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Kongreso Komitetas Amerikos Siūlymas
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Oras. — Būsią lietaus.visą rytą dare visokius pa-
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Komunistai Susilaikė nuo Balsavimo už Klerikalų Vadą Bidaultą

pasi-

kaip

sei-

e

nesąmones, ku- 
“mokslo vyrai,” 
aukšti politikai”

trau- 
Nea-

bombų 
Amerika 

partne- 
Kanada)

Sako, 
atominiai

jo sugebė- 
angliškoj

pasirašan- 
Po užgyri-

buvome nriešin- 
pasauliniam ka- 

smerkėme fašisti-

Birželio 22 d.
Laisvės Trimitai.
Taika, Taika!
Olis Prezidentas!

Rašo R. MIZARA

spaudoj. Kiek jis blofų per ją 
paleido!

Na, o Bagočius šiame 
me sėdėjo užpečkyj.

koks nepa- 
sąjudis tuomet pasi- 
vieni džiaugėsi, kiti 

Džiaugėsi Tarybų Sa
il* demokratijos prie-

New Haven, 
čiadienio rytą 
ma,

&

moksliniais išva- 
p a s i r e mdamas.

vyriausybės

Maskva. — Earl Brow Indijos partijų vadai dar 
nesusitaria del anglų siūlo*

Tautininkas adv. Olis SLA 
seimo metu iškirto savo bičiu
liui. adv. Laukaičiui. nemažą 
kiaulyste: Viename New Ha- 
veno dienraštyje, Olis 
skelbė SLA nrezidentu!

Galime įsivaizduoti, 
jautėsi Laukaitis!

Dėl vieno dalyko Oliui ten
ka nuopelnas: dėl 
jimo reklamuotis

Birželio men. 22 diena yra 
didžiai ženklyva diena. Prieš 
penkerius metus tą dieną hit
lerinės govėdos pradėjo verž
tis į Lietuvą ir visą Tarybų 
Sąjungą.

Atsimename, 
prastas 
reiškė: 
liūdėjo, 
jungos
šai, liūdėjo jos draugai.

“Sprogstančios bombos lie
tuvių ausyse suskambėjo kaip 
laisves ir bendro europinio žy
gio trimitai. . .” rašė Kaune 
pradėjęs eiti fašistinis lapas 
“J Laisvę,” kurią redagavo tū
las Julius Butėnas, dabar pa
bėgęs į Vokietiją.

(Lietuvoj Juliai Butėnai yra 
du : vienas — pažangus vyras, 
dabar mokąs Vilniaus Univer
sitete, o kitas — klerikalinis 
fašistas, veikęs iš vien su na
ciais Lietuvoje, dabar Vokieti
joje užlaikomas UNRRA duo
nele).

Tokius ir panašius hitleri
nės propagandos perlus Ame
rikoje persispausdino Draugas 
ir Naujienos.

Amerikos “karinių reikalų 
žinovai” tuomet skelbė, jog 
atėjo valanda, kurią Tarybų 
Sąjunga būsianti sužlugdyta. 
— nes kas gi atsilaikys prieš 
hitlerini ginklą?!...

— Jeigu Tarybų Sąjunga iš
silaikys per tris mėnesius ne
sunaikinta, tai bus stebuklas, 
—tūli snargliai rašė, — bet 
stebūklų šiandien nėra!...

Naujienų redaktorius, — 
tas pranašų pranašas, tas kri
tikų kritikas, tas melagių me
lagius, — 
džiojimais
teigė: tarybinės 
dienos suskaitytos, — ji ilgiau 
negalės išsilaikyti, kaip kelias 
savaites bei kelius mėnesius, 
todėl Stalinas turis užleisti 
vieta “demokratijai,” kuri vie
na išgelbės Rusiją...

SOVIETAI REIKALAUJA PANAIKINT ATOM-GINKLUS
Benes vėl Išrinktas 
Čechoslovakijos 

! Prezidentu
Praga.— Čechoslovakijos 

steigiamasis seimas vien
balsiai išrinko laikiniu pre
zidentu tą patį Eduardą 
Benešą. Jis prezidentaus, 
iki seimas pagamins naują 
konstituciją. Tuomet bus 
nauji rinkimai.

Prez. Benes pakvietė ko
munistu vada Klementą 
Gottwalda sudaryt naują 
ministerių kabinėta. Mena- k. v
ma, kad Gottwaldas taps 
premjeru.

Komunistas Antonin Za
potocky išrinktas seimo pir
mininku.

Atšauks Talkininkų 
Karius iš Italijos 
Ir Bulgarijos Sovietai atstato ši Dnieprostroi tvenkinį su didžiau

sia vandens-elektros dirhykla Europoj. Ta milžiniška 
Įmonė buvo vokiečiu susprogdinta. Amerikiniai kores
pondentai praneša, kad Sovietai stato daug nauju elek
tros stočių. Sovietu vyriausybe naujame savo Penkme- 
tčs Plane kreipia didelio dėmesio i atominės jėgos iš
vystymą civiliams žmonių reikalams.
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Sovietų Atstovas Pasiūlė Sunaikint 
Visas Atomines Bombas per 90 Dienų 

Po Tarptautinės Sutarties Užgyrimo
New York. — Sovietų Są

jungos atstovas Andrius 
Gromyko birželio 19 d. da
vė pasiūlymą Jungtinių 
Tautų atominei komisijai 
uždrausti bet kokių atomi
nių ginklų dirbimą ar nau
dojimą kariniams tikslams. 
Sovietinis planas reikalauja 
padaryt tarptautinę sutartį 
atominei jėgai kontroliuoti, 
ir 
tos sutarties užgyrimo su-1 mo, sutartis bus privaloma 
naikint visus gatavus ari visoms valstybėms, kaip 
pusiau - gatavus atominius Jungtinių Tautų nariams, 
ginklus.” taip ir nenariams.

“Šių taisyklių laužymas i Visos tos šalys per šešis

turi būti laikomas 
kriminaliu nusikaltimu,” i 
Jungtinės Tautos privalo I leisti įstatymus, 
pasižadėt aštriai bausti to
kius nusikaltėlius, sakė 
Gromyko.

Sutartis, pagal sovietinį 
planą, įeitų į galią po to, 
kai ją užgirtų Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba ir 
pusė valstybių, 

“trijų mėnesių eigoje polčių tą sutartį. J J • v • I 1 1 • 1

Leidžia Gamini 
Atom-Bombas

Dėl Atominės Jėgos 
Kontroliavimo

Nuobodulio pasaka susida
rytų, jei mes čia plačiau kar
totume visas 
rias skleidė 
“ekspertai,” 
ir kitoki nedakepinti ir perke
pinti dvikojai.

Užtenka priminti tai, kad 
mes, mūsų spauda ir kalbėto
jai. visuomet teigėme, jog 
Hitleris, užpuldamas Tarybų 
Sąjungą, užsinėrė virvę 
kaklo.

Mes neklydome!

šiandien toji pati fašistų ir 
ju talkininku ruja, kuri prieš 
penkerius metus džiaugėsi hit
leriniu gaujų užpuolimu ant 
Tarybų Sąjungos, daro viską, 
kad išprovokuoti Ameriką ka- 
ran prieš Tarybų Sąjungą.

Šiandien, tačiau, viskas re
miama nauju 
bomba.

Mes, kurie 
gi antrajam 
rui, kurie
nius plėšikus, užpuolusius Ta- 
rvbii "Sąjungą ir.visa demo
kratini pasauli, privalome dė
ti didžiausiu pastangų pasau
linei taikai palaikyti.

Trečiasis pasaulinis karas 
būtu baisiausia mūsų kraštui 
nelaimė.

Kas nori trečiojo nasaulinio 
karo, tas nori amerikiečių tau
tai ir visai žmonijai pražūties!

Paryžius, birž. 20. — So
vietu ministeris Molotovas 
sutiko ištraukti visą sovie
tinę kariuomenę iš Bulga
rijos už 90 dienų po talki
ninkų sutarties pasirašymo 
su ta šalim. Amerikos val
stybės sekretorius Byrnes 
ir Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Bevin sutiko iš
traukt savo kraštų kariuo
menę iš Italijos po taikos 
pasirašymo su ja.

Tapo priimtas Molotovo 
pasiūlymas, kad Amerikos, 
Sovietų, Anglijos ir Fran
ci jos ambasadorių taryba 
Romoje žiūrėtų, kad Italija 
įvykdytų taikos sutarties 
sąlygas.

Conn.—Tre-| 
buvo mano- 

kad kils nekantriai 
daugelio laukiamas klausi
mas dėl konversijos.

(Konversija reiškia duok
lių pakėlimą seniems na
riams.)

Bęt jis n e i š k i 1 o. Vi
są rytą buvo svarstomi ir 
atmesti mažesnės vertės 
įnešimai iš kuopų. Ši sei
mo sesija tuom ir pasižymė
jo, kad veik viską atmetė.

Buvo kiek susikirtimo 
tarp delegatų dėl klausimo, 
ar pavest Tėvynės adminis
traciją redaktoriui, ir pra
džioje atrodė, kad gal ir bus 
priimtas šis bent vienuoli
kos kuopų sumanymas. Bet 
ir jis, pagaliaus, atmestas.

Visi įnešimai, liečia Pil
domosios Tarybos narių 
privalumą dirbti centre, ta
po atmesti. Vienas kuopos 
sumanymas, siūląs daktarui 
kvotėjui galią atmesti kuo
pos paskirtą gydytoją, bu
vo priimtas. Visi įnešimai 

! dėl organo Tėvynės taipgi 
atmesti.

New York. — Nacionalė Matomai, dar nėra prisi- 
Marininkų Unija paskyrė rengę nei konversijos rėmė- 
$10,000 Kanados Jūrininkų jai nei jos priešininkai. To- 
Unijai, kuri streikuoja dėl dėl didieji politikieriai veik 
8 vai. darbo dienos.

Sovietai Kviečia 
Namo Pabėgėlius, 
Net ex-Caristus

Maskva.— Sovietų Aukš
čiausios Tarybos prezidiu
mas pakvietė buvusius ca- 
ristus ir kitus rusus pabė
gėlius grįžti iš užsienių ir 
pasiūlė jiems sovietinę pi
lietybę. Vien Paryžiuje gy
vena tūkstančiai tokių ru
sų, pabėgusių po bolševiki
nės revoliucijos. Dar ne
mažai jų esą Bulgarijoj ir 
Jugoslavijoj.

l sitarimus. Kas iš jų išeis, 
dar nežinoma.

Klausimai dėl organizaci
jos ir narių gerovės nėra 
sprendžiami, kaip ir pap
rastai SLA seimuose, bet 
svarstoma, kaip tas bei tas 
klausimas paliečia vieną ar 
kitą politinę grupę.

Grigaitiniai ypatingai da
bar nori atsigriebti po pra
laimėjimo, kur nutarta su
vienyt sekretoriaus ir iždi-; 
ninko urėdai.

Po vakarykščios sesijos 
ir prieš pradedant šio ryto 
sesiją, grigaitiniai laikė sa
vo' kokusą ir nusprendė 
priešintis tam nutarimui. 
Bet jie turėtų gauti bent du 
trečdalius balsų, kad galėtų 
vėl iškelti tą klausimą.

Dalykas jau nutartas ir 
pavesta įstatų komisijai, 
M o n t v i d u i, Vitaičiui ir 
Birštonui, parašyti konsti
tucijos pataisymą, kurį sei
mas turi priimti, kad tie du 
darbai būtų suvienyti ir kad 
būtų įsteigtas antrojo vice
prezidento urėdas.

Yra atvykę įvairių valsti
jų pareigūnų, su kuriais 
Pildomoji Taryba turi būti
nai pasitarti apie konversi
ją. Reporteris.

Washington. — Kongres- 
manų komitetas užgyrė siū
lymą leisti armijai toliau 
gaminti atomines bombas ir 
priimti karininkus į komi
siją dėlei atominės jėgos 
k o n t r o liavimo. Senatas 
pirmiau užgyrė vadinamą 
civilę atominės jėgos komi
siją. Senato tarime, ta- 
čiaus, leidžiama karinin
kams kreiptis į prezidentą, 
kad pakeistų komisijos 
sprendimus.

A m e r i kos Mokslininkų 
Sąjunga užprotestavo, kad 
kongresmanų komitetas nu
tarė priimti karininkus į 
atominės jėgos kontroliavi
mo komisiją. x

Amerikos planas 
nei jėgai kontroliuoti siūlo 
slėpti atominės bombos se
kretus neribotam laikui. 
Tas planas dar nežada su
stabdyt atominių 
dirbimą, 
(ir jos 
riai, Anglija ir 
parodys kitom Jungtinėm 
Tautom tik tiek atominiu 
sekretu, kiek kituose kraš- 
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tuose bus sukontroliuota 
atominė jėga. Amerikinis 
planas taipgi siūlo, kad pen
ki didieji talkininkai išsiža
dėtu veto - atmetime teisės 
kas liečia atominius klausi
mus.

Jau 22 Žydai Užmušti 
Per Susidūrimus su 
Anglais Palestinoj

Browderis Atstovaus
Sovietines Leidyklas
Amerikoje

Paryžius. — Steigiamasis 
Francijos seimas išrinko 

..laikiniu prezidentu - prem
jeru užsieninį ministerį Ge
orges Bidaultą, katalikų 
respublikiečių partijos va-

tai atmetė pasiūlymą ir bal
savo -už Bidaultą.

