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Mandžurija ir Pelnai.
MacArthur ir

“Demokratija.”
Apsaugo Hitlerizmą.
Sovietų Kaviaras.
Florida ir LLD Kuopos.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Wsahingtono diplomatai ir 
turčių spauda kryžiavojosi, 

> šaukdama prieš Chinijos ko
munistus, būk jie priešingi ša
lies nepriklausomybei ir suda
ro pavojų laisvei.

Mes sakėme, kad už tų fra
zių slepiasi Amerikos impe
rialistų planai, kad Chinija 
padaryti savo rinka —■ savo 
kolonija, kad jos žmones iš
naudoti. Tai dabar patvirtino 
ir New York Times.

Tas stambaus kapitalo laik
raštis ir Mr. Byrnes “kietos 
politikos” ramstis 18 d. birže
lio redakciniame rašo:

“Jeigu politiškai susitvar
kys reikalai Mandžurijoj, jei
gu laimės ‘atdarų durų’ politi
ka, tai Mandžurija bus ge
riausia ir pelningiausia vieta 
įdėjimui Jungtinių Valstijų 
kapitalo.”

Kitais žodžiais, Mandžuri
ja bus vieta, kur Wall stry- 
to milionieriai įdės kapitalo, 
išnaudos chinus ir darysis sau 
milžiniškus pelnus. Bet mes 
manome, kad apsiriks ponai 
iš Timeso.

Kaip tik generolui Chiang 
Kai-shekui ir jo armijai blo
gai, tai jis, su Amerikos gene
rolų pagalba, tuojau pasirašo 
“taikos sutartį.” Bet kaip tik 
dalykus pataiso, tai vėl karą 
veda prieš Chinijos liaudį.

Taip buvo Mandžurijoj, taip 
dabar yra Shantungo provin
cijoj, kur Liaudies Armija ap
supo reakcininkus Tsingtao 
prieplaukoje. Bet melagiams 
kelias yra tik į vieną pusę.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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Žmonių Sujudimas-
Galėtų Išlaikyt
Kainų Kontrolę

ChicagosDelegacija Washingtone 
Ragins Kontroliuot Kainas

Washington. —- CIO ir 
Darbo Federacijos vadai 
atmetė ūkinio pastovumo 
d i r e k t o r i aus Chesterio 
Bowles pasiūlymą, kad uni
jos pasižadėtų nestreikuot. 
Bowles sakė, jeigu unijos 
užtikrintų, kad jos nestrei- 

! kuos, tai valdžia pasižadė- 
! tų griežtai kontroliuot reik
menų kainas. Bet valdžia 

j jau atvejų atvejais leido 
: brangint reikmenis.

Sekmadienį atvažiuos į; nų kontrolę.

Washingtona skaitlinga de
legacija iš Chicagos. Ji da
rys spaudimą prez. Truma
nui, kad vetuotų - atmestų 
kongreso nutarimą, kuris 
faktinai naikina kainų kon
trolę. Ta delegacija atsto
vauja 75 organizacijas ir 
2į miliono chicagiečių.

Amerikiečiai tūkstančiais 
laiškų ir telegramų ragina 
prezidentą, kongresmanus 

į ir senatorius palaikyt kai-

Tarybų Sąjungos generolas 
Kuzma Derevianko Japonijoj 
reikalauja, kad žemė tuojau 
būtų paimta nuo ponų ir ati
duota valstiečiams. Bet Jung
tinių Valstijų generolas Mac- 
Arthur surado, kad tokis rei
kalavimas yra “ne demokra
tiškas.” Generolas MacArthur 
skaito, kad be atmokėjimo že
mės nuo ponų, kaip ir fabri
kus nuo kapitalistų negalima 
paimti, nes tai “ne demokra
tiška.”

Mat, patsai generolas Mac- 
Arthuras yra milionierius! 
Dar jo tėvas, valdydamas Fili
pinų salas ir išnaudodamas to 
krašto žmones, įsigijo didžius 
plotus žemės, kur augino cu
krinius augmenis ir įsitaisė fa
brikus. Tai aišku, kokia jam 
“demokratija” yra prie šir
dies. i .

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

ITALIJA OFICIALIAI
PASKELBTA RESPUBLIKA

Roma. — Aukščiausias 
italų teismas antradienį 
paskelbė Italiją respublika. 
Teismas patikrino visuoti
nus balsavimus, įvykusius

birželio 
balsavo 
raliaus 
284.

2 d. Už respubliką 
12,717,923, o už ka- 
palaikymą 10,719,-

Iš SLA Seimo

Švedijos Kreditas
Sovietų Sąjungai

Atsaukt Amerikos Atstovą 
Iš Vatikano, Sako Phila. 
Protestantą Bažnyčios

Sovietų Delegatas
Atmetė Delsimų 

Dėl Franko
Gromyko Reikalauja Tuojautinio 
Veikimo prieš Franko Fašizmą

%
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Stockholm. — Švedija da
vė Sovietams 250 milionų 
dolerių kreditą - paskolą 
penkeriems metams. Sutar
ta, kad Sovietų Sąjunga ir 
Švedija kas metai apsikeis 
prekėmis už 25 milionus do
lerių. Derybose su Švedi
jos atstovais Maskvoje bu
vo paliestas ir klausimas 
dėl švedų kapitalo įdėjimų 
Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje pirm karo.

Philadelphia. — Miesto 
protestantų bažnyčių tary
ba pasiuntė prez. Truma
nui reikalavimą atšaukt 
prezidentinį atstovą Myro- 
ną C. Taylor’į iš popiežiaus 
valstybėlės Vatikano. Baž
nyčių taryba sako, Ameri
kos atstovo laikymas Vati
kane laužo amerikinį prin
cipą, atskiriantį bažnyčią 
nuo valstybės.

BLOGESNIS KVIEČIŲ 
DERLIUS

Konstitucijos Taisymas dėl 
Aukščiausio Teismo

• New Haven, Conn. — Su
sivienijimo Lietuvių Ame
rikoje seimas, laikomas 
Taft viešbutyje, nutarė an
tradienio popietinėje sesi
joje panaikinti $600 ap- 
draudos skyrių. Dr. Vini- 
kas aiškino, kad tas skyrius 
neša didelius Susivienijimui 
L. A. nuostolius ir todėl ne
apsimoka jį palaikyti. Da
bartiniai šio skyriaus na
riai ir toliau pasilieka ja
me, bet naujų narių nepri
ims į šį skyrių.

Nutarta suvienyti SLA 
iždininko ir sekretoriaus 
darbą. Kadangi adv. Gu- 
gis yra išrinktas iždininku, 
tai jis ir pasiliks, kol jo ter
minas pasibaigs. Bet atei
nančiais rinkimais jau ne
bus kandidato į iždininko 
vietą. Gugis toje vietoje 
yra išbuvęs, rodos, dar nuo 
Tarno Paukščio mirties, kai 
Pildomoji Taryba pakvietė 
Gugi.

Šis yra skaitomas gana 
didelis laimėjimas Gugio 
opozicijai, nes, kaip vienas 
išsireiškė, “pagaliaus, jį iš- 
krapštysime.” Grigaitiniai,

visi kaip vienas, laikėsi 
prieš iždininko ir sekreto
riaus pareigų sujungimą, 
bet po ilgų diskusijų tapo 
nubalsuota 93 balsais prieš 
27 tuodu urėdu suvienyti.

Kilo klausimas dėl to, 
kad čarteris nurodo, jog 
reikia septynių Pildomosios 
Tarybos narių. Dauguma 
balsų buvo nutarta, kad 
septintasis Pildomosios Ta
rybos narys būtų vadina
mas antruoju vice - prezi
dentu. Nemaža dalis dele
gatų norėjo turėti tris iždo 
globėjus. Bet jiems nepa
sisekė laimėti.

Kilo konversijos klausi
mas.

Mačiau viešbutyje ir Mr. 
Fondillerį, SLA aktuarą. 
Turbūt, Pildomoji Taryba 
numato pavojų visam kon
versijos planui. Apie kon
versiją kalbant su delega
tais, matyt daug nusista
čiusių prieš ją. Tačiau ir 
jie spėja, kad “mašina per
varys ją.”

Dabar yra a. ti 150 dele
gatų. Mažai jaunimo.

Reporteris.

ardyti taiką.
Visuotinis Jungtinių Tau

tų Susirinkimas įvyks rug
sėjo mėnesį.

Antrinis Saugumo Tary-

Washington. — Žemdir
bystės departmento valdi
ninkai įspėja, kad kviečių 
derlius Jungtinėse Valstijo
se šiemet bus mažesnis, ne
gu pernai.

Kasdien po 3 Naujus 
Fabrikus Sovietuose

Washington.—Senatoriai 
demokratas J. O. Eastland 
ir republikonas S. Bridges 
įnešė sumanymą taip patai
syt Jungt. Valstijų konsti
tuciją, kad nė vienas pre
zidentas negalėtų skirti 
daugiau kaip 3 Aukščiau
siojo Teismo teisėjus.

TEISMAS KARINIAMS 
VAGIMS

PALESTINOS ŽYDAI J. BYRNES MAŽINA —_—... S0VIETAM AT| yd.
NIMA IŠ ITALIJOS

PAGROBI PENKIS 
ANGLŲ 0FIC1ERIUS

New York. — Saugumo 
Tarybos dauguma balsavo 
pavesti visuotiniam Jung
tinių Tautų susirinkimui 
spręsti, kokius žingsnius 
daryt prieš Franko fašistų | bos komitetas iš pradžios 
diktatūrą Ispanijoj. An-i siūlė, kad visuotinis Jung- 
drius Gromyko, Sovietų de- tinių Tautų susirinkimas 
legatas, vetavo - atmetė tą nutartų sutraukyt diploma- 
nutarimą. Jisai sakė, pati tijos ryšius su Franko. Am- 
Saugumo Taryba turi tuo- erikos ir Anglijos delega- 
jaus veikti prieš Franko. tai paskui taip paveikė ko-

Gromyko nurodė, jog mitetą, kad jis išbraukė šį 
Franko fašizmas gręsia su- siūlymą.
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Kongresmanas Ragina Jungt 
Valstijas Skubiai Ginkluot 
Lotyną Ameriką

Washington. — Kongre
so taisyklių komiteto pirmi
ninkas Sol Bloom pareiš
kė, kad Jungtinės Valstijos 
turėtų greitai pristatyt Lo
tynų Amerikos kraštams 
naujoviškų ginklų.

Jeigu, pasak Bloomo, ši 
šalis pavėluos, tai kiti kraš
tai galėsią apginkluot Vi
durinės ir Pietinės Ameri
kos respublikas.

Nusmerktas Negras Gaus 
Naują Teismą

Telegramos, Laiškai 
Dėl Kainų Kontrolės ■■i

Bavarijoj, Amerikos oku- 
puotoj Vokietijos dalyj, mūsų 
šalies karo viršininkai pasiun
tė į kalėjimą penkis komunis
tų vadus. Už ką? Už tai, kad 
tie komunistų vadai buvo nu
vykę į Sovietų Sąjungos oku
puotą Vokietijos dalį, kur bu
vo laikomas vokiečių suvažia
vimas kovai prieš hitlerizmą.

“Prasikaltimas,” kaip ma
tote, tame, kad tie vokiečiai 
nori kovoti, idant išnaikinus 
hitlerizmą^ prieš kurį kovo
jant nemažai Amerikos sūnų 
atidavė gyvastį.

Maskva. — Kasdien So
vietų Sąjungoj pastatoma 
po tris naujus fabrikus; 
statoma daug elektros sto
čių, rašo N. Y. Times kores
pondentas.

Nusišovė ar Nušautas 
Siamo Karalius?

Bangkok. — Siamo val
džia paskyrė komisiją, kad 
ištirtų, ar to krašto kara
lius netyčia nusišovė ar bu
vo nušautas.

Washington. — Amerika 
per metus išsiuntė 400,000,- 
000 bušelių kviečių alka
niem šelpti užsienyj.

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinis teismas teis ameri
konų pulkininką J. W. Du- 
rantą ir jo pačią Kathleeną, 
WAC’s kapitonę. Jiedu iš
vogė HeSse kunigaikštienės 
perlus, deimantus ir kitus' 
brangumynus, kainuojamus 
$3,000,000.

MAISTO BRANGINIMAS

Washington. — Kainų 
Administracija leis pabran
ginti konservuotus (kenuo- 
tus) valgius, kurių kompa
nijos pakęlė algas savo dar
bininkams.

Jeruzalė. — Anglų vy
riausybė Palestinoj pasako
ja, kad žydai teroristai pa
grobę penkis ar šešis anglų 
oficierius ir sužeidę du jų 
karius. Su šia priekabe an
glų kariuomenė terorizuoja 
visus Palestinos žydus. Je
ruzalės, Tel Aviv ir kitų 
miestų gatvėse dunda An
glijos tankai ir šarvuoti au
tomobiliai.

Įvesta faktinas karo sto
vis ištisoj Palestinoj. An
glai daro masines ablavas 
visuose žydų butuose. Jie 
uždarė visus teatrus, vieš
bučius ir valgyklas. Per 
susikirtimus su anglais ir 
besprogdinant jų tiltus ir 
kitus įrengimus, per tris 
dienas užmušta 20 žydų.

Lenko Planas Atom- 
Bombai Kontroliuoti

uz-Paryžius. — Sovietų 
sienio reikalų ministeris 
Molotovas pakartojo reika
lavimą 100 milionų dolerių 
atlyginimo iš Italijos, už 
italų padarytus nuostolius 
Sovietam. Amerikos valsty
bės sekretorius James Byr
nes stengėsi sumažint Ita
lijos atsiteisimo sumą So
vietams.

Byrnes siūlė Sovietų Są
jungai į atlyginimų sąskai
tą du keleivinius Italijos 
laivus, Saturnia ir Vulca- 
nia. Byrnes sakė, kad tie 
laivai esą verti $25,000,000. 
Molotovas gi skaičiuoja jų 
vertę tiktai 7 iki 10 milionų 
dolerių.

Mississippi valstijos vy
riausias teismas panaikino 
apskričio teismo sprendi
mą, kuris buvo nusmerkęs 
negrą W. McGee mirti, esą, 
už baltos moteries išžagi- 
mą pernai rudenį. Vyriau
sias teismas įsakė pernag- 
rinėt McGee bylą.

SOVIETINĖS LIGONINĖS
ETHIOPIJOJE

Addis Ababa. — Sovietų 
Sąjunga steigia dvi ligoni
nes Ethiopijoje ir jau at
siuntė gydytojus, slauges ir 
ligoninių įrengimus.

Tobin Laimėjo Nominacijas 
į Mass. Gubernatorius

Nacių Sukeltas 
Trukšmas Teisme

Amerikos ir Anglijos “kup- 
čiai” išsigando Argentinoj, 
kad į tos šalies prieplaukas 
atplaukė nemažai Tarybų Są
jungos laivų. Sako, kad jau 

'Argentinoj valgo % kaviaro 
“sandvičius,” tai yra, atvežto 
iš Tarybų šalies.

Mr. F. L. Kluckhohn rašo iš 
Buenos Aires, kad jau Angli
jos ir Wall Stryto kapitalistai 
rengiasi daryti Argentinoj 
biznieriams nuolaidų, kad pa
kenkus Argentinos ir Sovietų 
prekybai, štai, kodėl “demo
kratai” taip nusigando dėl 
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Detroit. — Viesulas Det
roito - Windsor o srity j už
mušė bent 14 žmonių ir pa
dare milionus dolerių nuos- 
itolių.

Washington. — Oficialiai 
skaičiuojama, kad gyveni
mo reikmenys nuo karo 
pradžios iki šiol pabrangę 
35 nuošimčiais.

