darbai; laivakrovių ko
vos ii; vadai, ir daug kitų ži- 
nių-žinelių. Parsiduoda po 5 
centus.

Kliubiečiai dar turi tos lai
dos kopijų arba gali gauti. 
Reikalaukite pas juos. Tai ge
ra dovana sau ar draugui, kai
mynui. Laida yra specialė, 
skirtinga nuo visa-amerikinės 
laidos, siuntinėtosios paštu ir 
New Yorko mieste pardavinė
tosios nuo kioskų.

Sk-s.

Žmonės Noriai Perka 
Daily Worker

Mūsų organizacijai užsisa
kius Daily Workerio, angliško 
darbininkų dienraščio, Brook
lyno gimtadienio laidos pun
dą, įdomu buvo, pamatyt, kaip 
į jį atsineša brooklyniečiai.

Atitrūkus nuo kitų pareigų 
porai valandų, pasiėmiau 
pluoštą ir leidausi po gatves. 
Išeinant galvojau: pradedu 
per vėlai, apie 9 vai. vakaro, 
kada visi, kas norėjo, nusipir
ko nuo standų ir nuo anks
čiau išėjusių pardavinėtojų. O 
dabar žmonės eina gulti. Bū
tų puiku, jeigu parduočiau 
porą desėtkų.

Sugrįžau namo 11-tą vai., 
išpardavus 50 kopijų. Iš tų 
gal kelias kopijas nupirko po
roje įstaigų sutikti lietuviai. 
Kitus nupirko gatvėje sutikti 
nepažįstami žmonės.

P-a.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

pavienių. 
padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame

tuvių, kitokių grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
jvairiom spalvpm.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

........ T61. GLęnmore 6-6191

Pirm Išeinant į Karą 
Gavo Algos $20, o 
Dabar Gauna $45

Atrodo, jog iš tikrųjų vete
ranai ką nors gavo.

Kada Eugene Newman ėjo 
kariškon tarnybon, jis apleido 
$20 mokantį darbą tūlame 
daugmenimis prekes pardavi- 
nėjančiame sandėlyje.

Jis prabuvo tarnyboje ketu
ris metus. Buvojo Afrikoj, Si
cilijoj, Francijoj. Parsivežė 
Purple Heart su dviem ke
kėm, Sidabro žvaigždę, karia
vusio pėstininko žymę ir pen
kias mūšių žvaigždes.

Tokio kovingumo vyras, be 
abejo, yra ir darbingas. New
man tikėjosi m aršu o jas namo 
ir į darbą bent su šimtine al
gos savaitei. Juk jis apie tai 
buvo prisiskaitęs gana, lindė
damas žeminėse slėptuvėse. 
Tie balamūtai darbininkai, 
kariams buvo sakoma, neį
vertina darbo, net tokias al
gas turėdami, dar nori 
kuoti.

Sugrįžęs, jis turėjo 
gauti bent kokį darbą, 
gavo darbą ir gauna kita tiek 
algos, negu gaudavo pirm iš
einant. Bet jis už tai dėkin
gas tik 
sale & 
Lok ai ui

Unija 
sugrąžinimą į darbus, 
iškovojo geresnę algą.

strei-

bėdų
Galop

ALBERT MILLER 
(Milišauskas), prop.

Refrigeration Specialistai

savo unijai, Whole- 
Warehouse Workers 
65-tam, CIO.

kovojo už veteranų 
Unija

Bronxe gatvekaris užmušė 
Elizabeth Held, 50 m.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

-.3 /Jito

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8542

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

PARKER

Užėję j Lipton Krautuvę, jūs ra
site daug patraukiančių daiktų 
prieinamopi kainom.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Doris Dowling ir Alan Ladd misteriškoj Paramount 
filmoje “The Blue Dahlia.”

PATAISYMAM AR GREITAI PAGALBAI KREIPKITĖS
I-C Refrigeration Sales & Service

Irving Avenue Brooklyn, n. y. Tel. E V. 4-079800

PATARNAVIMAS Už $2
Peržiūrime, sutaisome diržus, 

išaliejuojame ir nustatome 
tik už $2.

0

Greitam aptarnavimui—Emergency—vėlai šaukite j namus: 
EV. 8-3682.

Visokius pataisymus prie Refrigeration atliekame 
labai prieinamomis kainomis.

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo klijentams, kad aš perkeliu 

savo raštinę nuo 496 Grand St., ant

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

Visais reikalais prašau kreiptis aukščiau paduotu antrašu, 
nes aš jau čia vedu visus apdraudos, mortgičių ir namų parda
vimo biznį.

JOSEPH VASTŪNAS
REAL ESTATE INSURANCE BROKER

1008 GATES AVE. BROOKLYN, N. Y.

5

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

j 9—12 ryte Valandos: j x_ g v'karc

Penktadieniais Uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Ifaujer SU. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

n

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

TL DA D T«S ®,FT

Lengviausia įspėjamas dalykas, kad 
jūsų tėvelis visada nori ką nors sau 
tinkamo iš vyram paruoštu džiūlerių. 
Dabar, tėvo dienos proga, jūs galite jį patenkinti. Apdo
vanokite jį kuriom nors iš žemiau nurodytų, tėvų dienai 
atatinkamų, dovanų:

x " TT Laikrodėlių, Walletu, Tie 
Sets, Key Chains, Gents 
Diamond Ring & Stone, 
Buckle Sets ar Kitkuom. •

B

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

(Art! Graham Ave.) Atdara Vakarais.Tel. ST. 2-2178.
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