Katalikai turi daugiausia 
seimo narių; po jų seka ko
munistai, o trečią vietą už
ima socialistai. Pranešama, 
kad Bidault s tengiasi

dą. Už Bidaultą balsavo 
389 seimo nariai. Nuo bal
savimo susilaikė 156 atsto
vai, visi komunistai ir keli 
kiti.

Komunistai siūlė vėl iš
rinkt socialistų vadą Felixą
Gouiną kaipo laikinį prezi- įtraukt į savo ministerių 
dentą - premjerą. Socialis- kabinetą ir komunistus.

Jeruzalė, birž. 20.—Per 
trijų dienų riaušes Palesti
noje užmušta 22 žydai ir 3 
anglai. Žydų mieste Tel 
Aviv nušautas dar vienas 
žydas. Už tai anglai areš
tavo du savo oficierius. Tel 
Avivo gatvės ir įstaigos lai
komos nuolatinėje anglų 
karinės policijos sargyboje.

Anglai per radiją šaukė 
žydus teroristus paleisti še
šis anglų oficierius, kuriuos 
teroristai pagrobę ir 
kaip įkaitus.

Roma. — Nušokus 
kiniui nuo bėgių ties
poliu, 17 asmenų užmušta.

Steigiamasis seimas ga
mina naują Franci j ai kon
stituciją. Menama, kad ji 
bus užbaigta iki rugsėjo 
mėnesio. Tuomet piliečiai 
visuotinu balsavimu spręs, 
ar priimt ar atmest konsti
tuciją.

K o m u n istai reikalauja

rimtu i mėnesius po tarptautinės 
ir-sutarties užgyrimo turi iš- 

, nusakan
čius greitą ir aštrią bausmę 
bet kokiam kraštui, kuris 
dar laikytų atominius gink
lus.

Privalo būti įsteigta du 
komitetai. Vienas komite
tas darbuosis, kad įvairios 
šalys apsikeistų mokslinė
mis atomų jėgos žiniomis 
dėlei civilių reikalų. Kitas 
komitetas žiūrės, kad nie
kas negalėtų panaudot ato
minės jėgos žalingiems, ka
riniams tikslams.

Vėlavimo Teisė
Sovietinis pasiūlymas sa

ko, atominės jėgos tarptau
tinė komisija priklausys 
nuo Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybos. Kiekviena didžio
ji Jungtinė Tauta — Ame
rika, Sovietai, Anglija, 
Francija ir Chinija — tu
rės vetavimo - atmetimo 
g a Ii ą taipgi atominiais 
klausimais, pagal Jungtinių 
Tautų Čarterį.

Gromyko pareiškė: “Ne
gali būti' jokio sėkmingo 
taikos palaikymo, jei ato
minė jėga nebus naudoja
ma tik taikiems reikalams, 
žmonijos gerovei.”

Jis apgailestavo, kad iki 
šiol buvo daugiausiai dar
buojamasi išvystyt atomi
nę jėgą žudomiesiems, nai
ki n a m i e s iems tikslams. 
Gromyko sakė, jog karinės 
atomų jėgos gaminimas ir 
jos sekretų laikymas būtų 
nuolatinis pavojus, ypač 
taiką mylinčioms tautoms.

Ateinantį antradienį ato
minės jėgos komisija svar
stys Sovietų ir Amerikos 
pasiūlymus dėl atominės jė
gos kontroliavimo.

rašė penkerių metų kon
traktą atstovauti sovietines 
knygų leidyklas Jungtinėse 
Valstijose. Jis sakė, kad jo 
a t s i 1 a nkymas Sovietuose 
nieko bendra neturi su am
erikine politika, apart to, 
kad jis nori draugiškumo 
tarp Amerikos ir Sovietų.

(Browderis buvo išmes
tas iš Amerikos Komunistų 
Partijos todėl, kad jis ne
pasidavė partijos suvažia
vimo nutarimams.)

Vengrų Komunistų 
Partijos Augimas

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų Komunistų Partija 
užaugo jau iki 600 tūkstan
čių narių. Tai žymėtinas 
dalykas tokioje šalyje, kaip 
Vengrija, kuri turi tik 
8,000,000 gyventojų, ir di
džioji dauguma jų yra val
stiečiai.

X

aprėžt busimojo preziden
to galią. Pirmiau jie stojo 
už seimą, susidedantį vien 
tiktai iš atstovų riimo, be 
senato. Dabar komunistų 
vadas Jacques Duclos sakė, 
galėtų būti ir senatas, bet 
tiktai toks, kad senatas ne
turėtų teisės naikinti bei 
tramdyti atstovų rūmo pri
imamų sumanymų.

Stiprinama Drausmė 
Raudonojoj Armijoj

Maskva. — Premjeras 
Stalinas įsakė įvesti stip
resnę drausmę - discipliną 
Raudonojoj Armijoj. “Ko- 
mandieriaus įsakymas yra 
įstatymas,” pareiškė Stali
nas. “Disciplinos pagerini
mas kariuomenėje dar pa
didins Sovietų valstybės ga
lybę,” rašo R a u d o n oji 
žvaigždė.



Antras Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily* Penktadien., Birželio 21, 1946

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc. 
Every day except Bundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK 

Tel. STagg 2-S878
President..................... Jos. Weiss
Secretary Treasurer.................-_ D. M. Shell
Editor................................... Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...... . ....................-———,$6.50
United States, six months........................................ $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ................................— $7.00
Brooklyn, N. Y., six months .................................. $3.75
Canada and Brazil, per year —...........  $7.00
Canada and Brazil, six months ... .........  $3.75
Foreign countries, per year .........—— $8.00
Foreign countries, six months .................. ...... $4.00

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

Dėl Italijos Karinių Atsiteisimų
Kada skaitome turčių spaudą, tai atrodo, kad per

eitame kare mūsų talkininkė buvo ne Tarybų Sąjunga, 
kuri išgelbėjo pasaulį nuo fašistų vergijos, bet Musso- 
linio Italija.

Mussolinio fašistų armijos nuteriojo ištisas šalis. 
Jos išvien su Hitlerio armijomis kariavo ir Tarybų Są
jungoj. Italijos fašistų armijos padarė Tarybų šaliai 
daugiau kaip $2,000,000,000 nuostolių, neskaitant žmo
nių, kurių šimtus tūkstančių italai fašistai nužudė!

Ministerių konferencijoj Paryžiuje Tarybų Sąjunga 
reikalauja tik $100,000,000 atlyginimo iš Italijos, tai yra, 
20 kartų mažiau, negu fašistai padarė nuostolių. Taip 
pat reikalauja $200,000,000 Jugoslavijai ir Graikijai, kur 
Italijos fašistai kelis kartus daugiau padarė nuostolių. 
Sulyg Molotovo dėsnių, Italija turi atmokėti per kelis 
metus fabrikų dirbiniais, taipgi perduodama savo karo 
fabrikus.

Prieš tai griežtai stoja Anglijos užsienio ministeris 
Mr. Bevinas ir Jungtinių Valstijų Sekretorius Mr. James 
Byrnes. Jie “gailis” Italijos. Jie sako, kad šalis “nu- 
teriota.” Bet kaip tada su šimtą kartų daugiau nute- 
riotais Tarybų Sąjungos plotais, su Jugoslavija ir Grai
kija? Juk ne tos šalys Italiją užpuolė, bet Italija užpuo
lė jas. Tiesa, tai atliko fašistų valdžia priešakyj su 
Mussoliniu, bet ar jau pamiršome, kad Romoj ir kitur 
masės tuos Mussolinio žygius sveikino? Reiškia, dalį at
sakomybės turi nešti ir Italijos žmonės, kurie ne vien 
nesukilo prieš fašistų režimą, bet net rėmė fašistų po
litiką.

Kita, pasigailėjimas Italijos iš Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų pusės yra tik gražūs žodžiai. Anglija ir Jung
tinės Valstijos laiko ItąJiįpįĮ milžinišką armiją, kurios 
užlaikymas, V. MolotovsPs^sako, Italijai daug daugiau 
atseina į metus, kaip Tarybų Sąjunga reikalauja iš Ita
lijos sau, Jugoslavijai ir Graikijai atlyginimo. Kam gi 
ta armija ten laikoma? Laikoma ne Italijos liaudies ir 
demokratijos naudai, bet palaikymui reakcijos. Britai 
atvirai palaiko antiliaudiškus monarchistus ir italų fa
šistus !

Dar daugiau. Kada Mr. Bevinas ir Mr. Byrnes 
reikalauja iš Tarybų Sąjungos, kad ji atsisakytų reika
lavusi iš Italijos atmokėjimo, tai tuo pačiu kartu jie 
sako, kad Italija turės atmokėti Anglijos ir kitų šalių 
kapitalistams už jų įdėlius Italijoj, kuriuos jie ten tu
rėjo, tai yra, už fabrikus ir šėrus industrijoj.

Sovietų Sąjunga ten neturi įdėlių, bet Britanijos 
kapitalistai daugiau reikalauja, negu Tarybų Sąjunga 
už karo nuostolius. Išeina, kad Mr. Bevinas ir Mr. Byr
nes gražiais žodžiais puošiasi gailėdami Italijos, bet ta 
“gailestis” kyla tik tada, kada atlyginimas reikalauja
mas Tarybų Sąjungai, Jugoslavijai ir Graikijai. Kitaip 
jie kalba, kada klausimas yra apie užlaikymą milžiniš
kos Anglijos armijos Italijoj ir anglų kapitalistų turtų.

Fašistų Ispanija ir Saugumo Taryba
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboj įnešė Lenkijos 

atstovas pasiūlymą, kad visos tautos nutrauktų ryšius su 
fašistų Ispanija, kuri rėmė Hitlerio ir Mussolinio karą.

Nors Tarybų Sąjungos ir Lenkijos atstovai reika
lavo tuojau imti žygių, bet angliškai kalbančiųjų impe
rialistų blokas nutarė “tyrinėti” ar apkaltinimai teisingi.

Laike to tyrinėjimo buvo įrodyta, kad Ispanijos im
perialistai, kaip 1914-1918 metais, taip ir 1939-1945 me
tais, tai yra, laike abiejų pasaulinių karų, rėmė Vokie
tijos imperialistus. Kad dabartinė Ispanijos fašistų vy- 

. riausybė, priešakyj su generolu Franko, kuri yra pa
statyta Mussolinio ir Hitlerio, rėmė Mussolinį ir Hitlerį, 
kad per Ispaniją buvo gabenami ginklai, amunicija ir 
karo reikmenys iš kitų šalių. Buvo įrodyta, kad kada 
Hitleris tapo sumuštas, tai Ispanijoj rado prieglaudą 
apie 100,000 aršiausių hitlerininkų, kad jie ten ruošia 
naują karą, daro bandymus pasigaminimui atominių 
bombų.

Net tokis anglų imperialistų atstovas, kaip Cadogan 
ir tai neturėjo drąsos užginčyti tų faktų. Bet jo 
pastangomis Saugumo Taryba siekė taip dalykus su
tvarkyti, kad Ispanijoj ir ant toliau viešpatautų fašis
tai. Jo šalininkai pasiūlė, kad perkelti šį klausimą į 
Jungtinių Tautų seimą apsvarstymui, kai seimas susi
rinks rugsėjo mėnesį. Gi ten vėl dalykas' būtų “tyrinė
jamas” ir stengiamasi jis užglostyti.

Tada Tarybų Sąjungos atstovas A. Gromyko pa
reikalavo, kad Saugumo Taryba tuojau atsišauktų į vi
sus Jungtinių Tautų narius, siūlant jiems nutraukti dip
lomatinius ryšius su fašistine Ispanijos vyriausybe. Tą 
pasiūlymą angliškai kalbančiųjų blokas atmetė. A. Gro
myko, pasinaudodamas Sovietų Sąjungos vetavimo .tei
sėmis, atmetė tyrimo komisijos pasiūlymą.

Šis jo žygis yra protestas prieš pataikavimą Is-

Rezoliucijos, Priimtos Lietuvių
D. Susivienijimo 7-tajame Seime

REZOLIUCIJA MŪSŲ VEIKIMO 
KLAUSIMU

LDS šeštasis Seimas, įvykęs Chicago j 1942 
metais, buvo pasibrėžęs vyriausiai darbuotis, 
kad juo daugiau prisidėti prie patriotinio ka
ro ir juo greičiau pergalę ant fašizmo ir im
perializmo pasiekti.

Tūkstantis LDS jaunuolių ir paaugusių sto
jo karinėn tarnybon. Visuose karo frontuose 
jie mušėsi narsiai, kaipo patyrę priešfašisti- 
niai kovotojai. 20 jų prarado savo gyvastis. 
Namų fronte LDS nariai taipgi dirbo, kiek ga
lėjo, kad tik daugiau prisidėti prie karo laimė
jimo. Jie dirbo karo įmonėse, pirko bonus, ėjo 
visokias kitas reikalingas pareigas. Visi mes 
dirbome vieno tikslo pasiekimui — fašizmo 
sunaikinimui.