MICHAILOVICIAUS KARI
NINKAS SU NACIAIS

Belgrad, Jugoslavija. — lavijos partizanus. 
Radę Radič, vienas fašis
tinio generolo, Michailovi- 
čiaus komandierių, prisipa
žino teisme, kad jis pasira
šė sutartį su vokiečiais iš
vien kariauti prieš Jugos-

Kada 
Radič mėgino užsiginti, jam 
buvo parodyta jo fotografi
jos sykiu su nacių genero
lais. Radič taipgi prisipa
žino, kad jis žudė partiza
nus ligoninėse.

»■?

New York, birž. 19. — 
Dr. O. Lange, Lenkijos de
legatas Jungt. Tąutų Sau
gumo Taryboje, duos savo 
pasiūlymą atominei jėgai 
kontroliuoti pasaulyj.

Berlin. — Pranešama, 
kad amerikonai savo užim
toj Vokietijos . daly j taip 
pat skaldysią vokiečių dva
rų žemes.

. London 
sako, gal reikės įvest 
nos korteles ‘Anglijoj.

Valdininkai 
duo-

Dachau, Vokietija. — 52 
naciai sukėlė trukšmą teis
me ir sutartinai rėkė: “Ko
dėl jūs dabar nesušaudote 
mus?” Jie teisiami už žvė
riškumus Flosenburgo kon
centracijos stovykloje.

Washington. — Antrinis 
kongreso komitetas davė 
raportą iš savo kelionės Eu
ropoj; perša kietą politiką 
prieš Rusiją.

Indijos audėjams moka
ma po 30 centų per dieną.

New York. — Daily Wor- . 
ker ragina visus skaityto
jus rašyti ir telegrafuoti 
prez. Trumanui, kad jis,at
mestų kongreso nutarimą, 
naikinantį kainų apriboji
mą mėsai, sviestui, kiauši
niams ir kitiems .reikme
nims. Daily Worker taip 
pat ragina siųst laiškus ir 
telegramas gubernatoriams 
ir miestų majorams, kad 
paskelbtų Kainų Kontrolės 
Dieną.

Gyvenimo reikmenys 
greitai pabrangtų 50 nuo
šimčių, jeigu prezidentas 
pasirašytų minimą kongre
so nutarimą ir padarytų jį 
įstatymu. Masinis spaudi
mas į prezidentą ir į kon- 

Igreso narius dar galėtų iš
gelbėt kainų kontrolę, sako 
Daily Worker.

Boston. — Massachusetts 
valstijos gubernatorius 
Maurice J. Tobin laimėjo, 
nominacijas antrajai tarny
bai.

Karinė Amerikos vyriau
sybė Marianų salose moka 
darbininkams po 60 centų 
dienai 35 centus pinigais ir 
25 centus maistu per dieną.

StreikuojaJeruzalė.
žydai prieš anglus Palesti
noj.
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Nauji Chinijos Tauti
ninkų Reikalavimai

Nanking. — Po pasirašy
mo paliaubų sutarties su 
chinų komunistais, Chiang 
Kai-sheko tautininkų Sli
džia pareikalavo, kad ko
munistai užleistų jai kelias 
provincijas šiaurinėj Chini- 
joj.

GEN. MARSHALLO PLA
NAS CHINIJOS ARMIJAI

Washington. — Amerikos 
valstybės ir karo depart
mental paskelbė generolo 
Geo. Marshallo planą Chi- 
nijos armijai perorganizuo
ti. Jis sako, užtektų chi- 
nam 60 divizijų kariuome
nės. Dabar Chinija laiko 
iki 375 divizijų. Marshallas 
siūlo Amerikos patarnavi
mus Chinijos armijai per
tvarkyti.

PASAULINIO DARBO UNIJŲ 
KOMITETO SUEIGA

Maskva.— Čia posėdžiau
ja Pasaulinės Darbo Uni
jų Sąjungos vykdomasis ko
mitetas. Jis svarsto unijų 
veikimą buvusiuose fašisti
nių priešų kraštuose ir san
tykius tarp pasaulinės uni-1

jų organizacijos ir Jungti
nių Tautų. Vykdomasis ko
mitetas taipgi aptaria žing
snius, darytinus prieš fa
šistinę Ispaniją.

ORAS. — Būsią lietaus.

■ .. 'X

: L

W2

■ **

Jį®



gtt. ' J*' - ’ J^‘ ' ’ *1k ‘-P’'• "v * 5 '• > *’^*1 ’**’ ' tr** '* '^. "*<£*’ > •?*’’" 4 '*•' '* A^T > *1 ■ *t‘

.. Www •
r Aitras Puslapis v ——  ( Laisve—Liberty, Lithuanian Daily*

KAS KA RAŠO IR SAKO

r«
■

r

gi

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Every day except Sundays and Holidays 
Established April 5, 1911 

421 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK 
Tel. STagg 2-8878

Jos. Weiss
D. M. ShoU 
Roy Mlzara

President . ..................
Secretory Treasurer. 
Editor.........................

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ............................
United States, six months.......................
Brooklyn, N. Y.» per year .....................
Brooklyn, N. Y., six months .................
Canada and Brazil, per year ___ .........
Canada and Brazil, six months..... ........

__ $6.50
......$3.50
..... $7.00
......$3.75
____$7.00

$3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3,1879.

Prieš Kainų Kėlimą Maisto Produktams!
Kaip pirmiau rašėme, pelnagrobiai siekia panaikin

ti OPA, kad jie galėtų pakelti aukštai kainas ant mais
to, drabužių, už butą ir apiplėšti visuomenę.

Tai dabar jau vykinama gyveniman. Nors OPA 
dar galutinai nepasmaugta, bet jau ant sviesto svaro pa
kelta 11 centų, už sūrį—6 centai, už sutirštinto pieno 
skardinę—1 centas ir panašiai.

Dabar tarpe senato ir kongreso komisijų eina de
rybos, kad išlyginti tarpe dviejų bilių skirtumus. Abu 
tie biliai siekia taip aprėžti OPA galią, kad pelnagrobiai 
turės pilną laisvę kelti kainas ant pragyvenimo reik
menų.

Kiekvieno piliečio yra pareiga tuojau siųsti tele
gramas arba laiškus savo valstijos senatoriams ir pre
zidentui Trumanui reikalaujant, kad būtų atmesti tie 
pasimojimai ant OPA. j

Darbininkų* unijos ir įvairios organizacijos priva
lo padaryti tą patį. Nes jeigu liaudis nedarys spaudi
mo, tai senato ir kongreso komisijos skirtumus išlygins 
ir susitars, kad OPA negalės pastoti kelio iškėlimui ne
žmoniškų kainų.

Jeigu tos komisijos vis vien susitars, nepaisant liau
dies protestų, tai prezidentas Trumanas gali vetuoti, 
atmestiną bilių. Todėl, siųskite telegramas preziden
tui ir raginkite jį, kad jis atmestų tą bilių. Reikalau
kite, kad OPA būtų palikta veikti ant toliau.

' Kas Kenkia Taikai?
Mr. James Byrnes’as švaistosi frazėmis, kurios nie

ko bendro neturi su tikrove. Jis paskelbė, būk stojąs 
už taiką, būk net ofensyvą vedąs už taiką. Išeina, kad 
Mr. Byrnes yra didžiausias taikos šalininkas. O kas 
taikos priešas? Pagal jo ir turčių spaudos išvadas, tai 
Tarybų Sąjunga. :r--'

Bet ar gyvenime taip yra? Nieko panašaus! Net 
New York Herald Tribune rašytojas William L. Shirer 
rašo, kad Amerikos ir Anglijos diplomatija kenkia tai
kos padarymui. Kenkia Amerikos ir Anglijos koman
dieriai, kurie reikalus tvarko Vokietijoj, Japonijoj ir 
Italijoj.

Viena iš didžiausių kliūčių susitarimui tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Valstijų, tai ta, kad Amerikos ir 
Anglijos diplomatai ir valdininkai nesilaiko pirmesnių 
sutarčių.

Mr. William L. Shirer paduoda sekamus faktus. 
Krymo konferencijoj Stalinas, Rooseveltas ir Churchillas 
vasario 11 d., 1945 metais, paskelbė, kad “bus prašalinti 
naciai ir vokiečių militaristų grupės iš visuomeninių, 
ekonominių, kultūrinių įstaigų ir bendrai iš vokiečių 
gyvenimo.” Tas pasai buvo patvirtinta Potsdamo kon
ferencijoj. Vėliau Jungtinių Valstijų vyriausybė išleido 
patvarkymą, žinoma kaipo “JCS-1067” savo komandie- 
riams Vokietijoj, kur buvo įsakyta, kad jie griežtai lai
kytųsi prieš nacizmą, kad jie pravestų gyveniman Kry
mą ir Potsdamo konferencijų nutarimą.

Bet Mr. W. L. Shirer sako, kad dabartiniai Jung
tinių Valstijų komandieriai visai neveda kovos prieš na
cizmą, kad jie sėbraujasi su naciais, kad dėl buvusio 
Hitlerio nacių vado Richard Freudenberg kilo net tarp
tautinis skandalas, kada jį amerikiečiai komandieriai 
paskyrė eiti svarbias pareigas. Hitlerininkai viešai vei
kia, tuo gi pačiu kartu Amerikos ir Anglijos koman
dieriai persekioja vokiečius komunistus.

Italijoj anglai atvirai palaiko monarchistus. Grai
kijoj padėjo įsigalėti fašistams. Japonijoj generolo 
MacArthuro politika yra prieš japonų liaudį, prieš ko
munistus, demokratus ir darbininkus.

Štai kur yra mazgas nesutikimų. Mr. Byrnes no
rėtų taikos su Bulgarija ir Rumunija, bet tik tada, ka- 

. da ten viešpatautų ponai, kapitalistai ir buvę Hitlerio 
sėbrai. Jam nepatinka darbininkų-valstiečių tvarka ir 
jis nenori su tokiomis valdžiomis taikos. Tarybų Są- 

• junga, kurioj yra darbo žmonių tvarka, negali sutikti 
tų šalių liaudies demokratiją išmainyti ant reakcinės 

r tvarkos.
Dienraštis Daily Worker pažymėjo šešis klausimus, 

kuriais Mr. Byrnes ir Mr. Bevinas kenkia padarymui 
taikos:

(1) Amerikos ir Anglijos politika neveda kovos prieš 
hitlerizmą ir fašizmą.

(2) Anglijos ir Amerikos dabartinė politika palaiko 
antiliaudiškus—kapitalistų ir dvarponių sluoksnius Ita
lijoj, Vokietijoj, Lenkijoj, Francijoj, Chinijoj, Bulgari
joj ir, Rumunijoj.

' (3) Britai ne tik stengiasi palaikyti kolonijų gy
ventojus vergijoj, bet pavergti buvusias Italijos koloni- 

' jas, Graikiją ir kitas šalis.
(4) Prezidentas Trumanas nepadėjo taikos reika

lams, bet jiems pakenkė, važinėdamas su karo organi
zatorium Churcbillu.

(5) Propaganda vedąma už ištraukimą Raudono-
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susikirtimą

meisteriai 
intrigose, 

ir adminis- 
jie yra lepšiai...”

TAI KAS GI BELIEKA 
DARYTI?...

Fašistų, Dirva, kaip jau 
mūsų skaitytojai žino, nori 
trečiojo pasaulinio karo. 
Tikriau*: ji trokšta karo 
prieš Tarybų Sąjungą. To 
trokšta ne tik Smetonukas- 
Karpiukas, — to trokšta vi
si fašistai ir jų talkininkai. 
Tūli, tačiau, savo troškimus 
reiškia pridengtai, kuomet 
Dirva, redaguojama nesusi
balansavusių žmonių, atvi
rai reiškia savo pageidavi
mus, kad karas prieš Tary
bų Sąjungą būtų pradėtas 
tuojau.

Paskutiniame savo nu- 
meryj Dirva šitaip posmuo
ja:

“Kas einasi pačioje Rusi
joje niekas tikrai nežino, ir 
kiti deda viltis į tai kad Ru
sija nėra tokia galinga kad 
galėtu rizikuoti 
su Amerika ir 
Nors Rusai yra 
propagandoje ir 
kaip valdytojai 
tratoriai
(Rašybos netaisom, — Lais
ves Red.)

“Lepšiai” ir tiek. Tegu 
tik Amerika ir Anglija pra
dės karą prieš Tarybų Są
jungą, na, tai ji ims ir su
smuks, kaip lepšė! Šitaip 
galvoja Smetonukas - Kar- 
piukas. Šitaip galvojo prieš 
Antrąjį pasaulinį karą pa
našūs jiems gaidžgalviai. 
Bet gyvenimas eina kitokiu 
keliu ir kiekvienam buvo 
užtėnkamai progos pamaty
ti, ką tariamieji “lepšiai” 
gali atlikti, kai esti reika
lo.

Nuo širdžiam, padoriam 
žmogui šiandien . neturėtų 
nei į galvą mintis kristi, 
kas išeitų laimėtoju, jei ka
ras prasidėtų. Kiekvienas 
padorus žmogus nūnai turi 
tik taip klausimą statyti: 
Ar Tretysis pasaulinis ka
ras yra reikalingas? Ir 
kiekvienas, kuriam rūpi 
gražesnė, šviesesnėj mūsij 
krašto ir pasaulio ateitis, 
pasakys: ne, jis nėra reika
lingas! Reikalinga taika; 
reikia pasaulis atstatyti ir 
žmonių gerbūvis pakelti.

Šitaip kalba padorūs ir 
geri žmonės, na, o fašistai, 
visoki žmonijos atmatos, 
nuolat ir nuolat tauškia 
apie naują karą, kuris gali 
visiškai pasaulį sužlugdyti!

DĖL JAPONIŠKŲ KARO 
KRIMINALISTŲ BYLOS 

Dienraštis Vilnis rašo:
“Tokyo prasidėjo byla bu

vusio Japonijos premjero 
Ridėki Tožo ir 27 kitų karo 
kriminalistų. V i e n u o 1 ikos 
Talkininkų valstybių atsto
vai bus teisėjais ir prokuro
rais. Jų tarpe bene svarbiau
sia rolė atitenka Jungtinėm 
Valstijom.

“Japonijos Jmminalystės 
jau įrodytos teisiamųjų pra
sikaltėlių darbais. Bet kas 
stebins eilini Amerikos pilie
tį, kad kriminalistų gynėjais, 
advokatais, paskirta grupė 
gabiausių amerikiečių advo
katų !

“Vienas jų, Floyd J. Mat- 
tice, iš Indianapolio, voš spė-

sios Armijos iš Austrijos ir Bulgarijos, gi tuo pačiu 
kartu Amerikos armija ir laivynas yra įsteigęs bazes 
56-se šalyse ir nesirengia iš ten kraustytis. Maskvos 
konferencijoj Sovietai ir Amerika su'sitarė ištraukti ar
miją iš Chinijos. Raudonoji Armija iš ten pasitraukė, 
o Amerikos armija remia reakciją.

(6) Wall stryto milionieriai ir politikai, pravedi- 
mui savo. politikos, naudoja UNRRA.pašalpą, prekybos 
reikalus ir finansines paskolas. Tais sumetimais Fran- 
cijai buvo suteikta biliono ir pusės dolerių paskola, kad 
sutvirtinti reakciją, o Lenkijai sulaikyta paskola, ka
dangi Lenkijos liaudies .respublika nesutinka suteikti 
laisvės veikti fašistams iš generolo Anderso grupių.

. Štai, kur glūdi tikroji kliūtis, kuri kenkia susitari
mui, ir taikai! . . -L . : '

jęs išlipti iš lėktuvo Tokyo 
pareiškė, kad jis visom ke- 
.turiom priešinsiąsi Australi
jos prokuroro suformuluo
tam kaltinimui. Galima lauk
ti begalinių advokatiškų ar
gumentų, užtęsti bylą kaip ir 
Nuernberge, o viešajai opi
nijai ‘atvėsus’ sumažinti 
bausmę kriminalistams iki 
minimumo.

