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Komunistų Įtaka.
Tuščias DžiaUgsmas.
Pasaka Apie “Uždangą.” 
Francijos Komunistai. 
Baudžia Socialistus.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Birželio 9 d., New York 
Times įdėjo Europos žemlapį 
su pažymėjimu, kiek kurioj 
šalyj laike balsavimų kuri 
partija gavo balsų. Ypatingos 
atydos kreipia į Komunistų 
Partijų balsus.

Suomijoj Komunistų Parti
ja gavo 24 nuoš., Švedijoj 6 
nuoš.; Norvegijoj 8 nuoš.; 
Holandijoj 10 nuoš.; Belgijoj 
veik 11 nuoš.; Francijoj virš 
27 nuoš.; Italijoj 19 nuoš.; 
Čechoslovakijoj 39 nuoš.; 
Vengrijoj 17 nuoš.; Bulgari
joj 90 nuoš. ir Jugoslavijoj 90 
nuoš.

Turčių redaktoriams labai 
nepatinka Bulgarija, Jugosla
vija ir čechoslovakija. , Ten 
“diktatūra,” ten “nėra lais
vės” — rėkia jie. Ir ponai re
daktoriai didžiuojasi, kad 
Amerikos kontroliuojamoj Vo
kietijos dalyj Komunistų Par
tija gavo tik 3 nuoš. balsų, o 
Krikščionių Demokratų Parti
ja 76 nuoš.

Didžiuotis nėra ko, jeigu jie 
atmena, kas parbloškė hitle- 
rizmą! Hitlerizmą parbloškė 
Raudonoji Armija, vadovystėj 
komunistų. Vokietijoj visi na
ciai ir jų pakalikai tą negali 
pamiršti. Jie komunistus laiko 
kaltininkais, kurie pastojo ke
lią nacių viešpatavimui pasau
lyje. Ir tie elementai apsijun
gė į taip vadinamą' Krikščio
nių Demokratų Partiją.

Anglijos imperialistų torių 
vadas paskelbė baubą, būk 
Tarybų Sąjunga uždengus .nuo 
pasaulio akių tikrovę “geleži
ne užlaida” (Iron Curtain). 
Tą blofą tuojau pasigavo visi 
reakcininkai.

Jiems dabar viskas už “ge
ležinės uždangos”: ir Lenkija, 
Čechoslovakija, Vengrija, Bul
garija, Rumunija ir Tarybų 
Sąjunga.- Tauškia jie apie tą 
“uždangą,” kaip kokios papū
gos.
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su

d. Vengrijos 
F. Nagy pasi- 
United Press 
apie tą Chur- 

Birželio 
premjeras d r. 
kalbėjime 
korespondentu
chill ir jo karo organizatorių 
blofą, sekamai pareiškė:

“Jeigu tai būtų tiesa, kad 
“geležinė- uždanga” dengtų 
mano šalį nuo kitų šalių, tai 
ar aš galėčiau su jumis sėdė
ti šiame kambaryje? Daugiau
siai aš savo laiko praleidžiu 
Budapešte, tai laikydamas pa
sikalbėjimus su Amerikos ir 
Anglijos korespondentais, 
kaip jūs sakote, už tos ‘gele
žinės uždangos’.”
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rinkimųLaike pastarųjų 
Francijoj Komunistų Partija 
gavo 5,202,124 balsus. (Dar 
skaičius pakils, nes iš kolo
nijų nėra pilnų davinių). Par
tija parlamente turės 153 at
stovus, vietoj pirmesnių 154. 
Laike šių rinkimų komunistų 
kandidatai gavo ant 384,500 
balsų daugiau, kaip 1945 me
tais. ★ ★ ★

Tuo tarpu Socialistų Parti
ja, kuri vedė vyriausias ata

 

kas prieš komįnistus, gavo 
ant 377,830 Įsų mažiau, 
kaip 1945 metai\ ir parlamen
te neteko 17-kos\vietų.

Ir tai, nepaisą 
tikos milionieri 
Francijai $l,400,Q00,000 pa

 

skolą rinkimų išvakarėse. Kre
ditą už tai pasiėmė Francijos 
socialistai, nes jų žmogus Le
on Blum pasirašė sutartį. 
Francijoj tas buvo labai išgar
sinta socialistų spaudoj, per 
radio, plakatuose ir mitinguo
se. Vis vien apie 300,000 žmo
nių, kurie 1945 metais balsa
vo už socialistus, tai 'dabar 
balsavo už komunistus.

(Tąsa 5-me pusi.)

, kad Ame- 
suteikė

prieš Sovietus.
t.

Java. — Indonezijos jau
nuolių suvažiavimas atsi
šaukė į pasaulio jaunimą, 
kad padėtų indoneząms iš
gauti nepriklausomybę.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Senatas Nutarsiąs £
Suvienyt Karines
Amerikonų Jėgas

Washington. — Senatas 
užgirs prezidento Trumano 
sumanymą sujungti armi
jos, laivyno ir oro jėgas į 
vieną karo departmentą, 
kaip tvirtina senatorius El
bert .D. Thomas. Bendrojo 
karinio departmento štabą 
tuomet sudarytų 
laivyno, armijos ir 
gų sekretoriai.

Dar nežinia, ar 
so atstovų rūmas priims tą 
planą.

civiliai 
oro jė-

kongre-

DUNOJAUS KLAUSIMAS 
KONFERENCIJOJE

Maskva. — Sovietų radi
jas pareiškė, kad tiktai tie 
kraštai turi kontroliuot Du
nojų, kurių žemė prie jo 
prieina. O Amerika ir An
glija Paryžiaus konferenci
joj reikalauja sau teisių 
Dunojuje ir siūlo plačią 
tarptautinę kontrolę tai 
upei.

Michailovič Atmeta 
Jankius Liudytojus

Belgrad, Jugoslavija. — 
Teisiamo fašistinio genero
lo Michailovičiaus advoka
tai prašė pakviest ameriko
nus lakūnus liudyti už Mi- 
chailovičių. Pats Michailo- 
vičius nesutiko juos kviesti. 
Tuomet teismas atmetė am
erikonų kvietimą.

' Byloje pasirodė, kad ypa
tingai četnikų Juodoji Troi
ka terorizavo Jugoslavijos 
patri jotus.

AMERIKONAI-ANGLAI 
NENORI MALŠINT ITA

LŲ MONARCHISTŲ

Maskva. — Sovietų užsie
nio reikalų ministeris Mo
lotovas pasiūlė anglam-am- 
erikonam Paryžiaus konfe
rencijoje, kad jų kariuome
nė slopintų karaliaus šali
ninkų maištus Italijoj. An
glijos ir Amerikos atstovai 
nerodo jokio palinkimo 
veikti prieš italų monar- 
chistus. . '

ANGLŲ DELEGATAS VĖL 
ADVOKATAUJA FRANKUI 
JUNGT. TAUTŲ TARYBOJ

New York.— Jungt. Tau
tų Saugumo Taryba pirma
dienį ėmė svarstyti savo 
antrinio komiteto raportą 
kas liečia Ispanijos dikta
torių Franko. Tas komite
tas buvo iš pradžios nuta
ręs pasiūlyti visuotiniam 
Jungt. Tautų susirinkimui 
rugsėjo mėnesį, kad su
traukytų ryšius su fašistine 
Franko valdžia. Paskui an
trinis komitetas, reikalau
jant Amerikai, išbraukė 
siūlymą dėl santykių su- 
traukymo su Franko, nuta
rė tiktai įteikt visuotiniam 
s u s i r inkimui pareiškimą,

Ar Pavyks Keinrių Didžiųjų Sueiga 
Paryžiuje, lai Priklausys nuo Anglų 
Ir Amerikonų, Kaip Sako Maskva

Ragina Prezidentą 
Atmest Kainų Kon 
trolės Ardymų

PABRANGINAMA SŪRIS, 
SVIESTAS IR ANGLIS

Washington, birž. 17. — 
Kainų administracija pa
kele sviesto kainą 11 centų 
svarui ir pabrangino sūrį 
6 centais svarui, šią savai
tę bus pakelta anglies kai
na 40 centų tonui.

Gen. Michailovičius
Žudė Belaisvius, 
Sako Teismas

Mi- 
čet- 

žudė su- 
patrijo- 
civilius 

četnikai 
išžudę

1,000

Belgrad, Jugoslavija. — 
Teismas kaltino gen. 
chailovičių, fašistinių 
nikų vadą, kad jie 
imtus partizanus, 
tus kovūnus, ir 
žmones. Kartą 
vienu pradėjimu 
8,000 tokių žmonių. Jie, be 
kitko, sunaikino ir 
mahometonų, vyrų, moterų 
ir vaikų, kaimuose ties Sa
rajevo.

Michailovičius sakė, būk 
nieko nežinojęs apie pasi
ruošimus žudynėms. Bet jis 
pripažino, kad jo četnikų 
skraidomieji būriai žudė 
partizanų rėmėjus, kuomet 
partizanai kariavo prieš vo
kiečius ir italų fašistus.

Palestinos arabai užmušė 
du anglų karius.

Prieš-Sovietinis Kanados 
Teismas Nuteisė Rose

Montreal. — Kanados 
teismas pripažino kaltu 
Fredą Rose, vienintelį pa
žangų kanadinio seimo na
rį darbietį; sako, kad Rose 
išdavęs Sovietų agentams 
karinius sproginių “sekre
tus.” Bausmė bus skirta šį 
ketvirtadienį. Rose galįs 
būti įkalintas iki 7 metų.

Padaryta prekybos su
tartis tarp amerikinio ir 
sovietinio ruožų Vokietijoj.

Kainų A dministracija, 
sakoma, pabrangins kietąją 
anglį $1 tonui.

kad Franko diktatūra gali 
suardyti taiką ateityje.

Anglijos delegatas Cado
gan priešinasi ir šiam pra
skiestam skundui prieš 
Franko. Nes tai, girdi, bū
tų kišimasis į vidujinius Is
panijos reikalus. Sovietų 
delegatas Gromyko sakė, 
pati Saugumo Tarybą turė
tų nuspręst veikti prieš 
Franko fašizmą.

James Byrnes Nedarysiąs Jokių 
Nuolaidų Kas Liečia Trieste

Paryžius, birž. 17. — Ke
turių Didžiųjų užsieninių 
m i n i s t e rių konferencija 
pradėjo svarstyti sąlygas 
dėlei taikos sutarties su

Trieste u o stamiesčio 
klausimas laikomas svar
biausiu. Amerikos valsty
bės sekretorius James Byr
nes reikalauja priskirt 
Trieste Italijai. Užsieninis 
Sovietų ministeris Moloto
vas pareiškė, jog pats tei
singumas diktuoja pavest 
Jugoslavijai Trieste su Ve
nezia Giulia apylinke.

Pranešama, kad Byrnes 
griežtai stoja už Trieste

Sovietai Įtaria Amerikos ir 
Anglijos Reakcininkus, Kaip 

Naujo Karo Kurstytojus

nacius, dabar tos jė-
“veikliai darbuojasi

Sovietų Sąjungą,”

Maskva. — “Tamsios re
akcininkų jėgos,” kurios 
pirm išdavystės Muniche 
rėmė 
gos 
prieš 
kaip rašo sovietinis žurna
las Naujieji. Laikai. Sako, 
“anglo - saksų kraštai sten
giasi užkarti savo valią So
vietų Sąjungai, ir Jungti
nės Valstijos siekia viešpa
taut pasauliui.”

Naujieji Laikai primena 
Amerikos generolo Henry 
H. Arnoldo straipsnį, kur 
jis skelbia greitą naujo už- 
puolikiško karo laimėjimą 
su atominės bombos pagal
ba. O tai “panašu į hitleri
nių banditų strategiją.”

Žydai Teroristai 
Susprogdinę 10 
Palestinos Tiltų

Jeruzalė. — United Press 
praneša, kad žydai teroris
tai susprogdino 10 geležin
kelio ir vieškelių tiltų per 
Jordano upę, tarp Palesti
nos ir vadinamos Transjor- 
danijos. Žydai nušovę vie
ną anglų kareivį ir sužeidę 
kelis kitus anglus ir ara
bus. Anglai daro plačiau
sias ablavas prieš žydų 
patrijotus.

BENT 4 UŽMUŠTI PER 
RIAUŠES PALESTINOJ 

Jeruzalė, birž. 17. — Per 
naujas riaušes tarp žydų 
teroristų, iš vienos pusės, 
ir anglų - arabų, iš antros, 
tapo užmušta bent 4 asme
nys ir sužeista pora desėt- 
kų. Anglai mobilizuoja ir 
savo pastumdėlio Trans j or- 
danijos valdovo kariuomenę 
prieš žydus Palestinoje; amerikonų kurstytojai
šimtais areštuoja žydus. prieš Sovietus.

ši

prijungimą Italijai. Tatai 
Byrnęs vadina net “princi
pu.”

Sovietų spauda rašo, jog 
nuo Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos priklausys, ar 
konferencija . pavyks. So
vietinė žinių agentūra Tass 
priminė, kad Sovietai jau 
padarė kelias nuolaidas 
ginčijamais punktais. Taip 
antai, Molotovas dabar su
tiko svarstyti Austrijos 
klausimą, kurį perša Ame
rikos atstovas Byrnes. Pir
miau Sovietai priešinosi 
Austrijos klausimo įtrauki
mui į konferencijos darbų 
programą.

Naujieji Laikai taipgi nu
rodo į N. Y* Heraldo Tri
bune rašymą, kad Sovietai, 
girdi, nebūtų laimėję karo 
prieš Vokietiją be Ameri
kos ir Anglijos paramos. 
Bet juk sovietiniame fron
te buvo sudaužyta karinė 
Hitlerio mašina, rašo Nau
jieji Laikai ir priduria, kad 
jeigu Sovietai nebūtų pri
vertę vokiečius per ketver
tą metų sutelkt visas nacių 
jėgas prieš Sovietus, tai ir 
vokiečiai būtų galėję pasi- 
dirbt atominę bombą.

“Tarptautinės reakcinin
kų jėgos, kurios pagimdė 
hitlerizmą, dar ir šiandien 
tebeveikia,” rašo Naujieji 
Laikai.

iSako, jau Nustojęs 
Augti Pokarinis 
Bedarbių Skaičius

Washington’ — Robertas 
C. Goodwinas, direktorius 
Jungtinių Valstijų. Įstaigos 
Darbams surasti, skelbia, 
kad jau apsistojęs bedarbių 
skaičiaus augimas po karo. 
Jisai sako, dabar esą tik 
2,310,000 bedarbių. Tame 
skaičiuje yra 930,000 j ieš
kančių darbo veteranų. Ki
ti 800,000 veteranų nedirba 
ir “nejieško darbo.”

PASKALAI NEVA APIE 
SOV. MOBILIZACIJA

Paryžius. — Prasidėjus 
Keturių Didžiųjų užsieni
nių ministerių konferenci
jai, buvo paskleista gandai, 
būk Sovietai telkią daugiau 
savo kariuomenės į pietinį 
Vokietijos pasienį ir palei 
rubežių tarp Vengrijos ir 
Jugoslavijos; Tuos paska- 
lus, matyt, paleido anglų-

INDĖNAI SVARSTO ANG
LIJOS PASIŪLYMUS

birž. 
Kon-

New Delhi, Indija, 
17. — Visos Indijos 
greso Partijos vadovauja
masis komitetas svarsto 
Anglijos planus dėl Indijos 
savivaldybės. Dar nežinia, 
ar priims juos ar atmes.

Anglija Paskyrė
Indijai Laikiną
Tautinę Valdžią

New Delhi, Indija. —Lor
das Wavell, Anglijos, kara
liaus pavaduotojas, pasky
rė laikinę tautinę valdžią v o k i e t Vm e r giną “Erika 
Indijai iš 14 asmenų—po! Krebs. Ji įkaitinta, kad 
penkis atstovas nuo didžių- nušovė vieną amerikonų 

saržentą. Jankių patalpose 
per paskutines 5 savaites 
buvo rasta penkios negyvos 
vokietės.