Karui visuose frontuose pasibaigus didžia 
pergale, džiaugiamės, kad hitlerizmas ir japo
niškas imperializmas supliekti. Džiaugiamės, 
kad mūsų kariai grįžo ir grįžta namo ir imasi 
civilio darbo.

Bet mūsų visą džiaugsmą žymiai atmiešia 
naujos reakcinės užmačios savame krašte ir 
užsienyje. Atrodo dabar, kad mirusio prezi
dento Roosevelto žadėta pastovi taika ir ger- 
būviškas gyvenimas stovi taip toli, kad ir su 
geriausiais žiūronais negalima įmatyti.

Dar neužgydytos antrojo pasaulinio karo 
žaizdos, o Amerikos ir Britanijos reakcionie
riai energingai dirba, kad suruošti trečiąjį pa
saulinį karą. Viršlaikius jie dirba tam, kad 
sudaužyti patriotiniame kare sucimentuotą 
Jungtinių Valstijų, Sovietų Sąjungos ir Bri
tanijos vienybę. Jie visur kursto žmones 
prieš Sovietų Sąjungą ir rytinės Europos de
mokratines tautas. Jie viską daro, kad išgel
bėti karo frontuose sudaužytą fašizmą, kurį 
galėtų tada panaudoti kovose prieš demokra
tinę liaudį.

Reakcionieriai deda visas pastangas sudau
žyti darbininkų unijas, pabloginti darbo sąly
gas, pabranginti gyvenimo reikmenų kainas. 
Karo metu laimėti demokratiniai įstatymai 
dabar bandoma sunaikinti.

Tokia padėtis, suprantama, sudaro didelį 
pavojų mūsų kraštui, ir visam demokratiniam 
pasauliui. Tai reakcinė akcija, vedanti pasau
lį prie naujų žudynių.

Prieš tokį veikimą pieš turime griežtai ko
voti.

Taikos laimėjimui konferencija, įvykusi ba
landžio 5-8, Washington, D. C., sudarė tinka
mą programą kovai už liaudišką taiką, už de- į 
mokratiją.

Kad naujo karo pavojų prašalinti ii- kad 
pastovią taiką laimėti, mums reikia aktyviai 
dalyvauti bendrai su kitomis organizacijomis 
tame veikime, kuris vaidina tame darbe svar
bų vaidmenį.

Dabartinės kovos už OPA palaikymą, už 
Wagner - Murray - Dingell sveikatos bilių, už 
tai, kad pagerinus darbo žmonių būvį yra mū
sų kovos, kurios paliečia visus LDS narius.

Juodieji fašizmo debesys, kurie bando už
dengti skaisčią taikos saulę, turi būt antifašis
tinių jėgų išsklaidyti.

Pastovį taika galima įsteigti ir palaikyti 
tik tada, kai Jungtinės Valstijos ir Britanija 
atsisakys nuo imperialistinių siekių ir atsteigs 
“trijų didžiųjų” karo metu susidariusią drau
gišką vienybę. Reikia grįžti prie rooseveltinių 
gairių ir tradicijų.

Lenkdami galvas prieš tuos, kurie paaukojo 
savo gyvastis patriotiniame kare prieš fašiz
mą, pagerbdami karo tarnyboj žuvusius LDS 
karius, taipgi pagerbdami visus tuos, kurie 
kuo nors prisidėjo prie prieš fašistinio karo 
laimėjimo, kartu mes smerkiame tuos, kurie 
kursto naują karą prieš Sovietų Sąjungą ir 
kitus demokratinius kraštus.

Mūsų kovotojų pralietas kraujas negali būt 
veltui pralietas. Jie kovojo, kad pasauly pra
žydėtų pastovi taika ir kad paprastiems viso 
pasaulio žmonėms būtų užtikrinta gerbūviška 
ateitis.

Visi turime daug smargiau darbuotis, kad 
išbudavoti daug didesnį mūsų Susivienijimą, 
kuris nuo pat susiorganizavimo kovojo ir te
bekovoja prieš fašizmą ir visokią reakciją.

LDS AUGINIMO REIKALU
Mūsų Susivienijimas šiais metais jau 16 

metų amžiaus. Tąi dar jauna organizacija, 
bet savo tvirtumu pralenkia visas lietuvių fra- 
ternaleš organizacijas.

Per tą trumpą laikotarpį LDS padarė dide
lę pažangą visose savo darbo srityse. Nei vie
na lietuvių draugija negali susilyginti tokiu 
sparčiu augimu, kokį padarė mūsų Susivieni
jimas.

Nuo 6-tojo Seimo, kuris įvyko Chicago j 
1942 metais, tačiau, mes nebepadarėme tokios 
pažangos LDS budavojime, kokią pirmiau esa
me darę. O tai todėl, kad karo sąlygos nebuvo 
tam prielankios. Apie tūkstantis LDS narių 
buvo karo tarnyboj, keli tūkstančiai dirbo il
gas valandas karinėse įmonėse. LDS reika
lams todėl mažai beliko laiko.

Dabar, pasiekę pilną pergalę ant fašizmo 
karo frontuose, vėl turime visi įsitraukti į 
plati! LDS būdavojimo'darbą, kad to darbo 
pasėkoje LDS išaugtų į didžiausią fraternalę 
lietuvių organizaciją.

Kad tą pasiekti, turime štai ką atlikti:
1. Per sekamus du metus, iki 8-to Seimo, tu

rime įrašyti
2. Centras 

mą planą.
3. Turime 

kimą, ypač tarp* čiagimių lietuvių, kad juodau- 
giausia tokių įrašyti į Susivienijimą.

4. LDS Centro veikėjai turėtų tankiau lan
kytis įvairiose kolonijose, kad sustiprinus, kul
to reikia, LDS sąjūdį.

5. Reikia išleisti informacinių apie LDS la
pelių lietuvių ir anglų kalba.

6. Apie LDS daugiau informacijų patiekti 
pažangiojoj mūsų spaudoj.

Seimas kviečia visus narius stoti naujų na
rių įrašymo darban, nes tik visiems bendrai 
dirbant pasibrėžtas tikslas bus galima pasiek
ti : LDS išauginti į didžiausią fraternalę lietu
vių organizaciją.

Seimas išreiškia širdingą padėką visiems 
LDS vajininkams ir veikėjams, kurie nenuils
tančiai darbuojasi tam, kad mūsų Susivieniji
mas augtų ir gražiai bujotų. Seimas tikisi, kad 
ir toliau tie LDS veteranai nenuilstančiai dar
buosis.
Už PARAMĄ LIETUVOS LIAUDŽIAI

Lietuvių Darbininkų SusiVįenijimo nariams 
negali nerūpėti, kas ir kaip vyksta senojoj 
gimtinėj Lietuvoj. Amerikos lietuviai, teikda
mi gausią paramą Lietuvos žmonėms, įrodė, 
kad jie ne’ žodžiais, bet konkrečiu darbu remia 
savo viengenčius Lietuvoj. Tą ypač įrodė nepa
prastas duosnumas, sukeliant tokią stambią 

: pinigų sumą įruošimui Medikalio Instituto 
Vilniuje. LDS kuopos ir nariai veikliai daly- 
,vavo tame humanitariniame vajuj.

Nustatymas tampresnių kultūrinių ir tau
tinių santykių su Tarybų Lietuvos visuomene 
yra itin pageidaujamas. Kas padaryta tuo at
veju, teigiamai paveikia abipusį kultūrinį ben
dradarbiavimą.

Pranešimai apie kultūrinį ių ekonominį pro
gresą Lietuvoj džiuginą Amerikos lietuvius, 
nes vis labiau ir labiau įtikina mūsų išeiviją, 
kad lietuvių tautai užtikrinta laisvo ir savai
mingo gyvenimo sąlygos.

LDS Septintasis Seimai kviečia visus orga
nizacijos narius dar labiąų sustiprinti teiki
mą paramos Lietuvos žmonėms.

bent 2000 naujų narių.
turi išdirbti naujam vajui tinka-

praplėsti ir išbudavoti platų vei-

buvo metai didelių 
ir stiprėjimo mūsų

visuomet kupinas
tinkamai vairavo

NUOŠIRDI PADĖKA ROJUI MIZARAI
Per daugelį metų Rojus Mizara ėjo atsako- 

mingas pareigas prezidento Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo. Tai 
rūpesčių, metai brendimo 
didžios organizacijos.

Sumanus ir energiškas, 
iniciatyvos, Rojus Mizara
Lietuvių Darbininkų Susivienijimą, telkdamas 
bendram darbui visus darbščiuosius LDS na
rius.

Šis Seimas taria savo buvusiam prezidentui: 
Ačiū Jums už viską, ką nu veikėt Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo labui ir gerovei. Mes 
žinom, kad ir ateityje Jūs nebūsite skūpus su 
draugiškais ir,naudingais patarimais. Jūs esa
te tas darbščiausias veikėjas, kuriuo mūsų 
LDS gali ir privalo didžiuotis.

Brooklyn, Conn.
Mirė Walteris Skipitis — 

Atsišaukite Giminės
Gegužės 17 d., 1946 metais, 

staigiai mirė Walteris Skipi
tis, Lietuvių Literatūros Drau
gijos 
Day 
nam,

Jis
gan. nar.

216 kuopos nayys. Mirė 
Kimbel ligoninėje, Put- 
Conn.
buvo nuoširdus mūsų or- 

dienraščio Laisvės
skaitytojas, gausia! aukodavo

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

TTNWITTINGLY OR KNOW-
INGLY, Representative 

Thomas D’Alesandro of Mary
land has thrown open the pages 
of the Congressional Record to 
former Lithuanian Nazi colla
borators. It may have been 
with the best of intentions that 
on May 10, 1946 he inserted a 
so-called “Appeal by Lithua
nian Political Prisoners, Vic
tims of Nazi Terror” in the 
Congressional Record. Perhaps 
the Congressman had no reason 
to suspect any of the five per
sons who signed the appeal in 
the name of a so-called “Central 
Committee of Lithuanian Poli
tical Prisoners.” If this was the 
case then the Congressman has 
been a victim of a gigantic 
hoax.

If, on the other hand, Cong
ressman D’Alesandro was fa
miliar with the source of the 
material he read into the Con
gressional 
American 
victim of

Record, then the 
public will be the 

a monstrous fraud.
—o—

terror, is ob- 
save former 
collaborators 
they rightly

which

in this country during the war.

But if Yla has no right to 
claim the title of a “victim of 
Nazi terror,” J. Butėnas' has 
even less right. The latter was 
the editor of the Nazi newspa
per “Į Laisve.” Here is a quo
tation from the March 19, 1943 
edition of “I Laisve” which 
proves how much a “victim of 
Nazi terror” J. Butėnas is:

“We want to live in peace 
with the Germans and to colla
borate with them. We shall give 
them food and clothing and 
will not ask what they will give 
us in return.”

But in 1946 collaborator Bu
tėnas wraps about himself the 
mantle of a “victim of Nazi 
terror.”

Butėnas’ “I Laisve” carried 
other literary gems, not usually 
written by .“victims of Nazi 
terror.” Here are but a few:

“We greeted the 
expressing our 
wards them 
them assistance 
food.”

This doesn’t 
“victim of Nazi

—o—,
But somemore—
“Settlement of the Klaipeda 

problem in the spirit of the 
wishes of the fuehrer,” and:

“The honorable army of 
great Germany.”

The people of Lithuania are 
well familiar with the bloody 
deeds of “the honorable army 
of great Germany.” Thousands 
of families mourn- the loss of 
of members of their household 
who were slaughtered by that 
“honorable Army” and by col
laborators of the stripe of Bu
tėnas.

Germans, 
sympathy to- 

and rendering 
in men and

%ound like a 
terror.”

Lietuvos žmonių pagalbai. Mi
rė nepalikdamas testamento, 
tai tuojau kunigai pasiėmė jo 
kūną ir su didelėmis religiji- 
nėmis apeigomis laidojo, nes 
žinojo, kad miręs mūsų drau
gas paliko daug turto.

Jis sakė, kad Ch’icagos 
mieste gyvena jo pusbrolis. 25 
metai atgal jis patsai ten gy
veno. Todėl darome šį prane
šimą ir raginame Walterio 
Skipičio pusbrolį bei kitus gi-
mines atsiliepti. Reikia pasirū

panijos fašistų vyriausybei ir bandymą nubaltinti ją. 
Jis paakstins' demokratines valstybes ir demokratinius 
žmones prie kovoms prieš fašistų organizuojamą naują 
karą ir tuos, kas Ašistams ir imperialistams pataikaują.

pinti, 
tektų 
galite 
torių:

kad velionio turtas ne
svetimiems. Atsišaukti 
ir į LLD 216 k p. skre-

F. Kazeliunas, 
Box 24, 
Brooklyn, Conn.

Mes bandysime padėti tame 
reikale. Blogai, kad dažnai 
turtingi mūsų draugai nepasi
rūpina pagaminti testamentą, 
kas suteiktų progą jų drau-

ir taip sutvarkyti 
1 jis nepatektų j 
įsitikinimo žmonių 

bendro

įsitikininį 
turtą, , 
priešingo
rąnkas, kurie nieko
neturi su velioniu.

