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kuris pasuko na- 
prieš Sovietų Są-

*■

Kreivas “informavimas”.
Rašo D. M. Šolomskas

Nuremberge nacių teisme 
paaiškėjo, kad Hitlerio ko
manda 1941 metais išvien su 
Ispanijos fašistais buvo pasi
rengus užpulti Gibraltare an
glų tvirtoves ir į skeveldras 
paversti.

Hitlerio maršalas Goerin- 
gas tam reikalui buvo sutrau
kęs galingą armiją ir artile
riją. Gibraltarą išgelbėjo pat
sai Hitleris, 
cių smūgius 
jungą.

Galimas daiktas, tą Angli
jos “demokratai” ir pirma ži
nojo, bet dabar jau visiems 
yra aišku. Vienok, jie laikosi 
už Ispanijos fašistus, jie ir jų 
kolegos pastojo kelią Jungti
nių Tautų Saugumo Taryboj, 
kur Lenkija ir Sovietai reika
lavo imtis žygių prieš gene
rolo Franko režimą.

Balandžio 7 d. “Pravdos” 
korespondentas radio bango
mis paleido šūkį: “Sovietų lai
vai, kurie esate tarpe mūsų 
šalies ir kitų šalių prieplau
kų. atsiliepkite.”

Ir tuojau atsiliepimai pra
dėjo ateiti nuo laivų: Aiva- 
zovski, Ernest Tallman, Sta- 
linbad, Suchona, Vorošilov, 
Sachalin, Azerbaidžan, Aka- 
demik Krylov, Volga, Vilnius 
ir kitų. Desėtkai Tarybų Są
jungos laivų buvo tarpe jos 
ir Amerikos prieplaukų. Lai
vas vardu VILNIUS plaukė iš 
New York o.

Prie Amerikos armijos gy
dytojai Vokietijoj paskelbė, 
kad dabar mūsų kareivių 26% 
serga lytiškomis ligomis. Nuo 
gegužės iki liepos mėnesio ant 
6% sergančių kiekis paaugo. 
Daktarai sako, kad tai yra 
pasiekę tokį aukštą laipsnį, 
kokio niekados pirmiau nebu
vo. O 
r ei vi y 
tuščio

tai pasekmė mūsų ka- 
kultūriško atsilikimo ir 
išdidumo.

Tš Romos praneša, kad ne 
vien Vatikano popiežius, bet 
ir Lenkijos katalikiška baž
nyčia dar vis nepripažįsta da
bartinę Lenkijos demokratinę 
vyriausybę, o skaito Lenkijos 
vyriausybe tą “valdžią”, kuri 
buvo Londone.

Todėl nenuostabu, kad Len
kijoj katalikų kardinolai ir 
vyskupai gieda hitleriškomis 
gaidomis. Bet jie apsiriks.

amerikiečiai 
du Jugosla-

Netoli Trieste 
kareiviai nušovė 
vijos kareivius. Pirmesnės ži
nios sakė, būk jugoslavai per
ėjo į Amerikos pusę ir pirmie
ji atidengė ugnį.

Dabar iš Londono Reutero 
žinia tvirtina, kad amerikie
čiai kareiviai perėjo į jugosla
vų pusę ir jie pirmieji atiden
gė ugnį. Jugoslavijos vyriau
sybė reikalaus ištirti inciden
tą to įvykio vietoj.

Tai Tarybų Sąjungoj der
lius didelis ir geras. Javų su- 
valymas eina sėkmingai, 
reiškia, kad duonos bus 
tektinai. Tarybos galės 
gelbėti ir kitoms šalims, 
duonos stoka.

(Daugiau žinių 5-me puslp.) i mint atominę bombą.Tas 
už- 
pa- 
kur

Liepos 15 d. New York 
Times “informuoja” skaityto
juos, būk Tarybų Socialistinė 
Moldavijos Respublika yra 
“sudaryta iš Bessarabijos ir 
buvusios Rumunijos provinci
jos Moldavijos.”

Tai blofas! Moldavija, 
kaip buvo Rumunijos provin
cija, taip ir pasiliko. Ta So
vietų respublika sudaryta iš 
Bessarabijos ir buvusios Au
tonominės Moldavijos Respu-

(Tąsa 5-me pusi.)
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ŠEIMININKES BAI SUOS 
PRIEŠ BRANGININKU

SĖBRUS, SAKO CIO

DARBO UNIJOS RAGINA
TVARKYTI MAISTO
KAINAS IR RANDAS

Detroito Darbininkai Išvien 
Protestuoja prieš Brangenybę

Brangininkų Draugai Kongrese 
Nori Palaidot Kainų Kontrolę

Washington. — Philip 
Murray, generalis CIO uni
jų pirmininkas, įspėjo kon
gresą, kad jeigu nebus iš
leistas tinkamas įstatymas 
kainoms tvarkyti, tai “ame- 
rikonės šeimininkės pasi
stengs lapkričio mėnesį iš
rinkti tokį kongresą, kuris 
suvaldytų gyvenimo reik
menų kainas.”