Indijai iš 
penkis atstovaus nuo didžių
jų Visos Indijos Kongreso 
Partijos ir Mahometonų 
Sąjungos ir keturis atsto
vus nuo mažesniųjų parti
jų. Wavell’is taipgi para
gino provincijų seimelius 
rinkti delegatus į steigia
mąjį seimą, kuris gamintų 
Indijai konstituciją..

Jeigu viena bei kita di
džioji partija arba abidvi 
atmes anglų siūlymus dėlei 
Indijos savivaldybės, tai 
Anglija pati paskirs val
džią iš tokių indėnų, kurie 
sutiks su anglų planais dė
lei vadinamos “nepriklau
somybės” Indijai.

La Guardia Sumuša Įtarimą 
Prieš Jugoslavų Valdžią

Washington. — La Guar
dia, vgeneralis direktorius 
tarptautinės pašalpų orga
nizacijos UNRRA, pasmer
kė gandus, būk Jugoslavijos 
valdžia naudoja politiniams 
savo tikslams gaunamus iš 
UNRRA reikmenis. Tie 
gandai “be jokio pamato,” 
pareiškė La Guardia. Jie 
buvo paskelbti New Yorko 
Times’e.

Washington. — Iki gegu
žės pirmųjų dienų paleista 
viso 11,400,000 veteranų.

ORAS. — Būsią lietaus.

FRANCUOS KOMUNISTAI 
NEDALYVAUS KLERIKALO 
VADOVAUJAMO! VALDŽIOJ
Paryžius. — Francijos* 

Komunistų Partijos centro 
sekretorius Maurice Tho
rez reikalavo sudaryti nau
ją laikinę Francijos valdžią 
iš trijų didžiųjų partijų ir 
siūlė, kad seimas vėl išrink
tų jos prezidentu - premje
ru socialistą Felixa Gouiną. 
Thorez atmetė dešiniųjų 
siūlymą pakelt katalikų va
dą G. Bidaultą, užsieninį 
ministerį, į prezidentus- 
premjerus. Thorez sakė, 
Komunistai nedalyvaus jo
kiame ministerių kabinete, 
kurio gal viny j e būtų kleri
kalas.

•LAISVe-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Washington.— Darbo Fe
deracija ir CIO unijos ra
gina prez. Trumaną vetuo- 
ti-atmesti kongreso priimtą 
bilių, kuris ardo kainų kon
trolę. Kongresas nutarė 
panaikint nuo liepos 1 d. 
kainų a p r ė žimą mėsai, 
kiaušiu iams, pieniniams 
valgiams, tabako produk
tams ir k t. Kartu kongre
sas suvaidino komedijėlę, 
nubalsuodamas neva kon
troliuoti kitų produktų kai- * 
nas.
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TEIS VOKIETĘ UŽ 
JANKIO NUŠOVIMĄ

Nurnberg, Vokietija. —• 
Amerikinis teismas šį ket
virtadienį pradės bylą prieš

SLA Seimas Mažas 
Veik be Jaunimo

sivienijimo Lietuvių Ame
rikoj seimas prasidėjo bir
želio 15 d. su 125 delegatais. 
Seimą atidarė St. Kazimie
ras Koras, ir parapijos ku
nigas pasakė įžanginę pra
kalbą. Vėliąu atėjo ir 
miesto majoras.

Seime ūpas prastas. De
legatų mažai, lyginti su 
SLA narių skaičium. Jau
nuolių kaip ir nėra.

Pirmoji sesija baigėsi su 
išklausymu SLA prezidento 
raporto.

Korespondentas.

IŠGABENO DEIMANTŲ 
VAGIS ATGAL Į VO

KIETIJĄ
Washington. — Lėktuvu 

išgabenta amerikonų pulki-
' ninkas J. W. Durant ir jo 
pati, WAC kapitonė, į Vo-? 
kietiją. Ten jiedu bus tar
domi, kaip Hesse’s kuni
gaikštienės perlų ir dei
mantų vagys.

i»

1i
Katalikų politikas gene

rolas de Gaulle perša tokią 
naują konstituciją, kur sei
mas susidėtų iš atstovų rū? 
mo ir senato; jis taip pat 
reikalauja didžios galios 
prezidentui; de Gaulle sa
ko, prezidentas privalo tu
rėti teisę net seimą paleisti.

Socialistai ir komunistai 
stoja už seimą be senato 
ir siūlo aprėžtk^prezidento 
galią.

Komunistai yra antra 
skaitlingiausia seimo parti
ja; katalikai užima pirmą 
vietą, o socialistai trečią.
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Bus Svarstyta Italijos Padėtis
Keturių didžiųjų užsienių reikalų ministerių kon

ferencija prasidėjo Paryžiuje, kaip buvo skelbta—bir
želio 15 d. Konferencija prasidėjo akiregyj visokiausių 
gandų, pranašaujančių jai nepasisekimą.

Niekas šiandien dar negali pasakyti, kaip ir kuo 
konferencija baigsis, nes ji tik ką prasidėjo. Tačiau 
kiekvienas taikos mylėtojas norėtų, kad ji baigtųsi pa

ll sėkmingai, kad joje būtų susitarta ir išspręsta visi 
jos darbų dienotvarkyj įdėti klausimai.

Tenka priminti, kad konferencija nusitarė svars
tyti, be kitų, ir Austrijos klausimą, taipgi ir Italijos 
vidujinę padėtį. Austrijos klausimą įdėti į konferenci
jos darbų dienotvarkį pasiūlė mūsų krašto valstybės, 
sekretorius Mr. Byrnes’as, gi Italijos vidujinės padėties 
sprendimo klausimą pasiūlė Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministras, Molotovas.

f Įdomu, kad bus svarstytas Italijos klausimas. Ita
lijoj, po to, kai liaudis nubalsavo pašalinti monarchi
jos viešpatavimą, fašistai ir monarchistai pradėjo kelti 
riaušes, pradėjo rėkaloti ir skelbti, būk Italija reikia 

į . kirsti per pusę: monarchiją ir respubliką. Molotovas 
pareiškė, jog tai, kas darosi Italijoj šiandien, trukdo pa
saulinę ramybę ir gali privesti prie labai nepageidau
jamų pasėkų. Tam jis ir pasiūlė svarstyti Italijos vi
dujinę padėtį, kad užbėgus laiku kelią fašistinio gaivalo 

S įsivyravimui.
Svarstymas Italijos vidujinės padėties - Paryžiaus 

konferencijoje reiškia smūgį ypačiai anglams imperia
listams, kurie turi daugiausiai kariuomenės Italijoje ir 

—kurių priežiūroje “tvarka palaikoma.”
Tikėkime, kad Paryžiaus konferencija šiuo kartu 

bus pasekmingesnė, negu ji buvo prieš mėnesį laiko. 
Pasaulis nori taikos, paremtos trijų didžiųjų vienybe 
ir susitarimu! :

|y ' Mr. Hoover is ir Komunistai
P-nas Hooveris turėjo pasikalbėjimą su spaudos at

stovais Rio de Janeiro mieste, Brazilijoj. Užuot kalbė
tis apie savo misijos uždavinius (prez. Trumanas jį 
siuntinėja po pasaulį maisto reikalams tirti), jis, Hoo
veris, pradėjo ofensyvą prieš komunistus. Ir p. Hoo
veris pradėjo ofensyvą ne tik prieš vienos kurios šalies 
komunistus, bet prieš viso pasaulio!

Ką gi jis pasakė?
Jo vyriausias komunistams kaltinimas keri tame, 

kad jie skelbia, jog maistas naudojamas politikai, jog 
kapitalistiniai kraštai, kurie teikia maisto šalpos rei
kalams, pirmiausiai ir daugiausiai teikia jo ten, kur 
jie mano gausią daugiausiai naudos savo politikai su
tvirtinti, kapitalizmui palaikyti.

Tai mato ne tik komunistai, tai mato ir skelbia 
kiekvienas liberalesnis žmogus, tai mato ir teigia kiek- 

I : vienas apdairesnis asmuo.
■ Ponas Hooveris gerai žino, kaip jis su maisto pa

galba po Pirmojo pasaulinio karo padėjo pasmaugti 
Vengrijos liaudies pastangas naujam gyvenimui įsikur
ti; su maisto ir šalpos darbu jis tą patį norėjo ir Tary
bų Sąjungoje įvykdyti, tik ten nepajėgė, nes to krašto 
liaudis buvo apdairesnė ir budresnė.

Amerikos liaudis gerai pažįsta poną Hooverį dar 
iš jo prezidentystės laikų, todėl bent jos komunizmo 
baubu jis jau negali suklaidinti.

^Ąpvienyti Organizuotus Darbininkus!
Angliškasls^darbininkų dienraštis Daily Worker 

(birž. 17 d.) parašė įvedamąjį, kuriame reikalauja ko
munistus ir kitus pažangiuosius darbininkus, esančius 
darbo unijose, pasmarkinti savo veiKlą ‘už apvienijimą 
viso organizuoto darbininkų judėjimo. Dienraštis nu
rodo, kad reakcija mūsų šaly kelia savo galvą, prieš 
organizuotus darbininkus daromi nauji skymai ir są- 

H iftokslai;
darbininkų gyvenimas sunkėja. Na, ir akiregyj to, or
ganizuoti darbininkai dar vis nesusitaria išvien veikti 

j net pačiais svarbiausiais klausimais!

venimo reikmenų kainos tebekyla; visas

Dienraštis mano, jog pastarieji įvykiai užtenkamai 
gerai pamokė visus darbininkus, jog tik vienybėje ga
lybė. TodeUADF, CIO ir geležinkeliečių brolijos privalo 
padarytais to tokias išvadas, kad tik bendrai veikiant 
bus galima geriau apginti darbo žmonių interesus.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO THESE ARE THE TIMES
BAJORAS PASIGENDA 
KARALIŲ

Tėvynės redaktoriui Ba
jorui nelabai patinka, kad 
Italijos žmonės nusibalsavo 
įsivesti respubliką. Jis iš 
viso abejoja, ar galima be 
karalių apsieiti. Jis rašo:

“Ar italams be karaliaus 
seksis geriau gyventi — lai
kas parodys. Reikia, tačiau, 
pasakyti, kad kai kur žmo
nėms geriau patinka turėti 
karalių ir tuo pačiu tarpu 
demokratiškoje santvarkoje 
gyventi, čia geru pavyzdžiu 
gali būti Anglijos žmonės, 
kuriems patinka turėti kara
lių ir jie neišsižadėtų už ge
riausius pasiūlymus. . . Ir 
Anglijos reikalai tvarkomi 
toli gražu geriau ir demokra- 
tiškiau, negu, pavyzdžiui, 
Rusijos, kurią būk tai valdo 
‘ž m o n i ų išrinkta’ vald
žia. . .” (T., birž. 14 d.).

Nėra niekam jokia pas
laptis, kad Bajorui visiškai 
nepatinka tarybinė san
tvarka ir josios žmonių iš
rinktoji vyriausybė. Bet 
kada ir kaip Anglijos žmo
nėms buvo leista išsirinkti 
karalių? Niekuomet nebu
vo . leista. Tai iš kur Ba
joras žino, kad Anglijos 
žmonės tąjį karalių jau 
taip myli?

Ateis diena, kada ir An
glijos Jurgis nešdinsis iš 
Anglijos, kaip išsinešdino 
Italijos karalius Humber- 
tas. Karalių viešpatavimo 
gadynė baigia praeiti. Ka
raliai patinka tik tokiems, 
kaip Bajoras, kurie “ savo 
protu negali gyventi.

no. Bet neužteko įspūdžio, 
— BALF pirmininkas Švedi
joje padarė naujus “patvar
kymus,” apie kuriuos mūsų 
korespondentas taip pat jau 
rašė.

Dabar mums taip pat labai 
įdomu, kokius patvarkymus 
kun. Končius atliko buvusio 
BALF
Šveicarijoje, kur 
žiniomis, 
daugiau 
Švedijoje.

įgaliotinio įstaigoje 
jie, mūsų 

buvo šimtą kartų 
reikalingi, negu 
(Vienybe, birž. 14

SMETONUKAS VĖL 
VAJAVOJA STALINĄ

Kronprincas Julius Sme
tona negali nei tylėti, nei 
miegoti. Jis turi vieną di
delį priešą, kurio negali pa
miršti ir kuriam negali do- 

• vanoki. Tuomi jo priešu yra 
ne l^as kitas, kaip tas pats 
Juozas Stalinas.

Smetonukas vėl paskelbė 
Stalinui vainą — ne tik 
Stalinui, bet visam bolše
vizmui. Kronprincas šau
kia: “Dabar yra laikas 
baigti su bolševikais.” Kas 
blogiausia, jo supratimu, 
kad su Stalino mirtimi nei 
jo, nei kitų fašistų bėdos 
n e pasibaigsiančios. Todėl 
jis reikalauja paskelbti ka
rą visai Tarybų Sąjungai, 
nuversti tarybinę santvar
ką ir ten sutvarkyti daly
kus pagal fašistų norus ir 
skonį.

Smetonukas taip ir dro
žia, griežtai ir iš peties:

Vien vidinėmis priemonė
mis komunistinės diktatūros

nepašalinsi — revoliucija 
Rusijoje neįmanoma.
daug realaus pagrindo turi 
ir viltys, kad kai numirs Sta
linas, tarp jo įpėdinių kils 
peštynės, ir su bolševikais 
bus galima susikalbėti. Bol- 
ševistinė santvarka tegali 
griūti, kai jai bus suduotas 
smūgis iš lauko, žinoma, ka
dangi bolševikai toji gražu 
nėra tokie stiprūs, kaip .vo
kiečiai, tai jiems užtektų ma
žesnio smūgio. Nereikia bet
gi išleisti iš akių fakto, .kad 
laikas dirba Stalino \naudai, 
ir vėliau su juo gali būti sun
kiau susidoroti, šiandien dar 
jį galima lengvai pažaboti, o 
kaip bus už kelių metiK ne
žinia. Iš to viso aiškėja, kad 
šiandien, o ne rytoj yra me
tas išvaryti bolševikus iš vi
sur. Lygiu būdu šiandien, o 
ne rytoj, yra metas „panaikin
ti komunizmą Rusijoje ir ga
lų galo, pasiremiant Atlanto 
Čarterio dėsniais, išvaduot iš 
biaurios diktatūros nagų ir 
pačią, tiek daug iškentėjusią, 
rusų tautą. Tik šitą padarius, 
visas pasaulis galėtų laisviau 
atsikvėpti ir planingai pra
dėti vykdyti taikos meto pro
gramą. Deja, bent tuo tarpu 
nesimato, kad anglų - ameri
kiečių politika eitų šia kryp
timi. . . O ją pasukti į tą ar' 
kitą pusę — ne mūsų galio
je. (“A. L.,” birž 8 d.).

By Matt Sholomskas
Ne-

Matote, pakilta kaip sa
kalo, o nutūpta kaip pa
prastos varnos. Taip smar
kiai paskelbęs vainą Stali
nui ir visiems bolševikams, 
kronprincas atsidusęs prisi
pažįsta, kad tą baisią vainą 
laimėti—“ne mūsų galioje.”

pBITAIN’S VAST empire 
sprawls over one quarter of 

the earth’s land surface. But 
even this spacious empire is too 

small for victims of Hitlerism'. 
This is what one, at least, is led 
to conclude after Ernest Ber 
vin’s reecnt statement on Bri
tish policy in Palestine.

—o—
Not too many years ago, in 

1937, Ernest Bevin, now Bri
tain’s Foreign Secretary, had 
said:

“Palestine as a mandated ter
ritory is one of our responsibi
lities. One of the greatest tra
gedies of the, world has been 
the persecution of the Jews.”