The appeal, which pleads for 
“victims” of Nazi 
viously a plea to 
Lithuanian Nazi 
from punishment
deserve. It is a cunning, camo
flage for war criminals and 
open collaborators. This is ap
parent from the names of the 
signers. Two of the five names 
affixed to the “appeal
is now in the Congressional re
cord are of persons who were 
publicly announced as collabo
rating with the Germans. Con
sequently their appeal as “Na
zi victims” is a complete sham. 
They are Stasys Yla and J. 
(Julius) Butėnas. 

—o—
To put the record straight, 

Congressman D’Alesandro 
should, if he doesn’t already, 
know the pedigree of these two 
signers. For example, the Con
gressman should know that Sta
sys Yla was once vice-secreta
ry of the German sponsored
Lithuanian Citizens League in gressman allowed himself to be 
Berlin. The Congressman has duped, then he has been guilty 
a right to know that Yla was of the grossest carelessness. If 
associated with Pranas Ance- he lias knowingly introduced a 
vicius, treasurer of the Lithua-. Nazi collaborationist appeal in- 
nian Citizens League. Ancevi- to
cius was a paid Nazi propagan- then he is unworthy of his of- 
dist who cabled propaganda to fice in the legislative bodies of 
certain Lithuanian newspapers; our Congress.

..i Or-
We wonder if. Congressman 

D’Alesandro was aware of 
these facts when he dishonored 
the Congressional Record by 
inserting an appeal cooked in 
the cauldron of Nazi collabora
tors. If, by oversight, the Con-

the Congressional record,

Ignalinos Valsčiaus
Komunistai Tarėsi

Vilnius.— Apie įvykstan
tį rinkiminį susirinkimą 
Švenčionių apskrities Igna
linos valsčiaus pirminės 
partinės organizacijos na
riams buvo pranešta prieš
5 dienas. Per tą laiką kiek
vienas komunistas galėjo 
susirinkimui gerai pasi
rengti. Todėl susirinkimas 
praėjo įdomiai, aktyviai.

A t a s k aitinį pranešimą 
padarė valsčiaus pirminės 
partinės organizacijos se
kretorius drg. Kodoba. Jis 
išnagrinėjo partinės orga
nizacijos darbą rinkimų j 
TSRS Aukščiausiąją Tary
bą metu, kurio pasėkoje 
i99.8 nuoš. valsčiaus gyven
tojų dalyvavo rinkimuose,
6 geriausieji valsčiaus ak
tyvistai stojo kandidatais į 
partijos narius. Jų tarpe 
yra valsčiaus žemės komisi
jos pirmininkas drgJSpor- 
nys, buvęs kumetis drg. 
Savickas ir kiti.

Tačiau partinės organi
zacijos darbe yra ir esmi-

masinis darbas dažniausia 
a p s i r i b oja tik valsčiaus 
centru, nesiekdamas apy
linkių. Agitatorių kolekty
vo darbas netikrinamas. .Ne

visi komunistai vykdo par
tinius uždavinius, . ir yra 
partinės drausmės laužymo 
a t s i t i kimų. Komunistai 
silpnai kelia savo politinį 
lygį.

Diskusijose dalyvavo 8 
žmonės. Drg. Spornys 
kritikavo sekretorių už tai, 
kad partinė organizacija 
nepakankamai kovoja dėl 
gero pasirengimo pavasario 
sėjai. Valsčiuje yra 191 
valstietis, neturintis arklių, 
tačiau maža padaryta, kad 
jų žemė būtų apdirbta. Drg. 
Rasteninas pažymėjo, kad 
partinė organizacija silpnai 
vadovavo miškų ruošai. 
Komunistai nurodė, kad 
dabar iškyla nauji svarbūs 
uždaviniai. Reikia supa
žindinti kiekvieną valstietį 
su TSRS Aukščiausios Ta
rybos priimtu įstatymu dėl 
ketvirtojo penkmečio plano. 
Visų komunistų jėgos turi 
būti nukreiptos penkmečio 
plano vykdymo linkme.

Visapusiškai išnagrinėję
savo pirmines partines or
ganizacijos darbą ir iškėlę 
buvusius trūkumus, komu
nistai priėmė darbui page
rinti rezoliuciją.

D. Karpus.
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Chicagos Žinios
Siuvėjų Darbo Sezonas įsisiū
bavo, bet Trūksta Darbininkų

šiuo kartu prie siuvimo vy
riškų drabužių jaučiama sto
ka darbininkų. Tas trūkumas 
paliečia ne tik Chicagą, bet ir 
visą plačią Ameriką. Kad tą 
trūkumą atpildžius, darbda
viai kreipėsi j valdžios tam 
tikras įstaigas, kad išrišus tą 
darbininkų trūkumo proble
mą.

Veik kiekviena siuvėjų fir
ma pradėjo mokyti naujas 
darbo spėkas. Daugiausia pri
imama iš karo tarnybos grį
žusius vyrus. Štai, kaip tie 
darbininkai gaunami. Valdžia 
sutiko mokėti naujiems darbi- 
ninkams-veteranams po 35c į 
valandą, o firmos moka po 
75c. Reiškia, pradinis darbi
ninkas gauna į valandą $1.10. 
Tie nauji darbininkai dirba 
nuo valandų. Išdirbę tris mė
nesius jie turi pradėti dirbti 
nuo gabalų, kaip kad dirba 
seni darbininkai. Bet tie nau
ji darbininkai, kuomet tini 
dirbti lygiai su senais ir gau
na mokestį nuo gabalų, tai jų 
alga nupuola nuo $44 iki $25, 
o kartais dar žemiau. Tada jie 
būna priversti palikti siuvėjų 
darbą ir jieškoti naujo užsi
ėmimo.

Kaip mums, siuvėjams, išro
do, tai Amerikoje gimę vyrai 
ir merginos visai nepaiso siu
vėjų darbo. Gal todėl, kad jis 
yra skubus ir reikalaujantis 
didelio nervų įtempimo. Be to, 
pats uždarbis, palyginamai su 
kitų industrijų darbininkų už
darbiu, yra menkas.

Hart, Shafner & Marx Co. 
daugiausia užsiima mokinimu 
prosytojų. Pagal pranešimą 
J. Ch., tai iš 108 mokinių, 
kurie buvo net valdžios ap
mokami, pasiliko tik 11 dirbti.

Kiek teko prisižiūrėti, tai 
daugumoje tie nauji darbinin
kai yra italų tautybės, gal to
dėl, kad dirbtuvėje prižiūrė
tojai daugumoje yra italai.

Valdžia įsteigė mokyklą, 
kurioje mokina karo vetera
nus siuvimo amato. Toji mo
kykla randasi ant Harrison ir 
Tripp St. šioje mokykloje 
pralavina mokinius ir vėliau 
juos siunčia į dirbtuves. Keis
čiausia tai tas, kad ir iš tos 
mokyklos atleisti nauji darbi
ninkai, padirbę keletą savai
čių, meta darbą.

šiame sezone siuvėjai galė
tų nemažai uždirbti pinigų, 
bet kompanija moka taip su
tvarkyti, kad darbininkai ne
galėtų daug uždirbti. Tačiau 
tą visą bandoma primesti uni
jai. Keisčiausia man buvo tas, 
kai sutikau unijos biznio agen
tą ir besikalbant apie uždar
bį štai ką jis man pasakė:

“Kriaučių unija yra taip 
pažabojusi savo darbininkus, 
kaip arklį, kad pertoli nepa
bėgtų.“

Reiškia, jis kalba, kad uni
ja kalta už žemą mokestį, o 
ne kompanija, kas yra netie
sa.

Mano asmeninė mintis ta, 
kad darbininkai dalinai irgi 
kalti tūlais atvejais. Ir štai 
dėl ko. Mes turime uniją, jos 
priešakyje stovi tokie žmonės, 
kaip minėtas biznio agentas, 
kuris pats kalba prieš uniją. 
Todėl jie ten* būna, kad dar
bininkai neateina į unijos su
sirinkimus ir nediskusuoja sa
vo problemų. Jei darbininkai 
lankytųsi į mitingus ir apdis- 
kusuotų visus juos liečiančius 
reikalu^, tai unijos vadai ki
taip darytų. Arba būtų padėti 
vadovybėje tokie žmonės, ku
riems 
lai ir 
mo.

rūpi darbininkų reika- 
pagerinimas jų gyveni-

Joseph Dulkstis.

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)

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečias Puslapis

DIENRAŠČIO

BROOKLYN, N. Y
Piknikas įvyks šventėje

Fourth of July
(Liepos 4-tą Dieną)

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., L. L, N. Y

c

PUIKI DAINŲ PROGRAMA Gražią Dainų Programą duos

Sietyno Choras, iš Newark, N. J
vadovaujamas Walter Žuko

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMSPiknikas prasidės 2-rą vai. dieną

PAVIDISRADIO ORCHESTRA
GROS ŠOKIAMS

ii

fe.

v

Bukime pasiruošę

Piknikas įvyks Sekmadienį

Birželio 30 June

Pirmyn Choras iš Great Neck,
vadovaujamas Almos Kasmočiutės

Brooklyn© Aido Choras
vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus

Aido Vyry Choras
vadovaujamas Prano Pakalniškio

AISVES

juose dalyvauf

MAYNARD, MASS

VOSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASSACHUSETTS

Montello Liuosyhės Choras
vadovaujamas Edwardo Sugario

Norwood© Vyry Choras
vadovaujamas Olgos Zarubaitės

Trio: Dzūkas, Žemaitis ir Zanavykas -- Peter 
Shimonis, Alekas Vasiliauskas ir Stanley Pauža.

Rojus Mizara, Laisvės Red.
sakys prakalbą svarbiais dienos klausimais

Piknikas prasidės tuojau po piety 
ir tęsis iki vėlumos

Gėrimy ir Walcpy
Rengėjai pasirūpins užtenkamai.

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus. Naudokitės dovanų proga prie įžangos
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Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybij 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Diena graži, nors gana šalta. Daugiau dėmesio 
kreipiu į Vilniaus apylinkės gamta. O ji be galo graži, 
kad ir žiemą. Visa apylinke kalnuota. Ją puošia pušy
nėliai. Sako, vasarą būna nepaprastų vaizdų.

O kelias šiurkštus. Mat, buvo atleista, buvo suši
lę. Dabar purvas sušalęs. Mašina ne be jauna, krato
si ir barška. Laimė, kad porai sykių sudundėjus apa
čioj mašinos, sustojome, radome akumuliatorių (bate
riją) pusiau “pasikorusį.” Galėjo iškristi ir sutrupėti į 
kąsnelius. Būtumėme užkliuvę tarpe Vilniaus ir Kauno. 
O čia juk ne Amerika, kas beveik mylia stoties nerasi 
ir akumuliatoriaus negausi.

Berods dar niekur neminėjau, kad šiapus Kauno 
randasi miestelis Rumšiškiai. Jo beveik visiškai nebe
likę. Vokiečiai sugriovė.

O koks negražus šiuo laiku tas garsusis Nemunas! 
Tos didžiulės lytys susikibusios, pasikorusios viena ant 
kitos, suvirtusios visaip—“kur ranka, kur koja,” kitos 
“išlipusios” ant kranto, galvas pakėlusios laiko ir žiūri 
į tave. Ant Nemuno viršaus ne vienos pėdos nerastum 
lygios! Niekada savo gyvenime nebuvau matęs tokio 
sunegražinto upės paviršio.

Kas bus, kai pavasario saulė pradės šildyti, kai šis 
Nemunas patvins! Kauniečiai apie tai smarkiai kalbasi. 
Sakoma, kad ledas taip susigrūdęs, jog beveik siekia 
dugną. Kai vanduo pakils, kai viršuje ledo pradės ga
linga srovė veržtis linkui jūros, pridarys daug žalos! 
Bijoma, kad visi tiltai bus nunešti. O tai būtų baisus 
nuostolis jau ir taip begailestingai sugriautam kraštui!

Su didžiausiu susirūpinimu kalba Kauno miesto ma
joras Krestinas.

Vakare operos teatre masinis susirinkimas pami
nėjimui vienų metų sukakties nuo galutinio Lietuvos iš
laisvinimo iš vokiečių okupacijos. Dalyvavau ir aš. An
tanas Sniečkus padarė platų pranešimą. Jo pranešimą 
žmonės atydžiai išklausė. Perstatė ir mane tarti žodį.

Svarbi sukaktis. Lietuvos liaudis tebėra suvargus 
ir tebekenčia karo žaizdas. Bet per tuos metus jau daug 
kas padaryta. Visur matosi kėlimosi iš griuvėsių ženk
lai.

Operos artistai davė šaunią meninę programą. Da
lyvavo Mažeika, Gutauskas, Vaitkutė, Mockevičius ir ki
ti; iš baleto—Sabaliąuskaitė, Jovaišytė, Sventickaitė. Or
kestrą pasikeisdami dirigavo Tallat-Kelpša ir Pakalnis.

Tallat-Kelpša jau pagyvenęs žmogus. Bet jis publi
kai puikiai žinomas ir populiarus.

Pakalnis dar jaunas vyras, taipgi žymus muzikas.
Beje, susirinkimas priėmė sveikinimą Amerikos lie

tuviams. Lietuvos žmonės nori dalintis su Amerikos 
lietuviais Lietuvos išlaisvinimo džiaugsmu. Jie 'dėkavo- 
ja savo broliams amerikiečiams už nepamiršimą jų jųjų 
sunkiausiose gyvenimo valandose. Jie trokšta su jais 
visuomet artimai ir šiltai bendradarbiauti.
Sausio 29

Šiandien turime pasiekti Dotnuvą, kuri randasi už 
dvidesėtkio kilometrų už Kėdainių, tačiau dar susitarė
me aplankyti Kauno mergaičių 2-ąją gimnaziją.