Detroit, liep. 16. — Dar-,

Amerikonai-Anglai 
Suvienysią Savo 
Ūkį Vokietijoj

An- 
mi- 
an-

London, liep. 16. — 
glijos užsienio reikalų 
nisterija paskelbė, jog 
glų ir Amerikos įgalioti
niai neužilgo tarsis Berly
ne, kaip apvienyti pramo
nės, verslo ir ūkio reikalus 
tarp amerikonų ir anglų 
valdomų Vokietijos dalių. 
Sovietai dar nesutinka ūki
niai subendrint sovietinę 
Vokietijos sritį su kitų tal
kininkų užimtomis sritimis.

Gen. Michailovičiaus 
Prašymas Atmestas

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų valdžia atmetė 
g e n e r olo Michailovičiaus 
prašymą dovanoti jam gy
vybę. Jis ir 10 buvusių jo 
oficierių yra nusmerkti su
šaudyt kaip tėvynės išdavi
kai. Jie kartu su naciais ir 
Mussolinio fašistais karia
vo prieš Jugoslavijos pat
riotus. Be to, jie masiniai 
žudė suimtus patrijotus- 
partizanus, jų moteris ir 
vaikus. Taip jie vien Bel
grado srityj išžudė 70,000 
žmonių.

BJAURUS VAIKŲ 
IŠTVIRKIMAS

Fort Wayne, Ind. — Su
imta 18 berniukų ir mer
gaičių nuo 11 iki 16 metų 
amžiaus, kurie jau kelis 
metus kaip goveda paleis
tuvavo soduose ir paupiuo
se. Viena mergaite pradėjo 
nuo 4 metų amžiaus. Pa
leistuvavo ir broliai su se
serimis.

BYRNES PRANEŠK KAD PARYŽIAUS KONFERENCIJA PATARNAVO TAIKAI
Washington. — Keturių 

didžiųjų talkininkų užsieni
niai ministerial savo konfe
rencijoje Paryžiuje paga
mino “geriausius galimus 
planui” taikos sutartim su 
buvusiais kariniais Hitlerio 
palydovais, kaip pranešė 
Amerikos valstybės sekre
torius James Byrnes per 
radiją pirmadienio vakare. 
Nors tie planai netobuli, 
bet dėl geresnių negalima 
būtų buvę susiderėti su So-

Bet Byrnes Peikė Sovietus, kad Jie Nepriėmė Jo Planą dėl Vokiečiu Ūkio ir Nuginklavimo
vietais bei kitais didžiais- 
siais t a 1 k i n i n k ais, sakė 
Byrnes, Jungtinių Valstijų 
atstovas toje konferencijo
je.

Jisai, atsiliepdamas į.kri- 
tiką, gynė priimtus planus 
taikai su Italija, Rumuni
ja, Vengrija, Bulgarija ir 
Suomija. Byrnes taip pat 
gynė tokius Keturių Di
džiųjų nutarimus, kaip

Trieste miesto ir artimo
sios apylinkės pavertimas 
tarptautine sritim, karinių 
atlyginimų nustatymas iš 
Italijos ir atidėjimas klau
simo dėlei buvusiųjų Itali
jos kolonijų pertvarkymo.

Byrnes pareiškė, jog tuos 
planus - nutarimus užgyrė 
jo patarėjai Paryžiuje — 
r e p u b 1 ikonas senatorius 
Arthur H. Vandenburg ir

demokratas sen. Tom Con
nally.

Taikos Konferencija
Buvo padarytas žingsnis 

linkui taikos, sakė Byrnes. 
Keturi Didieji sutiko šauk
ti visuotiną konferenciją 
liepos 29 d. dėlei taikos su 
buvusiais nacių papėdinin- 
kais. Jis pripažino, jog ši 
konferencija galės duoti 
tiktai patarimus, bet pa-

reiškė viltį, kad didieji tai-j 
kininkai “kreips dėmesį į, 
tuos patarimus.”

Byrnes kritikavo Sovie
tus, kad jie dar nesutinka 
apvienyti visos Vokietijos 
finansus, važiuotę, susisie
kimus, pramonę ir preky
bą. — Sovietų vyriausybė 
sako, reikia pirma sudary
ti bendrąją visai Vokietijai 
demokratinę valdžią, ir tik

bo Federacijos ir CIO uni
jos, geležinkeliečių Broli
jos drauge su 40 pilietinių, 
politinių ir veteranų orga
nizacijų antradienį demon
stravo prieš maisto ir kitų 
r e i k m enų pabranginimą. 
D e m o nstrantai susirinki
muose atvirame ore reika
lavo išleisti įstatymus, ku
rie tikrai tvarkytų kainas. 
Kartu jie protestavo prieš 
Michigano seimelio priimtą 
ir republikono gubernato
riaus Kelly’o pasirašytą bi
lių, kuris 15 nuošimčių pa
brangina gyvenamųjų na
mų randas.

Visį CIO unijistai buvo 
iššaukti streikan 3 vai. po
piet, protestui prieš kylan
čią brangenybę.

Įvyko demonstraciniai 
susi rinkimai Philadelphi- 
joj, Clevelande, Buffalo, 
Hartforde ir daugelyje ki
tu miestu. Demonstrantai 
reikalavo įstatymo 
noms pažaboti.

kai-

Sovietai Paleido 2 Suimtus 
Amerikonus; Amerikonai 
Paleisią Suimtus Rusus c.