Last week Mr. Bevin had a 
change of heart. He forgot all 
about “one of the greatest tra- 

pro- 
Bri-

gedies of the world.” He 
bably also forgot about 
tain’s “responsibility.” 

—o—
Instead he trottbcf out a state

ment that must 
warmed the stilled 
Goebbels. Evidently 
thinking the same 
back in 1937, when he said: , 

“The agitation in the U. S. 
for 100,000 Jews to be put in
to Palestine — and I do not 
want the Americans to misun
derstand me — is because they 
do not want too many of them 
in New York.”

have even 
heart of 

he was not 
as he was

Bevin was not misunderstood 
by Americans.
Mayor O’Dwyer 
Ernie” straight 
when he said:

New York’s 
put “good old 
on that score,

There was little of the spirit 
of sportsmanship at Sports
men’s Park in St. Louis last 
week. One hundred hospitalized 
veterans were declined free ad
missions by the St. Louis Cards 
owners, so that 
dred seats could 
surely looks like 
can spirit of
was ignored in favor of a mere 
handful of bucks. A hundred 
bucks more or less wouldn’t 
break the Cards. But putting 
those seats on the block must 
have been a bitter dose for ve
terans.

the one hun- 
be sold. It 

the old Ameri- 
sportsmanship

a

BĖDA IR SU KITU 
REDAKTORIUMI

Gaidžiukai gieda, matyt, 
ir Naujienų redaktoriaus 
galvoje. Jisai štai ką gar
siai paskelbė:

Vyrauja Įsitikinimas, kad 
sovietu valdžios agentai išve
žė nacionalistinį arabų vei
kėją — didįjį mufti Hassei- 
ni.

Rusai Amerikos lėktuvu jį 
išvežė į Maskvą, o iš ten jau 
permetė į Jeruzalę.

Prancūzų policija buvo pa
sižadėjusi saugoti mufti, ku
ris karo metu glaudžiai ben
dradarbiavo su naciais. Bri
tai reikalauja platesnių in
formacijų apie nacionalisto 
pabėgimą. (N., birž. 12).

Argi sveiko, blaivo proto 
žmogus šitokį nonsensą dė
tų laikraštin?

KUNIGAS KONČIUS 
PRIVIRĘS DAUG KOŠĖS

Vienybės redaktorius 
Tysliava tebetęsia išmetinė
jimus Bendrojo Fondo pir
mi n i n k u i kun. Končiui. 
Končius bes itrankydamas 
po Vokietiją, Švediją ir 
Šveicariją priviręs labai 
daug košės. Teisingumo jis 
nesilaikęs. Tysliava rašo:

Mes suprantame, kad mū
sų kaimynė Amerika, rašy
dama apie “tremtinių ir pa
bėgėlių dumblyną,” turėjo 
tik vieną tikslą, būtent “ap
ginti” kun. Končių, kurio ke
lionė į Europą BALF reika
lais sukėlė labai įvairių at
garsių ir ne vienoje vietoje 
paliko kartaus įspūdžio. Tai 
labai apgailėtina. BALF, 
kaip bešališka organizacija, 
Europos tremtinių tarpe ligi 
šiol turėjo geriausią vardą ir 
visų buvo vienodai mylima ir 
šlovinama. Po kun. Končiaus 
kelionės, deja, daug kur ta 
nuomonė pasikeitė.

Vokietijos lietuvių stovyk
lose BALF pirmininko atsi-z 
lankymas daug kur paliko 
liūdnų atsiminimų. Kokį 
įspūdį jis padarė Švedijoje, 
Vienybės skaitytojai jau ži-

L.D.S. 7-tasis Seimas
Trečiadienį tęsėsi visą die

ną jaunimo sesijos, kurios taip 
atydžiai nesekiau, tačiau, ma
toma, jog jie pateikė labai 
gerus planus tolimesniam vei
kimui. Delegatų užsiregistra
vo pirmoj sesijoj 55, nuo 23 
kuopų. Vėliau dar pribuvo ke
letas delegatų.

Ketvirtadienio ryte prasidė
jo 5-toji Seimo sesija, kurioje 
užbaigta konstitucijos skaity
mas ir priėmimas. Nors ne
daug, tačiau joje matysit šiek 
tiek pakaitų. Pažymėsiu tik 
kas liečia finansus, o kitus 
dalykėlius matysite, kuomet 
ištisa konstitucija tilps orga
ne. Patartina, kad kiekvienas 
LDS narys ją atydžiai per
skaitytų ir su ja susipažintų.

Centro kom. bei pastovių 
komisijų nariams buvo moka
ma už jų sugaištas dienas po 
$6 į dieną. Ateityje bus mo
kama po $8. Taipgi pastovių 
komisijų ' pirmininkams bus 
apmokamos seimų kelionės lė
šos ir sugaištys, kas pirmiau 
nebuvo mokama.

Smagu ir linksma buvo 
klausytis, kuomet mūsų jau
nuoliai pasisakė už vaikučių 
draugijėlių organizavimą ir 
mokinimą. Tai yra labai svar
bus klausimas. O jis kaip tik 
pastaruoju laiku buvo dalinai 
pamirštas. Po tam iškilo klau
simas ir vaikučių vadovėlių 
trūkumų, kas palikta C. Ko
mitetui pasirūpinti.

Rezoliucijų komisija patei
kė sekamas rezol.: 1-ną ben
drais šios šalies klausimais. 
LDS Auginimo klausime. Lie
tuvos klausime ir padėka drg. 
R. Mizarai už jo tokį nuošir
dų ir ilgą tarnavimą LDS pre
zidentu nuo pat LDS susitvė- 
rimo.

Keliais atvejais buvo skai
tyta Seimui pasveikinimai:

Nuo LDS 147 ; kp. $5; nuo 
LDS 123 kp. $10; nuo LDS 2 
kp. $5; nuo LDS 4 kp. $5; nuo 
LDS 71 kp. $5 ; nuo LDS 115 
kp. $12; nuo drg. D. A. Ur
bono $5; nuo LDS 4-to Apskr. 
$5; nuo LDS 135 kp. $10; 
nuo LDS 37 kp. $10; iluo 
50 kp. $5; nuo LDS 46 kp. $5; 
nuo LDS Chicągos jaunuolių

$10; nuo P. Jočionio' $2.
Viso su pasveikinimais 

duota $259.
Daug kuopų, o ypatingai 

kuopų sekr. nusiskųsdavo dė
lei tūlų formalumų su ligonių 
blankomis. čion reikia pasa
kyti, kad ateityje nebus rei
kalinga daktaro parašo ant 
No. 2 blankos. Tas bus žy
mus palengvinimas ligoniams 
ir kuopų sekretoriams.

Didele didžiuma balsų nu
tarta sekamą Seimą laikyti 
Clevelande.

Re p. J. Žebrys. ,

“What right
what New York thinks about 
the Jewish people. He talks like 
Joe McWilliams and is just as 
wrong.”

has he to sa.y

pri-

PAŠAUTAS AMERIKOS 
KAREIVIS

Frankfurt, Vokietija. — 
Nežinia kas pašovė Ameri
kos kareivį Miltoną Schae- 
ferį ant kelio nakties lai
ku, Frankfurto priemiesty
je.

Daktarai tvirtina, kad 
kareivis bus sugydytas.

—o—
It seems to us, that Bevin, 

who has been complaining so 
much lately , about imaginary 
Churchillian “iron curtains,” 
would apply the iron-heel to the 
Palestine problem.

WORTH REPEATING
Professor Albert Enstein, on 
nationwide broadcast over the 

ABC network on May 29, had
something to say about world 
affairs. Said the professor:

“Many will say that funda
mental agreement with Russia 
is impossible under the present 
circumstances. Such a state
ment would be justified if the 
United States had yiade a se
rious attempt in this direction 
during the last year. I find, 
however, that the opposite has 
happened.

“There was no need to ac
cept Fascist Argentina into the 
United Nations against Russia 
opposition. There was no need 
to manufacture new atomic 
bombs without let-up and to ap
propriate $12,000,000,000 for 
defense in a year in which no 
military threat was expected 
for the near future. Nor was it 
necessary to delay the proposed 
measures againstzFranco Spain.

It is senseless to recount 
here the details, which all show 
that nothing has been dope in 
order to alleviate Russia’s dis
trust, a distrust which can ve
ry węll understood in. the 
light; of events of the last de
cades and to whose origin we 
contributed not a little.

“A permanent peace cannot 
be prepared by threats but on
ly by the honest attempt to 

| create mutual trust.” '

PHILADELPHIA, PA
Iš Mezgėjų Pagerbimui Vaka
ro, Kuris Įvyko Kovo 3 d., 735 
Fairmpunt Avė., Kur j Surengė

ALDLD 10 Kp.
Ačiū širdingai aukavusiems 

ir dalyvavusiems virš minėtam 
parengimui, nuo kurio liko 
pelno $110. Pinigine auka pri
sidėjo sekami: Laidotuvių di
rektorius Kazimieras Rama
nauskas $12; Petras Mack 
$5; P. Bulota $5; J. Bekampis 
$5; J. Mikitas $3.25; P. Pilė
nas $1; M. Rainienė $1. Gėri
mu : W. Taliunas, Justinas

Stankus, A. Degutis, Petras ir 
Francis Kodis, Mrs. Pusvaš- 
kis. Maistu: A. Lipčius iš 
Chester, Pa.; K. Petrelienė 
(šiedu draugai daug maisto 
aukavo); Stankūnienė, A. 
žalnieraitienė, Mačys (duon
kepys), Mrs. Merkelienė, P. 
Baranauskienė, A. Paulukai- 
tienė, M. Vagonienė.

Atsiprašau visų aukavusių 
ir dalyvavusių už neparašymą 
į spaudą tuojau.
Iš ALDLD 10 kp. Susirinkimo, 

Laikyto 10 d. Kovo
Paaukota Vilniaus Vėžio 

Tyrinėjimo Institutui $50. Tai 
jau antra stambi auka 10 kp. 
Pora mėnesių prieš tai buvo 
paaukota $100; , viso $150/ 
Gauta 5 nauji nariai per drg. 
A. Galkų.

Birželio mėn. 10 kp. susirin
kime prirašyti 4 nauji nariai 
per d. Galkų, viso per šiuos 
metus 10 kp. naujų narių; ga
vo 23. 
būsime 
narių 
metais.

Kaip atrodo, mes vėl 
pirmoj vietoj naujų 

gavime, kaip ir 1945

J. Šmitienė.

Trumanas dar Palaikys Sa
vo Atstovą Vatikane

Ši maža gražuolė irgi turėjo ką pasakyti kongres- 
manams kainų kontrolei saugoti masiniame mitinge, 
įvykusiame prie New Yorko Miesto Halės. Panaikini
mas ar susilpnįnimas kainų kontrolės pabrangintų pie
ną, kuris ypatingai yra svarbus maistas vaikams.

Washington.—Prez. Tru
manas gavo daug protestų 
dėl to, kad jis palaiko savo 
atstovą Myroną C. Taylorį 
popiežiaus valstybėlėje Va
tikane. Trumanas pasiža
dėjo atšaukti tą atstovą, 
kai tik bus pasirašyta Eu
ropos taiką.

Irano valdžia prašė Azer
baidžano premjerą- Pishe- 
varį dar patarnauti
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Paskutinieji
H. Korsakiene.

/

I.
Senį Daubą paryčiu pažadino keistas 

dardesys. Atplėšęs akis ir sunkiai su 
švokštimu gaudydamas slopų, per naktį 
prirūgusį orą, dar galutinai neatsipeikė
jęs iš miego, jis sukluso. Jam pasirodė, 
kad šiapus plento, Zaukų kieme, dunda 
ir gaudžia Zaukų nauja kuliamoji. Ką, 
po paraliais, ar jis susapnavo? Iš kur 
dabar, per pačią rugiapiūtę — kuliamo
ji? Senis Dauba pasirėmė ant abiejų al
kūnių, ištempė liesą, gyslotą kaklą—ir ’ 
klausėsi. Keistas dardesys, ausį rėžian
tis spiegimas, tai vėl duslus dundėjimas, 
tarsi ne viena, o dešimt—dvidešimt ku
liamųjų iš karto butų paleistos, veržėsi 
pro uždarą, drobine marška uždengtą, 
langą.

Senis nuleido kojas ir iš lėto, pasirą
žydamas atsisėdo lovoje. Susitaršę 
plaukai žilais kuokštais styrojo į visas 
puses, burna buvo pravira, o išplėstos 
akys žiūrėjo nustebusios, nieko nesu
prasdamos.

Paskutiniąją savaitę ausys jau buvo 
apsipratusios su anuo dusliu dundėjimu, 
kuris girdėjosi iš rytų pusės, kasdien 
vis artėdamas, kartais panašus į tolimą 
griaudimą. Bet čia buvo visiškai kas 
kita.

Greitai skubiais žingsniais senis Dau
ba prišlepseno prie lango, nutraukė 
maršką ir pravėrė jį. Ir iš karto visa 
pirkia priplūdo dar skardesnio gausmo, 
spiegiančio bruzgesio, dundančio bilde
sio. Senis Dauba visas išlindo pro lan
gą. Atrodė, kad viskas aplinkui nuo 
žemės ligi pat dangaus buvo pripildyta 
to keisto, vaitojančio, orą skrodžiančio, 
ausis -kurtinančio dundėjimo.

Saulė buvo* tik dar patekėjusi. Už 
lango, anapus keliuko nutysęs pilkšvai 
žalias vasarojaus laukas žvilgėjo nuo 
ryto rasos. Dangus buvo aukštas, be
spalvis, ir saulė žėrinčiu skrituliu kilo 
juo} žadėdama vėl giedrią ir kaitrią die*- 
ną. Dar nespėjęs per trumpą naktį at
vėsti oras buvo šiltas, ramus, be- ma
žiausio vėjo pūstelėjimo. Prie kaimyni
nių sodybų stovyniavo žmonės po du, po 
tris, visi žiūrėdami į plento pusę.

Senis Dauba, basas, su apatinėmis kel
nėmis, atlapais ant krūtinės marškiniais, 
išgureno į kiemą ir, pridėjęs abi plašta
kas prie akių, įtempęs žvilgsnį, sužiuro 
į plentą.

Visą plentą, kiek tik akys siekė, gau
bė dulkių debesys. Lyg balto rūko sie
na kybojo jie ir driekėsi aplinkui lau
kais ir pievomis. Ir toje baltoje dulkių 
srovėje, tarsi pro ūkanas buvo matyti, 
kaip nenutrūkstama, vilnijančia virtine 
ropojo ir šliaužė vikšrais į vakarus, tar
tum didžiulės trobos, vokiečių tankai.

Senis Dauba staiga prasišiepė plačiai, 
visa burna, o po styrančiais antakiais 
jo gudriai primerktos akys sušvito pa
sitenkinimu.

—Nešdinasi jau. Lekia. Matyt, ge
rai pasvilino jiems pauodegį. —Sukike
no jisai pats sau.—Sprunka uodegas pa
brukę, net rūksta. Taip jiems ir reikia, 
rudnugariams.

Jis dar valandėlę pažiūrėjo į vaitojan
tį plentą, kurio nugarą raižė vokiškos 
pabaisos, pasitaisė smunkančias nuo 
juosmens kelnes ir neskubėdamas, pasi
suko atgal į pirkią. Bet tą akimirką 
senis Dauba pastebėjo, kaip kažkas, lyg 
ir šmėkštelėjo daržinės tarpdury, kurios 
jis niekados nakčiai neužsklęsdavo. Jam 
pasirodė, lyg kas paskubomis būtų įsmu
kęs vidun.