Susipažinau su Jonu Ruzgą, senu veikėju, Kauno 
miesto švietimo reikalų vedėju ir visos eilės vadovėlių 
autoriumi. Jis paaiškino švietimo reikalų padėtį.

Minėtoji gimnazija turi patalpas buvusiuose Lietu
-vos Seimo rūmuose. Ruzgą parodė tuos kambarius, ku

riuose socialdemokratai, liaudininkai ir krikščionys de
mokratai laikydavo kokusinius susirinkimus. Tie pa
statai Seimo rūmam tarnavo tiktai iki 1927. Po to jie 
buvo paversti į gimnazijos patalpas. Karui užėjus ir 
vokiečiams užviešpatavus, gimnazija buvo panaikinta ir 
Įsteigta kareivinė! Kai Raudonoji Armija išvijo vokie
čius iš Kauno ir atsisteigė tarybinė santvarka, vėl tuo
jau buvo įkurta gimnazija, kuri šiandien visam Kaune 
yra didžiausia. Ją lanko 860 mokinių. Turi 22 klases, 
kai kurios yra perdidelės. Gimnazijos direktore yra 
kukli, darbšti Juzė Kudirkaitė.

Kai išgirdo, kad gimnaziją aplanko Amerikos lietu
vių atstovas, sujudo visi mokiniai ir mokytojai. Aplan
kiau keletą klasių laike pamokų, kad susipažinti su mo- 

k kymo metodomis. Paskui visi mokiniai ir mokytojai su- 
\sirinko į salę. Niekados savo gyvenime nebuvau ma- 
Įtęs tokio didelio jaunų mergaičių susirinkimo! Su ne- 
1 paprasta atyda jos išklausė mano sveikinimus ir keletą 
įžodžių apie Amerikos lietuvių jaunimą. Grakšti, gabi, 

^.Igraži Augustino Griciaus, rašytojo ir veikėjo, dukrelė 
vardu gimnazijos mokinių pasveikino jūsų atstovą. Pas- 

' kui visa salė užtraukėme “Ant Kalno Karklai Siūbavo,” 
“Lietuva, Tėvyne Mūsų” ir dar porą dainelių. Graži, 
trumpa programa pasibaigė. Pakilusiu ūpu, perpildytas 
šiltais jausmais atsisveikinau su mokiniais ir mokytojais.

Lietuvos Žemės Ūkio Akademiją Dotnuvoje užklu
pome iš netyčių, iš anksto jiems nepranešę. Akademijos 
rektoriui prof. Mickiui buvau sakęs laike Lietuvos že
mės Ūkio Specialistų Suvažiavimo, kad važiuodamas 
Klaipėdon, stengsiuosi sustoti Dotnuvoje, bet negalėjau 
nustatyti dienos. Jie tikėjosi, kad jie nebus suvilti, bet 

. nežinojo, kada juos atlankysiu.
Paties Mickio neradome, jis buvo Akademijos rei

kalais išvažiavęs į Kauną. Mat, dalis Akademijos iš
kelta Kaunan—apie 300 studentų Kaune, o apie 180 Dot
nuvoje. Taip pat neradau akademiko prof. Kriščiūno. 
Kadangi jis yra kandidatu į Tarybų Sąjungos Aukščiau

siąja Tarybą, tai buvo išvykęs rinkiminės agitacijos rei
kalais.

Pirmutinį susitikome akademijos ūkio reikalų pro
rektorių Viktorą Juozapavičių. Jis paaiškino situaciją, 
džiaugėsi atsilankymu ir nuvedė į prof. Kriščiūno na-

LTSR Dailininkų
Sąjungos Parodėlė

✓ 
niaus Uoginto, Jono Vilin- 
so, Petrulio, Jono Merga- 
šilskio ir Bronės Mingailai- 
tės paveikslai.

S. Erškėtis.

tus

Dotnuvos žemės Ūkio Akademijos sugriautas pa
statas.

mus. Gražiai ir draugiškai pasitiko darbščioji Kriščiū- 
nienė. j <

Susitarėme, kad studentai ir profesoriai susirinks 
5 vai. vakare. Ten su jais visais galėsiu susitikti, su
sipažinti ir jiems padaryti pranešimą. Bet dar randasi 
gera valanda laiko. Pasiūlymas bei prašymas yra ap
lankyti jųjų gimnaziją.

Gimnazija randasi kiek atstui nuo Akademijos rū
mų laikinose patalpose, šiaip taip įsteigtose, kad vaikus 
būtų kur apmokyti. Gimnazijos direktoriumi yra To
mas Černeckis, dar jauno amžiaus vyras. Gimnazija 
susideda iš penkių klasių ir turi 172 mokinius. Mokinių 
sudėtis mišri—pusė berniukų, pusė mergaičių. Juos 
moko 11 mokytojų.

Visa gimnazija susirinko į saliūkę. Nei mokytojai, 
nei mokiniai nesitikėjo, kad juos aplankys Amerikos 
lietuvių atstovas. Viskas atsitiko beveik akimirkoje. 
Pasikalbėjome, pasidžiaugėme, padainavome ir išsiskirs
tėme.

Mūsų planas tą pačią dieną pasiekti Šiaulius suiro. 
Nusitarta nakvoti Dotnuvoje.

Daug geriau, turėsiu daugiau laiko.
Iš gimnazijos sugrįžę radome Kriščiūnienės paruoš- 
didelius, skanius pietus.
Gal čia bus no pro šalį tarti žodį kitą apie pačią Dot

nuvą. Dar man Amerikoje esant girdėjau apie baisų 
Dotnuvos sugriovimą, bet sunku buvo įsivaizduoti tik
rąjį jos sunaikinimą. Kokios čia būta didelės, gražios, 
ant lygių laukų ir gražiam miškelyje mokslo įstaigos, 
įsteigtos dar anais senais carų viešpatavimo laikais! O 
kas dabar belikę! Pikta, klaiku, baisu žiūrėti. Anot 
vieno profesoriaus, nuostolių čia niekas negalės apskai
čiuoti.

Viliugingasis, piktasis priešas dar štai kokį šposą 
tai mokyklai iškirto. Jis buvęs pažadėjęs, kad paties 
didžiausio ir pagrindinio pastato, kuris guli parke, to
lokai nuo kelio, nesprogdinsiąs. Nu, ir Dotnuvos pro
fesoriai naiviškai jam patikėjo. Kaip bematant, girdi, 
visa didžiulė mokyklos aparatūra buvo sunešta į tą pa
statą. Dar daugiau, beveik visi profesoriai ir savo daug 
asmeniškų gerybių ten sugabeno. Kiekvienas kambarys 
ir visi skiepai buvę iki lubų prikrauti tų gerybių.

Šiandien profesoriai patys trauko pečiais ir negali 
patys suprasti, kur jų buvo protas pasitikėti vokiečiu!

Kaip tik į šitą pastatą, girdi, priešas sunešė dau
giausia sprogstamosios medžiagos ir surito daugiausia 
bačkų benzino. Akimirkoje beliko tiktai griuvėsiai, tik
tai šaunių mūrų grobiai! Verkėme, girdi, profesoriai, 
verkė studentai, kai šitas pastatas griuvo ir degė. Tar
tum mūsų širdys būtų buvę plėšiamos iš krūtinių.

Dotnuvos žemės ūkio Akademijos sugriautas pa
statas.

griauti, arba taip apgriauti, kad jų atstatymas 
toks įiats darbas, kaip ir naujų pastatymas, 
tvartų dauguma išlikę čieli.

Dabar dar tebėra smarkiai diskusuojamas klausi
mas, ką daryti su žemės Ūkio Akademija: bandyt ją 
čia atstatyti, ar perkelti į Kauną? Pirmasis kursas, 
skaitlingiausias, 300 studentų, dėl čia patalpų stokos, 
jau iškeltas į Kauną. Nuomonė linksta ton pusėn, kad 
visą akademija palaipsniui turėtų būti perkelta Kaunan. 
Čia jos atstatymas per daug kaštuotų. Antra, perdaug 
atstui nuo didmiesčio. Gi prie Kauno žemės esą, ne
sunku būtų, keletą šimtų hektarų pavesti akademijai. 
Kaune daug parankiau su patalpomis. Čionai galėtų pa
likti tiktai didžiulis valstybinis ūkis.

(Daugiau bus)

Vilnius. — Išstatytuose 
paveiksluose pasireiškia ne
tolimos praeities ir dabar
tinio gyvenimo momentai. 
Parodos dalyvių tarpe ma
tyti gana aktyvių ir pri
brendusių menininkų ir to
kių, kurie dar ieško kelių, 
kurie dar nesurado tinka
mo žanro ir formos išreikš
ti savo emocijoms ir pergy
venimams. Kupini išraiš
kos yra Vytauto Jurkūno 
paveikslai, kuriuose vaiz
duojamas hitlerininkų žiau
rumas. Ypatingai ekspre
syvus jo paveikslas “Vokie
čių katorgoj.”

Savotiškiausią įspūdį da
ro Eugenija Jurkūnienė. 
Tai menininkė, kuri ne tik 
rado savo formą ir žanrą, 
bet turi ir savo problemų 
ir reiškinių interpretaciją. 
Ji — peizažiste. Ypatingai 
savotiška jos “Sekmadienio 
talka Vilniuje.” Net jos 
“Skalbėja” atrodo kaip žy
dinčio peizažo etiudas. Jos 
“Saulėta diena” žavi akį sa
vo skaisčia šviesa.

Jono Kuzmickio iliustra
cijos Salomėjos Nėries “Eg
lė žalčių karalienė” daro la
bai rimtą įspūdį. Jose aiš
kus šviesos ir šešėlių kon
trastas.

Vaineikytė Liuda daly
vauja su vienu paveikslu 
“Margiai.” Šis mėginimas 
—gana vykęs. Pageidauti
na, kad menininkė nesusto
dama prie etiudo, vėl su
grįžtų prie lietuviškos he
roikos temų.

Irena Trečiokaitė - Že- 
benkienė dalyvauja su 5 pa
veikslais, kiekvienas iš jų 
priklauso kitai tapybos sri
čiai: piešinys, ofortas, pei
zažas, portretas, nature 
morte. Menininkė Trečio
kaitė pilna meniškų ieškoji
mu.

Parodoje matoma dar iš
tisa eilė menininkų paveik
slų, kaip Petro Sergevi- 
čiaus, kuris daro visai pri- 
brendusio portretisto įspū
dį. Ypač yra pavykęs por
tretas Nr. 23.

Urbanavičiūtės - Sulevi- 
čienės eskizas “Pajūrėj” — 
dekoratyvinis reljefas rodo 
kolorito nujautimą. Vy
tauto Markevičiaus “Žie
mos peizažas” — gyvas, 
pilnas šviesių spalvų.

Neblogą įspūdį daro taip 
pat Vytauto Palaimos, 
Eduardo Navickio, Bro-

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
ARTHRITIS 

REUMATIZMO
jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU-Jeigu

DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO. SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS, PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėSų jums. Ne- 
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą Ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat ||
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn----- ---------- i

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.

ATEIKTTE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

paveiks-

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus
lūs ir krajavjus 
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, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-^342

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTART 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisni uotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN !
(RAMANAUSKAS) *J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964

Visi gerieji akademijos pastatai arba visiškai su- 
beveik 
Tiktai Liūdčsio valandoj kreip- • 

kites prie manęs (Leną e 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- J 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis * 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St •
PHILADELPHIA, PA. •

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.

Laidotuvių
Direktorius

Telefonas Poplar 4110
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J. Paleckis

TARYBŲ LIETUVOS PREZIDENTAS JUSTAS PALECKIS APIE 
TARYBŲ SĄJUNGOS LAIMĖJIMUS IR KOVĄ UŽ TAIKĄ

5

Prisimindami neseniai pergyventojo 
karo Baisenybes ir aukas darbo žmonės 
šiandien dar giliau įsisąmonins visų pa
saulio darbo žmonių bendradarbiavimo 
ir solidarumo reikalą kovoj už taiką, ko
voj dėl fašizmo šaknų galutino išravėji- 
mo, kovoj prieš bet kokias reakcininkų 
ir imperialistų pastangas ardyti taip 
sunkiai laimėtąją taiką. Labiau negu 
bet kada darbo žmonės jaučia dabar so
lidarumo reikalą. Darbo žmonės nega
lėjo nepadaryti išvados iš skaudžių is
torijos pamokų ir įvykių tarp Pirmojo 
ir Antrojo pasaulinių karų. Darbo žmo
nių suskilimas leido eilėje kapitalistinių 
valstybių įsigalėti fašistinei reakcijai. To 
ji reakcija smurtu, teroru, demokratinių 
laisvių likvidavimu, nacionalizmu ir tau
tinės bei rasinės neapykantos išugdymu 
paruošė dirvą naujam karui, kurio kil
mės ryškų marksistinį-leninistinį apibū
dinimą davė draugas Stalinas savo kal
boj š. m. vasario 9 d.