“Patiems kriminalistams 
irgi nepatinka teismo sudė
tis. Bent keturi jų, patys di
džiausi prasikaltėliai, iškėlė 
reikalavimą, kad jų bylą 
spręsti šioji teismo sudėtis 
esanti ‘nekompetentiška.’ 
Jie, girdi, daug geriau pasi
tikėtų tokiems intelektua
lams teisėjams kaip... po
piežius Rins, Mohandas Gan
dhi, II. G. Wells ir pana
šiems !

“Tikra tragikomedija!” .

laisvę. Tą turėtų gerai įsitė- 
myti Amsterdamo lietuviai 
darbininkai. Tą turėtų įsitė- 
myt ir lietuviai katalikai.

“Smetoninius ir klerikališ- 
kus politikierius reikia pri
remti prie gėdos stulpo.”

Taip, 'Amsterdamo lietu
viai darbo žmonės turėtų 
dėl šio įvykio gerai pagal
voti. Vienas dalykas turė
tų būti jiems aiškus: neda
vimas Bimbos prakalboms- 
lietuviškos salės buvo da- 
ryta’s tuo sumetimu, kad 
juo mažiau Amsterdamo 
1 i e t u v iai galėtų sužinoti 
apie padėtį Tarybų Lietu
voj. Lietuviškieji t. v. pa
triotai bijosi, kad žmonės 
gali sužinoti, kas dabar 
Lietuvoj dedasi. Ir jie da
ro viską, kad tik mažiau 
žmonių ateitų į Bimbos pra
kalbas. Nepaisant jų pas
tangų, tačiau, A. Bimbos 
prakalbos visur buvo dide
lės ir pasekmingos!

Tą patį galima pasakyti 
ir apie spaudą, kuri yra nu
sistačiusi prieš Tarybų Lie
tuvą. Tos spaudos redak
toriai bando ignoruoti Bim- 

I bos prakalbas, bet jie patys 
į apsilaižydami skaito Bim- 
j bos kelionės įspūdžius, tel- 
! pančius Laisvėje ir Vilnyje.

Išvada aiški: kuris Nau
jienų, Draugo, Keleivio, 
Vienybės ar kurio kito pa
našaus laikraščio skaityto
jas nori sužinoti teisybės 
žodį apie Lietuvą, nori gau
ti apie ją žinių, jis yra pri
verstas skaityti Laisvę ir

AMSTERDAMO 
LIETUVIAMS

L. Pruseika Vilny j rašo:
“Buvo keli miestai, kur 

lietuviški ‘patriotieriai’ ne
davė svetainių draugo Anta
no Bimbos prakalboms. Taip 
įvyko Philadelphijoj ir Ams
terdam, N. Y.

“Amsterdame yra gal ko-1 
kie keturi tūkstančiai lietu-1 
vių. čia įsigalėję klerikalai i 
ir smetonininkai. Neduodami1 
Piliečių Kliubo salės, jie ti
kėjosi susabotažuosią mitin
gą.

'“Bet išėjo visai kitaip. 
Rengėjai gavo CIO unijų sa
lę. Vietos lietuviai darbinin
kai priklauso prie CIO.

“CIO nesibijo teisybės žo
džio. CIO pripažįsta žodžio

APSAUGO JAM1EJI SKIEPIJIMAI 
PRIEŠ VIDURIU ŠILTINE

Seniai žinoma, kad žmo
gus, persirgęs raupais, dė
mėtąja šiltine, skarlatina, 
tymais ir daugeliu kitų li
gų, labai retai šiomis ligo
mis suserga antrą kartą. 
Tatai aiškinama tuo, kad 
organizmas, laimėjęs kovą 
su ligą sukeliančiais mik- 

įgyja sugebėjimą

kad butų su- 
įskiepytąjį pa- 
i m u n i š kūmo

kad žmo- 
imunitetą 
ligą. Jis

robais, 
lengvai sunaikinti šituos 
mikrobus, jeigu jie vėl pa
teks į žmogaus kūną. Šitais 
atvejais kalbama, 
gus yra įsigijęs 
prieš tą ar kitą 
jąja nebesuserga.

Žmonės; persirgę vidurių 
šiltine, labai retai šita liga 
suserga antrą kartą, net 
tuo atveju, kai buvo galima 
užsikrėsti.

Mokslininkai daugeliu 
bandymų yra įrodę, kad i- 
munitetas galima įsigyti ir 
dirbtiniu būdu, jeigu bus į- 
vesta į organizmą vidurių 
šiltinės mikrobų. Šituo at
veju žmogus, nesirgęs šita 
liga, darosi atsparus gy
viems mikrobams — vidu
rių šiltinės sukėlėjams.

Tuo būdu yra pagrįstas 
apsaugoj amų jų skiepijimų 
prieš vidurių šiltinę pritai
kymas. Vidurių šiltinės mi
krobai, išauginti laborato
rijose, ypatingose maitina
mosiose aplinkose, užmuša
mi įkaitinimų arba formali-

-1 no veikimu. Tokie užmušti 
■ mikrobai vadinami vakcina.

Toks vakcinos įvedimas 
atliekamas su 7-10 dienų 
protarpiais, 
keltas pas 
kankamas 
laipsnis. Skiepijimai apsau
goja nuo susirgimo laikui, 
ne ilgesniam kaip viene- 
riems metams. Todėl skiepi
jimai reikia kartoti kiek
vienais metais. Praėjus me
tams, kartojant skiepijimus 
pakanka padaryti tiktai du 
vakcinos įšvirkštimai. Kar
tojant skiepijimus trečiai
siais ir tolimesniais metais, 
pakanka jau tik vieno į- 
švirkštimo.

Skiepijimai prieš vidurių 
šiltinę visiškai nepavojingi 
sveikatai, bet gali būti kiek 
skausmingi. Tais atvejais, 
kai taikoma formalinė vak
cina (mikrobai užmušti for- 
malinu), įdūrimo vietoje 
trumpą laiką juntamas de
ginimo jausmas. Praėjus 
kelioms valandoms po į- 
švirškimo, galimas tempe
ratūros pakilimas, įšvirkš
timo vieta gali paraudonuo
ti, sutinti, pasidaryti skau
dama. Gali atsirasti ir gal
vos skausmas, bendras ne
galavimas, 
nenialonūs 
greitai ir 
nyksta.

Didelis vaidmuo taisyk
lingame skiepijimų pra ve
dime priklauso sanitarinei 
visuomenei. Neturi būti 
vengiančių būti skiepija
mais. • •

Preliminariniu mediciniš
ku apžiūrėjimu nustatoma, 
kas pagal savo -sveikatos 
stovį turi būti atleistas nuo 
skiepijimų. Tas, kuris be 
pagrindo vengia skiepiji
mų, kenkia ne tiktai sau, 
bet ir visam kolektyvui, nes 
vidurių šiltinės sųsirgirmų 
atvejais žmogus darosi ap-

Tačiau visi šitie 
reiškiniai labai 

be pėdsakų pra-

Ketvirtai., Birželio 20, 1946

Clevelando veteranai, kovojusieji prieš fašizmą už
jūriuose, šiomis peticijomis atlieka savo dalj kovoje 
prieš Trumano priešdarbininkišką politiką. Tame dar
be dalyvauja CIO, AFL ir Gelžkeliečių Brolijos.

Sveikinimai bei Pajieškojimai iš Lietuvos
Grįžtant iš Lietuvos A- 

merikon, keletas Lietuvos 
žmonių įteikė man parvež
ti čionai jų giminėms bei 
pažįstamiems sveikinimus 
bei pajieškojimus. Sakėsi 
tiesiai negalį jiems patys 
pasiųsti, nes nežiną jųjų 
adresų. Čionai juos paskel
biu.

Arėjui Vitkauskui:
Pasitaikius progai, per 

gerb. A. Bimbą, siunčiu tau, 
mielas prieteliau, porą žo
džių apie save ir prašau ne
atsisakyti atrašyti laišką 
man, aprašant, kaip sekasi 
darbuotis tolimoje Ameri
koje.

Aš šiuo tarpu dirbu “Ta
rybų Lietuvoje” dienrašty
je ir einu literatūrinio ben
dradarbio pareigas. Gavęs 
nuo jūsų laišką, parašysiu 
daugiau.

Viso geriausio,
Vandalinas Junevičius.

Mano adresas:
Van. Junevičius, Tarybų 

Lietuvos Redakcija, LTSR., 
Kaunas, USSR.

Brangus Lietuvi A. Bimba:
Būk toks geras ir pra

nešk man apie kunigą Igną 
Boraišį, ar yra jis gyvas, ai 
miręs. Prieš karą nuo jo 
gaudavau laiškus, bet da
bar neturiu jokių žinių. Jis 
gyveno Detroite. .

Mando adresas:
Liesis, Ratlapės 
Panemunėlio vals

kaimas, 
Rokiš-

Brangus ir gerbiamas lie
tuvi, Antanai Bimba!

Mano brolis Frenkis Bir- 
žinis, su kuriuo nutrūko ry
šiai 1939 m., gyveno De
troite ir dirbo pas Fordą.

Būk malonus, prie pro
gos, pasiteirauk apie jį, ir 
jeigu jis gyvas, perduok 
nuo manęs, t. y. jo brolio 

linkinių užkrėtimo šaltiniu.
Apsaugomi skiepijimai, 

pravedami kartu su Įeitomis 
priemonėmis prieš vidurių 
šiltinės išplitimą, tarnauja 
galingu ginklu kovoje su ši
ta pavojinga liga. Ypačiai 
didelis skiepijimų vaidmuo 
yra karo laiko sąlygomis. 
Pirmojo imperialistinio ka
ro metu 
skiepijimai 
vartojami 
šalių armijose. Buvo įskie
pyta apie 65 mil. žmonių. 
To pasekmėje kariaujančios 
armijos labai mažai nuken
tėjo nuo vidurių šiltinės 
nors ankstyvesniuose ka
ruose, kada skiepijimai dai 
nebuvo daromi, nuo vidurių 
šiltinės neretai žūdavo dau
giau karių, negu nuo prie
šų kulkų bei šovinių.

Dr. J. Staugaitis
(Iš “Tar. Lietuvos’’)

apsaugojamieji 
plačiai buvo 

kariaujančiųjų

Juozo Biržinio, linkėjimus.
Su pagarba, J. Biržinis.

Keli žodžiai Mano Broliui.
Mylimas mano broli Pra

nai! Turėdamas pasakiškai 
retą progą rašau tau per 
gerb. A. Bimbą kelis žo
džius.

Iš po praūžusio košmariš
ko karo visi išlikom gyvi, 
tiktai sesuo Teresė su savo 
vyru buvo sunkiai sužeista, 
o jos vienas sūnus be ži
nios dingo.

Aš gyvenu Kaune ir esu 
Lietuvos Valstyb. Filhar
monijos estrados artistas. 
Mano antrašas: Kaunas, 
prieplaukos krantas Nr. 1, 
butas 3.

Mylimas broli Pranai! 
Nors keliais žodžiais atsi
liepk. Bučiuoju tave, 

«■ tavo brolis Juozas.
Kaunas 1945-XII-27 d.

Aš, Jurevičienė Marcelė, 
d. Stanislovo gyv. Lietuvos 
T.S.R., Vilkvaiškio apsk., 
LKP (b) Apskr. komiteto 
darbo moterų skyriaus ve
dėja, j ieškau savo- 3 brolių 
ir 1 sesers Amerikoje.

1. Stanaitis Juozas s. Sta
nislovo.

2. Stanaitis Konstantinas 
s. Stanislovo.

3. Stanaitis Pranas s. 
Stanislovo.

4. Stanaitytė - Urnykie- 
nė Ona d. Stanislovo. Gyve
no iki 1932 m. Stanaitytė- 
Urnykienė Ona Bostone. 
Stanaitis Juozas gyveno 
Brokline mieste. Stanaitis 
Pranas gyveno iki 1932 m. 
New Yorko mieste. Sta
naitis Konstantinas gyveno 
Bostono mieste.

Jūsų,
Jurevičienė - Stanaitytė 

Marcelė.
1946. I. 12.
Gerb. Draugas,

Ar negalima būtų suži
not mano giminės Amerike, 
Brooklyne?

Antanas Guzikas, Pranys' 
Guzikas ir Uršulė Guzikytė. 
Tėvo vardas ' Juozas. Aš, 
Lopetienė Petronė, Juozo 
duktė Guzikytė, gyvenu 
Kaune, Šančiai, Grūdų g. 6, 
bt. 5.

Antanui Survilai, Phila- 
delphai, Pa. (nežinia tik
rai), kilęs iš Kalnujų, Ra
seinių apskr.

Stepas Survila su žmona 
mirė. Kalnujų po karo ne
beliko nė pėdsako! Gyvas 
Alfonsas Survila —sūnus— 
Kaune, Vietinės Pramonės 
Liaudies Komisarijato Pla
navimo Skyriaus Viršinin
kas; anūkas — Zigmas Sur
vila — LTSR Operas solis
tas - artistas (dainininkas), 
Operos režisūros asistentas 
(Kaune); A. Bimba.
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Lith Youth Leader Visits 
His Congressman

By Joe Sacal.
American Lithuanians were 

one of the many groups present 
at the Win-The-Peace confe
rence in Washington. I was one 
of the several hundred that at
tended a reception given one of 
the sponsors of the conference 
—namely Rep. Adolph I. Sa- 
bath of Chicago. Mike Batutis 
of Chicago was with me. I 
doubt very much if we will 
ever forget the event.

Every other Lithuanian news
paper except Vilnis snubbed 
the congressman, his reception, 
Mid the conference. War is 
what they are evidently inte
rested in.

Both Mike and I spoke to the 
energetic eighty year old 
gentleman from Chicago, had 
our photos taken, all of which 
will appear in coming issue of 
LIFE.

Champagne, caviar, bourbon 
whiskey, at the expense of the 
Democratic Congressional dele
gation from Illinois, were on 
the Menu. The Hotel May
flower main ballroom whereat 
the reception took place was 
gaily decorated. Soft music 
blended harmoniously with the 

list, and I venture to state that 
these men and women are loyal 
and patriotic American citi
zens, and that no one can p’oint 
out a single act unfriendly to 
the United States or to our de
mocratic form of government. 
I have seen their names con
nected with patriotic organiza
tions that no fair-minded per
son can possibly charge with 
being un-American.

“On the other hand, I wonder 
if those who made these char
ges cooperated as loyally dur
ing the war as these men and 
women they arę trying to ac
cuse and smear.

LITH GROUPS TOO
“I fear that some of those 

who have made these reckless 
charges are themselves bent on 
folowing Nazi idiologies instead 
of promoting the friendly rela
tions with all nations so essen
tial to eliminate the fear this 
kind of talk creates, instead of 
that friendly cooperation bet
ween nations, regardless of the 
form of government they be
lieve in as long as it does not 

affect our Democratic form of 
government and will not en
danger our future.

“I am for peace — a peace 
that will give us a chance to 
eliminate want and misery, and 
bring about happiness and con
tentment, not only to America, 
but to the much-suffering 
people of the world, too long- 
ravaged by wars. I feel every 
patriotic American citizen 
should cooperate and work and
strive in the effort to bring himnus 
about a just and lasting peace, 
and prosperity to all those so 
long denied them.”

NEW ORGANIZATION
The “Judge” spoke well and 

sincerely so. We doubt whether 
his attitude pleased our native 
fascists, war makers, the news
papers NAUJIENOS and 
DRAUGAS. We do know 
though that American Lithua
nians generally are behind this 
fighter, and that twenty two 
other congressmen and senators 
who organized the Win-The- 
Peace conference. A new orga
nization has been born which 
has the support of the nation’s 
people.