Kai senis Dauba įėjo į daržinę, jis pa
matė prieš save nedidelį žmogelį su tam
siais akiniais. Jo veidas buvo išgeltęs, 
tarsi per visą žiemąy rūsyje išlaikytos 
bulvės diegas. Ant plačiai praplikusios 
galvos, pagal ausis, raitėsi retos, "sulipu
sios rusvos garbanėlės. Tai galėjo būti 
koks nors prieš trejus metus buvęs mies
telio siuvėjas, ar skardininkas, arba gal 
rymorius. Pamatęs įeinantį senį Dau
bą, jis visas kažkaip susitraukė, susigū- 
žo. Jis žengė porą žingsnių atatupstas, 
įkišo vieną ranką kišenėn, lyg joje kažko 
ieškodamas, įkišo antrą ir vėl abi iš
traukė. Paskui abiem rankom nusiėmė 
tamsius akinius ir pažiūrėjo į senį Dau
bą. Jo žvilgsnyje buvo kažkas, kas pri
minė nuskriaustą žmogų. Iš jo akių 
žvelgė ir baimė, ir nepasitikėjimas, ir 
drauge užslėpta viltis. Abi jo rankos 
virpėjo, kai jis šluostėsi savo tamsius 
akinius ir paskui vėl dėjo juos ant no
sies.

Sunkiai alsuodamas, dusdamas, jis 
praburbleno;______ _________ _______

—Atsiprašom gaspadorių, kad užėjom 
nepasiklausę... nenorėjom baladotis, 
kelti iš miego...

II vėl jis pakėlė išgąsdintą žvilgsnį į 
Daubą, bet šį kartą jame buvo daugiau 
viltięs, negu baimės ir įtarimo. Senio 
Daubos veide jis išskaitė tai, kas jį drą
sino, skatino.

Ir jis prakalbo skubiais,! nurūksta
mais žodžiais.

—Mes atėjome naktį iš Kauno... no
rėjome čia ant kapų pernakvoti... bet 
ūkininkai pradėjo vesti savo karves. Jie, 
tur būt, jas slepia ten tarp krūmų nuo 
vokiečių... Žmona labai visų bijo... 
Vaikai pavargo... >

—Tai čia ne vienas?... — paklausė 
Dauba.

Nepažįstamasis baimingai grįžtelėjo ir 
pažiūrėjo per petį į daržinės kampą, kur 
tik dabar Dauba pamatė už šieno kupe
tos kiūtinčią moteriškę. Ji, matyt, no
rėjo Daubai nusišypsoti, bet jos iškan
kintas veidas tik gailiai prasišiepė. Prie 
jos spaudėsi, slėpdama veidą, visai dar 
maža mergytė, o per motinos petį iš 
tamsaus daržinės kampo į Daubą žveį/ 
gė išsigandusios nedidelio berniuko akjrs.

Skurdu buvo žiūrėti į tuos buvusių 
žmonių šešėlius, ir senis Dauba tik liūd
nai palingavo galva. Bet žmonėms, ku
rie šitoj daržinėj ieškojo sau prieglobs
čio, ir buvo įvaryti' čia iš baimės ir noro 
gyventi—ir to užteko. Jų išsekintuose 
kūnuose, kuriuose vos beruseno gyvybė, 
tas noras gyventi vis dar tebelaikėsi ne
paprastai stipriai, ir atrodė, kad iš kiek
vieno baugaus jų pažvelgimo, iš kiek
vieno rankos mosto, iš kiekvieno žodžio 
—veržėsi ir tryško tas nesulaikomai gai
valingas, vienintelis noras — gyventi, 
išlikti.

—Mes trejus metus išlindėjom rūsy
je... bet dabar reikėjo bėgti... Vokie
čiai pradėjo padeginėti namus, sprog
dinti požemius...

—Girdit?—Dauba mostelėjo ranka 
dardančio plento link. — Jau nešdinasi. 
Ir vėl galėsit gyventi, kaip visi.

Vienai akimirkai išgeltusį žmogaus 
veidą nušvietė blanki šypsena, bet ir vėl 
užslinko juodas įtarimo šešėlis, o akys 
žiūrėjo neramiai šokinėdamos:

—O čia... niekas mūsų neįskųs?...
Dauba jį nuramino. Jis čįą gyvena 

vienas. Žmona seniai jau mirusi. Vie
na duktė išėjusi į Biniūnus, kita Kaune 
tarnaujanti. Pats vienas jis apsiruošia, 
pats apsiliuobia. Užeina kartais tik 
krikštasūnis, — Danielius. Jie čia pat 
kaimynystėje. Jie iš Daubos arklį sko
linasi, o Danieliaus, motina jam karvę pa- 
melžia, duoną iškepa. Jų nereikia bi
joti. O toliau, už kapelių—klebonija. 
Va ten, kur namas ant kalniuko, rau
donom čerpėm dengtas. Kunigėlis gyve
na su motina. Sekmadieniais koplytėlėj, 
kur ant kapelių stovi—ųiedinė, pamaldas 
atlaiko, o vargonininkas iš Kauno dvira
čiu atvažiuoja.

Jis pasakojo noriai, plačiai, kaip visi 
seniai, kurių dažnai nėra kas klauso.

—Tavo moteriškė galės įeiti trobon— 
viralo išsivirti. Duosiu bulvių, duosiu 
pieno,—pridūrė jis dar, ruošdamasis eiti.

—Oi, ne, ji neis, ji labai bijo,—pakra
tė galvą žmogus.

—Tai aš atnešiu, atnešiu. Galit sau 
čia būti. Nieko nebijokit.

Ir senis Dauba nušlepseno per kie
mą, pamažiuku,' nesiskubindamas, viena 
ranka prilaikydamas smunkančias kel
nes, akylai dairydamasis.

Dardėjimas ant plento valandėlę priti
lo, tik pilki debesys skleidėsi aplinkui, 
toli nusidriekdami, apriešdami baluojau
čius saulėje rugių plotus, vasarojų ir
pievas tirštu, troškiu dulkių sluoksniu.

Rytuose griaudė vis arčiau ir arčiau. 
Atrodė, kad tuoj už Neniuno vingio griu
vo nematomi kalnai, o jų', milžiniškos 
nuolaužos riedėjo žeme, dusliai dundė- 
damos. Žemė po kojomis drebėjo, ir 
aukšti Nemuno krantai atsiliepė griaus
mų aidais. Jau buvo jaučiamas ugninis 
karo alsavimas, o jo grėsmas kabojo čia 
pat viršum vidurvasario kaitroje tingiai 
slenkančio Nemuno, viršum kapinių, ap
augusių retomis, tęvomis pušaitėmis, 
viršum susigūžusių ant šykščios smėlė
tos dirvos sodybėlių, išsimėčiusių tarp 
daubų ir kalvelių.

Ir vėl vaitojo, kaukė plentas, raityda
masis po milžiniškais vikšrais—skęsda
mas dulkių miglose, vėl dundėjo žemė, 
drebėjo oras...

Dar vakar piovę rugius, šiandien žmo
nės jau griebėsi kastuvų ir dalbų, sku
biai kasė duobes ir slėptuves, patikėdami 
žemei savo skurdų turtą.

Danguje plieskė auksinė, rami vidur
vasario saulė. . 1

_ • < IBus ūauglauž _ _.....

Brazilijoje Žmones Perka 
ir Parduoda

(Nuo mūsų korespondento)
Kai Brazilijos valdžia pradė

jo vežti lietuvius, jugoslavus, 
u.ngarus ir kitokius žmones į 
Braziliją valdišku kaštu dirbi
mui kavos plantacijose, Brazili
joje tada buvo kavos aukso lai
kai. Kavos plantatoriai tuko 
Londono librose, Amerikos do
leriuose; ūbojo Paryžiuj, Švei
carijoje ir k. Brazilijoje tada 
nieko nestigo turintiems pini
gų. Tačiau plantacijose darbi
ninkus kapinėjančius ir raškan
čius kavą, stiprus vėjas par- 
blokšdavo, nusilpusius nuo al
kio. Gyveno kavos plantacijose 
žmonės taip, kaip kelios de
šimts metų atgal vergijos lai
kais. Buvo nudriskę, pusnuo
giai ir basi. Nepažinojo pinigų 
ir saugojami dvaro capangų 
(sargų), kad nepabėgtų iš dva
ro į kito plantatoriaus dvarą.

Lietuviai, atvežti iš Lietuvos, 
kurioje jau seniai nebebuvo at
viros vergijos, papuolę gyventi 
tebebujojančion vergijon ir pa
statyti lygioje vietoje greta 
vergaujančių kavos plantacijų 
darbininkų, šiek tiek apsižiūrė
ję, kas dedasi plantacijose, 
pradėjo nerimti ir bruzdėti — 
j ieškoti plantacijose didesnio 
uždarbio ’ ir bėgti i miestus 
Tiesa, dvarų administratoriai 
atvažiavusius tik ką iš Europos 
lietuvius priiminėjo mandagiai 
Davė išsirinkti geriausias gy 
venimui triobas, esančias dvare 
Bet kokios tos “geriausios’* 
triobosl? Be aslų, be lubų 
kiaurais stogais ir be langų —■ 
užsilikę lūšnelės, kuriose gyve
no kadaise seniau atvežti iš Af
rikos juodveidžiai vergai. Ta
čiau už darbą, kaip visiems 
plantacijoj darbininkams, tai) 
ir lietuviams, atlygindavo ne 
pinigais, bet ant paprasto po
pieriuko pažymėjimu, kad tik 
dvaro krautuvėje galima nusi 
pirkti už tokią ir tokią sum į 
pinigų. Krautuvninkas grąžos 
neduodavo. Reikėjo pirkti uL 
visus uždirbtus piniguš, popie
riuke pažymėtus. Be to, lietu
vius taipgi apstatė ginkluotais 
sargais, kad nepabėgtų iš dvaro 
kur nors kitur.

šiurpūs Patyrimai.
Kad aiškiau būtų skaitytojui 

kaip lietuviai gyveno kavo. 
■plantacijose, noriu išsireikšt 
apie vieną atsitikimėlį, šių žo 
džių autoriui atsitikusį, gyve 
nant kavos plantacijose.

Iš Sao Paulo' Imigracijos 
Biuro, mus, kelias šeimas, til 
ką išlipusius iš garlaivio, nuve 
žė pačion Sao Paulo estado gi 
lumon į kavos plantacijas —• 
Santa Marijos dvaran, Moco 
cos apskritim Santa Marijos 
dvare radom kelias lietuvių šei 
mas, atvažiavusias pusmečiu’ 
anksčiau į Braziliją. Buvo, mat 
pabėgę iš kažkokio dvaro ir ap
sistoję gyventi Santa Marijoj'* 
Jų šeimos buvo nepilnos. Vie
noj stigo motinos su dviem ma
žais vaikais, kitoj vyresniosios 
dukters su viduriniu sūnumi 12 
metų amžiaus, trečioj stigo 
abiejų tėvų. Pasirodo, kad bė- 
l?ant vidurnaktį iš dvaro nevi-

siems pasisekė pasprukti, stin
gančius šeimose minėtuosius 
asmenis dvaro sargai sugavo, o 
pabėgusieji po kelių dienų ėji
mo pėsčiais apsistojo gyventi 
Santa Marijoj. Nenorėjos! ti
kėti. Mes, tik ką atvažiavusieji, 
tarp >savęs spėliojom, kad ir 
lietuviai, gal kokie tinginiai ar 
šiaip negeri žmonės. Ir daug į 
tai nekreipėm domės.

Pasikalbėjus šiek tiek mums 
su Santa Marijoje rastais lietu
viais, dvaro administratorius 
pirmučiausia parodė triobas gy
venimui, geriau pasakius, bū
das nuo lietaus pasislėpti. Po 
to nusivedė mus į dvaro krau- 
tuvę ir paliepė pasiimti iš 
krautuvės bąrgan ko tik mums 
reikia. Pasiėmėm pupelių, ry
žių, taukų, cukraus, druskos, 
miltų duonos išsikepimui ir pa
ilsėję porą dienų, išėjom dirbti 
į pilnus kavos medelių laukus.

N egaunam Algų ir
N erimaujam

Raškom kavą visu smarkumu, 
kad užsidirbti centas kitas ir iš
važiuoti į miestą, nes gyveni
mas kavos plantacijose pasiro
dė biaurus. Gale mėnesio klau
siam administratoriaus: Kaip 
bus su alga? žmogus pasiteisi
na: neturįs laiko. Patikim. Bet 
rastieji Santa Marijoj lietuviai 
mums pasakoja:

—- Vyrai, dalykai dvokia!
Dirbam dar mėnesį ir vėl 

klausiam. Administratorius "at
sako tą patį. Pradėjo darytis ne
ramu. Išdirbam trečią mėnesį 
ir stibiu re pradėjom reikalauti, 
kad norim žinoti, ar turim 
kiek užsidirbę pinigų.

Reikia pasakyti, kad tuos tris 
mėnesius maitinomės kiek galė
dami ekonomiškiau, vien pupe- 
^mis, ryžiais ir duona. Mėsos 
ir pieniško ne tik kad nevarto- 
iom, bet jei ir būtume norėję 
vartoti, dvaro krautuvėje ne
buvo,. Drabužių ir apsiavimo 
taipgi nepirkom, turėjom dar 
iš Lietuvos atsivežę. Be to, mūs 
šeima buvo iš septynių asmenų. 
Tik dvi seserys dar negalėjo 
dirbti, bet mes su broliu ir tė
vas — trys vyrai dirbom išsi
juosę nuo tamsos iki tamsos, 
vyresnioji sesuo su motina taip
gi nesnaudė. Tačiau po trijų 
mėnesių įtempto darbo, dvaro 
administratorius patiekė są
skaitą, kad esam uždirbę vos 
lešimts milreisų (tuo laiku 
Brazilijoje pinigo vienetas va
liuosi milreisų ir ne cruzeiru, 
kaip kad dabar) visa šeima. 
Arba kitaip pasakius, biskutį 
daugiau kaip vieną amerikoniš
ką dolerį!

Kame dalykas? Mat, kavos 
plantacijose dvarų administra
toriai turi omenyje: darbininkas 
jei neturi pinigų, iš dvaro nie 
kur negali išbėgti.

Susip (anuojame Pa b ėgim ą.
Suėjom gyvenanti dvare visi 

lietuviai ir pradėjom tartis, nes 
visi buvom nuskriausti. Priė
jom išvados, kad reikia bėgti iš 
dvaro. Bet kur ir kaip?

Pradėjom administratoriaus 
prašyti, kad leistų į miestelį ba
žnyčion. Mums rūpėjo ne baž

nyčia, bet kitkas. Administra
torius nesutiko. Bet per didelį 
prašymą, šiaip taip.aš ir A. 
Srtarskis, kartu su mumis va
žiavęs iš Lietuvos, išsiprašėm.

Nuvažiavom miestelin. Abu 
dar nemokėjom portugalų kal
bos. Pradėjom po miestelį žiop
linėti, nežinodami nei ko klaus
ti, nei kur eiti. Bet štai, poste- 
bim europietiškais drabužiais 
apsivilkusiu du vyru. Priėjom 
ir užkalbinom lietuviškai. Pasi
rodė, kad lietuviai. Išsikalbė- 
jom, kad pas juos dvare dalykai 
geresni. Nusprendžiam eiti su 
jais ir pasiklausti jų adminis
tratoriaus, ar negalima būtų 
mums persikelti į jų dvarą. Nu
ėję pasiteiravom. Dvare vietos 
yra. Sekančią dieną sugrįžę na
mo pasitarėm su savaisiais ir 
Santa Marijos dvaro adminis
tratoriui pareiškėm, kad mes 
išvažiuojam į kitą dvarą. Ad
ministratorius subiūro ir pra
dėjo šaukti:

— Gyvi iš čia jūs neišvažiuo
si t !