Jei palyginsim dabartinę tarptautinę 
padėtį su padėtim po Pirmojo pasaulinio 
karo, vienas įspūdingiausių reiškinių yra 
milžiniškas Tarybų Sąjungos autoriteto 
pakilimas. Mes neužmiršome, kaip 1919 
mi. Churchillas gyrėsi suorganizuosiąs 
prieš Tarybų Rusiją 14 valstybių inter
venciją ir per kelis mėnesius likviduo
siąs tarybinę valdžią. Mes žinome, kad 
jis 14 valstybių karo žygį suorganizavo, 
bet iš to nieko neišėjo. Interventai ne 
tik nelikvidavo tarybinės valstybės, bet 
jaunutė, silpnai apginkluota, didžiausius 
ekonominius sunkumus pakėlusi tarybi
nė valstybė likvidavo ir intervenciją ir 
interventų paremtą Kolčako, Denikino, 
Judeničo, Vrangelio ir kitų caro gene
rolų kontrrevoliuciją. Tarybinės valsty
bės pergalėje nemažą reikšmę turėjo 
toji parama, kurios susilaukė revoliuci
nė Tarybų Rusijos'darbininkų klasė ka
pitalistinių valstybių darbininkų masė
se. Tų masių iškeltasis šūkis “Rankas 
šalin nuo Tarybų Rusijos!” ir pasiprie
šinimas intervencijai žymiai prisidėjo 
prie intervencijos likvidavimo. Chur- 
chilliams ir kitiems interventams teko 
su gėda pasitraukti ir pripažinti savo 
karinį pralaimėjimą. Užsienio kapita
listai dar bandė kovoti blokada ir eko
nominiu spaudimu, norėjo sukelti badą, 
kurs užgniaužtų tarybinę valstybę. Bet 
ir tos pastangos nuėjo niekais. Ilgai 
dar tęsėsi kapitalistinių valstybių pas
tangos politiniai izoliuoti Tarybų Sąjun
gą. Tik 1924 m. Tarybų Sąjungą pri
pažino Didžioji Britanija ir Prancūzija, 
o tiktai 1933 metais ją pripažino Ame
rikos Jungtinės Valstybės. •

Toji trumpa apžvalga parodo, kaip 
sunkiai ir ilgai teko kovoti Tarybų Są
jungos darbo žmonėms, kol kapitalisti
nis pasaulis buvo priverstas skaitytis su 
socialistinės valstybės buvimu kaip ne
ginčijamu faktu ir galingu faktoriumi 
tarptautinėj politikoj.

Visiškai kitokia padėtis po antrojo pa
saulinio karo. Niekais nuėjo reakcinių 
politikų norai ir viltys, kad Tarybų Są
junga išeis iš karo visais atžvilgiais su
silpnėjusi, nors jai vienai teko pakelti 
sunkiausiąją naštą kare prieš svarbiau
siąją priešą—hitlerinę Vokietiją. Tary
bų Sąjunga karą baigė sustiprėjusi ka
rišku požiūriu, tvirta ekonomiškai, o po
litiniai ji pasidarė dar stipresnė, nes Tė
vynės karo ugnyse dar labiau užsigrūdi
no tarybinių tautų brolybė ir jų vidu
jinis politinis vieningumas. Tarybinė 
liaudis dar labiau susispietė aplink sa; 
vo vyriausybę, komunistų partiją ir Sta
liną. Nuostabus tarybinių karių didvy
riškumas, tarybinės liaudies pasiryži
mas, tarybinės valstybės nepalaužiama 
galia ir didžiosios istorinės pergalės tė
vynės kare nepaprastai pakėlė Tarybų 
Sąjungos autoritetą viso pasaulio akyse. 
“Dabar visi pripažįsta, kad tarybinė 
liauSis savo pasiaukojančia kova išgel
bėjo Europos civilizaciją nuo fašistinių 
pogromininkų. čia yra didelis tarybinės 
liaudies nuopelnas žmonijos istorijai” 
(Stalinas). Kaip ryškiausias švyturys 
visam pasauliui šviečia Tarybų Sąjun
gos darbo žmonių ir visų tarybinių tau
tų pavyzdys. Viso pasaulio darbo žmo
nės su meile ir džiaugsmu seka Tary
bų Sąjungos laimėjimus, kurie įrodo 
kaip trumpu laiku socializmo valstybė 
sugebėjo pasiekti visiškos darbo žmonių, 
vienybės, kaip išaugo mūsų valstybės 
galybe.

Paskutiniųjų laikų įvykiai viso pasau
lio pažangiųjų žmonių akyse į nepapras
tas aukštumas iškelia Spalio Revoliuci
jos reikšmę. Dabar visiems aišku, kad 
jei ne šioji revoliucija, jei ne socializmo 
pergalė Tarybų Sąjungoj, tai Lietuvos 
darbininkų klasė ligšiol vargiai ar būtų 
laimėjusi ką nors daugiau už 8 valandų 
darbo dieną, o tai dar abejoti tenka, ir 
teisę svajoti apie socializmą, kaip apie 
nepasiekiamą idealą.

Greta Tarybų Sąjungos autoriteto ir 
tarptautinio svorio didelio išaugimo, mes 
matome po Antrojo pasaulinio karo žy
mų pažangiųjų demokratinių idėjų lai
mėjimą, žymų sukairėjimą ir darbo liau
dies masių aktyvumą daugelyj valsty
bių. Demokratinės jėgos laimėjo Jugos
lavijoje, Bulgarijoje, Albanijoje. Iš fa
šizmo išsivadavusiose valstybėse, Italijo
je, Rumunijoje, Vengrijoje, Suomijoje 
demokratinis judėjimas susilaukė nema
žų laimėjimų. Nuoseklios demokratijos 
pagrindais kuriasi atgimusieji Lenkija. 
Demokratinių grupių įtaka žymiai išau
go Čechoslovakijoje, Norvegijoje, Dani
joje, Belgijoje ir eilėj kitų valstybių.

Rytų Europos valstybėse įvykdytoji 
žemės reforma sutriuškino dvarininkijos 
viešpatavimą ir patenkino tų šalių gy
ventojų daugumą sudarančių bežemių ir 
mažažemiu valstiečių amžių troškimus. 
Didelę reikšmę turėjo Jugoslavijoje, Če
choslovakijoje ir Lenkijoje įvykdytoji 
stambiosios pramonės nacionalizacija. 
Fašizmo materialinę bazę ir jo šaknis 
likvidavo eilės socialinių ekonominių 
reformų pravedimas.

Reikšmingu faktu demokratinių jėgų 
kovoj prieš reakciją yra žymus komu
nistų partijų augimas. Prancūzijoje ko
munistų partijos narių skaičius viršija 
1 milijoną žmonių, Italijos kompartijos 
daugiau 1 milijono 700 tūkstančių narių, 
Čechoslovakijoje 1 milijonas narių. Žy
miai išaugo komunistų partijos narių 
skaičius Jugoslavijoje, Vokietijoje, Ru
munijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Nor
vegijoje, Graikijoje ir tt. “Komunistų 
įtakos augimą negalime laikyti atsitikti
numu. Jis yra visiškai dėsningas reiš
kinys. Komunistų įtaka išaugo dėl to, 
kad sunkiausiais fašizmo viešpatavimo 
Europoj metais komunistai pasirodė pa
tikimi, drąsūs, pasiaukoją kovotojai 
prieš fašistinį rėžimą ir tautų laisvę” 
(Stalinas).

Kapitalistinių šalių darbo žmonės pa
darė svarbią išvadą iš karė, kad plačio
sios tautų masės, ant kurių užgula visa 
kapitalistinių politikų sukeliamojo karo 
našta, turi patys budėti taikos sargy
boje. Todėl dar karui nesibaigus Ta
rybų Sąjungos, Prancūzijos, Anglijos 
profesinių sąjungų ir Jungtinių Ameri
kos Gamybinių Profsąjungų Kongre
so vadovybės ėmėsi iniciatyvos suorga
nizuoti viso pasaulio profesines sąjun
gas į bendrą — tarptautinį susivieniji
mą. To susivienijimo — Tarptautinės 
Profesinių Sąjungų Federacijos įkūri
mas Paryžiuj 1945 m. rugsėjo mėnesį 
buvo didžiulės reikšmės įvykiu pasauli
nio darbininkų judėjimo istorijoje. Fe
deracija jungia 66 milijonus organizuotų 
darbininkų iš 56 pasaulio šalių, taigi su
daro milžinišką jėgą.

Pernai lapkričio mėnesį Londone įvy
ko Pasaulinė jaunimo konferencija, ku
rioj dalyvavo 5000 delegatų. Reikšmin
gai skambėjo jų priesaika: “Mes pasiža
dame sukurti viso pasaulio, visų , rasių, 
visų spalvų, visų tautų, visų tikėjimų 
jaunimo vienybę su tikslu išnaikinti vi
sus fašizmo požymius pasauly, sukurti 
gilią ir nuoširdžią draugystę tautų tar
pe. Konferencija įkūrė Pasaulinę de
mokratinio jaunimo federaciją, kuri su
jungė daugiau kaip 40 milijonų jaunimo 
iš 63 šalių. Toj konferencijoje dalyva
vo ir Tarybų Lietuvos jaunimo delegaci
ja, o į Federacijos vykdomąjį komitetą 
išrinktas Macevičius. Žymėtinas didelis 
Pasaulio moterų kongresas Paryžiuje, 
kuriame buvo įkurta Pasaulinė demo
kratinių moterų organizacijų federaci
ja. Neseniai Amerikos Jungtinėse Vals
tybėse įvyko masinė antifašistinio sąjū
džio “Laimėsime taiką” konferencija, o 
Londone įvyko Anglijos—Tarybų Są
jungos draugystės organizacijų konfe
rencija, kurioj buvo 2.5 milijono žmo
nių, jungianti 80 milijonų moterų.

• (Bus daugiau)

Thomas Kennedy, AFL United Mine Workers finan
sų sekretorius ir W. W. Inglis, kasyklų savininkų atsto
vas, sėda pasitarti dėl kietosios anglies kasėjų streiko. 
Angliakasiai reikalauja tų pačių sąlygų, kokios paža
dėta neseniai pasirašytame minkštosios anglies kasėjų 
kontrakte.

WORCESTER, MASS.

ligoninę operacijai.
Naruševičius susirgo 
įdegimu ir randasi 
padėtyj. Petras Ba-

Serga
Nors LDS 75-toj kuopoj ir 

pirmiau ligoniui netrūko, bet 
paskutinėmis dienomis dar 
trys jų prisidėjo. M. Kuda- 
rauskienė, Nikodemo Kuda- 
rausko žmona, tapo nuvežta i 
Bostono 
Andrius 
plaučių 
sunkioj
nionis taipgi susirgo, — krau
jas prasimušė per nosį ir bur
ną — nugabentas į ligoninę.

Visi trys ligoniai yra LDS 
nariai, Laisvės skaitytojai ir 
pažangūs žmones. Visiems lin
kiu greit pasveikti.

Beje, Naruševičius ir Ba
nionis guli miesto ligoninėje 

prašau juos atlankyti, ku- 
galite.rię

P. Plokštys.

Draugystes Susirinkimo
Pirmiausia atidarius LS ir 

DD susirinkimą atiduota pas
kutinė pagarba dviem Draugi
jos įnirusiems nariams, tai Je
ronimui Likškis, kuris tapo 
automobiliaus užmuštas 
Vincui Piličauskas.

Likškis tapo užmuštas 12 d. 
gegužės ir 15 d. palaidotas 
laisvai i miesto kapus. M- Su
kackienė pasakė atsisveikini
mo kalbą. Velionis Likškis bu
vo gerai žinomas tarpe Mon
tello lietuvių šiaučių, nes jis 
ten yra ilgai gyvenęs ir buvo 
veiklus progresyvių tarpe. 
Mūsų mieste gyvendamas bu
vo biznyje per daugelį metų, 
tik paskutiniais keliais metais 
dirbo dirbtuvėj. Mūsų miesto 
išgyveno 27 metus. Pirmiau 
užlaikė čeverykų krautuvę ant 
Millbury St. čia gyvendamas 
aktyviai neveikė, bet parem
davo progresyvį lietuvių vei
kimą.

Vincas Piličauskas buvo su
pamai i žinotas pėr 10 metų, mi
rė 26 d. gegužės, palaidotas 
29 d. į Šv. Jono kapus, nes 
buvo tikintis žmogus. Prie 
Draugijos priklausė 34 metus. 
Lai būna jiems lengva Ameri
kos žemelė.

Mūs Draugija aukavo $200 
Tiriamosios Medicinos ir Vė
žio Ligos Institutui Vilniuje, 
tarimas padarytas vienbalsiai. 
Garbė Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugijai už tokią gausią 
auką! Lietuvos žmones nepa
mirš tokį mūsų draugiškumą 
jų nelaimės laiku, jeigu kuris 
kada iš mūs parvyksime į Lie
tuva, tai bus malonu su jos 
žmonėmis susitikti. Aš manau, 
kad prie progos mūsų Draugi
ja ir Brooklyno lietuvių liau
dies namo Šerų nupirks už ko

tai būtų gražuskią' šimtinę, 
darbas.