Philadelphia. — Išvogta 
milionieres Enolos Johnso- 
n i e n ė s b r angumynai iš 
Warwick viešbučio.

Įspūdžiai iš LDS 7-tojo Seimo Toronto, Canada
Birželio 10 d. 10 v. ryto 

Hotel Gardner, Bostone, 
prasidėjo pirmoji LDS 7-to
jo Seimo sesija. Ją pra
dėjo adv. Šimonis (Shi
mon), pakviesdamas Ag
nes Kenstavičienę ir Kon
stanciją Abekienę sugiedo
ti Amerikos ir Lietuvos

Po to, Šimonis pa
kvietė Jusiu, seimo rengi
mo komisijos narį, pakal
bėti. Po trumpos kalbos 
Juslus pakvietė prez. R. Mi
zara atidaryti oficialiai SĮei- 
mą. j

Na, ir Seimas prasidėjo. 
Prez. pasiūlė mandatų ko- 
misijon V. Čepulį, J. Niau- 
rą, Lillian Gugas, Aldoną 
Pavelonis ir Amiliją Bur- 
baitę; dtlegatai užgyrė pa
siūlymą.

Liki mandatų komisija 
patikrino mandatus, prezi
dentas Mizara pakvietė visą 
eilę delegatų pasakyti 
trumpas k albas. Buvo 
kviesti iš visos eilės valsti
jų su vykę veikėjai ir veikė
jos. Visi kalbėjusieji — 
tiįk jaunimas, tiek senimas 
—reiškė tą pačią mintį, kad 

mes veiktume vieningai ir 
grąžiai naudai Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo.

Mandatų komisija prane
šė, jog pirmoj sesijoj daly
vauja 118 teisėtai išrinktų 
ir kuopų prisiųstų atstovų. 
Toji pati komisija prisegio- 
jo delegatams ženklelius ir 
įteikė po didelį voką, pilną 
visokių dokumentų, liečian
čių seimo darbus.

Eita prie seimui pirmi
ninko rinkimo. Mizara iš
rinktas pirmininku, o Pr.* 
Jočionis — padėjėju.

Ant rytojaus, trečioje se
sijoje, delegatų skaičius pa
sipildė iki 124.

Iš viso įvyko šešios LDS 
seimo bendros sesijos ir dvi 
jaunimo konferencijos sesi
jos.

Priimta naujai peri^eda- 
guota konstitucija ir kai 
kurie pataisymai.

Birželio 13 d. 4 v. po pie
tų baigtas visas seimo dar
bas, baigtas' pats seimas. 
Pasiliko gyveniman praves
ti geri planai ligi aštunto
jo seimo, kuris įvyks 1948 
metais Clevelande.

Lai būva pravestas gyve
niman obalsis: pasiekti 
LDS 10,000 narių skaičių 
bėgyj dvejų metų. Tai ga
lima padaryti, nes reikia 
įrašyti tik apie 1,200 narių, 
kad tąjį skaičių pasiekti.

Seimo sesijų pertrauko
se įvykdavo draugiški tarp 
delegatų pasikalbėjimai. Aš 
pats susitikau daug čika- 
giečių. Nors kai kurie ma
ne sveikino, bet aš jau ne
beatsiminiau tūlų jų pavar
džių. Per 16-ką metų ga
lima juk pamiršti tūlų žmo
nių pavardės, nedažnai ma
tomos spaudoje arba gir
dimos susirinkimuose.

L. Pruseika gerai darba
vosi Vilniai. Andrulis ir ki
ti čikagiečiai dalino serijas 
įvykstančio Vilnies pikniko 
rugpjūčio mėnesį.

Susitikau daugelį draugų 
ir pažįstamų, kurių pavar
dės ne visų lengva atsimin
ti. Pasivaikščiojome, išsigė- 
rėme ir pietus sykiu valgė
me. Geri mes buvome 
draugai-“bodės”: S. Kuz
mickas, J. Kučinskas, P. 
Kapickas ir J. Kuraitis.

Seimo Dalyvis.

Darbo Progresyvės Partijos 
Suvažiavimas

Birželio 1—5 čia atsibuvo 
Darbo Progresyvės Partijos 
antra nacionalė konvencija, 
kurioje dalyvavo virš 300 de
legatų iš visų šalies kraštų. 
Konvencija aptarė partijos li
niją ir išdirbo programą.

Tim Buck, partijos vadas, 
duodamas raportą, pažymėjo, 
kad Kanada yra stumiama į 
naujo karo pavojų. Kanados 
kapitalistai nori paversti Ka
nadą karo baze ir pavesti 
Jungtinių Valstijų imperialis
tams.

Partija pasisakė už kovą 
prieš karą, už taiką, už darbo 
žmonių būvio pagerinimą.

Partijos nariams didžiai ūpą 
pakėlė sveikinimai nuo komu
nistinių ir kitų darbo žmonių 
partijų kitose šalyse. Sveikino 
Čekoslovakijos, Italijos, Pran
ei jos, Britanijos ir kitų šalių 
komunistai, kurie per pasta
ruosius laikus išaugo į didžiu
les partijas. Čekoslovakijoj 
komunistai išėjo pirmoje vie
toje ir jiems pavesta sudaryti 
valdžią.

Tim Buck, kalbėdamas apie 
pažangą kitose šalyse, paste
bėjo, kad ateis laikas, kada ir

(Tąsa 4-me pusi.)

talk of the guests.
General Hershey was there. 

Brass glittered. The disturbing 
influence apparently left the 
“Judge,’ as Sabath is affection
ately called, undisturbed.

Saturday, April 6th the 
‘Judge” spoke to an assembled 
eight hundred delegates to the 
Win-The - Peace Conference, 
stating in no uncertain terms 
that:

“All my life I have been op
posed to war, and naturally 
have advocated at all. times the 
peaceful adjustments of any 
and all differences that may 
develop between nations. Con
sequently, when I was informed 
an organization was being 
formed to WIN THE PEACE 
I consented to cooperate.

SUPPORTED ROOSEVELT
“Before and during the war 

I supported with all my heart 
the policies of President Fran
klin D. Roosevelt, first to avoid 
war and later on to win it. Af
ter winning at such great sacri
fice of life and property a war 
that brought about such ter
rible want and ' misery, yes, 
even starvation, I feel that the 
price was too great to permit 
some people to defeat the hopes, 
the prayers of the people who 
are advocating, yes, even pray
ing that a permanent peace 
may be brought about, and I 
shall continue with all my 
strenght and with all influence 
I possess to advocate and urge 
and support every effort that is 
being made to WIN* THE 
PEACE.

“It is unfortunate that we 
have in our midst men who, 
through reckless statements 
and charges, create prejudices 
in the American people which 
may even affect the stability 
of United Nations cooperation.

AT WAR WITH RUSSIA
“They are the men who, even 

during* the war, talked and act
ed as if we were at war with 
Russia rather than with Germa
ny and Japan.

“The gentleman from Missi
ssippi, (Rep. Rankin—Ed.) as 
is his custom, and like some of 
the reactionary papers, charged 
that some of the oficers had be-

Paskutinieji
H. Korsakiene.

(Pabaiga)
—Daug dulkių... daug dulkių jie pas 

mus sukėlė... ir kol jos nusės... kol 
lietutis nuplaus... medus bus neskaid
rus ... nesaldus...

Jau įeinant į kiemą, jam priešais at
bėgo krikštasūnis Danielius.

—Dėde, — sušuko jis, nuo greito bė
gimo uždusęs, — Biniūnuose vokiečiai 
gaudo visus vyrus ir griebia visus ark
lius.

Jis buvo be kepurės, išsidraikiusiais 
plaukais, įkaitusiu, prakaitu sruvančiu, 
išgąsčio iškreiptu veidu.

—O tu lįsk į bulves, ir kas tave ten 
pagaus,—prasišiepė senis Dauba. Da
nielius nesuprato, ar dėdė juokiasi, ar 
rimtai kalba.

—Dar viena dienelė, ir jų čia nė smar
vės neliks,—pridūrė jis.

—O kaip, dėde, su Sarčiu? Kiti vyrai 
išjojo arklius į miškelį.

—Aš Sartį nesupančiotą paleidau, te
gu paima jį kas nuogom rankom,—ir jo 
akys šelmiškai nusijuokė.—Karvę tai 
reiktų į dauburį nuvesti.

—Juokus kalbat, dėde. Manot, dau- 
buryje nesuras?

—Vokietis į dauburį nelįs, kad tu jam 
ir primokėtum. Girdi?—Jis mostelėjo 
ranka į tą pusę, kur į dangų vertėsi dū
mų stulpai.—Jau čia pat. O ten—girdi? 
Supa. Jau ir šitie nebeišbėgs,—pirštu 
jis parodė į plentą. — Baigta.—Nebėra 
laiko karvių ieškoti.

Senio Daubos žodžiai Danielių kiek 
apramino.

—Kad taip sakot, dėde,—tarė jis 
šluostydamas šlapiu delnu kaktą—tai ei
nu—baigsiu kasti slėptuvę. Jei reikės, * 
ir jūs, dėde, bėkit pas mus. Ten ketu
riese laisvai tilpsime.

Jis vis dar kažko delsė, lyg ne viską 
dar būtų pasakęs.

—Dėde, — pagaliau tarė, klausiamai 
pažiūrėjęs į Daubą, — Biniūnuose kal
ba, kad jūs... žydus slepiat?...

—Ką čia dabar plepi?—senio veidas 
ūmai paniuro, antakių krūmokšniai su
judėjo.

—Sako, Morkūnienė mačius, kaip jūsų 
sode jų vaikai uogavo... Zaukų Pran
ce dėl to kad įtūžęs. Sako, eisiąs ir 
vokiečiams pasakysiąs... Tegu supleški
na jūsų trobas...

longed to left-wing or commu
nistically inclined organiza
tions. With him, unfortunately, 
every one who disagrees with 
his great views is a Communist.

‘I have been informed there 
are some newspapers following

—Koks Prancė? Ką čia dabar mali?— 
vis labiau nerimo senis.

—Ugi Zaukiukas, žinot, tas arkliažan- 
dis, kur batai jonuose buvo.

—Skundėjas atsirado/ Tu jo pa
klausk, ar dar nesiruošia kelionėn? Jau 
seniai jam laikas su jais.—Jis parodė į

the lead of Mr. Rankin whicl^zrūkstantį plentą.—Tegu pasiskubina —
have endeavored to charge 
that in the 300 or more spon
sors of this conference there 
are three, or four, in years gone 
by, were connected with some 
progressive organizations they 
love to designate as pink. I have 
made a hasty perusal of the

gali nebesp^g...
Piktai atsikrankštėjęs, senis Dauba 

ūmai apsisuko ir neįprastai giviai nu
žingsniavo į pirkią.

m.
Visą naktį Dauba nesmerkė akių. 

Sviediniai sprogo jau čia pat už pušynė

lio, kur Biniūnų mokykloje buvo įsikū
ręs vokiečių lauko štabas. Nepaliauja
mai burzgė ir burzgė viršum sodybos 
lėktuvai. Atrodė, skrido jie visai paže
me, viršum stogo. Kelios sunkios bom
bos, tarsi perkūno spyriai, trenkė už 
pušynėlio, sudrebindami visą apylinkę.

Du vokiečių motociklininkai, matyt, 
tamsoje pasiklydę, burbėdąmi įlėkė į 
Daubos kiemą, čia pat apsukę ratą, poš
kėdami ir klimpdami kelio smėlyje, nu
dardėjo toliau.

Senis Dauba kaskartą kėlėsi ir ėjo žiū
rėti prie lango. Pajuodusiame vasaros 
nakties danguje keliose vietose šokinė
jo ugnies liepsnos. Gaisrų pašvaistės 
plėiėsi, ir į parytį visas ddngaus pakraš
tys jau žėrėjo kruvinai raudonas. Sau
lei patekėjus, senis Dauba nusileido į 
rūsį, pripylė puodynaitę pieno, atriekė 
puskepalį duonos, pakeliui dar priraškė 
pilną saują braškių ir viską nunešė į 
daržinę.

—Tegu pavalgo, — galvojo jis,—bus 
jiems drąsiau laukti.—Nerimas kažko 
maudė ir maudė jam širdį, o vakarykš
čiai Danieliaus žodžiai, lyg pikta sėkla 
įsiveisė krūtinėje ir graužė ten ir gėlė. 
Tylutėliai pravėrė jis daržinės duris. Jį 
pasitiko neramios išplėstos akys. »

—Kas čia naktį su motociklais važi
nėjo?

—Vokiečiai vis daužėsi ir daužėsi per 
naktį. Nedavė miegoti. Bet tai jau 
paskutiniai! Ligi vakaro neliks jų čia nė 
vieno.—Senis norėjo savo įnamius sura
minti, paguosti. Jis pažiūrėjo į dar tę- 
bemiegančius ant šieno kupetos vaikus, 
su išmurzintom braškių sunkos burnom 
ir skruostais, ir jam ūmai gailestis taip 
suspaudė širdį, jog jis nusisuko ir nu
leidęs galvą, išėjo iš daržinės.

Apylinkėje nesimatė nė gyvos dvasios. 
Vyrai dar iš vakaro išjojo į miškelį. Mo
terys su vaikais šią naktį jau miegojo 
netoliese namų greitomis iškastose duo
bėse, pridengtose pušų šakomis. Tik 
kartas nuo karto buvo girdėti, kaip my
kė ir maurojo paslėptos dauburyje kar
vės. ! ■ ęJ

—O gal būtų geriau, kad ir jie nueitų 
į dauburį ir ten pralauktų,—pagalvojo 
senis Dauba, — bet vėl—nueis žmonės 
karvių .žiūrėti... pamatys, pradės lie
žuviais malti... Visą dieną jis buvo lyg 
nesavas. Slankinėjo po kiemą, klausėsi 
pakreipęs galvą, kaip vis arčiau ir ar
čiau, gūdžiai atsiduksėdamos lojo pat
rankos. Po kiekvieno trenksmo jau bu
vo girdėti, kaip tęsiamai zvimbė lekian
tis sviedinys.

—Dabar prie Raudondvario grumiasi, 
—spėliojo jis, linguodamas galva,—apie 
vidurnaktį bus jau čia.

Jis slampinėjo apie daržinę, neramiai 
žvalgėsi aplinkui, pridėjęs prie akių ran
ką ilgai žiūrėjo į kelią. Jam vis atrodė, 
tarsi girdėjo jis kažkieno artėjančius, 
sėlinančius žingsnius.

Diena be darbo slinko kankinančiai il
ga, nesibaigianti.

Į pavakarę pavargęs atsisėdo jis kie
me ant rąsto ir susimąstė.

—Naktį praeis pro mus,—galvojo jis,

—kad tik dievas nuo ugnies apsaugotų, 
kad tik nuo ugnies... Paskui reikės jam 
ir rugius piauti... Gali pradėt byrėti... 
Tokia kaitra... toks deginimas...

Staiga jis sukluso. Dabar jau visai 
aiškiai girdėjo jis žingsnius, ne vieno, o 
kelių, ne basinyčia einančių, o apautų, 
geležimi pakaustytais batais. Senis at
sikėlė, priėjo prie vartų, pažiūrėjo ir vi
sas sustiro: jo kiemą supo, slinkdami 
vis arčiau, keturi vyrai su atstatytais į 
priekį šautuvais. Du iš jų buvo vokie
čių kareiviai su šalmais ir kuprinėmis, 
su barškančiais prie šonų katiliukais, 
matyt, jau pasiruošiusių žygin. Kiti du 
buvo—Zaukų Prancė, savisaugos batali- 
jono uniforrpdje, ir Biniūnų valsčiaus 
raštininkėlis.