Stojam į Kovą.
Kas daryti? Išeiti iš dvaro 

negalėjom. Sargai apsiginklavę 
mus saugojo. Susitarėm pas
kelbti streiką. Neinam į darbą 
dieną, neinam kitą ir trečią ... 
Administratorius pasiuto. Pra
dėjo grasinti, kad sušaudysiąs 
visus. Mes tylėjom, buvom silp
ni priešintis. k

Po kelių dienų streikavimo, 
vieną gražią dieną po pietų pa
sipylė pilna dvare kareivių. Iš- 
sigandom. Kai kurie mūsų lie
tuviai pradėjo bėgti į kavos 
laukus darban. Sulaikyti streik
laužių buvo neįmanoma, bet 
mes su Snarskiu ir mūsų šei
mos laikėmės ir laukėm, kas 
bus. Administratorius matyda
mas, kad neinam į darbą, užko- 
mandavo kareivius apsupti mū
sų triobas, įsiveržė į vidų ir 
įrėmę šautuvus į mūsų krūti
nes pradėjo kratyti ar neturim 
ginklų. Nieko neradę areštuoja 
mane, Snarskį ir išsiveda pas 
administratorių dvaro raštinėm 
Ką jie raštinėje mums areštuo
tiems darė, nereikia, sakyti, la
bai gerai yra žinoma visiems? 
Pradėjus varžtis kraujui iš ma
no burnos, perstojo mušę. Pa
sodino mus į automobilį, nuve
žė į miestelį ir įmetė kalėjimam

Ir už ką? Kad norėjom persi
kelti gyvent į kitą dvarą.

Panaši Istorija Kitur.
Kai .kas gal nenorės patikėti, 

bet tikra teisybė. Tokių atsiti
kimų su lietuviais kavos planta
cijose yra buvę šimtai ir kur 
kas baisesnių. Itauquaros dvare 
tarp lietuvių ir dvaro sargų 
1927 metais buvo įvykęs minia- 
turinis karas, šaudymasis ir 
šauksmai “ura!” perstojo tik 
lietuviams pasisekus įveikti 
dvaro sargus ir pasiekus gelž- 
kelį. O kiek iš dvarų bėgimų 
nakčia slapčia! Ėjimų kilomet
rus ir kilometrus pėsčia. Nak
vojimų miškuose, pilnuose on- 
cų (braziliškų tigrų) ir p.

Padėtis Nepasikeitusi.
Tas viskas su lietuviais buvo 

'kavos plantacijose seniai, maž
daug 1926-1929 m. Dabar, pra
slinkus jau kone dvidešimčiai 
metų, kavos plantacijose tebėra 
dar tas pats. Luiz Carlos Pres- 
tes, generalinis Brazilijos 
Kom. Partijos sekretorius, par
lamente atstovas ir senatorius,

Worcester, Mass.
Mire d. Antanas Brazauskai

Birželio 7 dieną, iš ryto, 
rastas numiręs nuo širdies li
gos d. A. Brazauskas. Buvo 
ALDLD 11 vyrų kuopos na- 
rys ir Laisvės skaitytojas, su
laukęs 71 metų amžiaus. Per 
visą savo ilgą gyvenimą drg. 
Brazauskas buvo laisvų pažiū
rų ir uolus kovotojas už dar
bininkų reikalus.

Paėjo iš Lietuvos iš Kuršėnų 
miestelio, Šiaulių apskričio.' 
Buvo nevedęs.

Laidotuvėm rūpinosi jo pus
brolis Antanas Prancūzas ir 
giminės Staliulioniai ir Demei- 
kiai. Liko palaidotas 10 bir
želio, kaip 2 vai. po pietų, be 
bažnytinių ceremonijų.

M. Staliulionis, pirm išne
šant velionio palaikus iš gra- 
boriaus M. Cinskio koplyčios, 
pasakė trumpą prakalbą, api
budindamas jo gyvenimą ir 
darbus. Ant kapinių palydėjo 
gražus būrelis draugų. Ten 
M. Staliulionis pasakė trum
pą paskutinio atsisveikinimo 
prakalbėlę.

Ilsėkis, Antanai, o mes kol 
gyvi atminsime tave.
* S. J.

Waterbury, Conn.
Birželio 6 d. įvyko Politiš

ko Veikimo Tarybos konfe
rencija. Atstovai dalyvavo 
nuo septynių lokalų Mine, 
Mill, and Smelter Workers 
Unijos, CIO. Kalbėtojas buvo 
Fred Sord iš New Yorko, at
stovas nacionalinio komiteto. 
Jisai gerai nušvietė dabartinę 
politinę padėtį Washingtone, 
nusistatymą abiejų kongreso 
rūmų, taipgi ir prezidento 
Trumano. Jis nurodė, kad ten 
yra sudarytas suokalbis su
griauti darbo unijas. Tame 
suokalbyje dalyvauja ir fabrį- 
kantų susivienijimas. Jie nori 
atimti iš darbininkų tai, ką jie 
yra išsikovoję per daugelį me
tų. Jis ragino reikalauti, kad 
prezidentas Trumanas vetuo
tų Case bilių. Taipgi ragino 
protestuoti prieš Trumano pa
siūlymą kongresui suvaržyti 
streikus. Tame pasiūlyme Tru
manas reikalauja, kad jam 
būtų suteikta galia imti darbi
ninkus į armiją, jeigu- jie jo 
neklausytų ir streikuotų.

Kalbėtojas nurodinėjo, kad 
išėmėt rudenį bus svarbūs 
rinkimai kongresmanų ir se
natorių. Bus išrinkta apie pu
sė kongreso. Jis ragino paduo
ti balsus už tuos kandidatus, 
kurie yra darbininkų klasės 
draugai. O kurie yra liaudies 
priešai,’ tegul tie eina laukan 
iš kongreso.

Jis nurodė, kad Smith-Con
nolly įstatymas draudžia dar
bo unijoms aukoti pinigų dėl 
rinkimų vajaus. Todėl ragino 
unijų narius savanoriai tam 
tikslui paaukoti po vieną do
lerį. šiandien reikia suprasti, 
kad rinkimų kampanijos va
rymas yra išlaidus dalykas, 
kaip spauda, taip radijas

Streiklaužiams pradėjus dirbti Pond, River kasyklose, 
Kentucky, J. V. armija davė ginkluotus sargus streik
laužių “apsaugai.” Jeigu prez. Trumano pasiūlymas 
būtų tapęs įstatymu, tokios scenos būtų matomos bile 
jkur. Dabar bandomasis pravesti Case bilius taipgi yra 
labai pavojingas darbininkams.

23-V-1946 kalbėdamas Brazili
jos parlamente apie plantacijo
se darbininkų padėtį, štai kaip, 
be kitko, išsireiškė:

“Mes komunistai dabar dar 
netrokštam socialistinės kraš
tui konstitucijos. Nesam idea
listai. žinom, kad apie tai gal
voti dabar būtų iliuzija, nes gy
venam "kapitalistinėj sistemoj, 
pilnoje feodalizmo ir vergijos 
įpročių. Provincijoje ’dvaruose 
brazilietis darbininkas dar te
bėra perkamas ir parduodamas. 
Labai tankiai pasitaiko, kuomet 
dvarininkui reikalinga darbi
ninko, kreipiasi pas kitą dvari
ninką, pas kurį yra įsiskolinu
sių darbininkų, sumoka , darbi
ninko skolas ir nei neatsiklau
sdamas jo (darbininko), vežasi 
į savo dvarą.”

Šitas viskas Ęrazilijoje vyks
ta tūkstantis devyni šimtai ke
turiasdešimta šeštais metais, 
žmogų daugelyj vietų perka ir 
parduoda. J. Pero&a.

brangiai kaštuoja. Kapitalistai 
rinkimams išleidžia milionus 
dolerių.

Po tam buvo priimtos dvi 
rezoliucijos. Vienoj reikalau
jama, kad prezidentas Tru
manas vetuotų Case bilių, o 
antroje — pasmerkiamas kon- 
gresmanas J. Talbot, kuris yra 
atsižymėjęs savo priešdarbi- 
ninkišku nusistatymu ir kuris 
yra remiamas fašisto Gerald 
K. Smith. Po konferencijos 
ant rytojaus Talbot spaudoje 
užsigynė turįs ką nors bendra 
su Smithu. žinoma, jis turi už
siginti, nes šiemet jis nori kan
didatuoti į Connecticut valsti
jos gubernatorius.

Unijistas.

Washington. — Du sena
toriai, atominio komiteto 
nariai, peikia Barucho pla
ną dėlei atominės jėgos 
kontroliavimo pasaulyje.
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Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

. Buvo šitaip: Sakau, prieš apleisiant Lietuvą, būtinai 
turiu susieit su Lietuvos jaunimo vadais, ypatingai spor
to vadais ir pasikalbėti. Juk noriu ką nors turėti par
grįžęs papasakoti mūsų jaunimui specifiškai apie Lietu
vos jaunimą ir sportą. Be to, esu užsispyręs ir noriu 
Lietuvos jaunimui įpiršti porą naujų, amerikietiškų 
sporto rūšių.

Ot, dabar šis susirinkimas yra sušauktas, įvyksta, 
turiu eiti ir gana... Susirinkimas įvyksta vienos mokyk
los patalpose, Vilniaus Valstybinio Pedagoginio Instituto 
globoje. „ .

Nuėjęs į salę nustebau. Kas čia atsitiko? Pilnutėlė 
salė, sėdinčių ir stačių, ir dar koridorius pilnas! Nu, 
kągi padarysi, sako man, kaip sužinojo, kad bus su 
“amerikonu” pasimatymas bei susitikimas, tai, apart spe
cialiai ir specifiškai kviestųjų, suėjo minia!

Nuo čia prasidėjo vakaro malonumas.
Pirmininkauja Instituto direktoriaus pavaduotojas 

Vytautas Maknys. Kalba jis susijaudinusiai, kalba apie 
Lietuvą, apie jos šių dienų sunkumus, apie jos sunkią ir 
garbingą praeitį, apie jos sūnus ir dukras, išblaškytus 
po visą pasaulį. Giria jis Amerikos lietuvius, dėkuoja 
jiems už teikimą pagalbos, nepasigaili komplimentų man

“Per
solo ir 
pašoko

lyg ii'

asmeniškai ir pagaliau perstato pakalbėti susirinkusiems. 
Prieina dvi gražios mažytės mergaitės, kaip didelės, 
skaisčios lėlės, ir iš storo balto popierio, nuo 25-tosios 
pradinės mokyklos perskaito sekamą sveikinimą:

“Mielasis Užjūrio Svety!
“Sveikiname Tamstą 25-sios mokyklos vardu.
Prašome jus grįžus tolimon Amerikos šalin pasvei

kinti mūsų vardu mažuosius Amerikos lietuviukus. Pa
pasakokite jiems apie sugriautą mūsų tėvynę Lietuvą 
ir apie priešų sudegintą sostinę Vilnių.

“Tegul jie nepamiršta savo senosios tėvynės Lietu
vos. Pasakykite jiems, kad mes uoliai mokomės ir tiki
mės būti naudingi savo šaliai.

“O Tamstai linkime laimingos kelionės ir prašome 
vėl kada nors mus atlankyti.”

Po mano pranešimo ir atsakinėjimo į klausimus, In
stituto studentė Darutė Aukselytė paskaitė du savo ei
lėraščiu, šiam susirinkimui parašytus: “Prie Tylaus Ne
muno” ir “Pavasaris Tėvynėje,” ir studentas Vytautas 
Luckauskas taip pat perskaitė ta proga sukurtus du 
eilėraščiu: “Broliams Amerikos Lietuviams” ir 
galės Daina.” Pora jaunuolių gražiai padainavo 
duetus, o skaitlinga lietuvaičių grupė gražiai 
liaudiškų šokių.

• Po programėlės susirinkimo vedėjas tykiai,
nedrąsiai, man sako: Gal Tamstos nepasididžiuosite da
lyvauti mūsų kukliam pobūvėlyje, suruoštam jūsų pa
gerbimui ir progai intimiškiau susipažinti ir pasikal
bėti su mūsų Instituto studentais ir profesoriais?

Su mielu noru! Atsakiau jam. Ir susikraustėm į 
kitą salę, kurioje radome gražiai papuoštus ir kukliu 
maistu apdėtus stalus. Gerti gavome tiktai gero Lie
tuvos alaus. Tai iš tiesų buvo vienas gražiausių, vienas 
maloniausių pobūvių, kuriuose man teko dalyvauti Lie
tuvoje. Dalyvavo arti šimto jaunų vyrų ir moterų ir 
jų mokytojų. Pasivalgėme, pasišnekėjome, smarkiai pa
dainavome liaudies dainų ir vidurnaktyje išsiskirstėme.

Šiame pobūvyje susipažinau ir gražiai pasikalbėjau 
su visa eile darbuotojų. Štai dar jaunas vyras Zenonas 
Slaviūnas. Jis nori pasikalbėti ir pasitarti. Jis specia
lizuojasi rinkimu tautosakos. Jau turįs surinkęs iki pu
ses miliono pasakų, legendų, anekdotų ir tt. Jis mano, 
kad gal kas nors naujo toje srityje randasi ir galima su
rasti tarp Amerikos lietuvių. Ar mes, amerikiečiai, ne
ateitume jam ir kitiems tuo darbu užsiėmusiems Lietu
vos darbuotojams talkon?

Aišku, kad mes ateisime. Tai mūsų pareiga. Pra
šiau jo, kad kitą kartą mudu susitiktumėme ir išdirbtu
mėme smulkmenas, kaip iš žmonių toji medžiaga turėtų 
būti renkama. Mes jokio prityrimo neturime, o jie turi 
labai daug. Tuo darbu Amerikoje rūpinsis Amerikos 
Lietuvių Literatūros Draugija.

Dar jaunas, smarkus vyras Liudas Kosiakas, spor
to organizacijos “Žalgiris” pirmininkas, pori užmegsti 
ryšius su Amerikos lietuvių jaunimu. Jis aiškina man 
apie Lietuvos sporto veiklą. Yra trys organizacijos: 
“Žalgiris,” “Dinamo” ir “Spartakas”. Jojo vadovauja
ma organizacija yra profesinių sąjungų (darbo unijų) 
sportininkų organizacija. Jis man pažadėjo parašyti 
straipsnį apie Lietuvos sporto organizacijų veiklą, kurį 
galėčiau parsivežti Amerikon ir panaudoti supažindini
mui mūsų jaunimo su Lietuvos jaunimo sporto dirvoje 
veikla. Jis entuziastiškai remia mano nuomonę, kad 
Lietuvoje reikėtų įvesti beizbolę ir golfą. Bet čia ame
rikiečiai turėtų pagelbėti, nes Lietuvoje nesiranda nė 
vieno tų sporto rūšių specialisto. Sakiau, žiūrėsime, 
kas tuo reikalu bus galima padaryti iš mūsų pusės.

Užkalbina Jonas Alekna, zoologas, Vilniaus Vals
tybinio Pedagoginio Instituto zoologijos katedros ve
dėjas. Jisai labai norėtų užmegsti ryšius, susirašinėti 
mokslo reikalais su kokiu nors lietuviu zoologu Ameri
koje. Prašo patarpininkauti. Pažadėjau.

Instituto studentų pirmininkas Vytautas Galinis (ku
rio dėdė ar tik šiaip giminaitis yra profesorius Galinis, 
gyvenąs Bostone), nori užmegst ryšius su Amerikos 
lietuviais studentais. Jis man įteikė visą eilę Instituto 
studentų pavardžių ir adresų, kurie norėtų susirašinėti 
su lietuviais studentais Amerikoje. Irgi 
patarpininkauti. ’ (Bui daugiau.)

. Į
< Į

Kardinolui Francis Spellman įteikiama $500 nuo 
Adam Hat Welfare Committee dvasiškio kontroliuoja
mai kataliku jaunimo organizacijai. Įteikėju yra Jack 
Dempsey, buvęs kumštininkas, kuris dabar yra Adam 
Hat firmos sporto direktorius.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus Programa 
Amerikos Kareivių Šeimoms Užsieny j
Amerikos Raud. Kry

žius pradėjo savo progra
mą padėti žmonoms ir. vai
kams Amerikos kareivių 
okupacinėse zonose.