Berlin, liep. 16. — Kari
nė Sovietų vyriausybė pa- 
liuosavo amerikoną oficie- 
rių S. L. Harrisoną ir jo 
žmoną Heleną. Jiedu pirm 
15 dienų buvo suimti už 
tai, kad be leidimo perėjo į 
sovietinę Berlyno dalį. So
vietų karininkai nužiūrėjo, 
kad Harrisonai galį būti 
šnipai.

Amerikonai sutiko pa
leisti 3 sovietinius oficie
rius, kuriuos jie buvo areš
tavę, kaip nužiūrimus šni
pus.

43 NACIAI ŽIAURONAI 
NUSMERKTI PAKART

liep.Dachau, Vokietija, 
16. — Karinis amerikonų 
teismas nusmerkė pakart 
43 nacius oficierius ir ka
reivius už tai, kad jie Bel
gijoj sušaudė 900 suimtų 
amerikonų ir belgų. Vokie
čių generolas Dietrich nu
teistas visą amžių kalėti.

Protestuodami Britanijos vėliausias atakas ant žydų 
Palestinoj, tūkstančiai nevvyorkiečių demonstravo Ma
dison Square Parke. Išrašyta ant Anglijos vėliavos svas
tika rodo, kaip newyorkieciai žiūri į socialistų valdo
mos Anglijos politiką. Demonstrantų plakatai šaukė: 
“kovoti prieš Britanijos tironiją Palestinoje.”

Angly u Aksominė Uždanga, 
Kuri Slepia Žinias iš 

Jų Paliečiam y Kraštų

'pavest 
valiai, 
natas.

Bet

Maskva. — Anglai išra
do posakį, kad Sovietai ne
praleidžia žinių pro savo 
“geležinę uždangą.” Sovie
tiniu komunistu laikraštis 
Pravda dėl to primena, 
kaip Anglija už savo “ak
sominės uždangos” slepia, 
kas dedasi įvairiuose anglų 
p a 1 i e čiamuose kraštuose, 
būtent:

Indonezijoj anglai jau 
penki mėnesiai su viršum 
kariauja prieš gyventojus, 
r e i k a 1 aujančius tautinės 
savivaldybės.

Indijai anglai tik 
laisvę, bet neduoda.

Palestinoj veikia 
kariuomenė neva tvarkai 
palaikyti tarp žydų ir ara
bų.

Transjordanija, anglų at
plėšta nuo Palestinos, tapo

žada

anglų

Nauji Įtarimai prieš 
Vadinamus Sovietų 
Šnipus Kanadoj

Ka-Ottawa. — Valdinė 
nados tyrinėjimų komisija 
išleido 700 puslapių raportą 
apie tariamus šnipus, ku
rie, girdi, išdavinėję kari
nes slaptybes Sovietams. 
Komisija pasakoja, kad ru
sai per tuos šnipus išgavę 
iš Kanados ii’ truputį ato
minės uraniumo num. 235 
medžiagos. Kartu komisija 
pripažįsta, kad niekas Ka
nadoj nežinojo, kaip paga- 

paversta į karinę Anglijos 
stovyklą Viduriniuose Ry
tuose. Vadinama, Trans- 
jordanijos nepriklausomy
bė yra tik anglų monas.

Irakui anglai užkorė to
kią sutartį, kuri pavergia 
irakiečius.

Sy rijoj ir Lebane tebėra 
anglų kariuomenė.

Egipte anglai tebelaiko 
savo armiją, nors egiptėnai 
seniai prašo ją laukan.

Graikijoj anglai savo 
durtuvais palaiko buvusius 
Hitlerio bernus valdžioje, 
kuri terorizuoja ir kankina 
demokratinius žmones.

Anglų užimtame Vokieti
jos ruože jie neišsklaido 
vokiečių kariuomenės ir tik 
dėl svieto akių neva sten
giasi nunacinti vokiečius.

Kongresmanas A. May 
Visuomet Padėjęs 
Pelnagrobiams_ _ _ _ j VISUOTINAS PALESTINOS

Washington. — Josephas| ŽYDU STREIKAS
Freeman liudijo senatorių i 
komisijai, kad demokratas 
k o n g r e s m anas Andrew 
May visuomet padėdavo Il
linois fabrikantų kompani
jai išgauti pelningus kari
nių reikmenų užsakymus. 
J. Freemanas veikė kaip 
tarpininkas tarp tų fabri
kantų ir kongr. May. Jie 
gavo užsakymų už 78 mi- 
lionus dolerių ir plėšė labai 

1 aukštas kainas iš valdžios.

Washington. — Kongres- 
j manų ir senatorių atsto- 
| vai veda derybas, kokį pri
imt bendra biliu dėlei kai- 

i nu tvarkymo palaikymo, 
i Darbininkų unijų ir varto- 
‘ tojų draugijų pasiuntinia-' 
' reikalavo išbraukt tuos se- 
į nato nutarimo posmus, ku
rie siūlo palikt be jokio? 
kontrolės mėsą, kiaušiniui 
ir pieninius valgius. Unijr 
ir vartotojų delegatai tai) 
pat ragino tvarkyt gyvena
mųjų namu randas, o ne 4, 7

jas paskirų valstijų
kaip kad nutarė se-

Trumano senatorių 
! ir kongresmanų vadai, ei- 
į darni į derybas su atvirais 
i kainų kontrolės priešais 
i nežadėjo statyti tokių rei
kalavimų; sako, “derėsimės 
be suvaržymų.”