Pamatę senį, jie sustojo, vis dar lai
kydami į pryšakį atstatytus šautuvus.

Pirmas riktelėjo Prancė:
—Kur paslėpei žydus, seni?
Senis išskėtė rankas ir pakratė galvą. 

Kokie žydai? Jis nieko nežino.
—Ar nori, kad tavo būdą supleškintu- 

mėm?—rėkė Prancė. Jis šoko prie se
nio. Išpurtęs, arkliažandis jo veidas 
persikreipė, baltos girtos akys išsprogo.

—Ar mano vieno pleškės?—ramiai at
sakė senis Dauba.—Visur aplinkui pleš
ka... <

Senis sukišo kišenėsna ėmusias drebė
ti rankas. Jis jautė, kaip sunkiais nera
miais dūžiais plakėsi jo širdis, o kojos 
tarsi pakirstos per pakinklius linko. Bet 
jis. pabandė prasišiepti ir pašnabždom 
kreipėsi į valsčiaus raštininką, su iš
blukusiais plaukais ir šlakuotu veidu.

—Ką čia dabar prasimanot? Meitėlį 
aš nuo jų turiu paslėpęs, — jis linkte
lėjo galva į tą pusę, kur stovėjo du 
vokiečiai, geležiniai abejingi, nė nežvilg
terėję į senį Daubą, tarsi jo visiškai čia 
nebūtų.—Pas mane pirkioj dar du bute
liai samagono likę.

—Ką aš žinau,—gūžtelėjo pečiais šla
kuotas raštininkėlis, — mane jis tik liu
dininku pakvietė. Ne mano reikalas, — 
ir jis nusuko akis nuo senio Daubos.

Einam, Praniuk, išgersim,—senis Dau
ba virpančia ranka siekė paglostyti 
Prancę per petį.

—Nieko nebus, seni, nedūmk akių. — 
Sukriokė Prancė ir bjauriai nusikeikė.

Vienas vokietis nekantriai mostelėjo 
jam ranka. Jie labai skubėjo, nebegalė
jo ilgiau gaišti. Jau visiškai arti grės
mingai ir atkakliai, dundėjo.

Vėl atstatę šautuvus, jie pasisuko į 
daržinę ir, žingsnis po žingsnio, ėmė 
slinkti prie durų...

Senis Dauba gi pro kapelius, pro pie
vutę—tekinas pasileido į kleboniją.

Kunigas su atsagstyta sutana, su
džiūvęs, šviesiaplaukis, su akiniais auk
siniuose rėmuose, sėdėjo ant suoliuko 
prie stiklinio prieangio. Jis turėjo sudė
jęs rankas ant mažos maldaknygės,, pa
dėtos pas jį ant kelių. Šalimais sėdėjo 
jo motina su apvaliomis, išgąsčio pilno
mis akimis. Po kiekvieno stipresnio 
trenksmo ji paskubomis žegnojosi, kru
tindama lūpas ir šnabždėdama maldos 
žodžius.

Senis Dauba puolė prie kunigo. Jam 
atrodė, kad tik jis vienas dar gali iš
gelbėti tuos žmones—ten jo daržinėje. 
Tik jis gali užtarti, apginti juos. Senis 
palinko prie kunigo rankų, paskui pa
griebė motinos ranką ir pabučiavo.

Jis sunkiai alsavo, tarsi dusulio prie
puolio ištiktas, žodžiai sprūdo kulvarto- 
mis, jis mosavo rankomis, rodė į daržinę. 
Jis prašė, maldavo.

Kunigas atsistojo, padėjo ant suoliu
ko maldaknygę, susisagstė ligi pat vir
šaus sutaną.

—Bet ar paklausys, ar paklausys?— 
pratarė jis, ir jo balse suskambėjo ne
ryžtingumas.

—Dievo vardu, kunigėli, pasakysit 
jiems...

—Ar tokiems yra dievas?—numojo 
ranka kunigo motina,—ką ten....

Senis Dauba, įsikibęs abiem rankom 
už kunigo alkūnės, ėmė jį tempti.

—Einam, einam, kunigėli, trejus me
tus jie rūsyje išbuvo... ir dabar, kai 
čia pat jau...—jis pakėlė ranką ir pa
rodė nuo dūmų aptemusį griaudžiantį 
dangaus skliautą.

Vos žengę kelis žingsnius, jie pama
tė, kaip už kapų pasirodė žmonių būrys. 
Daubos rankos nusvyro, ir sustojo jis 
taip, tarsi įkastas, palinkęs kiek į priekį, 
su atmesta atgal galva. Jis matė, kaip 
varomo tėvo kojos linko, kaip jis svir
duliavo, tarsi girtas, vilkdamas už ran
kos sūnų, kuris nenorėjo eiti, spyrėsi, 
krito ant žemės, bandė įsikabinti ran
kom už kapinių tvoros ir klykė rėžiančiu’ 
balsu. Paskui ėjo motina nusmukusia 
nuo galvos skarute ir išdrikusiais plau
kais. Ant rankų ji laikė, spausdama, 
prie krūtinės, mergaitę. Ji žengė, tarsi 
per kelius nesilankstančiom kojom, ir 
atrodė, kad tos kojos buvo jai nepake
liamai sunkios, tarsi švino pripiltos. Ji 
dairėsi, ir jos klaikus žvilgsnis dar ieško
jo aplinkui pagalbos. Protarpiais ji su
dejuodavo, ir balsas aidėjo laukais toks 
gailiai plonas ir tęsiamas.

Juos varė, o pro jų galvas buvo maty
ti, kaip už Nemuno plėtėsi juodų dūmų 
debesys, į kuriuos šoko iš apačios ugni
niai liežuviai, skrodė juos ir krito pas
kui vėl žemyn. Tartum ten būtų atsivė
rę šimtai liepsną atrajojančių ugniakal- 
nių, baisia jėga sprogdinusių visą dan
gaus skliautą.

Jie ėjo, įdurmu sekė juos su atstaty
tais šautuvais, o virš jų galvų padūma
vusiame danguje, tartum raudonos vė
liavos plakėsi žėruojančios liepsnos. Jie 
ėjo mirti ir matė, kaip, tarytum milži
niško bėgančio žvėries uodega, dulkėjo 
plentas...

Niekas apylinkėje, pro sproginėjan
čių sviedinių trenksmą, negirdėjo ketu
rių šautuvų papliaupos pamiškėje... Pir
mas krito tėvas, kniūbščias, plačiai at
metęs rankas, ant jo griuvo sūnus ir 
motina. O maža mergyte gulėjo, įsi
kibusi abiem kumšteliais į motinos si
joną, slėpdama tarp jos drabužių savo 
veidą. Iš galvos pro sulipusius plaukus 
sunkėsi kraujas—raudonas, tartum švie
žių braškių sunka...
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CHICAGOS ŽINIOS

advoka-

Iš atliku- 
gavo po

‘‘Garsus Vardas Lietuvių” Lik
vidavosi ir Kaip Tūlas Asmuo

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

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS
Tuom vlskuom svečiai pilnai naudojasi 

Prašome isitėmyti, kad su mažais vaikais 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, CauterskilI Rd., Catskill, N. Y.

Tel. Catskill 885F4

Kėtvlife Prolr.pfs

Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Tačiau, abelnai paėmus, laiminga buvo nelaimė. 
Juk galėjo būti daug blogiau.

Ritame iš vagono Vilniuje pribuvusius iš Amerikos 
rūbus. Užrašinėja bayonietė Verutė Sakavičiūtė.

Draugai susirūpinę, siūlo gydytoją. Sakau, velnias 
nerinks...

Tiek apie tai. Rūbai išimti iš vagonų, sukrauti į 
sandėlį, bus atrišti, suskaityti ir išsiuntinėti į apskričių 
miestus dėl išdalinimo žmonėms, kurie rūbų labai rei
kalingi.

Tuo tarpu aš jau nervuojuosi štai dėl ko. Susisiek
ta su Varšava ir prašyta, kad praneštų, kada būtų gali
ma gauti laivą iš Dancigo Amerikon. Gautas pažadė
jimas, kad sužinos ir tuojau telefonu praneš. Bet jau 
kelios dienos praėjo ir atsakymo nesulaukiu. Tuo tarpu 
turiu sėdėti Vilniuje ir laukti. Kol nežinau, kada gau
siu laivą, negaliu iš Vilniaus išvažiuoti. O aš dar noriu 
aplankyti Klaipėdą, Raseinius ir kitas Lietuvos vietas. 
Bet jeigu staiga praneša, kad laivas greitai išeina, kad 
turiu išvažiuoti, tada jau nebebūtų galima tas vietas 
pamatyti. Žinote, bėda, kad žiema, susisiekimas sun
kus, gero apsirengimo irgi neturiu... Kiti Lietuvon va
žiuokite tiktai pavasarį bei vasarą.
Sausio 26

Atėjo pasikalbėti Eugenija Tautkaitė, Smetonos val
džios sušaudytojo Požėloš žmona. Ir ji atėjo ne tik
šiaip sau susipažinti, pasimatyti, bet su svarbiu reikalu, tenka pro Kauną. 
Jai valdžia uždėjus svarbias pareigas, paskirdama Vii-1

niaus Pionierių Rūmų direktore. Jau turinti ir patal
pas, kurias, suprantama, dar teks atremontuoti, nes 
apgriautos. Kai jau būsiančios atstatytos, patalpos bū
siančios labai gražios. Vaikams reikia šviesių, erdvių 
patalpų!

Lietuvos pionierių sąjūdis turės būti svarbus, dide
lis, tikrai masinis. Berniukus ir mergaites reikia gra
žiai auklėti, šviesti, nuolat kelti jų kultūrinį lygį, skie
pyti juose darbštumo ir atsakomybės sąmonę, ruošti juos 
gerais, garbingais laisvos šalies piliečiais. Amerikoje 
pįonieriam panašus sąjūdis yra skautai.

Ir štai Eugenija Tautkaitė paskirta tam sąjūdžiui 
Vilniuje, Lietuvos sostinėje, vadovauti. Ji labai susi
rūpinusi savo naujomis, aukštomis pareigomis.

Patalpoms trūksta įrengimo. Kuo labiausia, reikės 
vaikus aprūpinti darbui medžiagomis ir žaidimui įtai
sais. Ar jūs, Amerikos lietuviai, sako ši protinga drau
gė, negalėtumėte mums šiose pastangose padėti?

Ne tik galėsime, bet su mielu noru padėsime. Tokį 
pažadėjimą aš daviau Vilniaus Pionierių Rūmų direkto
rei. Raginau ją surašyti ir man priduoti visa, kas, jos 
supratimu, bus reikalinga ir ko ji norėtų iš Amerikos 
gauti.

Tai bus dar vienas amerikiečiams projektas. Juk 
mes esame pasižadėję prisidėti prie Lietuvos atstatymo. 
Girdėjau, kad ir Antrasis Amerikos Demokratinių Lie
tuvi® Suvažiavimas dar kartą tokį pažadėjimą davė. 
Tai jau žino Lietuvos žmonės. Ir jie žino, kad jų bro
liai amerikiečiai jų nesuvils.

Beje, Tautkaitė buvo Tarybų Sąjungos gilumoje ka
ro metu. Ji buvo Udmurtijoje ir tenai darbavosi lietu
vių vaikų namuose. Ji pasakojo man, su kokiu nesvietiš
ku džiaugsmu namų vaikai pasitiko iš Amerikos gautas 
dovanėles. Tai buvo jiems niekados nepamirštama šven
tė. Už tai ir dabar ji prašė mane padėkavoti Amerikos 
lietuviams, kurie tas dovanėles davė bei rinko ir siuntė. 
Ji tikisi, kad su tokiu pat džiaugsmu laisvos Lietuvos 
vaikai sveikins gautą paramą dėl įrengimo Pionierių 
Rūmų. Svarbu, girdi, gauti medžiaginės paramos, bet 
dar svarbiau atmintis, vaiko džiaugsmas ir dėkingumas 
Amerikos lietuviams. Tai dar vienas ryšys tarpe Lie
tuvos žmonių ir Lietuvos išeivijos.

Pasakysiu: Į Vilnių atėjo gana dideli šalčiai. Jau 
kelinta diena net tvoros braška. Bet tyku, saulėta, 
sausa.

Už dienos kitos dar žadu išvažiuoti į provincijas. 
Gal priseis patraukti į Šiaulius, Telšius 
Pakelyje reikės užsukti į Dotnuvos Žemės 
miją. Juk labai gražiai kvietė akademijos

Draugystė Gausus Vardas 
Lietuvių išgyvavo per virš 40 
metų, bet dėl priežasties, kad 
nėra užtektinai naujų narių, 
sumanė panaikinti draugystę 
ir pasidalinti pinigus. Buvo 
laikytas specialis susirinkimas 
ir nutarta panaikinti draugys
tę.

Vienas narys, be draugystės 
žinios, atsivedė storą advoka
tą, kuris tuojau pradėjo gas- 
padoriauti be draugystės pra
šymo ir greitaŲužgiedojo, kad 
turi jam užmokėti $150, tai 
jis paims dalyką į savo rankas 
ir panaikins šią draugystę 
kaip įstatymai reikalauja. Po 
jo pranešimo nariai ant vietos' 
pasipriešino, kad nenori šio 
advokato ir prašė, kad išeitų 
iš jų susirinkimo, bet jis nėjo, 
pakol susirinkimas užsibaigė.

Už kelių dienų tas vienas 
narys pasisamdė tą patį ad
vokatą, t. y. p. Grish, ir grei
tai vedė bylą reikalaudamas, 
kad teismas išduotų indžionk- 
šiną ant pinigų. Mat, draugys
tė turėjo daugiau kaip tris 
tūkstančius dolerių kasoje.

Išrinkta valdyba dėl panai
kinimo organizacijos buvo 
traukiama į teismą. Jie grei
tai sumanė pasisamdyti advo
katą Kai ir tuomet buvo teis
me didelis susirinkimas. Bet 
Grishius pralaimėjo ir 
organizacija davė adv.
panaikinti organizaciją. Adv. 
Grishius padarė netoli penkis 
šimtus dolerių iškaščių orga
nizacijai. žinoma, draugystės 
nariai tuomi nepatenkinti, kad 
jis, su vienu nariu, įtraukė 
draugystę į teismą.

Pereituose laikuose ši drau
gystė buvo daug kartų sam-1 
džitisi adv. Grish ir jam vis 
gerai užmokėjo už jo darbą,

bet, kada draugystė priėjo 
prie mirties, tai adv. Grishius 
paliko graborius tos organiza
cijos ir už palaidojimą pada
rė gerokai iškaščių. 
šių pinigų nariai 
$46.57.

Beje, neprašytas

tas, atėjęs į draugystės mitin
gą, dar išbarė narius, kad ne
duoda $150 už draugystės pa
naikinimo darbą. Be to, supy
kęs išėjo ir savo iškaščiais už
vedė bylą prieš organizaciją 
ir reikalavo teisėjo, kad jam 
atmokėtų iškaščius.

Buvusios Draugystės 
N arys.

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.

tada
Kai
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti.
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ir Klaipėdą. 
Ūkio Akade- 
vedėjas Mic-i111XJ

kis.
j Sausio 28 ’ >

Nusitariau dar pamaršrūtuoti po Lietuvą, sakau,
i reikia būtinai pamatyti garsiąją Klaipėdą. Važiuoti

<♦>

<♦>

(Daugiau bus)

ATEIKITE PASIMATYTI SU GTVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ <!
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MAYNARD, MASS
DIDYSIS DIENRAŠČIO LAISVES

Liepos-July 4-tq

ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ

PIKNIKAS
1 •

Kurį rengia Bostono apylinkės pažan
giosios lietuvių organizacijos,—įvyks

Gražią Dainų Programų Duos:
LIUOSYBeS CHORAS IŠ MONTELLO

vadovaujant Edward Sugarui

N0RW00D0 VYRŲ CHORAS
vadovaujamas Olgos Zarubaites

ROJUS MIZARA, LAISVES REDAKTORIUS
Sakys prakalbą svarbiais dienos klausimais.