Programa prasidėjo ba
landžio 29 d., kada 500 Am
erikos kareivių žmonų ir 
vaikų atvyko į Brcmerha-

Vokietijoj, laivu SS

Mums pradėjus teirautis apie 
Floridą, teko prisiklausyti vi
sokių pasakojimų apie ją. Vieni 
nupasakojo taip gerai, tartum 
ten būtų pats dangus, o kiti vėl 
nupasakojo, kad ten taip karš
ta ir visokio brudo — vabalų 
ir uodų tiek daug, jog tiesiai 
neįmanoma nuo jų apsiginti, 
kad ten pats jau tas pasakiš
kas pragaras. Kada mudu pa
matėme pietinių valstijų skur
dų darbininkų gyvenimą, tai ir 
mes gerokai susirūpinome. Ta
čiau 'pasiekus Miami miestą ir 
jame pagyvenus porą savaičių, 
mums atrodo, kad čia nėra nei 
tas pilnas lobių dangus, nei ne-, 
pakenčiamas pragaras.

Tiesa, mes dar ne kažin kiek 
čia ąpsipažinome su visomis 
čionaitinėmis sąlygomis, tačiau 
jau galima pasakyti, kad no
rint gyventi, tai galima. Dar
bą gauti čia galima, kaip ir 
Šiaurinėse valstijose, kas nori. 
Darbų yra visokių, žinoma, pa
prastam darbininkui tai sun
kiausia, kaip ir visur, o betgi 
darbą galima gauti. Tiesa, da
bar čia, kaip vietiniai žmonės 
sako, yra blogiausias laikas su 

ven, 
Barry.

Pirma sustojimo vieta 
šioms žmonoms ir vaikams 
buvo Bremerhavene. Spe
cialiuose traukiniuose, ar
mija juos pasiuntė į pas
kirstymo centrus Vienna, 
Frankfort ir Berlyną, ir tik 
vėliau jie vyko pas GI vy
rus ir tėvus, kurie jų ne-' 
kantriai laukė. Pirmas pa
simatymas buvo linksmas, 
nors graudingas. Frank
furte, Amerikos Raud. Kry
žiaus darbininkė rado pra
puolusią žmoną leitenanto: 
“Nenorėjau, kad Jonas ma
tytų mane verkiant po dvie
jų metų persiskyrimo,” ji 
paaiškino.

B r e m erhaveno žmones, 
kartu su Amerikos karei
viais, atvyko į uostą pama
tyti šiuos keleivius iš Ame
rikos. Specialiai išlavintos 
grupės Amerikos Raud. 
Kryžiaus darbininkių, net 
12, davė visokį patarnavi
mą. Jos dabojo mažus kū
dikius, atsakė klausimus 
apie naują svetimą šalį, iš
dalino maistą, knygų ir tt.

Nauja užjūrio programa 
padės GI vyrams ir jų už
laikomiesiems sekančiai:

1. Palaikys kontaktą su 
šeimomis namie.

2. Kareiviams teiks viso
kias informacijas apie juos 
liečiančius dalykus, apie 
patvarkymus, apie paskyri-

mus, mokesčius ir kitas 
naudas kareiviams ir jų šei
moms užsienyje.

3. Pristatys visokias rei
kalingas informacijas apie 
vyrus, kada jie prašys me
di kales priežiūros. Vyriau
siu! karininkui duos reika
lingas informacijas apie 
kareivių šeimas, kada jie 
prašys paliuosavimo. •

4. Duos patarimų šeimy
ninėse ir asmeniškose 
problemose.

5. Teiks finansinę pagal
bą, paskoloms ar paskyri
mams, kada kareiviai į lai
ką negauna algas, arba jei
gu jiems pritrūksta pinigų 
būtinam reikalui.

Raudonasis Kryžius ne
parūpins ‘pasilinksminimo’ 
programą, kaip darė milita- 
riniams darbininkams už
sienyje. Žmonos militari- 
nio personalo galės lankyti 
Raudonojo Kryžiaus klubus 
kaipo svečiai, jeigu sa savo 
vyrais eis.

Kitos Raudonojo Kry
žiaus programos, kurios gal 
išsivystys visose GI apylin
kėse, bus ligonių priežiūra 
namie, maitinimas, pirma 
pagalba, Junior Red Cross 
ir saugumas vandenyje.

Ši programa veikia tik 
Europoje. Antras būrys 
žmonų ir vaikų pasieks Eu
ropą tik ateinantį mėnesį, 
bet Raudonasis Kryžius 
pasiryžęs ir tiems padėti.

London. — Anglijos ko
munistų laikraštis London 
Daily' Worker rašo, kad 
Amerika su savo atominės 
bombos kontrolės planu sie
kia viešpataut pasauliui.

IDEALIŠKA FARMA
VAKACIJOMS
Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynės, 

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS
Tuom viskuom svečiai pilnai naudojasi

Prašome jsitėmyti, kad su mažais valkais nepriimsime. 
VIEN TIK SUAUGUSIUS.

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

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

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

Tel. Catskill 885F4

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais,

darbais ir oras “karštas,” o 
žiemą, tai, sako, bus darbų tiek 
ir tiek. Tada, girdi, darbininkus 
ant gatvių susistabdę siūlo dar
bus ir tt. Apie tai teks palaukti 
ir pamatyti.

Oras čia irgi ne toks jau kar
štas, kaip tūli nupasakoja. Da
bar saule, tiesa, daug karštesne, 
negu šiaurėj, bet pavėsyj, na
muose visiškai gerai, mat, čia 
visada gerokas vėjelis dvelkia, 
o kadangi čia visur durys ir 
langai atdari, tai nesusidaro 
toks dusinantis karštis, kaip 
šiaurėse, kad kartais būna vi
durvasarį.

Brudas. Taip pat čia nėra nei 
to brudo — vabalų ir uodų, ku
riais mus kai kurie žmonės bu
vo prigąsdinę. Pavyzdžiui, to 
įkiraus vabzdžio musės čia 
kaip ir nėra, labai retai kada 
gali ją pastebėti kur nors. Uo
dų irgi dar nematėme.

Drabužiai ir maistas, rodos, 
toks kaip ir šiaurėje. Mes prisi- 
bijojom ir dėl juodos duonos, o 
dabar čia jos gali gauti tiek 
kaip ir šiaurėje, nueik į žydų 
valgyklą, ten gausi ne tik juo
dos duonos, bet ir lietuviškai 
raugytų agurkų, silkių, rūkš- 
čios Smetonos ir visko kito.

Taigi, šiauriečiams dėl tų da
lykų nereikia bijoti. Žinau, kad 
daugelis šiauriečių interesuoja
si Florida ir norėtų sužinoti 
apie čia suminėtus, rodos, ma
žos vertės reikalus, tad aš čia 
ir apibūdinu juos. Suprantama, 
aš visiškai neagituoju, būk čia 
jau dangus ir visi bėkite čia, 
ne, bet kas norėtų pabandyti, 
tai gali, neprapuls.

Pažintis su Miami Lietuviais.
Joe Mockaitis bene bus se

niausias Miami gyventojas iš 
lietuvių. Jis čia atvažiavo dar 
1915 metais, ir daugiau jau nie
kur iš čia nesitraukė; sako: kur 
geriau rasi, kaip čia? čia esą 
visada šilta ir gražu, tai ko dar 
reikia ?

Martinkaitis - Martin, 
na-atvažiavęs iš Akron, Ohio, 
rodos, 11 metų atgal. Čia, mato
mai, gerai prasisiekęs — turi 
keliatą namų ir tt. Jau ne jau
nas žmogus ir nesveikauja.

paei-

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 2-8172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

iOM

Kas Floridoj: Dangus Ar Pragaras?
anot jo: jeigu nebūčiau čia at
važiavęs, tai jau seniai būčiau 
buvęs po žeme, čia dar, kaip 
matot, krutu.

George ir Helen Mikitai, at
važiavę iš Rochester, N. Y., pe
reitą rudenį. George turi gerą 
darbą ir gražų namą, dabar 
perka didelį apartmentą. Jie 
apie šiaurę nenori nei kalbėti, 
girdi: jeigu kur yra dangus, 
tai Floridoj, gyvenk ir norėk.

Paukštaitis, atvažiavęs iš 
Newark, N. J., turėjęs į spran
dą įsimetus} kokį tai šaltį ar 
paralyžių, čionai jaučiasi gerai, 
tiesa, dabar, kada čia yra lietų 
sezonas, jo sprandas pradeda 
biskį naravytis, bet mano, kad 
po lietų ir vėl bus gerai. Turi 
gerokai vietos ir žiemą priglau
džia daug šiaurės lietuvių ato- 
stogistų po savo stogu. Gyvena 
čia nuo pereito rudens.

Fultonas, iš Rochester, N. Y. 
Fultonas pergyveno daug nelai
mių ir vargo — pats drūčiai 
buvo sugriebtas sausligės-džio- 
vos. Kada jis buvo sanatorijoj, 
namuose mirė jo žmona. Su
prantama, kiek tai žmogui bu
vo sunkumo ir vargo. Kiek pasi

taisęs, viską išsipardavė ir at
važiavo čia sveikatos j ieškoti. 
Atrado, kad gerokai pasitaisęs 
ir į ateitį žiūri su vilčia. Fulto
nas apiperka senesnį namą, ap
taiso, apgražina ir parduoda, iš 
to bando verstis.

Tai tiek lietuvių čia teko su
sitikti iki šiol. Dar daug jų ne
susitikome. Sakoma, kad perei
tą žiemą buvo gana daug lietu
vių čia prisirinkę ir jie čia ge
rokai pašturmavo — buvo su
rengę bent porą ar daugiau pa
rengimų, į kuriuos susirinkda
vo iki virš šimto lietuvių. Ant 
ateinančios žiemos tikimasi tu
rėti dar daugiau.

Tai tiek šį sykį iš Miami mie
sto sąlygų ir lietuvių, kitą sy
kį gali bus daugiau ir įdomiau 
šį tą parašyti. J. D. Sliekas.

Washington. — Sakoma, 
prezidentas būtinai reika
laus, kad Anglija įleistų 
100,000 žydų į Palestiną.

Paryžiuje šeštadienį pra
sidėjo Keturių Didžiųjų mi
nister ių konferencija.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

z

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □ □

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) 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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONIC 
STAGG 2-50U

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

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 modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis • 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

TESS
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Pittsburgh, Pa.
Įvairios Žinios

Birželio 9 dieną įvyko Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 160 kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Visi komiteto ir 
komisijų raportai priimti vien
balsiai. Namo komisija padi
dinta iki keturių narių. Komi- 
sijon įėjo Jesevičius, Aglins
kas, Armalas ir Kudis. Susi
rinkimas priėmė apskaičiavi
mą dėl namo taisymo. Iš ap
skrities konferencijos delega
tų raportas priimtas.

Namo sekretoriaus ir kasie- 
riaus raportai išduoti. Pasiro
do, kad biznis pusėtinai gerai 
eina, daug skolų atmokėta ir 
jau kasoje randasi keli šim
tai dolerių.

Susirinkime dalyvavo geras 
skaičius kuopos narių.

Birželio 9 d. įvyko LDS 4- 
tos apskrities komiteto susi
rinkimas. Nutarta šaukti ap
skrities konferenciją rugsėjo 
mėnesio paskutinį sekmadienį. 
Nutarta tuojau išsiuntinėti 
kuopoms pakvietimą ir para
ginti, kad tuojau užsimokėtų 
mokestis į centrą ir į apskritį. 
Nutarta varyti daugiau agita
cijos už naujų narių gavimą.

Pasimirė Kastantas Šimkū
nas, Mokslo Draugijos gaspa- 
dorius. Buvo pirmeivis žmo
gus. Paliko moterį, dukterį, 
du broliu. Lietuvoje paėjo nuo 
Kupiškio. Ilgą laiką su broliu 
užlaikė mėsos ir valgomų 
daiktų krautuvę. Tai buvo ge
ras darbuotojas, visur daly
vaudavo ir aukomis paremda
vo gerus reikalus.

Ilsėkis, drauge, Dėdės Šamo 
žemelėje.

Serga Kazimieras Pakeltis.
Išvežtas ligoninėn. Jau kelios 
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LAISVES

Birželio 30-tą dieną II IbuĮE ^Alle
Pradžia 2-rą vai? P. M. V PI E <3 Vili

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: 

l-ma $5, 2-ra $3, 3-čia $2

AI I B| T A11 DIID If Betts ir Maspeth Avės., 

ulini UN mnn ^h, l i., 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

DIDYSIS
PIKNIKAS

Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

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

sukėlimui Laisvei finansinės paramos. Diena užtikrinimui 
u savo dienraščiui ateities.

Įžanga 60c asmeniui, taksai įskaityti. Skaitlingai dalyvaukite 
šiame dienraščio Laisvės piknike, pasilinksminkite 

, ir paremkite savo dienraštį. '

čiiibiii6iii6ničiiibiiienismo^iiiomOHio»ioiiiomoi»P»»omfi»iiDmoihomoiiioiiiūiiiouionioiiioi»oiiiBiiioinoinBt»DiiiūHioiiiEnT
“Nori aukštesnes algos, atostogų, viršvalandžių 

kesties? Ar ilgai dirbai šiai kompanijai?”
mo

savaitės liga jam kojas kanki
na.

Taipgi buvo susirgęs ir LDS 
160 kuopos narys Petras Nor
kus, bet dabar jau eina ge
ryn.

Mūsų miesto majoras su po
licija pradėjo valyti miestą 
nuo raketierių ir paleistuvių. 
Vieną dieną suareštavo net 50 
žmonių. Taipgi areštuoja kas
dien prasižengėlius ir sunkiai 
nubaudžia.

Pranešta, kad mieste pri
truks miltų ir duonos. Nuo 
birželio 10 dienos jau turime 
brangiau mokėti už pieną ir 
sviestą.

Gegužės 30 dieną buvo ro
domas judamas paveikslas 
McKees Rocke. žmonių susi
rinko nemažai. Pelnas buvo 
skiriamas Lietuvos žmonių 
paramai. Nuo įžangos ir aukų 
tam reikalui padaryta $38.55.

D. P. Lekavičius.

Philadelphia, Pa.
Gegužės 19 d. įvyko pui

kios vestuvės, draugų Liongi
no ir Alenos Tureikių dukters 
Kastancijos Tureikiutės - Gri- 
ciunienės su W. Learner. Kas
tancija buvo vedus su Nelės ir 
Povilo Griciunų jauniausiu sū
num Fred Griciumi, kuris žu
vo kare, lapkričio mėn., 1944 
m. Juodu vedė karo metu be 
jokių iškilmių. Dabai, karui 
pasibaigus, drg. Tureikiai nu
tarė surengti savo dukrai pui- 
k’as vestuves, kurios įvyko 
19.18 Wallace St., LB P Kliubo 
sietam ėję. Svečių buvo kele
tas šimtų.

Drg. Tureikiai yra gori La’s- 
vės rėmėjai, geri natrij ?tai. 
Kasi?) cijai ir William I.e:>.mer 
linkiu inimingo ženyoini.) gy
venimo.

J. S. .

Hartford, Conn.
Keletas Bruožų iš Juozo 

Rudžinsko Gyvenimo

Juozas gimė Pagojų vien
kiemyj, Kuršėnų parapijoj, 
Kauno rėdyboj. Juozas, būda
mas neturtingų tėvų ir nema
žos šeimos narys, iš mažų die
nų pradėjo pas turtingus ūki
ninkus tarnauti. Pavargęs ke
letą metų, pamatė, kad yra 
sunku gyvenimas pasidaryti ir 
išvažiavo Rygon, su minęia 
pasidaryti ant laivakortes pi
nigų ir važiuoti dar garbin- 
gesnėn šalin, Amerikon.