Geriausia būtų, kad kon 
: greso atstovų rūmas atmes
tų visą senato bilių ir nu
tartų palaikyti tokį kainų

Žydai Veteranai Demonstra
vo Washintjtone dėl Žydų 
Įleidimo į Palestiną

Washington. — 4,000 žy
dų veteranų, suvykę iš įvai
rių valstijų, demonstravo 
W a s h i ngtone; reikalavo, 
kad prez. Trumano valdžia 
paveiktų Angliją įleisti 
100,000 benamių Europos 
žydų į Palestiną. O jei An
glija nori amerikonų ka
riuomenės padėt anglam 
išlaikyt tvarką Palestinoj, 
tai Amerikos žydai vetera
nai pasižadėjo savanoriai 
sudaryt palestinišką karių 
diviziją iš savo tarpo.

Jeruzalė, liep. 16. — Pa
lestinos žydai paskelbė vi
suotiną streiką prieš an
glus šį trečiadienį. Jie strei
kuos todėl, kad anglų val
džia nepaleidžia 1,600 nese
niai suimtų žydų. Praneša
ma, kad suimtieji streikuo
ja badu, atsisakydami bet! kad ta paskola tarnausian- 
ką valgyti. | ti visų kraštų prekybai ir

ORAS. — Bus šiltoka
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: ti visų kraštų prekybai ir 
girdi, ji “nėra atkreipta

i prieš jokią šalį.”

tvarkymą, kaip iki birželio 
30 d. Bet suprantama, 
kongresmanai to nedarys.

Jei prez. Trumanas at
mestų bendrąjį senatorių- 
kongresmanų sutartą bilių, 
tai kainų kontrolės priešai 
tikisi, kad kongresas nepri
imtų jokio kito sumanymo 
dėl kainų tvarkymo, o po 
poros savaičių uždarytu 
savo sesiją ir išsiskirstytų 
gal iki naujų metų.

Mėsos Kaina Pakilo 
Aukščiau, negu bet 
Kada Amerikoje

Washington. — Mėsa ir 
30 kitų svarbiausių reikme
nų pabrango labiau, negu 
bet kada Amerikos istorijo
je. Mėsos kaina daugelyje 
vietų pakilo net iki 50 nuo
šimčiu aukščiau nuo birže
lio 30 d., kuomet išsibaigė 
OPA (Kainų Administraci
ja). Dabar viešai lupama 
tokios kainos, kaip pirmiau 
aršiausioje juodojoje rin- . 
koje, sako valdiniai prane
šimai.

Nebaus Mirčia Tariamą 
“Rusą Šnipą”

Seattle, Wash.— Federa- 
lis teisėjas L. L. Black pa
tvarkė teismui, kad negali
ma skirt mirties bausmės , 
sovietiniam leitenantui Ni
kolajui G. Redinui, kuris 
teisiamas kaip “karinis šni
pas.” Teisėjas taipgi abe
jojo, ar galima būtų nu
teisti jį 20 metų kalėti. Re
dinas, sakoma, norėjęs gau
ti žinių apie įrengimus Yel
lowstone laive. O tai pa
prastas laivas su įrankiais 
kitiem laivam taisyti.

TRUMANAS PASIRAŠĖ 
PASKOLĄ ANGLIJAI
Washington.—Prez. Tru- 

manas liep. 15 d. pasirašė 
kongreso nutarimą dėlei 
$3,750,000,000 paskolos An
glijai. Kartu jis pareiškė, 

po to galima būtų suvieny
ti ekonominiai - ūkiniai vi
sus keturis Vokietijos plo
tus, kuriuos dabar paskirai 
k o n t r oliuoja amerikonai, 
Sovietai, anglai ir francū- 
zai.

Byrnes taipgi nepaten
kintas, kad Sovietai nepri
ėmė jo pasiūlymo padaryti 
Keturių Didžiųjų sutartį, 
pagal kurią Vokietija būtų 
laikoma nuginkluota per 25 
metus.
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(tris bilionus ir septynis šimtus penkiasdešimts milionų 
dolerių) paskolos. Tatai vadinama “paskola,” bet var
giai tie senatoriai ir kongresmanai, kurie už tai balsa
vo, tikisi tą “paskolą” gauti atgal. Jie gerai žino, kad 
Anglija dar nuo pereito karo veik du kartus tiek Ame
rikai skolinga, bet apie tai niekas nieko nesako, nes ne
sitiki tas paskolas atgauti. Prie to, kada šios paskolos 
reikalavo buvęs Anglijos atstovas torių vadas Halifax, 
tai jis sakė: Mes šios paskolos neprašome, bet jūsų par
eiga ją duoti Anglijai, kitaip bus komunizmas!