Rengėjai stengiasi aprūpinti valgiais ir gėrimais.

Visa Bostono apylinkė rengiasi į šį didįjį sąskridį. Maine, New 
Hampshire ir Connecticut valsti jų lietuviai taipgi ruošiasi vykti 

į savo dienraščio didįjį pikniką.

PIKNIKAS BUS

VOSE PAVILION PARKE
MAYNARD, MASS.

Iš anksto įsigykite šio pikniko tikietus, pasinaudokite dovanų 
proga. Prašome platintojų iš anksto darbuotis 

pardavinėjimu šio pikniko tikietų.

*

Toronto, .Canada
4

kalbėjo Ame-
vadas Wil-

delegatus, di-
darbininkai,

žymus 
užima 
miesto 

buvo

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

Kanadoj pažangiosios partijos 
turės daug narių ir laimės rin
kimus, kaip kitose šalyse. Tas 
laikas .gali ateiti daug grei
čiau, negu kad yra manoma. 
Gyvenimas nestovi ant vietos.

Konvencijoj 
rikos komunistų 
liam Z. Foster.

Kalbant apie 
džiumą sudarė
unijistai. Kiti buvo tiesiai nuo 
pikieto linijos.

Reikia pastebėti, kad šioj 
konvencijoj dalyvavo 
skaičius narių, kurie 
vietas parlamentuose, 
valdybose. Pirmininku
A. A. McLeod, Ontarijos par
lamento narys. Svečius pasvei
kino Toronto miesto kontrolie
rius Stewart Smith.

Partija dabartiniu metu tu
ri 23,000 narių. Narių skaičiu
mi, veikiausiai didžiausia pąr- 
tija Kanadoje. Suvažiavimas' 
užsidėjo užduotį šiais metais 
gauti dar bent 10,000 narių.

Darbo Progresyvė Partija 
buvo suorganizuota du metai 
atgal. Per du metu ji išaugo į 
stiprią partiją, nežiūrint visų 
pastangų diskredituoti ją. Jei
gu ji taip augs ir ateityje, tai 
greitu laiku išaugs į didžiulę 
partiją.

Svarbiausiu šios ' partijos 
obalsiu šiuo metu yra išlaiky
mas taikos pasaulyje. Fartija 
sako, kad Kanados likimas 
dabar dar labiau surištas su 
viso pasaulio likimu. ' Jeigu 
kiltų karas, tai Kanada vei
kiausiai, būtų kita [Belgiją. 
Muscox ekspedicija ir kiti da
lykai, nurodė Tim Buck, yra 
surišti su kito karo klausimais.

Kitu didžiausiu partijos už
daviniu dabartiniu metu yra 
rėmimas darbo žmonių kovos 
už trumpesnę darbo savaitę ir 
algų pakėlimą.

I ' - • Reporter i s..

<♦>
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BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

NOTABY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5041

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8542

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS), 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus 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, 

Kampa* Broadway ir Stone Ave, 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St. S
PHILADELPHIA, PA. •

Telefonas Poplar 4110

\
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Argentinos ir Tarybų Sąjun
gos atsteigimo ryšių.

Miami mieste, Floridoj, jau 
susirinko nemažas skaičius 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
narių. Draugai Mikitai, Paukš- 
taičiai, Sliekai, Pultonas, Las
tauskienė ir dar keli kiti. Bū
tinai, draugai, 
kuopą!

Kita grupė 
spiečiasi St.
Tampa srityje, ten turės būti 
kita LLD kuopa. Ir draugų 
pareiga įsteigti kuopas nieko 
nelaukiant. LLD nariai dides
niame kiekyje aplankys jūsų 
valstiją, tai turės, kur sustoti 
ir draugiškai pasitarti.

įsteigkite LLD

mūsų draugų
Petersburg ir

vieni 
tie- 
kur

dė-

Motinos Laimėjo 
Blokadą

Mrs. Emma Billig, kurios 
sūnelis Jimmy, 4 metų, tapo 
sutriuškintas po busu birželio 
8-tą ir kitos East Third St. 
moterys, New Yorke, laimėjo 
blokadą prieš busų kompani
jas. Miestavi busai tarp Ave
nue A ir B perkeliami ant De- 
lancey St. Kitos firmos savoji? 
busus perkels ant kitų gatvių! 
prie pirmos progos.

Apsidžiaugusios, kad dabar 
vaikai galės žaisti prie namų 
be baimės, 
reikalavo 
maviečių, 
neatsako 
gerovei.

motinos, tačiau, 
įsteigt daugiau žais- 

nes gatvė vis vien 
vaikų sveikatai ir

Planuoja New York o mieste 
steigti specialę stotį busams, 
kurie kursuos tarp Idlewild 
lėktuvų stoties ir miesto cen
tro. Lėšuosianti apie 6 milio- 
nus dol.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 
GERA ALGA, VIRŠLAIKIAI.

5 DIENŲ SAVAITĖ.
Patogu Visom Suvbėm ir Busais.

Kreipkitės 22-15 43rd Avė.,
Kampas 23rd St., Long Island City.
(Keletas blokų nuo Queens Pla&a)

(143) v

Penktas Puslapis

Amsterdam, .N. Ygi vėlumai nakties, beveik į 
parytį.

Gražus būrys lietuvių, ku
rių tarpe buvo ų1 iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų svečių, 
gražiausioj nuotaikoj linksmi
nosi. Vieni vaišinosi gėrimais, 
kiti šoko, treti dainavo, o ki
ti, vaikštinėdami tyrame ore, 
džiaugėsi pavasarišku gamtos 
puošnumu.

Abiejų kuopų parengimų 
komisijos, su gražia talka 
draugių ir draugų, rūpestin
gai priruošė parengimą ir 
draugiškai ir maloniai aptar
navo parengime dalyvaujan
čius.

Drg. M. Spaičys ir E. Juš- 
kevičaitė parinko aukų dėl 
streikuojančių tekstiliečių. Su
rinko $13.65. Už aukas ir pa
sidarbavimą didžiai dėkingi 
kovojanti tekstiliečiai. Taipgi 
ten pat buvo išplatinta keli 
desėtkai bilietų į didįjį masinį 
mitingą, įvyksiantį birželio 18 
d., Forume.

Visiems draugams ir drau
gėms už pavyzdingą pasidar
bavimą parengimo suruošime 
ir darbavusiems jame, kuopų 
valdybos 
padėką.

Mirė
Birželio 

kios ligos
Gargasienė. Ji paskutinius du 
metus beveik be pertraukų 
buvo kankinama ligos, kuri 
prasidėjo iš kojos mažo pirš
čiuko sumušimo (korno), kurį 
sekė kraujo užsinuodijimas ir 
dėl to dalį kojos pėdos turėjo 
nupjauti. Po kiek laiko užgy
dyta žaizda vėl atsinaujino ir 
to rezultate buvo koja nu
pjauta žemiau kelio. Tą sekė 
nepergyvenama liga ir paga
liau mirtis.

Velionė mirdama paliko du 
užaugintus sūnus ir vyrą, taip
gi du brolius. Palaidota bir
želio 5 d. su religinėmis apei
gomis.

Lietuvių Vytauto kliubas, 
kurio ji nare buvo, ir šimtai 
montrealiečių gailisi be laiko 
mirties išskirtos mūsų tautie
tės.

lakausko automobilium leido
mės į šiaurę nuo Montrealo, į 
pagarsėjusius Laurentian kal
nus. Apie 50 mylių kelionė 
link St. Agathe beveik visa 
buvo prieš kalną. Mūsų “ark
liukas” kartais net žviegda
mas traukė ant aukštesnio 
kalno, bet niekur neapvylė sa
vo šešių pasažierių. Apie pa
čius Laurentian kalnus daug 
kas įdomaus ir rašytino yra, 
bet lai lieka kitam kartui.

Per pusantros dienos teko 
apžiūrėti keletą vietų. Vietos 
gražios, pavasariškai pasipuo
šę. Kaip bematant- jas pa- 
mėgsti. Tiesiog nejauku daro
si, kada 
grįžti į 
skęstantį 
nimą.

Ar draugijos nariai susitars 
ir rimtai eis prie 
įsigyjimo, 
kės. Bet 
naudinga 
kią vietą, 
lykas.

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.
. (145)

Antanas Sagaitis $10.
Po $5 aukavo: Jonas Mal

kovich, Club of Ladies of 
Schenectady, Ona Kriunienė, 
Charles Meilini ir Juozas Sar
gelis.

Po $2 aukavo: Mrs. ir Mr. 
M. Boris ir Juozas Suprano- 
vice.

Po $1 aukavo sekami: V. 
Kedir, C. Kiškis, Konstancija 
Meilun, Raymond Robert, P. 
Seelcias, Anna šilkienė, A. 
Motices ir J. Romanas.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū! Tai bus nuo 
Amsterdamo ir apylinkės lie
tuvių pagalba Lietuvos žmo
nėms. >

Po to buvo rodoma filmą iš 
Lietuvos. Joj matėm, kaip dir
ba fabrikuose žmonės, kaip 
atstatomi fabrikai, tiltai, kaip 
žmonės imasi darbo, kad atei
tyje būtų geriau gyventi, 
taipgi vyriausybės posėdžius 
ir planus darbam. Filmą, kaip 
svetainėj, reikia pasakyti, ge
rai išėjo. Ačiū lietuvių filmos 
operatoriui!

Taigi, parengimą galima 
skaityti vykusiu. Anglų laik
raštis, aprašydamas sako, kad 
dalyvavo 300 žmonių, tikru
moje, buvo mažiau, bet prie 
esamų aplinkybių užtektinai. 
Ateityje surengsime daugiau 
tokių parengimų.

Vietinis.

jas tenka palikti ir 
dūmuose ir dulkėse 
tvankų miesto gyve- HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI

Lankėsi Būrys čikagiečių
Birželio 4-5 d. Montreale 

lankėsi gražus būrys progre
syvių Čikagos lietuvių. Tarp 
jų buvo ir mūsų garsiosios 
dainininkės K. Abekienė ir A. 
Kenstavičienė, taipgi progre
syviai lietuviai veikėjai žeb- 
raičiai, česnai ir Kielai.

Vietos progresyvių lietuvių 
būrelis maloniai sutiko sve
čius ir, kiek reporteriui teko 
patirti, labai jaukioje nuotai
koje praleido laiką.

Po poros dienų paviešėjimo 
Montreale, čikagieciai
pro Quebec’o miestą, kiti 
siog, išvyko į Bostoną, 
vyko LDS suvažiavimas.

Montrealiečiai didžiai
kingi čikagiečiams už atsilan
kymą mūsų mieste.

Užbaigėme Lavybos Kursus
Po apie poros mėnesių or

ganizacinio ir visuomeninio la
vinimosi, būrys progresyvių 
lietuvių užbaigėme arba, tik
riau, pertraukėm kursus. Kur
sai, arba savitarpinio lavini
mosi ratelis per aštuonias sa
vaites kas savaitė kartą rin
kosi ir diskusuodavo šių die
nų svarbiausius visuomeninius 
klausimus. Kursų lankytojai 
užbaigdami iš anksto nusista
tytą programą ir persiegza- 

i minavę save visi vieningai pa
sisakė, kad ateinantį rudenį 
vėl rinksis ir su didesniu in
tensyvumu gilins savo organi
zacinį ir politinį žinojimą. Se
kančioje 
daugiau 
Kanados 
pažinimo

Planuoja Įsigyti Vasarvietę
Montrealo Lietuvių Sūnų ir 

Dukterų Pašalpinė Draugija 
planuoja įsigyti vasarvietę. 
Pirmesniuose susirinkimuose 
kilusį sumanymą dabar lydi 
jieškojimas tam tikros vietos.

Birželio 4 d. su drg. J. Pe-

vasarvietės 
tas ateityje paaiš- 
kad būtų svarbu, 

ir įdomu turėti to
tai neabejotinas da-

tikisi neužilgo

Parengimas 
Pavyko

reiškia nuoširdžia

K. Gargasienč
1 d. po ilgos ir sun- 

mirė lietuvė K.

•I■jį

programoje numato 
koncentruotis ant 
istorijos ir bendro 

savo šalies.

*

tą

kviečiant 
draugijos 

ateityje 
apšvietos

Serga Drg. Smetonienė
Birželio 5 d., kojų liga pa

guldė į Western General li
goninę draugę M. Smetonie
nę. Ant rytojaus po nuvyki
mo į ligoninę ji pergyveno 
operaciją. Operacija buvo vy
kusi ir ligonė 
grįžti namo.

Pavasarinis 
Gražiai

LLD abidvi Montrealo kuo
pos, birželio- 8 d., Ville La
sai le Citizens kliubo patalpo
je suruošė pirmą . pavasarinį 
parengimą, naktinį pikniką.

Nors beveik visą dieną lijo 
ir pats vakaras buvo apsiniau
kęs, bet tas nesulaikė lietuvių 
nuo dalyvavimo parengime. 
Tiesa, kiek vėlokai susirinko, 
bet dėl to parengimas nenu
kentėjo, nes rengėjai nukėlė 
parengimo užbaigimo laiką Ii-
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LAISVES
DIDYSIS

PIKNIKAS
Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

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

sukėlimui Laisvei finansinės paramos. Diena užtikrinimui 
savo dienraščiui ateities.

Birželio 30-tą dieną II IbklE
Pradžia 2-rą vai. P. M. U 1^1 Ei <5 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:

Al I BIT All DliDlf Betts ir Maspeth Avės. 
VLI11 I UN I HKA Maspeth, L !., N. Y.

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

P A VIDIS 0 R K E STR A
Įžanga 60c asmeniui, taksai įskaityti. Skaitlingai dalyvaukite 

šiame dienraščio Laisvės piknike, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienraštį.
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Philadelphia, Pa.
Seniai Laukiame Drg. L. Prū- 

seikos, O Jis Čia Pribus. . .
Literatūros Draugijos 10-ta 

kuopa šiais metais mano pra
lenkti daugelį kitu- kuopų ga
vime naujų narių. Draugas L. 
Prūseika skaitomas Literatū
ros Draugijos tėvu. Jis — jos 
tvėrėjas ir didelis darbuoto
jas. Na, ir pasaulinių dalykų 
gabiausias analizuotojas. Jis 
daug ką papasakos ir apie šių 
dienų pasaulinės politikos 
kryptį. O tai labai svarbu vi
siems sužinoti apie tą viską*.

Taigi Literatūros Draugijos 
visų kuopų nariai, taipgi ir vi
si Laisvės skaitytojai, pasinau
dokime šia proga. Būkime pa
tys ir atsiveskime savo drau
gus.

Tas įvyks antradienio va
kare, 25 d. birželio, Lietuvių- 
Rusų name, 735. Fairmount 
Ave. 7:30 vai. vakare.
Biskis Del Liet. Pagalbos Tei

kimo Komiteto Veikimo
Philadelphiečiai labai nori 

dasivaryti iki 3,000 dol. dėl 
Medikalio Instituto Vilniuje. 
Dar pusėtinai trūksta, šiuom 
sykiu nesakysiu, kas kiek pa
žadėjo,'ar jau surinko. Aš tu
riu daug rūpesčio su sura
dimu visų vardų, pavardžių iš 
masinio susirinkimo, 5 d: ge
gužės, kur d.rg. A. Bimba kal
bėjo.

i Kadangi į keletą minučių 
buvo sudėta virš 2 tūkstąnčių, 
•tai tokioje daugybėje mūs ge- 
radėjų nesuspėta surašyti var
dai, o ypač antrašai, net ir 
stambesnių aukų, štai kokia 
klaida paaiškėjo: draugąi K. 
ir Marcelią Romikaičiai atvy
ko iš Reading, Pa., kad prisi
dėti su šimto dolerių auka ir 
jų vardas netilpo sykiu su 
stambiosiomis aukomis. Taip
gi vietiniai draugai J. Gru
žauskas aukojo $10.78 (čekį) 
ir Teodora Bačanskienė $10. 
Nora blaukose puvime surašę,

A. Bimbos Prakalbos ir Filmą 
Iš Lietuvos #

Iš spaudos jau kelios savai
tės žinome, kad mūsų senoj 
tėvynėj Lietuvoj lankėsi An
tanas Bimba, Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto pirmi
ninkas ir, grįžęs į Ameriką, 
važinėja po lietuvių kolonijas 
ir sako kalbas. Taipgi spaudoj 
sekėme ir jo aprašymus.