Juozas, bedirbdamas Rygoj, 
susipažino su tavorinių laivų 
darbininkais ir išvažiavo sy
kiu su jais Amerikon. Kelio
nė buvus ilga ir labai vargin
ga. Išlipęs į šios šalies žemę, 
1910 m., liepos 3 d., labai bu
vęs suvargęs, bet vistick links
mas, kad atsiekė savo tikslą.

Pirmos Juozo apsistoj imas 
buvęs Philadelphijoj pas savo 
pusbrolį Adomą Kundrotą. 
Juozui, kaipo apsukriam vy
rukui, neėmė ilgai permatyti, 
kad ir šioj šalyje nėra taip, 
kaip buvo garbinama Lietuvo
je arba Latvijoje. Bedirbda
mas susipažino su pažangio
sios pusės draugais... Užsi
rašė Keleivį, įstojo į socialistų 
partiją, skaitė ir Kovą.

Juozas, begyvendamas Fit- 
chburge dar daugiau užsiar- 
tavojo dirbti darbininkiškam 
judėjimui. Prisirašė prie lie
tuvių pažangaus beno. Buvo 
ALDLD kp. tvėrėju. Kaip tik 
išėjo laikraštis Laisvė, tapo 
jos skaitytoju ir bendri-vės šė- 
rininku. Nežiūrėdamas sunkių 
darbo aplinkybių, dirbo ir 
darbininkiškam j u d ė j i mui. 
Rengdavo, su kitais draugais, 
prakalbas ir kitus įvairius pa
rengimus dėl palaikymo dar
bininkiškų organizacijų ir jų 
laikrščių. Kai buvo socialistų

■ partijos skilimas, Juozas pasi

liko kairiųjų pusėje.
Ir taip besidarbuodamas jis 

susipažino su Ona šimkiute ir 
1915 metais, gegužės 24 d. 
apsivedė. Juozas su Ona pa- 
sibrėžė naujam gyvenimui ke
lią, dirbti sutartinai dėl pasi- 
darymo žmoniško gyvenimo ir 
tuo patim sykiu neatsilikti nuo 
darbininkiško judėjimo.

Pagyvenus keletą metų 
Fitchburge, 1920 metais atva
žiavo Hartfordan, Conn. 
Hartforde tuojaus įstojo į tą 
patį kelią, kurį turėjo pasibrė- 
žę pirmiau. Juozas išgyveno 
Hartforde 26 metus, bedirb
damas sunkiai, atsiekė savo 
tikslo, turėjo tikrai gražų 
nuosavą namą.

Kolei Juozo sveikata nebu
vo pakirsta, jis nebuvo atsili
kęs ir nuo visuomeniškų dar
bininkiškų organizacijų reika
lų. Pagal savo išgalės darba
vosi ir lankydavo įvairius pa
rengimus, rašinėjo į Laisvę 
vietines žinutes, pasirašyda
mas “Senas Hartfordietis.” 
Taipgi buvo davęs nemažą 
paskolą, kai Liet. Amerikos 
Piliečių Kliubas pirko sau na
mą.

Ir taip Juozui besidarbuo
jant, pristojo nelabasis dusu
lys, o vėliau dasidėjo ir bron- 
chaitis. Per paskutinius kelius 
metus sunkiai kovojo su to
mis nelabomis ligomis ir jau 
nebeturėjo galimybės daly
vauti visuomeniškame pažan
giųjų organizacijų darbe. Bet 
savo pažangos principus išlai
kė iki užbaigė gyvenimą.

Pora dienų prieš Juozo mir
tį buvau nuvažiavęs aplanky
ti. Radau sėdint pasirėmusį 
ant lazdukės ir sunkiai beko- 
sintį. Biskį geriau jam pasi
darius, užklausiau: “O kaip 
jums?” Gavau atsakymą: 
“Labai prastai, drauge. Jau 
ką toks gyvenimas, būtų ge
riau, kad greičiau mane už
dusintų tas prakeiktas dusu
lys. Mirti nebijau, tiktai pra
šau jūsų, kad pagelbėtumėt 
mano Onai mane laisvai pa
laidoti ir kai pargrįšit mane 
palydėję, priimkite palydovus, 
duokite gerti ir valgyti. Taip
gi Onai sakiau, Laisvės Šerą 
paaukoti Laisvės bendrovei, o 
$25 Vėžio Ligos Institutui 
Vilniuje.”

Velionio visus pageidavi
mus jo gyvenimo draugė Ona 
pilnai išpildė.

Juozai, amžino atsilsio šios 
šalies žemėje. O velionio mo- 
terei Onai Rudžinskienei reiš
kiame gilią užuojautą šioje 
liūdėjimo valandoje.

Juozas Pilkauskas.

FRANCUOS SOCIALIS
TAI NEIMSIĄ PREM

JERO VIETOS

Paryžius, birž. 17.—Pra
nešama, kad Franci j osv so
cialistai atsisako nuo pre
zidento - premjero vietos. 
Užtat klerikalai prašosi į 
tą vietą. Komunistai ragi
na socialistus imti prezi
dento - premjero pareigas.

Šaukiamas Labai Svarbus 
Posėdis Laisvės Pikniko 
Klausimu Bostono Apylinkėj

Gerbiami draugai LLD 7- 
tos apskrities komiteto nariai 
ir pikniko reng. komis, nariai 1 
Šiuomi pranešu visiems, kad 
birželio 23 dieną, 11:30 vai. 
ryte, yra šaukiamas labai 
svarbus posėdis Liet. Piliečių 
Kliube, 318 Broadway, So. 
Bostone.

Posėdis svarbus dėl to, kad 
jau visai arti ketvirta liepos, 
kada įvyksta Laisvės didysis 
piknikas Maynard, Mass. Rei
kia visiems būti, kad viską at
žymėti ar jau esame viskuomi 
prisirengę prie to milžiniško 
vasarinio parengimo.

Tik ką praėjo LDS Seimas 
labai puikiai tik todėl, kad 
komisija tą viską rūpestingai 
prirengė. Prisirengkim ir mes, 
kad piknikas būtų kuo su ma
žiausia trūkumų.

LLD 7-tos
Apskrities Pirmin.,

J. M. Karsonas.

Montello, Mass.
rs-----------

Geras Susirinkimas, Naudingi 
Nutarimai

Š. m. birželio 7 d., Lietuvių 
Tautiško Namo mažojoj sve
tainėje, įvyko Lietuvių Tea
trališko Ratelio metinis susi
rinkimas. Valdybos ir kitų ko
mitetų raportai parodė, jog 
ratelis yra gerame stovyje, 
kaip iš finansinio, taip ir kul
tūrinio atžvilgio.

Skaitytas laiškas nuo LMS 
centro sekretoriaus Amerikos 
Lietuvių Meno Kultūros Su
važiavimo reikalu. Laiškas 
priimtas apsvarstymui ir, po 
trumpo apkalbėjimo, Suvažia
vimas tapo vienbalsiai užgir- 
tas. Sulyg ratelio narių pagei
davimo, nutarta paaukoti de
šimtį dolerių Suvažiavimo pa
sveikinimui.

Kadangi mūsų ratelis, kai
po dailės mylėtojų grupė, pi
nigų kasoje daug neturi, tai 
būsiančiame Suvažiavime var
giai galės dalyvauti. Bet vie
nas kitas narys individuališ- 
kai galės nuvykti į tas Meno- 
Kultūros iškilmes. Montellos 
Liuosybės Choras yra nariais 
skaitlingesnis ir finansiniai 
turtingesnis, šio choro nariai 
žada siųsti vieną delegatą į 
minėtą suvažiavimą.

K. Beniulis ir O. Mineikiutė 
raportavo iš LMS Naujosios 
Anglijos apskričio neseniai 
įvykusios konferencijos Bosto
ne, Mass. Sulyg jų raportų, 
konferencija nebuvo skaitlin
ga, bet padarė daug gerų ta
rimų. Vienas dalykas, kuris 
paliečia visą apskritį, tai nu
tarimas apskričio vardu su
ruošti didelį koncertinį paren
gimą lapkričio 10, dieną, Wor- 
cesteryje, Mass. Tam tikslui 
bus panaudota visos Naujosios 
Anglijos lietuvių meninės jė
gos. Programa susidės iš dai-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SHEPPARD ENVELOPE COMPANY 

Reikalauja Merginų ir Moterų
5 Dienom, 9 Valandų Dienų. 

UŽDIRBKITE BESIMOKINDAMI 
Patyrimas pagelbėtų, tačiau nebūtinai 

Kreipkitės Į MRS. COFFEY 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

1 WINONA STREET, WORCESTER, MASS.
(146)

MERGINOS
LENGVAM DARBUI PRIE STALŲ 

PRIE MAŽŲ DALIŲ
Pageidaujamas darbas ir darbo sąlygos 

nuolatinėm, patikimom merginom.
APMOKAMOS ŠVENTES

THE DAVEN CO.,
191 CENTRAL AVE., NEWARK, N. J.

(141)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

5 DIENŲ SAVAITĖ.
Patogu Visom Suvbėm ir Busais.

Kreipkitės 22-15 43 Avė., 
Kampas 23rd, Long Island City.

(Keletas blokų nuo Queens "Plaza)
(141)

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

REIKIA
DARBININKŲ PRIE MOLIO KASIMO

GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS 
KREIPKITĖS

8 A. M. IKI 3 P. M.
CROSSMAN CO.

LOWER MAIN STREET 
SAYREVILLE, J.

(141)

nininkų, vaidintojų ir kitokių 
talentų. Tai bus pradžia rim
tesnio pasiryžimo pakėlimui 
meno-kultūros į aukštesnį jo 
laipsnį.

Mūsų ratelio nariai svars
tė naują sumanymą, kuris ri- 
šasi su LMS reikalais. Tai yra, 
pasiūlijimas Amerikos Lietu
viu Meno-Kultūros Suvažiavi
mui, kad nutartų suorganizuo
ti dainininkų ekskursiją į Lie
tuva.

Atsiekimui to tikslo, suva
žiavimas turėtų sutverti tam 
tikrą komisiją, kuri parinktų 
geriausią Amerikos lietuvių 
chorą^arba suorganizuotų spe
ciali chorą iš geriausių lietu
vių dainininkų ir jį tinkamai 
išlavintų. Paskui, kada choras 
jau būtų atsakančiai priruoš
tas, galėtų pasiųsti į Lietuvą.

Tok is choras Lietuvoje ga
lėtų aplankyti kiekvieną įžy
mesnį miestą ir miestelį ir, tuo 
pačiu sykiu, apsimokėtų savo 
išlaidas. Tai būtų Amerikos 
lietuvių dailiosios kultūros 
produktas. Ir tas parodytų 
pasauliui, kad lietuviai, gyve
nantieji tolimoje šalyje už di
džiųjų jūrų, dar nėra ištautė
ję.

Susirinkimą baigiant, Pil
dančiojo ir veikiančiojo komi
teto nariai likosi vienbalsiai 
užtvirtinti ir pasilieka ant to
liau veikti. Kadangi ratelio 
narių dramatiška veikla vy
riausiai priklauso nuo veikian
čiojo komiteto, už tai komite
to sekretorius buvo įpareigo
tas susižinoti su LMS centru 
kas link naujų scenos veikalų 
dėl ateinančio žiemos sezono.

Šį metą sueina trys dešim
tys penki metai nuo įsikūrimo 
šio ratelio. Tai tik viena vai
dintojų grupė mūsų apylinkė
je, kuri taip ilgai išgyveno ir 
visą laiką išbuvo aktyviška.

Tegyvuoja mūsų Dailės Ra
telis ir ant toliau!

X. Kareivis.

Sukilo Holaudįjos naciai 
Duindorpo stovykloj. Vie
nas sukilėlis nušautas, kai 
kurie kiti sužeisti.

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.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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.

TELEFONUOKTTE 
COOPERSBURG 111.

Dirbtuvė randasi už vieno bloko 
nuo gatvekarių.

(141)

PAPRASTI DARBININKAI
TARP 39 IKI 40

NUOLATINIAI DARBAI ' 
GERA ALGA

DIENINIS ŠIFTAS
NEMOKAMAI APDRAUDA IR 

ATSITARNAVIMO

ŠVENTĖS IR V AKACIJOS SU ALGA

RONSON
ART METAL WORKS, INC.

KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ 
7 MULBERRY ST., NEWARK. N. J.

(140)

REIKIA DAILYDŽIŲ 
AUKŠTOS ALGOS 
Prie Namų Statybos 

6 iki 8 mėnesių darbo 
Princeton, New Jersey.

TELEFONAS PRINCETON 2805.
WILLIAM L. CROW

CONSTRUCTION CO.,
P. O. Box 643, Bayard Lane, 

Princeton, N. J.
(146)

SUPERINTENDENT PORA 
Williamsburg, 5 aukšėių moderninis laipioja- 
mas namas, 2 rūmų apartmentas. Patyręs 

prie pataisymų.
Room 3303, 225 Broadway, N. Y. 
  • (UI)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKIA 
AUDIMO 
MOKINIŲ

Lengvas, Linksmas Darbas 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Ideališkos Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Tuojau

CLARK MILLS CO.,
CLARK MILLS, N. Y.

(140)

krislai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

★ ★ ★
Iš Paryžiaus rašo L. Belki

nas, kad socialistų spauda ir 
radio vedė nešvarią propa
gandą prieš Francijos komu
nistus ir Sovietų Sąjungą. Jis 
rašo, kad nėra to socialistų 
laikraščio numerio, kuris ne
būtų pilnas šmeižtų prieš ko
munistus ir Tarybų šalį.

Ir štai liaudis neklausė tų 
grigaitiškų pranašų! Nubaudė 
socialistus už tuos šmeižtus, už 
jų žalingą poziciją, už tai, 
kad jie atmetė Komunistų 
Partijos siūlomą bloką laike 
rinkimų! Ir jeigu socialistai iš 
to nepasimokins, tai ateityje 
jie dar mažiau gaus balsų.

PRANEŠIMAI

DIENRAŠČIO LAISVĖS 
PIKNIKAI

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

BOSTONO APYLINKĖJ
Liepos-Jilly 4, Vose Pavilion Park, 

Maynard, Mass. (x)



PRŪSEIKOS PRAKALBOSE

kad

jie

(neišduodant 
tada daugiau 
Dabar choras 

ir dainomis,ir 
valandų, 

ir džiaugs- 
jau žengti

Šeštas Puslapis

NewYorto^^fc^^Zlnioi
Marininkai Jau Buvo 
Pasiruošę Viskam

■ radio. Komercinei 
nusprendė jie, dar- 
negalį pasitikėti.
Yorko St. Nicholas

i
k r

I

AIDO VYRŲ CHORAS DAINUOS I Jaunimas Konvencijoje
Pasiruošia Darbui

Aido Vyrų Choras, kuris 
trumpame savo gyvenime jau 
įgijo didelį vardą, dainuos 
mums šio trečiadienio vakarą, 
birželio (June) 19-tą, Ukrai
ną salėje, 216 Grand Street, 
Brooklyne.

New Yorko miesto marinin
kai buvo pasiruošę viskam, 
kad ir blogiausiam — pasi
ruošę sunkiam streikui už lai
mėjimą algų pakėlimo 
trumpesnių darbo 
Jie sutiko pergalę 
mą būdami gatavi 
žingsnius į kovą.

Tik dėl to ir laimėjo, 
buvo pasiruošę^ kovoti.

Paskelbimą laimėjimų 
sutiko masiniuose mitinguose,

‘ j kuriuos jie buvo susirinkę, 
kad gauti žinias eiti į pikietą. 
Buvo susirinkę, kad gautų ži
nias tiesiog nuo savo vadų, ne 
per komercinę spaudą ar ko
mercinį 
spaudai, 
bininkai 

New
Arena buvo pilnutėlė marinin
kų penktadienio vakarą. Su
laukę pusiaunakčio, bet nesu
laukę žinios apie' susitarimą, 
12:01 valandą, jie visuotinu
balsavimu ir audringais šū
kiais pasisakė, jog jie jau ga
tavi išeiti į pikietą.