Pirmiau pasaulį grobė Japonijos, Italijos ir Vo
kietijos fašistai ir gąsdino komunistais. Dabar pasaulį 
komunistais gąsdina Churchillas, Halifax ir kiti reak
cininkai. Kongresmanas John W. McCormack, reika
laudamas kongreso, kad duotų tą Anglijai “paskolą” sa
kė, kad tas būtinai yra reikalinga, jei Anglija ir Jung
tinės Valstijos “nori atsilaikyti prieš Sovietus.” Kon
gresmanas F. L. Chelf agitavo kongresmanus duoti An
glijai tą paskolą prieš “bedievišką Maskvą.” Panašiai 
kalbėjo ir reakcininkai republikonai priešakyj su Clare 
Luce.

Dabar turčių spauda, kaip New York Times, agi
tuoja “pamiršti,” kas buvo sakyta ir sako, kad tai būk 
suteikta Anglijai paskola, kad pagerinti jos ekonominę 
būklę, būk tai “nėra nukreipta prieš jokią kitą valstybę.” 
Bet tai tik pasakos. Ir kongresmanai, balsavę už šią 
paskolą ir Times redaktoriai žino, kad mūsų šalies dip
lomatai viską daro politiniais sumetimais. Kada buvo 
sutikę suteikti Lenkijai paskolą $90,000,000, tai kartu 
pareikalavo, kad ten leistų viešai veikti opozicijai prieš 
dabartinę Lenkijos demokratinę valdžią.

Vienok jie jokių reikalavimų nestato Anglijos im
perialistų valdžiai, nors gerai žino, kad britai ginklų 
pagalba užkorė fašistinę valdžią Graikijos žmonėms, 
kad britai iš kanuolių šaudo ir iš lėktuvų bombarduoja 
Indijos ir Indonezijos žmones, kad britai yra pavergę 
500,000,000 žmonių kitose alyse, kad britai terorizuoja 
Egipto, Sudano, Siamo ir Palestinos žmones. Jie pui
kiai žino, kad Indijoj šimtai tūkstančių žmonių miršta 
kas savaitė iš bado, o vbritai laiko pavergę tą šalį. Vie
nok jokių politinių sąlygų Anglijai nestatė, teikdami šią 
paskolą, nes pas juos, britų torius ir Attlee rūšies “socia
listus” yra viena baimė, tai baimė liaudies demokratijos, 
liaudies laisvės!

Wall stryto imperialistai puikiai žino, kad Brita
nijos imperiją purto kolonijų žmonių kova. Jie' gerai 
žino, kad, jeigu Britanijos kolonijų vergai įgytų laisvę, 
tai būtų didelis liaudies demokratijos laimėjimas. Poli
tiniais sumetimais ir yra suteikiama Anglijai “paskola,” 
kad sutvirtinti britų imperializmą.

SKxJ ką taioiz lako
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L. PRUSEIKA APIE 
SIDNĮ HILLMANĄ

Leonas Pruseika, Vilnies 
redaktorius, kaip žinia, ka
daise redagavo lietuvių 
kriaučių organą “Darbą”, 
leidžiamą Amalgameitų li
nijos. Tuo būdu, jis turėjo 
artimų pažinčių su Sidniu 
Hillmanu, unijos preziden
tu, praeitą savaitę mirusiu.

Taigi, įdomu pasiskaityti 
L. Pruseikos keletą pastabų 
apie mirusįjį kriaučių uni
jos vadą. Pruseika rašo 
Vilny j:

“Mirė Sidney Hillman.
“Dėl jo mirties liūdės mi- 

lionai Amerikos darbininku. 
Jo skaudžiai pasiges Londo
no, Maskvos, Paryžiaus pro
letarai.

“Dėl jo mirties liūdės ir 
Lietuvos liaudis, nes tas 
“vaikinas iš Žagarės” mylėjo 
ir Lietuvos liaudį.

“Chicagos lietuviai rūb
ai u via i jį gerai atsimena nuo 
1910 metų, kada prasidėjo 
kovos prieš Hart-Shaffner- 
Marx. Tose kovose žuvo Na- 
greckas ir Lažinskas.

“Chicagos, Brook lyno ir 
Bostono lietuviai kliaučiai 
daug prisidėjo prie sukūri
mo Amalgameitų unijos, ku
rios priešakyje 
stovėjo nuo 1914

“Amalgameitų 
Unija, savo laiku, 
ir “Tautų Lyga.” 
laikraščius žydų, 
italu, lenku, čei 
kalbomis.

“Lietuvių kalbi 
Darbą paeiliui re
Jurgelionis, A. Bimba, 
Poška, o nuo 1924 m. 
1930 metų redagavau aš.

“Su Sidney Hillmanu tek
davo beveik kasdien maty
tis. Jis žinojo mano pažiū
ras, bet buvo taktiškas, man
dagus.

“Jo dideli gabumai pilnai 
subrendo Roosevolto laikais. 
Karo metu ir po karo jis jau 
buvo stambi tarptautino fi
gūra.

“Lietuviški ir kitokie men
ševikai jį šmeižė ir niekino, 
nes jis atsisakė niekint ko
munistus. Jis buvo karštas 
šal i n i n k as bend rad ar i) i a v 1- 
mo su Sovietų šalies darbo 
unijomis.