Tai rūpėjo ir mūsų lietuvių 
kolonijoj turėti tokias prakal
bas ir pamatyti judžius (fil
mą) iš Lietuvos. Tam tikslui 
buvo paimta CIO svetainė (dėl 
tūlų priežasčių Lietuvių sve
tainės negavom) ir penktadie
nį, 14 d. birželio, įvyko A. 
Bimbos prakalbos ir buvo pa
rodyta fihna.

Atvyko A. Bimba ir kartu 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
centro sekretorius D. M. šo- 
lomskas. Pastarasis padarė 
trumpą pranešimėlį 
suorganizuoti tos 
kuopą, kuri galėtų 
rengti Amsterdame
ir kultūros parengimus, kaip 
tai, prakalbas, prelekcijas, 
paskaitas ir kitokius.

Antanas Bimba švelnioje ir 
gražioje kalboje išdavė rapor
tą iš Lietuvos, kur jis buvo 
virš tris mėnesius ir labai 
daug patyrė. Jis nušvietė da
bartinę Tarybų Lietuvos pa
dėtį, nes gerai patyrė ten bū
damas, važinėdamas miestas 
nuo miesto ir kalbėdamasis su 
įvairiais Lietuvos žmonėmis.

Jis sakė, kad Lietuvą nute- 
riojo karas, bet dar daugiau 
bėganti vokiečiai, kurie grio
vė fabrikus, degino miestus ir 
namus. Tie žmonijos priešai, 
matydami,, kad negalės išlai
kyti pavergę Lietuvą, tai bėg
dami ją naikino. Kalbėtojas 
sakė, kad daug miestų ir mies
telių visai sugriauta, tik baž
nyčių, tai priešai nelietė, nes 
bijojo sukelti žmonių pasipik
tinimą. Vokiečiai ir jų paka
likai žudė tūkstančiais žydų 
tautos žmones ir tuos lietu
vius, kurie naciams nenorėjo 
pataikauti. O didžiausia gė
da, kad prie to baisaus darbo 
prisidėjo ir lietuviški fašistai 
— nacių palaikytojai, kurie 
taip pat žudė žmones, naikino 
viską, o paskui, pasigrobę au
tomobilius ir autobusus, pabė
go į Vokietiją, kartu su hit
lerininkais. Gėda, kad ir mū
sų tautoj atsirado tokių, ku
rie prisidėjo prie to žvėriško 
darbo! Tarybinės santvarkos 
žmonės tokių žiaurių darbų 
nesiima. Jis sakė, kad lietu
viai, pabėgę į Vokietiją, gali 
grįžti ir kurie nieko nepra
sikalto, tai juos laukia gar
bingas darbas — atbudavoji- 
me savo tėvynės.

Kalbėtojas sakė, kad Lietu
voj bado nėra, žmonės turi 
užtektinai duonos, kopūstų ir 
kaip kurių daržovių, o kada 
duonos yra, tai jau negalima 
sakyti, kad ten badas. Tiesa, 
stoka yra sviesto ir kaip kurių 
kitų dalykų, bet Lietuvos 
žmonių padėtis kasdien gerė
ja, nes žmonės energingai dir
ba, kad atbudavoti savo šalį.

Džiugu buvo girdėti apie tą 
didelį Lietuvos žmonių pasiry
žimą, bet jų darbas palengvė
tų, jeigu jie gautų daugiau pa
galbos. Reikia jiems įvairių 
prietaisų, instrumentų, įran
kių ir sveikatos reikaluose. 
Vėžys yra pavojinga liga 
Amerikoj, ta pati liga yra bai
sus priešas ir Lietuvos žmo
nių. Tai kalbėtojas prašė au
kų, idant nupirkus įvairių 
daktariškų prietaisų ir pasiun
tus į Vėžio ir Ligų Tyrimo 
Institutą, į Vilnių, kad tuo pa
dėjus Lietuvos žmonėms. Au
kų surinkta $147.

Aukavo sekamai:
Geo. Stanley, kuris užlaiko 

sveikatąi naudingų daiktų 
krautuvę, 54 Division St., au
kavo $50.

Jonas Sagaitis ir Marijona 
Kaspariunienė aukavo po $25.

<

PRANEŠIMAI
HUDSON, MASS.

Birželio 23 d. bus rodoma filmos 
iš Lietuvos, kurias neseniai parvežė 
Antanas Bimba. Liet. Piliečių Kliu- 
be, 17 School St., 7:30 v. v. Įžanga 
50c, su taksais. Filmas rodys Jurgis 
Klimas iš Brooklyn, N. Y. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti. Filmos bus labai žingeidžios. — 
Rengimo Kom. (142-143)

NORWOOD, MASS.
Matykite iš griuvėsių prisikeliant 

Lietuvą! Birželio 23 d., Liet, salėje, 
13 St. George Avė., bus rodoma fil- 
mos iš Lietuvos. Ant. Bimba parve
žė naujutėlę filmą iš Lietuvos, tad 
kviečiame visus dalyvauti, pamatyt. 
Įžanga 50c (su taksais). Pradžia 
2:30 vai. dieną. — Reng, Kom.

(142-143)

PHILADELPHIA, PA.
LPTK Phila. skyr. susirinkimas 

įvyks 21 d. birželio, 8 vai. vakare, 
1218 Wallace St. Visi organizacijų 
atstovai esate kviečiame dalyvauti. 
— S. R., sekr. (141-142)

ELIZABETH, N. J.
LPTK, Elizabetho skyr. susirinki 

mas įvyks 20 d. birželio, 408 Court
Visi draugijų atstovai būkite lai- 
— A. Skairius, pirm. (141-142)

St. 
ku.

MONTELLO, MASS.
Krutami paveikslai iš Lietuvos, 

bus rodomi birželio 22 d., Liet. Taut. 
Namo apatinėj salėje, 7:30 vai. vak. 
Paveikslus parsivežė iš Lietuvos An
tanas Bimba, juos rodys Jurgis Kli
mas iš Brooklyn, N. Y. Įžanka 50c. 
Lietuvos Pagalbos Teik. viet. skyr., 
kviečia vietinius ir iš apylinkės 
lyvauti. • (141-142)

DIENRAŠČIO LAISVĖS
PIKNIKAI

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

BOSTONO APYLINKĖS
Liepos-July 4, Vose Pavilion Park, 

Maynard, Mass.(x)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Marijos Wišniauskienės, 

po tėvais VaituliuČiūtė. Ji pati, ar
ba kas apie ją 'žinote, malonėkite 
pranešti, už ką tariu širdingą ačiū. 
Magdalena Žebrauskienė, 326 Park 
St., Holyoke, Mass. (142-144)

da-

30,
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bet spaudoj nepaskelbta. La
bai gaila! Atleiskite už tai!

: R. m, '

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 CQ.

PAPRASTI DARBININKAI
TARP 30 IKI 40

NUOLATINIAI DARBĄI 
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.

(Ut)

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.
(145)

PRANEŠIMAI
CLIFFSIDE, N. J.

Svarbios prakalbos. Rengia ALD 
LD 77 kp., birželio 23 d., 4 vai. die
ną, Chas Stephans salėje, 344 Pali
sade Ave. Kalbės L. Prūseika, Vil
nies redaktorius iš Chicagos. Būkite 
visi, nes visiems yra svarbu susipa
žinti su šių dienų darbo žmonių rei
kalais. Po prakalbų, 6 v. v., bus pa
silinksminimas - bankietas. Tai bus

■ ■
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svečių pasitikimas. Dalyvaus būrys....
svečių iš tolimų kolonijų. Įžanga į 41

......

prakalbas 
tas.

nemokama. - 
(142-143)

Komite

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 23 d., 521 Ferry St., 2 vai. 
dieną. Visi nariai dalyvaukite, atsi
veskite ir naujų narių prirašyt. 
Apart nutarimų, turėsite išrinkti Fi
nansų Sekr. ir Laisvės agentą, nes 
senas sekretorius sumanė išskrist į 
Floridą po Labor Day. — V. 
Stankus, fin. sekr. (142-143)

ROCHESTER, N. Y.
Mezgėjų Kliubas rengia pikniką 

birželio 23-čią, sekmadienį, pas Be- 
kešius sode.' Pradžia 12 vai. Pietūs 
bus duodami 1 valandą ir vėliau. 
Bus skanių valgių ir saldžių ir kar-' 
čių gėrimų ir alaus. Taigi, draugai 
ir draugės, negaminkite valgių 23 
birželio, visi ateikite valgyti pikni
ke, 913 Avė. D, Rochester, N. Y. 
Tuomi paremsite ir svarbų tikslą —j 
pelnas eis Lietuvai drapanų persiun
timo 
Institutui, 
atsilankyti.

Jį

I

lėšoms apmokėti ir Vilniaus 
Maloniai prašome visus 
— Mezgėjos.

(142-143)

BALTIMORE, MD.
Bendras komitetas, bielorusų ir 

ukrainų, rengia pikniką. Pelnas ski
riamas Sovietų Sąjungos medikalei 
pagalbai. Įvyks birželio 23 d. Kar- 
daš Šoro (?), Evergreen Park. Ge
ras vanduo «naudytis. Bušai išva
žiuos nuo Lietuvių salės 10:30, 11:45 
ryto; Pratt ir Eden'St., 11 vai. ryto. 
Nuo rusų bažnyčios, Fairmont Ave., 
12:15 v. dieną; Dillon ir Robinson 
11:15 ryto. Tikietas į abi pusi $1. 
Kelrodis: Eastern Ave. iki Josenhans 
Corner, po tiesiai į Holly Neck Rd., 
važiuokite 3 mailes, sukite po tiesiai, 
sekite iškabas Evergreen Park. Tu
rėsime gerą muziką, užkandžių ir 
alaus. Kviečiame dalyvauti. — Kom, 

(142-143)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

birželio 20 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Malonėkite visos narės daly
vauti. — Mattes, sekr.

LINDEN, N. J.
Lietuvių Brolių Dr-stės piknikas 

įvyks 23 d. birželio, Liet. Liberty 
Park, 340 Mitchell Ave. Kviečiame 
visus dalyvauti. — Frank Laučius.

(142-143)

I

| 
I

*

PHILADELPHIA, PA.
Yra rengiamas busas į Laisvės pik

niką, Brooklyn, N. Y., kuris įvyks. 
30 d. birželio. Kurie dar neturite ti- 
kietų, įsigykite. Paskui gailėsitės 
kaip nebus galima gaut tikietų.

Busas išeis nuo 735 Fairmount 
Ave., 8 vai. ryto. Kaina į abi pusi, 
$3.25. Kreipkitės pas komisiją: H- 
Turelklenė, 143 Pierce St., Telefo
nas Dew. 4026. A. Galkus, 1127 
Green St., J. Šmitienė, 5809 N. Fąir- 
hill St., Phone Wav. 2538. Ch. Bud- 
ziriskas. — Bušo komisija.

(142-143)
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NowWto^ž>j0.nloi
Eastoniečiai Atvyks j 
Laisvės Pikniką 
Birželio 30-tą

Pagerėjus susisiekimui — 
mašinoms gaunant gasolinos, 
traukiniams turint vagonuose 
daugiau liuosų vietų, taipgi 
galint gauti pasirenduoti spe
cialių busų, — atrodo, visi ke
liai ves į Laisvės pikniką. Jau 
matosi, kad turėsime tiek sve
telių, kiek neturėjome nuo 
pirmkarinių laikų.

Visą tai gražiai primena se
kamas laiškutis, atsiųstas Lais
vės gaspadoriui Pranui Buk- 
niui:
Gerb. Drauge:

Išpardaviau visas 4 serijas 
tikietų. Čionai siunčiu čekį 
$12.

Manau, kad bus skaitlinga 
Eastono atstovybė Laisvės pik
nike, birželio (June) 30-tą. 
Jau pasiruošę kelionei: Tilvi-1 
kas, Maik Šulskys, Vladas Da
nielius, Elizabeth Stankus. 
Aišku, aš vairuosiu Limoziną.

Atvešime ir drapanų Lietu
vos žmonėm. Prie Laisvės na
mo, tikiu, būsime apie 2 ar 3 
valandą. Tikiu, kad kas nors 
dar bus Laisvės name ir pri
ims drapanas.

Link pasimatymui,
V. J. Stankus.

Laisvės piknikas jau tik už 
10 dienų. Įvyks birželio 30-tą, 
Klaščiaus Clinton Parke, Mas- 
peth. Tai verta įsitėmyti ir vi
siems brooklyniečiams, ruo- 
šiantiesiems pasimatyti su 
mielais sveteliais, su jais pa
sivaišinti Laisvės piknike. Pri
minima, kad jau laikas įsigy
ti pikniko bilietus, o taip pat 
apsirūpinti skilandžiais ir kit
kuo, sunkiau gaunamu šiais 
laikais. Alaus, sakė parko 
vininkas, bus galima gauti 
kankamai nt vietos.

115 Tūkstančių už 
Kalėjimą Nekaltai

sa- 
pa-

gyvenąs Floral
New

Nuteisti už Žmogžudystę 
Gali Puikiai Pagyventi

Mergenthaler Pradėjo 
Derybas su Unija

Telefonu Firma Paaugo 
Tūkstančius Karty

už

Great Neck lietuviai Turėjo Šaunu 
Koncertą; Atvyks į Laisvės Pikniką

Birželio 9 d. įvyko Pirmyn 
Choro koncertas. Programoje 
dalyvavo:

Brooklyn© Aido Choras ir 
jo moterų-merginų ir vyrų 
chorai atskirose grupėse, po 
vadovyste Geo. Kazakevi
čiaus. Vyrų grupei vadovavo 
P. Pakalniškis.

Vietinis Pirmyn Choras, po 
vadovyste Almos Kasmočiutės.

Dolores Petroniutė iš Mas- 
peth dainavo solo.

D. Petroniutė su Alma Kas- 
močiute dainavo duetus.

F 1 o r e n c o Kazakevičiūtė, 
brooklynietė, grojo accordion 
solo.

Pianu akompanistės: Sylvia 
Pužauskaitė akompanavo Ai
do Chorui ir D. Petroniutės su 
A. Kasmočiute duetui: Alice 
Stasiūnaitė — Ado Moterų 
Chorui: Francene Pakali — 
Aido Vyrų Chorui.

Šokiams grojo Geo. 
kevičiaus Orkestrą.