Daugelyje kitų vietų įvyko ( 
panašūs mitingai, panašus pa- ( 
siryžimas, kovingi šūkiai.

New Yorko ir kai kurių ki- 
\tų rytinių portų marininkai 
buvo išėję į streiką ir pikietą, 
kadangi pranešimai apie susi
tarimą atėjo pavėluotai. Už
truko apie 12 valandų iki vėl 
darbininkai buvo spėta su
šaukti į susirinkimus sutarčiai 
užgirti.

Didysis newyorkiečių mitin
gas sutarčiai užgirti įvyko 
šeštadienio popietį, Manhat
tan Center, čia apie 4’000 ne
grų ir baltų marininkų aud
ringai sveikino ovacijomis Ma
rininkų Vieningumo Komite
tą, o prez. Trumanui už ata
kas ant darbininkų teko ir vil
ko saliuto.

Vienbalsiai nutarta baigti 
streiką to komiteto pasirašy
tomis sąlygomis. O jomis yra 

, $17.50 daugiau mokesties per 
mėnesį ir nutrumpinta valan
dos nuo 56 iki 48 
Priedams, ’ mokės 
džių mokestis už 
jūrų sekmadieniais 
bą porte šeštadieniais.

Yra reikalauta ir daugiau 
pagerinimų, dėl kurių dar ne
buvo susitarta pamatinėje su
tartyje. Tie dalykai nutarta 
pavesti arbitracijai.

Visiems darbo žmonėms 
smagu, kad marininkai atsie
kė tokios pergalės. Laimėjus 
vieniems, bus lengvesnė kova 
ir kitiems, kurie mokės taip 
pat pavyzdingai - vieningai 
siekti laimėjimų.

PRANAS PAKALNIŠKIS, 
Aido Vyrų Choro mokytojas

Daugelis brooklyniečių Ai
do Vyrų Chorą girdėjo paties 
choro koncerte, pavasario pra
džioje. Atsimena, kaip tada 
publika iš jų reikalavo dan

giau dainų, bet 
paslapties) jie 
dainų neturėjo, 
jau turtingesnis
ne vien tik gražiu dainavimu. 
Tą pripažins ir visi girdėjusie- 
ji chorą praeitą sekmadienį, 
LLD apskr. piknike, Lindene. 
Tačiau į kitą valstiją tik tam 
tikras skaičius mūsų galėjome 
nuvykti. J Ukrainų Salę gali
me visi pribūti.

Vakaro Programoje:
Vakaras rengiamas susitik

ti atvykusį iš Chicagos Leoną 
Prūseiką, dienraščio Vilnies 
redaktorių, išgirsti jo prakal
bą. Taipgi bus rodomos iš Lie
tuvos parvežtos filmos ir fil
mos New Yorko gegužinės pa
rado.

Visai tai įdomiai programai 
girdėti-matyti įžanga tiktai 
25c, nuo kurios likęs visas 
pelnas skiriamas darbininkiš
kos spaudos paramai. Taigi, 
programa gera, tikslas nau
dingas, prašome visus Laisvės 
skaitytojus dalyvauti ir kitus 
kviesti.

Brooklyno Lietuvių

Organizacijos.

LINKSMAI VAŽIAVOM IR TAIP 
PAT P1KN1K AVOME

valandų, 
viršvalan- 
darbą ant 
ir už dar-

Brooklyniečiai entuziastiškai 
buvome pasinešę pasiekti Lin- 
dene įvykusį Literatūros Drau
gijos 2 apskr. pikniką, birže
lio 16-tą. Ir tikrai pasiekėm 
dideliu būriu. Vargiai buvo 
(tiriame kitame tenai sureng
iame lietuvių piknike dalyva
vę tiek daug brooklyniečių, 
<iek šiame.

Mūsų didelis busas, vežinas 
40 piknikierių, įdundėjo į pik
niką biskelį po 2 vai. Kai ku
rie atvažiavusieji traukiniais 
jau pasitiko atvykstančius bu
sti. Kiti dideliu būriu atvyko 
kitu traukiniu dar prieš 3-čią, 
o kai kurie ir vėliau. Taipgi 
buvo daug atvykusių 
mašinomis. Iš karto 
kad piknikas bus — 
niečių. Tačiau vėliau
newjersiečiai, susirinko 
skaitlingai, kaip sakoma, 
skandino 
ir tolimų svečių. Čia taikėsi su
sitikti detroitiečius Smalsčius, 
apsistojusius svečiuose pas 
Slenčiauskus, Rahway, N. J.

l 1 a ,
Laisve—LibeHy, Lithuanian Daily Antradienis; Birželio 18, '1946

atrodęs “po-

55

0

Valandos:

TeĮ. SOuth 8-5569

m.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmerpaveiks-

Bus

I1

Tel. ST. 2-2178.

streiką, sako jie, pa- 
Trumaną pulti darbi-

Užėję j Lipton Krautuvę, jū8 ra
site daug patraukiančių daiktų 
prieinamom kainom.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

spaudimo iš 
esąs išsireiš-

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

vežamąsias
beje, po 
pavaišinęs 

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

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. ¥. 

TEL. EVERGREEN 8-9770

ALBERT MILLER 
(Milišauskas), prop.

Refrigeration Specialistai

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

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

Yorko policijos virši- 
Wallander praeitą ket- 

paskelbė vetera-

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

PATARNAVIMAS UŽ $2
Peržiūrime, sutaisome diržus, * 

išalie juo jame ir nustatome 
tik už $2.

Manager
JOHN A. PAULEY\

Licensed Undertaker

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių

New 
ninkas 
v irta dieni 
nams paraginimą atiduoti vy
riausybei visokius ginklus, 
parsivežtus kaipo atmintinu- 
kus (souvenirs).

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer SU. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

n
Šiomis dienomis New Yorke 

įvyko American Youth for 
Democracy nacionalė konven- 

entuzias- 
Stebėtina 
jaunimiš- 
svarbiau-

ei j a. Ji buvo gyva, 
tiška ir stebėtina, 
savo rimtumu, tarp 
ko gyvumo, taikli į 
sius dienos reikalus ir nuodar- : 
bi.

Išvakarėse konvencijos, bir- < 
želio 14-tą, Irving Plaza buvo 
užsipildžiusi apie 4,000 vie
tinio jaunimo, suvykusio pa
sveikinti konvencijos delega- 1 
tus ir svečius.

Konvencija girdėjo kalbas 
vyresnės gentk artės įžymiųjų 
kovotojų už demokratiją ir 
taiką — dr. Harry F. Ward 
i! dainininką - aktorių Paul 
Robeson. Girdėjo marininkų 
vadą Joe Stack. Girdėjo vieš
nią kovotoją, Jugoslavijos 
partizanų leitenante Nadą 
Kraigher. Girdėjo mūs pačių 
jaunimo vadus Vince Pieri iš 
Philadelphijos, Robert Cum
mins iš Detroit, newyorkietę 
Mollie Lieber ir daugelį kitų 
iš 400 čionai suvykusių dele
gatų. Atstovavo 19 valstijų.

Jaunimo konvencija pasisa
kė už taiką, už teises neg
rams, pasisakė prieš diskrimi
naciją, prieš kandžiojimą rau
donųjų, kaipo karo rengėjų ir 
reakcijos įrankius žmonėms 
skaldyti tikslu išnaudoti ir 
įstumti šalį ir pasaulį į naują 
karą.

vadina “karaliumi.” Jis kara
liškai valdo ir karališkai gy
vena, imasi po $20,000 (20 
tūkstančių) algos metams.

Dūmė iš to mitingo jisai su
sipainiojęs dėl to, kad nariai, 
klausydami jo kalbos, atkar- 
totinai reikalavo pasisakyti, 
kur jisai stovi. Jie šaukė: 
“Mes neskebausime!” “Mes 
neperžengsime pikieto linijų!”

Nepasitikėti Ryan’u, neatsi
dėti ant jo, nariai turėjo pa
mato. Nariai buvo pasipikti
nę Ryan’u dar anksti pavasa
rį, kada jisai slaptai, be na
rių pritarimo, pasirašė su do
kų kompanijomis sutartį be 
gavimo reikalautų lengvesnių 
svorių ir atostogų su alga.

Dar didesnis pasipiktinimas 
kilo Ryan’ui pagrąsinus lau
žyti marininkų pikieto linijas. 
Taip jis buvo išsireiškęs prieš 
trejetą savaičių. Jis teisinosi, 
kad tuomet liepęs darbinin
kams eiti per pikietų linijas, 
nes streikas jam 
litišku.”

Po to, įtakoje 
apačių, Ryan’as 
kęs, kad jeigu streikas būtų- 
buvęs ekonominis, jisai nerei
kalausiąs peržengti pikieto. 
Bet Chelsea lokalo nariai at
sisakė priimti tokį jo pasiaiš
kinimą. Streikas pasilieka 
streiku, sakė nariai, nežiūrint, 
ar ponui Ryan’ui jis atrodytų 
politišku ar nepolitišku. Ry
an’o pasisakymas laužyti ma
rininkų 
akstino 
ninkus.

Scena iš meiliškos filmos “Cluny Brown,” rodomos 
Rivoli Teatre, Broadway ir 49th St., New Yorke.

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

Irving Avenue Brooklyn, n. y. Tel. EV. 4-0798

Greitam aptarnavimui—Emergency—vėlai Kaukite 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.

sumanė dar ir pavaišinti cho
ristus, 
gabeno 
butelį 
ir mes

Doku Darbininkai At- e.
metė Ryan’ą, Buvo At
sisakę Streiklaužiauti

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

savomis 
atrodė, 

brookly- 
vietiniai, 

irgi 
‘pa

muš savyje. Buvo

CIO Laimėjo Atstovybę 
Radio Sistemoje

T;

Kl

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,
dainų pertraukoje at- 
ir prieš vyrus pastatė 
“geros.“ Džiaugėmės 

visi, kad mūsų vyrams
gerai vyksta, nors dėl to mūsų 
busas iš Brooklyno biskeliu ir 
vėliau išėjo choristams norint 
dar kartą ir dar kartą perdai
nuoti į pikniką 
dainas. Leimonas, 
programos vyrus
dar ir su antra bonka 
sios.”

Pirm ir po programos buvo 
smagūs šokiai prie geros or- 
kestros. Ir vaišių turėjo nema
žai ir gerų, nežiūrint sunku
mo gauti. Prie valgių ir gėri
mų, didžiumoje, dirbo new- 
jersiečiai. Apie juos gal pa- 

patys tvarkvedžiai.
Rep.

United Office & Professio
nal Workers, CIO, laimėjo 
National Lab or Relation 
Baord pravestus balsavimus 
Columbia Broadcasting siste
moje. Laimėjo prieš kitas dvi 
unijas.

UOP viena gavusi 327 bal
sus. Pries ją stojusios kitos dvi 
unijos, abi AFL, viena gavo 
103 balsus, kita 9. Nenorin
čiais jokios unijos 
208. Int. Brotherhood 
trical Workers ir Int. 
of Theatrical Stage
ees (IATSE) yra pralaimėju
siomis unijomis.

pasisakė 
of Elec- 
Alliance 
Employ-

Septyniolika g a i s r a g esių 
buvo sužeisti prie 
vertising Kliube, 
Ave., New Yorke, 
n j. Du pavojingai 
mais.

rasys

MIRĖ
am-

Rodney
Didžiumai publikos susirin-1 Street, Brooklyn. N. Y., mirė 

kus, dar ankstybu popiečiu, birželio 14 d., Windsor, Conn, 
turėjome ir dainų-kalbos pro- Kūnas pašarvotas pas grab. J. 
gramą. Garšvą, 231 Bedford Ave.,

Pirmuoju dainavo newar- Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
kiečių Sietyno Choras, vado- birželio 18 d., Kalvarijos ka- 
vybėje Walter Žuko, atsistei- pinėse. Paliko nuliūdime vyrą 
gęs iš po apie metų verstino Į Petrą ir sūnų Michael, 
pasilsio neturint mokytojo. At- 
sisteigęs gana didelis, su dau
geliu gerų balsų ir gražiai pa
dainavo kelias dainas. Prašė
me daugiau, 
mams 
mas 
naujo 
gerai 
pasiryžo dainuoti trumpai, bet 
gražiai. Tai rimta praktika.

Dainų protarpyje, A. Gil- 
manas, apskr. pirmininkas, 
skaitė ilgą kalbą apie pasau
linius posūkius, vedančius prie Įkas), 56 metu amžiaus, gyve- 
naujo karo.

Programą baigė brooklynie- Į birželio 15-tą. Kasperskas bū
tis Aido Vyrų Choras, vado
vaujamas Prano Pakalniškio, Įrastas miręs širdies liga, savo 
pianu akompanuojant jo du- šapoje, 347 Lorimer St. 
krytei Francenai. Chorui pui- palaidotas birželio 19-tą, šv.

bet p ak arto j i- 
neprisiprašėme. Gali- 

daiktas, kad, kaipo iš 
pradėjusiam, dar stoka 
įsidainuotų dainų, tad

žiaus,
Gudiškis, 53 
gyveno 234

New Yorko dokų darbinin
kai pasisakė remti marininkų 
streiką. Pasisakė jų “karaliui” | 
Ryan’ui bandant Jšsirangyti 
visai nepasisakius savo nuomo
nės, jeigu jau nariai neprita
ria laužymui marininkų strei
ko.

Ryan’as bėgte išbėgo iš 
newyorkieciu Intern ational 
Longshoremen’s Association 
Lokalo 791 mitingo, įvykusio 
praeitą pirmadienį, 164 llth 
Avė. Tą didįjį lokalą, kitaip 
žinomą Chelsea lokalu, Ry
an’as su savo stipriarankiais 
valdė per ištisą gentkartę. Su 

! tų stipriarankių pagalba jis 
pasistatydino save prezidentu 
visos tos unijos visam amžiui. 
Už tą smurtu užkartą amžiną 
prezidentystę eiliniai nariai jį

Lietuviškas

TRAKTYIUUS
'^ĄltĄ^llĄSĄRASĄll^ĄlI

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva.

Joseph Janušauskas. 66 m. 
amžiaus, gyvenęs 61 So. 2nd 
St., Brooklyne, mirė birželio 
14-tą, Farm Colony ligoninėj, 
Staten Islande. Palaidotas 
birželio 17-tą, Mt. Olivet ka
pinėse. Buvo pašarvotas kop
lyčioj, pas graborių J. Garš
va, 231 Bedford Ave. V 7

George Kasper (Kaspers-

nęs 278 Rutledge St., mirė

vo kriaučių kontraktorius,

Albanės Savings Bank dar
bininkai nubalsavo, kad juos 
atstovautų CIO. Balsavo už 

ją 36, prieš 8.

gai srų Ad-
23 Park 

ketvirtadie- 
pridusę dū-

■Ml

Jono kapinėse. Pašarvotas 
pas graborių J.

kiai sekėsi. Taip mūsiškiai,
taip ir newjersieciai, kurių di- koplyčioj, 
džiumai teko Vyrų Chorą gir- Garšvą, 231 Bedford Ave. Pa
dėti dainuojant gal pirmu liko nuliūdime 
kartu, gyvai plojo po kiekvie- — ‘ 
nai dainai, bijodami, kad ne
būtų paskutinė, O brooklynie- 
tis Antanas Leimonas, “Up-to-

.......................------------

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

s seserį Anną 
Winslow. Kasperskas buvo ve
teranas pirmojo pasaulinio ka
ro.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
Date’r skutyklos savininkas, borius J. Garšva. - ✓

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191
.......... ....... ................................... .

J
į i i n i MllLtau,. sssass#

aS* 1

LZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

GIVE 04° T « 
hE DENIED

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

parker

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

(Art! Graham Ave.) Atdara Vakarais.