“1944 metų prezidentinių 
rinkimų kampanijoj Sidney 
Hillmaną įniršusiai puolė 
republikonų gvardija. Jis 
kovojo už Rooseveltą ir Hen
ry Wallace. Dešinieji demo
kratai taip-pat atakavo CIO 
Politinio Veikimo Komitetą, 
kurio pirmininku buvo Sid
ney ITillmanas.

“Rinkimus nulėmė Politi
nės Veiklos Komitetas.

“Su Harry Truman Hill- 
mano santykiai buvo šalti. 
Trumanas tai ne Roosevel- 
tas.”

žmonių. Jis girdėjo labai 
daug nusiskundimų, kurių 
pamatinė mintis yra ta, kad 
Trumanas ir jo štabas, iš 
esmės, nesiskiria nuo re
publikonų.

“Trumanas laipsniškai ne
tenka darbininkų pasitikėji
mo. Tokią išvadą daro tym
sterių unijos prezidentas. 
Berods, jis pats dar sakosi 
nepersiskyręs su Trumanu. 
Jis labiausia kaltina jo pata
rėjus. Jei Trumanas klausys 
savo netikusių patarėjų, jei 
jis nesusiorientuos į plačią
sias darbininkų mases, tuo
met jis ir visa demokratų 
vadovybė sveiki dingę.

“Dar smarkiau 
prez. Trumaną A. 
ney, vienas iš 
gelžkeliečių vadų,
liečiai pasipiktinę prez. Tru
mam) elgesiu jų streiko me
tu, kada jis išsirikiavo išvien 
su gelžkelių kompanijom.”

F. Whit- 
žymiausiu 

Gelžke-

IR ČIA JIE 
SUSITARIA!

II ii In tanas 
metų.
Rubsiūvių 
buvo kaip

lietuvių, 
ir rusu

organą

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

beje, teisina ir fašistą kar
dinolą Hlond’ą, — teisina jį 
panašiai, kaip Draugas.

Girdi: “kardinolas Hlond 
savo pareiškime pastebėjo, 
kad antisemitizmas Lenki
joje turi politiška pagrin
dą...” €

Taip, p. Grigaitis, iš vien 
su p. Šimučiu, rodytinai 
rodo: Lenkijos valdžioje e- 
są perdaug žydų, todėl rei
kia ruošti žydams pogro
mus ir juos skersti. Juk 
taip moko k a r d inolas 
Hlond’as!

Bjauresnio, šlykštesnio 
fašistinių pogromščikų pa
teisinimo mes nesame ma- his rent up $5.00. This once 
te! the OPA was butchered. Such

STRANGE SILENCE has is the way the heroes are be
fallen upon 

professional 
bombastic 

ladies too,
soldiers during the hard

the circles 
patrioteers. 
gentlemen, 

who hailed

of 
The 
and 
our
years of the war just seem to 
have forgotten their patriotic 
utterance of the days gone 
by. The heroes of yesterday 
are the unsung homeless 
forgotten men of today.

—o—
It was but yesterday 

ex-Sgt. Charles F. Carey 
awarded Wyoming’s 
Congressional Medal of 
nor. “ ' 

' Today Carey’s landlord hiked

and

ing treated now that the war 
is over. Where are all those 
fine people that only yester
day spoke so highly of our 
veterans ?

—o—
But veterans are not taking 

the post-war snafu lying 
down,. Just last week 500 
singing vets from 53 cities 
and towns of Pennsylvania 
descended on the State Capi
tal, Harrisburg, calling for 
action on housing and jobs

that 
was „
only land price controls. Yesterday 
Ho-1 they marched for democracy. 

But that was yesterday. ;Today they march to receive 
” 1 1 ” ’ 1 the fruits of the democracy

they watered with their 
blood.

Amerikos Gėda
Karas sugadino daug žmonių moraliai. Nuo to nėra 

laisva ir Jungtinių Valstijų armija. Mūsų dienraštyj 
pirmadienį tuo reikalu tilpo gan platus aprašymas.

Prie to prisideda šovinistiniai aprašymai turčių 
spaudoj. Ta spauda nesilaiko tiesos, bet į padangęs ke
lia “amerikonus,” nors tie amerikonai ir gėdą darytų 
mūsų šaliai. Taip nesenai tūlas fašistas rašė New Yorko 
Daily News, kad jis nori karo prieš Tarybų Sąjungą, 
kad jis nori pirmas su šautuvu rankose įžengti į Mas
kvą. Ir jis sakė: “Napoleonas Maskvos nepaėmė, Hit
leris to paties neatsiekė tik todėl, kad jie nebuvo ame
rikonai.” Aišku, kuo toki pareiškimai atsiduoda, tai 
paneigimas kitų tautų, tai kraštutinis šovinizmas, tai 
tas pats, ką Goebbelis sakė apie viršžmogius vokiečius.*

Mr. George Horne pateikė davinių apie tūlus Ame
rikos prekybos jūreivius, kurie pateko į Sovietų Sąjun
gos kalėjimus. Vienas iš jų pateko trims metams į ka
lėjimą Odesoj. Jis yra buvęs oficierius “Cecil N. Bean” 
laive, tai Alton Charles Kennedy, kilęs iš Texas vals
tijos. Jis balandžio mėnesį, atvykęs į Odesos prieplau
ką, prisigėrė ir chuliganiškai pradėjo mušti civilius 
žmones, kaipo -‘bolševikus.” Kada Sovietų milicininkas 
bandė pastoti jam kelią, tai jis užpuolė ir milicininką. 
Žinoma, to pasekmėj pateko į teismą ir gavo tris metus 
kalėjimo. Beaumonte, Texas, jis turi žmoną ir tris 
vaikus.