Darbininkų Susi-Lietuvių 
vienijimo 7-tojo Seimo vaka
rienė įvyko Olympia Parke, 
10 d. birželio. Mano suprati
mu, tai buvo vienas iš ge-

buvoriaušių parengimų, čia 
suvažiavę veikliausi draugai ir 
draugės iš plačios Amerikos. 
Tokioj sueigoj žmogus jautie
si labai smagiai, kur viešpa
tauja vieningumas ir draugiš
kumas, kur pas dalyvius nėra 
troškimo, kad žmogus išnau
dotų kitą žmogų.

LDS 57 kuopos pirmininkas, 
drg. J. J. Bakšys atidarė ban
kietą, pasveikino seimo atsto
vus ir supažindino su mūsų

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SHEPPARD ENVELOPE COMPANY 
Reikalauja Merginų ir Moterų

5 Dienom, 9 Valandų Dienų. 
UŽDIRBKITE BESIMOKINDAMI 
Patyrimas pagelbėtų, tačiau nebūtinai 

Kreipkitės Į MRS. COFFEY 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

1 WINONA STREET, WORCESTER, MASS.
(145)

So. Boston, Mass

patalpose, kaip jau 
kiekvieną šeštadienį 
surengia vakarienes 
šelpimo naudai. Prieš 
15-tą dieną šeštadie-

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.

5 DIENŲ SAVAITE.
Patogu Visom Suvbėm ir Bušai*.

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

(143)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Mrs. Svinkūnienes Prelekcija 
Apie Natūrali Maistą

LPTK 
žinome, 
moterys 
Lietuvos 
birželio
ui, tą savaitę, buvo LDS 7-sis 
Seimas Bostone, Seime daly
vavo Mrs. Svinkūnienė, iš 
Connecticut valstijos, studijuo
janti ir praktikuojanti natūra
li maistą ir juo maitinasi jau 
per 14 metų, čia moterys pa
sinaudojo proga ir pasikvietė 
S v i n k ū n i e n ę pade monstru oti,
surengdamos vakarienę birž. 
15 d. iš naturalio maisto, su- 
lyg Svinkūnienes nurodymo.

Valgytojams pradedant ra
gauti skirtingas “patrovas” ir 
pasivalgius, drauge Svinkūnie
nė plačiai paaiškino naturalio 
maisto reikšmę. Ji tikrino, kad 
ji pati, besimaitindama natū
raliu maistu, jaučiasi labai 
sveika, lengva, Ji, esą, neval
gius mėsos jau per 13 metų 
ir nemananti daugiau jos val

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
PHILADELPHIA, PA.

Birželio 25 d., 7:30 v. v. Liet.-Ru- 
sų Name, 735 Fairmount Ave., įvyks 
prakalbos. Kalbės Leonas Prūseika, 
senas darbininkų veikimo veteranas, 
dienraščio Vilnies redaktorius, iš 
Chicagos. Visi ir visos kviečiami da
lyvauti. Įžanga veltui. — Rengėjai.

(142-143)

• j • z-., . t, , T1 ’* Ig.vti. Naturalis maistas iš dar-jstaiga — Olympia Parku. Bu-p’ 
vo iššaukti įvairiu 
veikėjai trumpai 
kurių buvo iššaukta 15.

Paskui Aido Choras, po va
dovyste J. Karsokienės sudai
navo labai sutartinai, už ką 
garbė priklauso mokytojai ir 
choristams.
. J. Gasiunas, LDS pirminin
kas Įteikė karo bonusą, vertės 
$25, kaipo dovaną mūsų kuo
pos nariui Plokščiui, kuris ga
vęs 37 LDS naujus narius, šis 
draugas yra 75 
Tūli sako, kad 
neįvertino kitų 
los, kad, pagal 
na, kad tik vienas drg. Plokš
tys Worcesteryj veikia, gi taip 
nėra. Sakyčiau, kad vienus 
draugus pagiriant už jų dar
bą, nereikia pražiūrėti kitus, 
kurie daug dirba Įvairiose or
ganizacijose ir platindami 
spaudą. Paimkime, kad ii’ tas 
moteris, kurios paruošė vaka
rienę, jos sunkiai dirbo. Man 
tokis vienų darbo 
o kitų nematymas nepatinka.

Paskui buvo šokiai prie ge
ros Neivio orkestros iki vėlu
mos. Linksminosi LDS delega
tai, svečiai ir vietiniai. Ban
kietas pavyko. Jeigu kas bu
vo negerai iš rengėjų pusės, 
tai delegatai teiksitės atleisti.

vakaro pirmi- 
padarė,' bet 
nieko nevei- 
nedaro.

Kalvis.

kolonijų 
pakalbėti,

metų amžiaus, 
drg. Gasiūnas 
draugų veik- 
jo kalbą išei

ki an o manymu, 
ninkas ir klaidų 
ką padarysi, kas 
kia, tas ir’klaidų

įvertinimas,

Laikraščiai rašo, kad kuni
gas Končius surengė didžiau
sią bankietą, puikiausiame 
viešbutyje Ryme, kur buvo su
kviesti kunigai, užsienio diplo
matai (išimant Sovietų Sąjun
gą), kur jie baliavojo, tikėda
miesi, kad su popiežiaus pa
laiminimu laimės Italijos mo- 
narchistai. Bet jie apsiriko. 
Italijos žmonės nubalsavo už 
respubliką.

Garsas No. 21-22 rašo, kad 
lenkiški nacionalistai — fa
šistai, iškišę liežuvius, laukė 
progos praryti. Vilnių, tik. bi
jojo Raudonosios Armijos. Gi 
dabartiniai lietuvių “patrijo- 
tai,” kurie puola Tarybų Lie
tuvą, tai jungiasi su lenkais 
fašistais ir hiąno, kad jiems 
padės nugalėti Lietuvos liaudį 
ir suteiks Lietuvą. Tikri proto 
ubagai! Žinių Rinkėjas.

dovių ir įvairių vaisių, tinka
mai sutaisytas, sukombinuotas 
su atitinkamom sudėtim, yra 
ganėtinai maistingas ir ska
nus valgyti, tik reikia prisi
pratinti. Esą, morkų lapų sun
kos stiklas geriau gerti vietoj 
pieno stiklo. Daržovių ar vai
sių ištraukimui sunkos yra 
tam tikros mašinos, kurios ga
lima turėti namie, brangesnės, 
kurios kainuoja $70, geriausia 
turėti. Ypatingai 45 m. am
žiaus žmonės ir senesni, jei 
nori būti sveiki, turį didesnę 
dalį maisto naudoti naturalio, 
tai yra, žalias daržoves ir vai
sius.

Svinkūnienė tuo reikalu 
energingai kalba ir, matomai, 
ji yra pilna žinojimo, kaip na
tūralius valgius gaminti.

D. J.

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 25 d. birželio, 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Visos draugės 
kviečiamos pribūti. —

(143-144)
V. K., sekr.

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 
svečių pasitikimas. Dalyvaus būrys 
svečių iš tolimų kolonijų. Įžanga į 
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. J. 
Stankus, f in. sekr. (142-143)

PRANEŠIMAI
LIVINGSTON, N. J.

Smagi parė-piknikas, rengiama 
LDS 47 kp. įvyks birželio 23 d., 12 
vai. dieną,- pas G. A. Jamison’us, 134 
W. Northfield Ave. Visus prašome 
dalyvauti, bus smagu kartu praleisti 
laiką tyrame ore. Turėsime skanių 
užkandžių ir gėrimų. — Kom.

(143-144)

WORCESTER, MASS.
Kviečiamo LLD narius, Laisvės 

skaitytojus, visus mūsų pažangaus 
judėjimo rėmėjus dalyvauti svarbia
me susirinkime, birželio 24 C., 7:30 
vai. vak., 29 Endicott Si. Susirinki
mas šaukiamas dienraščio Laisvės 
pikniko ir kitais svarbiais reikalais. 
— Kom. (143-144)

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.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

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

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 — 
pelnas eis Lietuvai drapanų persiun
timo lėšoms apmokėti ir Vilniaus 
Institutui. Maloniai prašome visus 
atsilankyti. — Mezgėjos.

(142-143)

BALTIMORE, MD.
Bendras komitetas, bielorusų ir 

ukrainų, rengia pikniką. Pelnas ski
riamas Sovietų Sąjungos medikalei 

’pagalbai. Įvyks birželio 23 d. Kar
das Šoro ( ?), Evergreen Park. Ge
ras vanduo maudytis. 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. Kyiečiame 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)

PHILADELPHIA, PA.
Yra rengiamas busas į Laisvės pik

niką, Brooklyn, N. Y., kuris jvyks 
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 j abi pusi, 
$3.25. Kreipkitės pas komisiją: H. 
Tureikienė, 143 Pierce St., Telefo
nas Dew. 4026. A. Galkus, 1127 
Green St., J. Šmitienė, 5809 N. Fair
hill St., Phone Wav. 2538. Ch. Bud- 
zinskas. — Bušo komisija.
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NewYorko^/^feliiiioi
LDS Kuopą New Jersey 
Valstijoj Atydai

šį sekmadienį, 23 d. birže
lio, 10 valandą ryte, Kliubo 
kambariuose, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J., įvyks svar
bus tūlais klausimais pasita
rimas. Kuopų valdybos esate 
gavę pakvietimą laiškais. Jei
gu laiškai pasiekė jau įvykus 
kuopų susirinkimams, ir ne
spėjus išrinkti atstovus, tai 
prašome kuopų komiteto na
rius pribūti į šį pasitarimą. 
Pasitarimas svarbus ir visas 
kuopas apeinantis. Būkite 
būkite laiku.

A. Matulis, 
LDS Trečio 
Apskr. Pirm.

Jaunutis Dainininkas 
Atkviestas į New 
Yorką Kvotimams

Lietuvių 
nijimo 
viešnios 
kienė ir Motiejaitienė ir jau
nutis svečias Vincas Motie.jai- 
tis, viešnios sūnus. Jie atvykę 
New Yorkan keliom dienom, 
su reikalais.

Jų vizito New Yorkan isto
rija įdomi visiems, o ypatin
gai tiems, kurie domisi menu 
ir menininkais. Vincas yra 
dainininkas. Dar 12-kos metų 
amžiaus, bet jau eilė metų ži
nomas savo mieste, dainavęs 
daugelyje pramogų ir kai ku
riose radio programose. Dai
noje - vaidyboje jis daug di
desnis savo amžiaus. Ir va, 
sužinojęs apie jį žymus talen
tų jieškotojas (skautas) pa
sikvietė Vincą į New Yorką 
išbandyti jo galimybes profe
sionališkam meno darbui, nu
statyti, kuriai sričiai jį ruošti.

Vincą, čionai atvykstantį 
tam svarbiam jo jauname gy
venime momentui, atlydėjo jo 
motina,’ taipgi jo mokytoja - 
akompanistė, žinomoji daina
vimo mokytoja Marijona Mer
kienė.

Vinco didžioji diena pas 
žymų talentų skautą, dauge
lio talentų atradėją Chamber- 
lain Brown paskirta birželio 
21-ma.

Thomas Edwardson, 18 me
tų, Anglijos marininkas, teisė
jos Lehrich 
nuo kaltės už 
ninko Samuel 
jiedu dirbo
Liudininkai sakė, 
abiem esant įsigėrusiem, Way 
pradėjęs priekabiauti. Ed
wardson jam sudavęs. Way 
virtęs ir atsimušęs galvą į 
stulpą. Pripažinta, kad sudau- 
žimas galvos jį numarinęs.

Birželio 19-tą j New Yorką 
atplaukė 5 transportai su 5,- 
151 kariškiais.

Stoka Kriaučių Trukdo 
Drabužių Gamybą

ENERGINGIAU DIRBKIME; LAIKAS IR 
GADYNES DVASIA SU MUMIS.-SAKE

SVEČIAS KALBĖTOJAS
Leonas Prūseika, svečias iš 

Chicagos, pasakė brooklynie- 
čiam gerą, tėviškai patarian
čią ir padrąsinančią prakalbą, 
birželio 19-tos vakarą, Ukrai
ną salėje, Williamsburge. Kal
bėjo daugiausia apie demo
kratinių lietuvių organizaci
nius reikalus, paragino padir
bėti stiprinime savo organiza
cijų ii- spaudos.

Pažangiųjų lietuvių nusista
tymas yra geras, darbininkų 
judėjimui ištikimas, progresui 
ir taikos siekiams naudingas, 
istoriniai teisingas, sakė kal
bėtojas. Mes turime ir puikių 
darbuotojų, geros energijos. 
Nudirbame didelius darbus 
Lietuvos žmonių paramai, au
game kultūriniai ir politiniai, 
taipgi organizaciniai. Dar 
daugiau energijos ir drąsos, 
sakė jis, daugiau pasiryžimo 
ir pažangusis demokratinis 
mūsų judėjimas, mūsų kultū
rinės. meno ir savišalpos orgą-

šią jėgą Amerikos lietuviuose.
Prūseika ypatingai ragino 

mus susirūpinti atsteigimu pa
žangiųjų lietuvių radio, nes 
jam, kaip ir mūsų judėjimo 
visom Įstaigom, lemta suvai
dinti didį vaidmenį Amerikos 
lietuviuose.