Apie Aido Chorą netenka 
ką sakyti, nes jis ir jo grupės 
sudainavo dainų gausiai ir 
harmoningai. Publikai patiko 
ir neužmirš už tokį žavintį su- 
dainavimą. Pirmyn Choras, 
pagal savo kiekybę, sudaina
vo gerai. Dolores Petroniutė 
solo sudainavo gražiai. Jinai 
jau nebe pirmą sykį pasirodo 
P. Choro programose. Ji turi 
gražų, progresuojantį balselį,

Kaza-

New Verks Reakciniai
Repiihlikonai Nori
LšesH Baldwins

distrikte, 
šilkiniu 4 

reakcinė

ragangaudiš-
Frederic R.

nekenčia dėl

Lokalas 32-B Atgaus 
$14,000,000 Seniau
Nedamokėty Algų

viliamės susilaukti jaunos dai
nininkės. Alma Kasmočiutė 
yra muzikalė ir duetus melo
dingai dainuoja. Florence Ka
zakevičiūtė ant accordion gra
žiai, harmoningai sugrojo so-

Visas jaunuoles artistes P. i
Choras apdovanojo po gėlių 
bukietą.

Kadangi ketvirtadienį, bir
želio 13 dieną buvo svetainės 
savininko A. Kasmočiaus gim
tadienis, tai merginų dueto ir 
Aido Choro jo gimtadieniui 
skirtos dainos sužavėjo jam 
sielą, tad jis ir P. Choras par
ke suruošė stalą aidiečiams 
vaišėms. Aidiečiai ir aidietės 
pauliavo. O Pirmyn Choras li
ko dėkingas už jų taip drau
gišką ir menišką atsinešimą, 
kad visi Aido Choro nariai 
atvyko nemokamai ir taip mo-
raliai ir materialiai sustiprino I unijoje daug 
P. Chorą.

Publikos koncerte ir šo
kiuose buvo daug. Vakaras vi
siems patiko. P. Choras yra 
dėkingas visiems dalyviams.
Atvyksime Į Laisvės Pikniką

Birželio (June) 30 d. įvyks
ta Laisvės piknikas, Maspeth. 
Pirmyn 
lyvauti programoje, 
gauti busą, kad 
žinoti i pikniką 
giau nuvažiuoti.

Choras važiuoja da-
M an omą 

norintieji va
gai ėtų pato-

F. Kl-ton.

Hisdsen & Manhattan 
Firma. Nesiskaitė su 
Taisyklėmis

Tubes streikierių 
praeitą antradienį 
dviejų nepaprastos 
tarybos narių pa

le a d Hudson & 
firma, savininkė

Valstijinis teismas Albanėj 
priteisė Bertramui M. Camp
bell gauti iš New Yorko vals
tijos iždinės $115,000 už pra
leistus 86 mėnesius kalėjime 
ir paleistu pataisoms. Praleis
tus kalinio padėtyje, esant ne
kaltu.

Campbell,
‘Parke, 1938 m., buvo
Yorko miesto generalių sesijų 
teismo nuteistas kaltinimu, 
būk jis suklastavęs du čekius. 
Išbuvus 3 metus ir 4 mėnesius 
dešimties metų termino Sing 
Sing kalėjime, jį paleido pa
taisoms kitiems trim metam 
ir dešimčiai mėnesių. Teisme 
ir visu įkalinimo laiku Camp
bell gynėsi nekaltu, bet kas 
čia jo paisys?

Praeitų metų rugpjūtį tūlas 
Alexander D. L. Thiel, areš
tuotas už kitą prasižengimą, 
prisipažino suklastavęs ir tuos * 
du čekius, už kuriuos nuteisė j 
Campbellą. Išteisintasis, užve
dė bylą išjieškoti $51,896 
nuostolio dėl prarastų uždar
bių ir $100,000 už padarytą 
nemalonumą jam ir šeimai.

Campbell sakė, kad 
nuteisimo, per 10 
mus bendrai, jis 
darbio po $6,916 
po paliuosavimo
turėjęs dirbti prastus darbus, 
gaunant $25 į savaitę.

Teismas sutiko jam duoti 
$40,000 už nuostolius ir $75,- 
000 už neteisingą nuteisimą.

New Yorko 17-me 
kuris yra skaitomas 
kojinių distriktu, 
Republikonų Partijos vadovy
bė užsispyrė išėsti iš Kongre
so Joseph Clark Baldwin, o jo 
vietoje pastatyti 
kos atminties 
Coudert, Jr.

Baldwin’o jie
to, kad jis daugeliu svarbių 
klausimų Kongrese pabalsavo 
su progresyviais. Reakcininkai 
jį vadina naujadalybiniu. 
Kampaniją prieš jo nominavi- 
mą pradėjo reakcijos stipriau
siame užkaboryje, New Yorko 
9-me Assembly Distrikte. Te
nai partiniame kliube jie iš
statė Coudertą. Tačiau Bald
win pareiškė, kad, ’ nežiūrint 
reakcinės oficialės 
norų, jis kandidatuos 
ciniuose balsavimuose 
ries) prieš Coudertą.

Pirminiuose bals avimuose 
Baldwin tikisi laimėti, kadan
gi išeis balsuoti eiliniai nariai, 
kurie ne visuomet balsuoja 
pagal ponų norą.

mašinos 
nomina- 
(prima-

Hudson 
atstovai 
paskelbė 
nacionalės 
reiškimus,
Manhattan 
Hudson Tubes, paeina po tais 
pačiais įstatymais, kaip ir vi
sos gelžkelių kompanijos. 
Kad firma turėjo ir turėtų pil
dyti nuosprendi, turėtų savo 
darbininkams mokėti po 18 ir 
pusę centų daugiau mokesties 
už valandą.

Tarybą sudaro trys asme
nys. Du pasisakiusieji strei- 
kierių naudai yra Leif Eric
son iš Helena, Montana, tos 
nacionalės nepaprastosios ta
rybos pirmininkas, ir Frank 
M. Suaker iš Philadelphijos.

Hudson Tubes darbininkų 
streikas pasiantrino dėl to, 
kad firma atsisakė mokėti nu
statytą algos priedą. Ji aiški
nosi, kad ji nepaeinanti po ta
rybos paskelbtomis taisyklė
mis. Darbininkai tebestreikuo- 
ja.

Bildingų darbininkai šiomis 
dienomis gana linksmus. Tam 
priežastimi yra apeliacijų teis
mo nuosprendis, kad samdy
tojai turi jiems išmokėti tą 
skirtumą algose, kiek neda- 
mokėjo už viršvalandžius.

Nedamokėtasis laikotarpis 
yra nuo 1942 iki 1945 metų. 
Už tą laikotarpį unijistams 
priklausą gauti apie 14 milio- 
nų dolerių (bendroje sumoje) 
nedamokėtų mokesčių. Tas 
sudarytų po apie $600 kiek
vienam darbininkui.

Įstatymai reikalavo ir uni
ja buvo išreikalavusi iš firmų 
sutikimą mokėti laiką ir pu
sę už virš 40 valandų darbą. 
Firmos surado tam tikrus 
techniškumus, pasiskelbė 
esančios ne tos rūšies bizni
ams ir nemokėjo. Tas iškėlė ir 

nesusipratimų. 
Nariai kaltino kai kuriuos vir
šininkus, kad jie nespaudžia 
samdytojų mokėti viršvalan
džius. Kai kurios atskiros gru
pės darbininkų, taipgi ir pati 
unija buvo užvedusios teis
muose bylas.

Pirmąjį nuosprendį unijos 
ir darbininkų naudai išnešė 
federalis teisėjas William 
Bondy. Jis sakė, kad savinin
kai bildingų, kurie išrenduo- 
jami industrijom, prekiaujan- 
čiom su kitomis valstijomis, 
turi mokėti bildingų prižiūrė
tojams viršvalandžius. Firmos 
apeliavo. Dabar apeliacijų 
teismas užtvirtino teisėjo Bon
dy nuosprendį. Bet firmos ei
siančios dar toliau, net į 
Aukščiausį Teismą. Tačiau 
unijos tikisi laimėti. Kai ku
rios firmos neisiančios toliau 
bylinėtis, pradėsiančios išmo
kėjimus tuojau.

Pagal Wage-Hour Law (įsta
tymą) prasižengusieji turi su
mokėti ne vien tik tiek, kiek 
nesumokėjo už viršvalandžius, 
bet damokėti ir tam tikrą su
mą nuostolių-baudos.

Visgi geriau turėti įstaty
mą, negu neturėti. Nors įsta
tymų vykdymas, kaip mato
me, daug priklauso nuo teisė
jų, tačiau turint įstatymišką 
ramstį šis tas galima laimėti 
ir teismuose, šis dalykas taip 
pat primena, kaip svarbu yra 
geri teisėjai. Paprastai pas 
mus į rinkimą teisėjų mažai 
kreipiama domės (ne visi yra 
ir renkami, kitus skiria išrink
ti Valdininkai).

Tas pats galima pasakyti ir 
apie įstatymus dėl OPA, kaip 
kad ir algų-valandų klausime. 
Geriau turėti įstatymą, 
visai neturėti, nors ir 
įstatymą dar vis reikia 
už jo vykdymą.

Tai yra, jeigu nuteistas 
tikrą žmogžudystę, ne už ko
kią klaidą — jeigu žmogžu
dystė bus specialis užsiėmi
mas. Bent taip atrodo iš liū- 
dymo Brooklyn© teisme praei
tą pirmadienį.

James A. Bell, Brooklyn© 
prokuroro detektyvas, liudija, 
kad David Yellin, nuteistas 10 
iki 20 metų kalėti, buvo par
vežtas iš Sing Sing pas meilu
žę į Bronx. Jai patapus nėš
čia, buvo apvesdintas, gim
dyvės bila, taipgi kūdikio ir 
jos drabužių bilos apmokėtos.

Panašiai pasielgta su Na
than Spielfogel, nuteistu 30 
iki 60 metų už apiplėšimą. Jis 
buvęs daug kartų parvežtas 
pas pačią. Taipgi su krimina
listais Samuel Kovner ir su 
Morris Malinski buvę elgia
masi, kaip su gerais svečiais, 
visuomeniško iždo lėšomis. Sa
ko, kad taip juos lepinę už 
tam tikrus parodymus, kad 
galėtų nuteisti kitus.

Pirmu kartu po 16 savaičių 
streiko Mergenthaler firma 
šią savaitę pasišaukė CIO uni
jos vietinį skyrių tartis už
baigti streiką. Streikieriai, 
apie 2,000 darbininkų, yra 
atstovaujami United Electri
cal, Radio & Machine Work
ers Lokalo 475-to. Firmą at
stovauja jos advokatas Wal
ter Gordon Merritt, paskilbęs 
d a r b i n i nkų organizuotumo 
priešas.

Pasitarimai ir šį kartą ve
dami dar ne tiesioginiai, 
J. V. taikytoją. Tačiau svar
bu, kad pradėjo jieškoti susi
tarimo.

Yorko Telephone Co. 
18-tą suėjo 50 metų, 
po įsisteigimo, 1896 

firma perėmė nuo sa-

New 
birželio 
Tuojau 
metais,
vo pirmtakūnių dviejų kom
panijų 20,000 telefonų su 1,- 
600 darbininkų, kuriems algo
mis išmokėdavo $725,000.

šiandien New Yorko mieste 
esą 2,100,000 telefonų. Darbi
ninkų turi 56,500. Jiems algo
mis išmoka 
noma, čia 
viršininkų, 
tūkstančių

$147,500,000. Ži- 
įskaityta algos ir 
kurie ima šimtais 
dolerių metams,

per taip pat ir tų, kurie tebegau- 
na po 16 ir 18 dolerių savai
tei. Tad sunku atrasti darbi
ninkų algų augimo nuošimtis.

Telefonų su vadoms vielų• Unijai pirmiau buvo pasiū
lyta pakelti mokestis po 15 tinklas tuomet turėjęs 48,500 
ir pusę centų valandai, bet mylių, dabar yra 14,750,000 
unija tą pasiūlymą atmetė. 'mylių.

PATAISYMAM AR GREITAI PAGALBAI KREIPKITĖS

Mūsų skaitvtoįai raginam1 
remti tuos biznierius. kurie 
skelbiasi d ianr^štvie Laisvėje

žaidžiat! t gelžkelių mazge 
prie 12th Avė. ir 137th St., 
New Yorke, elektra užmušė 
Cecilio Sierra, 15 m. Du jo 
draugai likosi neužgauti.

Kreislerio Sveikata 
Gerėjanti

Fritz Kreisler, pasauliniai 
garsus smuikininkas, praeitą 
sekmadienį turėjo operaciją 
ant apendiko, kurį rado jau 
trūkusiu. Jo gyvastis buvo pa
vojuje. Tačiau trečiadienį bu
vo skelbiama, kacl jo sveika
ta gerėjanti. Kreisleris yra 71 
metų amžiaus.

P A JIEŠKO JIM A T
Pajicškau pasirandavojimui 4 kam

barių, priomiestyj, Maspethe arba 
kur nors Jamaica. Atsišaukite j 
Laisvės ofisą: M. D., 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
ST. 2-3878." (142-147)

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

&

Ė

I-C Refrigeration Sales & Service
55 Irving Avenue Brooklyn, n. y. Tel EV. 4-0798

ALBERT MILLER
(Milišauskas), prop.

Refrigeration Specialistai

PATARNAVIMAS Už $2 
Peržiūrime, sutaisome diržus, 

išaliejuojame ir nustatome 
tik už $2.

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

Visokius pataisymus prie Refrigeration atliekame 
labai prieinamomis kainomis.

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo klijentams, kad aš perkeliu 

savo raštinę nuo 496 Grand St., ant

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

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

JOSEPH VASTŪNAS
REAL ESTATE INSURANCE BROKER

1008 GATES AVE. BROOKLYN, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS 
♦

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

gj

negu 
turint 
kovoti

Šimtams Vaiky Jieško 
Auklėtojų

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ZabT restaurant

g

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

pirm 
metų, paė- 
turėjęs už- 
metams. O 
iš kalėjimo

K
n SUSIRINKIMAI

BROOKLYNO MOTERIMS
Apšvietos Kliubo susirinkimas įvyks 

šio ketvirtadienio vakaro 8 vai., bir
želio 20-tą, 419 Lorimer St. Raportas 
iš apskr. pikniko, pasiruošimas j 
Laisvės pikniką ir kiti reikalai. 
Kviečiame ir ne nares. — Valdyba.

(141-142)

Joel McCrea, Brian Donlevy ir Sonny Tufts intensy
vioje scenoje iš Paramount spalvotos filmos “Virgi
nian,”

New Yorko mieste esą 586 
pamestinukai ar našlaitukai 
vaikai, kuriems jieškoma na
mų. Jieško ne vien tiktai no
rinčių vaikus nusavinti-įsūnin- 
ti, bet ir nors už mokestį no
rinčių auklėti, prižiūrėti juos.

Tarpe norimų išduoti du iš 
trijų vaikų yra berniukai.

Benamiams vaikams įstai
gos esančios taip perpildytos, 
kad 22 visiškai sveiki vaikai 
laikomi ligoninėse dėl neturė- 
iimo įstaigose vietos.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

i bjrž^i^aSir^ir/^ir^YirraSir^Ytrr^ir/

BIRŽELIO-JUNE YRA MOKSLO 
BAIGIMO-GRADUATION MENUO

Apdovanokit savo vaikus, gimines ar savo draugų jaunuo
lius mokyklos baigimo proga. Geriausia, labiausia įverti
nama jaunuoliam dovana yra iš auksinių daiktų—jewelry.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue

KilraOi^nraiMMOlaNrawlMdfeiio®

Laikrodėliai, fountaninės 
plunksnos; daimantai, žiedai 
ir daugybė kitų gražių ir 
naudingų daiktų už prieina
mas kainas čia rasite daug.

Brooklyn 11, N. T.

TEL. EVERGREEN >8770

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikua 

ateičių* nu naujausiais {taisymaia.
KETURIŲ BOLIŲ .ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 ROBERT LIPTON 

DžIŪLERIŲ KRAUTUVĖJE 
Jūs rasite daugybę labai patraukian

čių ir naudingų daiktų už gan 
prieinamą, kainą.

PARKER

**'ii'.'r r A

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y
Tel. ST. 2-2173. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.