Kitas, kurio vardą Mr. G. Horne nutyli, viešai gat
vėj priekabiavo prie moterų. To pasėkoj atsidūrė po
licijos stotyj. Jis ten parodė, ką gali, pradėjo vartyti 
rakandus, spardyti, ištraukė iš milicijos oficieriaus re
volverį ir kelis langus išdaužė. Už tai gavo keturis me
tus kalėjimo. Bet Amerikos Prekybos Departmental 
prašant, Sovietai dovanojo tą bausmę ir išleido iš kalėji
mų. Kai tik atsidūrė laisvėn, tai jis vėl pradėjo daužyti 
langus ir miestui daryti nuostolius. Mat, jis “serga anti-

neužkrėsti fašisti- 
b a c i lomis, jeigu 

rūpėtų “Kristaus 
mokslas” skelbti,

Pasaulines Darbo Unijų Federacijos posėdžiuose, da
bar vykstančiuose Tarybų Sąjungoje (iš kairės): CIO 
United Auto Workers vice-prezidentas R. J. Thomas, 
Tarybų Sąjungos Unijų Centrales Tarybos viršininkas 
M. Tarasovas ir CIO finansų sekretorius James Carey.

—o—
If you’re pinching your 

pocketbook because price con
trols have been scuttled and 
wondering how it happened 
ask the National Association 
of Manufacturers. They know 
the answer and even take the 
credit for killing OPA.

From the NAM’s president’s 
report to the Board of Direct
ors of Member Companies in 
the NAM we find the follow
ing admission:

“...NAM’s willingness to 
fight industry’s battle was the 
action that really broke the 
ice and kept OPA from being 
extended unamended for a 
year.”

SKAITYTOJU BALSAI

KRITIKUOJA PREZ.
TRUMAN Ą

Dienraštis Vilnis rašo:
“Kada kalba Daniel To

bin, tymsterių unijos vadas, 
tai su jo balsu reikia skai
tytis dėl dviejų priežasčių: 
jis vadovauja unijai, kuri 
turi 700,000 narių; jis yra 
vienas iš tų Amerikos Darbo 
Federacijos vadų, kurie nuo
širdžiai palaikė velionį Roo
seveltą. 1 x< !

“Tymsterių unijos organe, 
International Teamster, Da
niel Tobin rašo, kad Ameri
kos darbininkuose vis la
biau pasireiškia nusivylimas 
Trumanu. Savo kelionėse po 
Ameriką Daniel Tobin ma
tosi ir kalbasi su daugybe

gas, sekdamas reakcinę 
spaudą, gina profašistą 
Lenkijos kardinolą Hlond’ą. 
Girdi, kardinolas pasakęs, 
jog “šiandien daug žydų už
ima aukštas vietas Lenki
jos valdžioje ir stengiasi 
krašte įvesti komunistinę 
santvarką, kurios dauguma 
žmonių (pilsudskininkai fa
šistai nesudaro daugumos 
žmonių Lenkijoje. — 
L. Red.) nenori...” •

Pagal kardinolą Hlond’ą 
ir Draugo redaktorių, • va
dinasi, išeina taip: jeigu 
Lenkijos valdžioje yra 
“daug žydų” (žinoma, ir tai 
netiesa!), tai Lenkijos fa
šistai - pilsudskininkai pri
valo skersti nieku nekaltus 
žydus Kielcuose ir ki
tur!. ..

Argi tokia logika turėtų 
vadovautis “Kristaus moks
lo skelbėjai,” toki, kaip 
kardinolas Hlond’as ir Ma
rijonų laikraščio redakto
rius? !....

Jeigu jie būtų padorūs 
žmonės 
n ė m i: 
jiems 
meilės
tai jie to nedarytų.

Niekas atviriau neparodė 
kardinolo Hlond’o ir Drau
go redaktoriaus nedoresnio, 
n e ž m o n iškesnio politinio 
nusistatymo, kaip šis už- 
gyrimas lenkų fašistų “žy
gių,” kuriais buvo paskers
ta vienu ypu arti pusė šim
to nieku nekaltų žydų Kiel
ei! mieste!

Naujienų redaktorius, ži
noma, neatsilieka nuo savo 
kolegos. Jis atvirai teisi
na pilsudskininkus - fašis
tus, skelbdamas: “Kada ją 
(Lenkiją) valdė pusiau-fa- 
šistiška Pilsudskio ir pavel
dėtojų valdžia, žydų pogro
mų joje nebuvo.”