Kalbėtojas trumpai prisimi
nė ir apie tuos norimus čia 
suvežti pabėgėlius, apie visus 
norinčius sugrąžinti Lietuvą ir 
jos žmones smetoniškos paka
lentos saujon. Tų ponų, sakė 
jis, giesmė sugiedota ne tik 
Lietuvos sau gavimo klausimu, 
bet ir lermavime čionai.'

Prūseika ragino rūpintis ir 
stiprinimu angliškos darbinin
kų spaudos, ją prie kiekvie
nos ‘progos paremti. Po jo 
kalbos rinkliavoje lėšoms ir 
darbininku spaudos paramai 
suaukota $118.40. Aukojusieji 
bus skelbiami sekamose laido
se.

Netikėtas Svečias Artistas 
Programoje

Po prakalbos tikėjomės ir 
girdėjome dainų. Laimei, gir
dėjome ir visai nesitikėtų. I

mokytoja Marijona Meškienė, 
žinomoji chorvedė.

Ne veltui 
New
vauti talentų jieškotojų 
cijose, birželio 21-mą. Jo dai
nų klausysis žymūs kritikai ir 
tėmys, kokia šio talentingo ir 
darbštaus vaiko ateitis mūsų 
šalies meno programose. Jį 
čionai atlydėjo jo mamytė ir 
mokytoja.

Daugiau Dainų ir Filmos
šauniai, kaip ir buvo tikė

tasi, sudainavo kelias dainas 
Aido Vyrų Choras, vadovybė
je Prano Pakalniškio, akom
panuojant pianu jo jaunutei 
dukrytei Francenei.

Pirmininkavo vakarui D. M. 
šol omskas.

Užbaigoje rodyta filmos iš 
Lietuvos, kurias parvežė šį pa
vasarį iš ten sugrįždamas An
tanas Bimba, šios jau buvo 
rodytos Brooklyne, gegužės 
19-tą, virš šešiem šimtam pu
blikos. Tačiau didžiuma publi
kos pasiliko filmos žiūrėti ir 
šį kartą. Kai kurie, tiesa, 
mos dar nebuvo matę, 
Įvairių priežasčių negalėję 
lyvauti pirmame 

Paminėtina ir 
ma. Negalėjęs 
Gegužės parado 
dar labai užimta
gaminimo užsisakiusių organi
zacijų), George Klimas gavo 
filmą apie muziko, orkestrų 
žymaus vado Toscanini sugrį
žimą i Italiją po 20-ties metų 
ten nebuvimo dėl to, kad jis 
buvo pasiryžęs nekurti, ne
groti, netarnauti fašistams. 
Filmos užbaiga itin įspūdinga, 
kada išgirdęs apie fašizmo nu
trenk imą Toscaninis sukuria 
ir išpildo pergalės džiaugsmo 
himną, įpinant į jį ir visų žy
miųjų talkininkų tautinių 
giesmių melodijas, tarpe tų 
darbininkų tarptautinę.

Rep.

50 
Girdėjome jaunutį dainininką į amžiaus, gyveno po 192 
iš Worcester, Mass., Vincą j 1st Street, 
Motięjaitį, jaunametį sūnelį 
nlačiai žinomųjų to miesto gy
ventojų Motiejaičių.

Vincas dar jaunutis amžiu
mi, tik 12 metų. Dar ne di- 
Ižiausis ir ūgiu, bet jau di
delis dainoje, tikras artistu- 
kas. Jis turi skambų, muzika- 
Mškai išlavintą balsą, jis pui
kiai — girdimai ir supranta
mai — taria žodžius, jis ir 
jaučia, supranta tą, ką dai
nuoja, įdeda dainon dvasios, 
gyvumo. Entuziastiškai jį su
tiko mūsų publika ir prašė 
daugiau dainų. Jis dadėjo dar 
porą. Turėjome tikrai malonų 
surprizą.

Jam akompanavo pianu jo

m. 
So.

Brooklyne, mire* 
birželio 19 d., Greenpoint Li
goninėj. Kūnas pašarvotas 
grab. S. Aromiskio koplyčioj, 
423 Metropolitan Ave., Brook-* 
lyne. Velionės kūnas bus pa
laidotas St. Mary’s kapinėse, 
New Britain, Conn., tad atsi
sveikinimas su velione bus šeš
tadienį, birželio 22-rą, 10-tą* 
vai. ryto, Aromiskio koplyčioj.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Joseph, dukterį Helen, 
du anūkus ir du sūnus, Jo
seph ir Edward. Laidotuvių 
pareigomis . rūpinasi Aromis
kio laidotuvių įstaiga.

Naujovė Subway Traukinyje
Independent subway Wash

ington Heights linijos ir Ja
maica linijos viename trauki
nyje praeitą trečiadienį iš
bandyta garsiakalbis, įrengtas 
perduoti informaciją apie se
kamas stotis, šie buvę tik iš
bandymai, kaip galima page
rinti transportaciją, paleng
vinti keleiviams jų problemas, 
be padauginimo darbo 
šų linijų operavimui.

Angavo ir Apipiešė
Persistatę Federalio Tyrinė

jimų Biuro agentais, trys gin
kluoti plėšikai įėjo į Max Ra
binowitz namus, 51 E. 96th 
St., Brooklyne. Jie pasiėmė 
saugiąją, šėpelę su $1,000 pi
nigais, kitomis vertybėmis ir 
dokumentais, ■ įsikėlė į auto
mobilių ir nuvažiavo savais 
keliais pirm spėjimo pasišauk
ti policiją.

Joe Louis Vėl Laimėjo 
Kumštynes

Joe Louis, campion as kumš
tininkas, praeitą trečiadienį 
vėl laimėjo kumštynes prieš 
Billy Conn, kandidatą i čam- 
pionus. Louis išmušė Conn iš 
lenktynių 
(round’e). 
skaitomas 
dus, Conn
207 svarus, Conn 182.

šios buvo Joe Louiso 
kumštynes čampionatui 
Jo pirmosios laimėjusios jam
čampionatą įvyko prieš 9 mo
tus, kada jis 
Braddock. Su 
pionatą šios 
kumštynės.

Po kumštynių Louisas išsi
reiškė, kad jis visai iš kumš
tynių nepasitraukiąs, tik šiais 
motais daugiau nesikumščiuo- 
siąs. Jis norįs užsiimti golfu ir 
įvairiais kitais dalykais.

Louis įš šių kumštynių išėjo 
net be mėlynių, tik apie puse 
miliono dolerių turtingesnis.

Conn išėjo apdaužytas, bet 
savomis kojomis, tačiau ir jis 
apie ketvirtadaliu su virš mi
liono turtingesnis. Jis pareiš
kęs, kad jis išeisiąs iš kumš
tynių, nes nemato galimybės 
čampionatą laimėti iš Louiso.

Finansines Kumštynių 
Pasekmės

Tėmytojų su mokama įžan
ga turėta 45,266 asmenys. Iš 
jų įžangomis surinko $1,925,- 
564.

Išmokėta: federalei vyriau
sybei taksais $3.85,113, valsti
jos vyriausybei $96,278.

Louisui iš likusios sumos iš
mokama $577,669, Connui 
$288,834, rengėjams kumšty
nių $577,669. Rengėjai išmo
ka skelbimų, patalpų, agentų- 
ir kitas suruošimui privalomas 
lėšas.

Stambusis Biznis Stu
mia Mažuosius iš Patai 
py ir iš Biznio

New 
Yorke ir ypatingai miesto cen
tre smulkieji biznieriai susirū
pinę dėl pavojaus tapti išmes
tais iš biznio. Baigiančius iš
vargti buvusį sunklaikį dėl 
stokos prekių, juos dar labiau 
pradėjo slėgti stoka tinkamų 
patalpų. Jie daugiausia pre
kiavo rendavojamose patalpo
se, senuose, mažiukuose na
muose, priklausančiuose kom
panijoms, kuriuos jos dabar 
išparduoda stambioms verslo 
firmoms. Stambiosios statosi 
milžiniškus bildingus ir buria 
vis didesnius kiekius buvusios 
smulkios prekybos po savo di
džiuoju sparnu.

Panašių pavyzdžių turime 
ir miesto pakraščiais, Brookly
ne, kur kompanijos išstato ant 
išpardavimo namukus. Maža
sis biznio savininkas negali už 
tuos namukus mokėti reika
laujamos didelės kainos. Nu
perka stambi firma saviems 
reikalams ir mažąjį biznierių 
meta iš jo užsiėmimo.

Daugelis dėl tos padėties 
susirūpinę. Ypatingai susirū
pinę tie, kurių jau ištisos gent- 
kartės užsiimdinėjo verslu. Jų 
gyvenimo lygis, jų visi atei
ties planai nustatyti biznio 
matais. Jie finansiškai dar 
pakilę į viršiausius, su jais 
sutaps. Ir nuo darbininkų
trūkę — neturi jokių amatų, 
jokio industrinio patyrimo.1 
Vieninteliame jiems prieina
mame užsiėmime — prekybo
je — mokestys labai mažos. 
Išėję dirbti kitiems tuose dar
buose jie nebegalėtų išgyven
ti įprastu jiems kiek pakiles
niu gyvenimu. Prie to, firmos 
tiems darbams dar labai ren
kasi samdinius, kiek senstelė
jusiam žmogui visai neįmano
ma įeiti patarnautoju preky
binėje įstaigoje, N.

pa- 
ne- 
ne- 
ati-

Taip sako šapų savininkai. 
Audeklų, tinkamų vyrų kos
tiumams esą pakankamai. Pa
mušalams medžiagų taipgi 
pusėtinai turį, bet lavintų dar
bininkų esą ir ilgą laiką būsią 
permažai. Jau ir karo laiku 
jų trūkę, o dabar trūkstą apie 
25 nuošimčių.

Priežastys to trūkumo, kaip 
sako darbininkai kliaučiai, 
yra nebuvimas industrijoj pa
kankamai gero uždarbio nei 
geros sistemos. Kas uždirba 
kiek geriau, tai uždirba- per 
nesvietišką paskubą. Buvusių 
darbininkų daugelis nuseno, 
kiti išmirė, dar kiti karo lai
ku išėjo i kitus darbus ir ne
grįžo. O jaunimui esamosios 
sąlygos nėra akstinu i kriau
šius mokytis.

James Clarke, 7 metų, tapo 
užmuštas sunkvežimio. Vai
kas staiga užbėgęs ant kelio 
iš už pastatyto auto, šeima 
gyvena 84-04 98th St., Rich
mond Hill.

<f ž"’1

IRINA BORODINA, viena 
iš žaviųjų jaunų žvaigždžių 
naujoje Tarybų Sąjungos mu- 
zikališkoje filmoje “Heilo 
Moscow,”

New Yorko paštas praveda 
egzaminus pasirinkimui sto
tims darbininkų ir laiškanešių.

Policijos Pensijų Taryba nu
tarė patenkinti 43 policistų 
prašymus atleisti ant pensijos.

Atidaro Quonset 
Namuku Koloniją

Birželio 20-tą atidaroma 
pirmoji Quonset namukų ko
lonija didžiojo New Yorko sri
tyje. Ji bus Canarsie sekcijoj, 
Brooklyne. Pastatyta 18 šlu
belių, 35 apartmentai. Kiek
vienoje yra po du apartmentu. 
Vienas, įrengtas pagal tam 
tikrą planą, būsiąs paliktas 
neišrenduotas bent porai sa
vaičių, kad parodyti lankyto
jams, taipgi ateisiantiems į 
tas stuboles gyventi, kaipo pa
vyzdinis.

Daržoves vežančiam sunk
vežimiui su traileriu susidūrus 
su dviem kitais auto ant Bos
ton Road, Bronxe, sunkveži
mio vairuotojas Anthony Ro
mano iš New Haven sunkiai 
sužeistas. Kiti 3 asmenys su
žeisti lengviau.

PATAISYMAM AR GREITAI PAGALBAI KREIPKITĖS:
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 
labaJ prieinamomis kainomis.

GLENN FORD su Bette 
Davis žvaigždžiuoja War- 
ner’io dramatiškoje filmoje 
“A Stolen Life” Hollywood 
Teatre, Broadway ir 51st St., 
New Yorke.

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
REAI. ESTATE INSURANCE BROKER

1008 GATES AVE. BROOKLYN, N. Y. (

Ė

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškau pasirandavojimui 4 kam

barių, priemiestyj, Maspetho 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

F. W. Slialins
(Shalinskas)
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DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

__ . , j 9—12 ryte Valandos: j j_ 8vakare
Penktadieniais Uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE į
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS |

Funeral Home s

TAI MĖNUO

231 Bedford Avenue

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Brooklyn 11, N. V.

TEX. EVERGREEN 8-9770

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tek KVergreea 4-H612

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Suteikiam garbingas laidotuves

9150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

BIRŽELIO MENUO 
Nuotakų ir Mokslų 

Baigusiųjų

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer Pagerbkite savo vaikus, gimines ar draugus su 

labiausia tinkama dovana šiuom įvykiu.
Mes turime gražy pasirinkimą Daimontų, Laikrodėlių, Džiūlerlų, 

Plunksnų dovanom, Costume Jewelry ir kitko už prieinamas kainas.
Užeikite pas ROBERT LIPTON Jewerel pasimatykite su mumis.

d:

Robert Lipton
Jeweler

701 GRAND ST
Brooklyn, N. Y«

Tel. ST. 2-2173
ADARA VAKARAIS