Ar reikia aiškinti, jog 
tai yra melas? Kas neatsi
mena tų daugybės pogromų, 
kuriuos lenkai fašistai ruo
šė žydams Lenkijoje, vieš
iu a t a u j a n t pilsudskinin- 
kams? ! Pilsudskininkai vi
suomet buvo antisemitai ir 
jie puolė ir puola žydus, pa
našiai, kaip naciai. Jei nori, 
kad šiandien Lenkijoje ne
būtų žydų pogromų, reikia

—o—
Did consideration of the 

people’s welfare decide the 
course of NAM action on price 
controls? God forbid I Just 
the contrary. The same report 
reveals:

“We also knew that the 
public was strongly in favor 
of extending price controls 
without restrictions (emphas
is ours — M. S.).

—o—
If you have any illusions 

about “free enterprise” and 
the “American way of life” 
this might interest you. Actu
ally, eight interest groups 
withWall Street roots control 
America, says In Fact. The 
powerful eight control 90 of 
the nation’s top 200 corpora
tions. Principal owners of 
America, says In Fact, are the 
Mellon, DuPont and Rocke
feller families and the bank
ing houses of Morgan, Kuhn- 
Loeb and financial syndicates 
in Cleveland, Chicago and 
Boston.

vyrų grupę padainuoti. Jie 
gana prasilavinę ir gražiai 
sudainuoja pustuzinį daine
lių. Zanavykas ir Dzūkas 
(Paura ir Šimonis) gražiai su
dainavo duetus. Publika ap
dovanojo dainininkus aplodis
mentais. Perstatomas kalbėti 
Mass, valstijos komunistų va
das Hood. Tai puikus orato
rius. Kitas kalbėtojas buvo R. 
Mizara. Jis kalbėjo šios die
nos klausimais, kvietė visus 
lietuvius vieningai remti Lie
tuvą ir kovoti prieš karo kur
styto j us.

Piknikas gražiai pavyko.
Griaustinis.

Laisves Jubiliejinis Piknikas 
Maynarde

Pabudęs anksti rytą, žiūriu 
per langą ir matau, kaip žėri 
saulės spinduliai, o padangė 
gražiai mėlynuoja. Džiaugiuo
si, kad bus puikus piknikas. O 
maniškė iš virtuvės jau ragi
na mane 
vėlinus, 
sueiti.

Atėjus 
d ame draugus Daugirdus, 
Čiuladus ir Puskunigius lau
kiant su limozinais. Susėdam 
kam kur papuola, na, ir trau
kiam per žaliuojančius lau
kus. Privažiuojam pikniką ir 
matom — svietelis kaip bitės I 
mirguliuoja, o mašinos tik 
birzgia, dauginasi. Kaip ma
tai, ir pilnas parkas. Maniškė 
sako, jau seniai šis parkas 
matė tokią minią.

Klausiu pas mašinų tvarky
toją, kiek čia gali būti maši
nų ? Atsako, apie du tūkstan
čiu. O kiek jos atvežė žmo
nių? Sako, apie dešimt tūks
tančių. O dar apie tuzinas 
milžinų - busų, — tie atvežė 
apie penkis šimtus žmonių. 
Aš iš džiaugsmo net sušukau: 
Tegyvuoja brangus dirbančios 
liaudies dienraštis!

Toji milžiniška minia sma
gioj nuotaikoj. Visi juokauja, 
linksminasi. Seni ir jauni 
džiaugiasi, kad po to praga
riško karo ir vėl galima su
eiti ir pasigėrėti gyvenimu.

Stalai, apkrauti lietuviškais 
valgiais, dešromis, bapkomis, 
karvojais,- net braška. Kur 
mesi akis — visko pilna. O 
moterys tik bėgioja, triusiasi. 
Iš kur pas jas ir tos energi
jos. Čia pažinau tik kelias 
worcesterietcs, bet buvo mo-

• kitų Mass, valstijos 
miestų.

Svetaine pilna jaunimo, — 
tik sukasi, šoka. O kiek 
džiaugsmo, kada netikėtai su
sitinka viens kitą seni pažįs
tami, ilgai nesimatę.

Prievakarį prasideda prog
ramas. J. Karsonas pirminin
kauja, aiškina reikšmę Šios 
padėties ir perstato Norwoodo

rengtis, kad nepasi- 
Mat, sutarta kliube

t pas kliubą, jau Tau
ri raugu s

LEIDŽIA VALSTIJOM 
BRANGINT RANDAS

W ashington. — Senatas 
savo “kainų kontrolės” bi- 
liuje paliko atskiroms vals
tijoms teisę branginti gyve
namųjų namų randas.

Pittston, Pa

i š gaudyti pilsudskininkus, terys ir 
m irn/inn k\ r* t 4--i /a mhmno !jų vadus bausti, o eilinius 
perauklėti. Tai vienintelė 
išeitis.

Naujienų redaktorius,

bolševikiška liga.” To pasėkoj vėl atsidūrė kalėjimam 
O ta liga jie serga tik todėl, kad tūla spauda perpildyta 
melais prieš Tarybų Sąjungą. Pasėkos: bloga tiems, 
kurie tos spaudos paklauso ir jie daro gėdą Amerikos 
vardui.

ALDLD 12-tos Apskrities 
Komiteto Narių Posėdis

Liepos 9 d. buvo šaukiamas 
ALDLD 12-tos apskrities ko
miteto narių posėdis, — jis 
buvo šauktas ant greitųjų, 
nes, mat, komisijos nariai su
rado vietą išvažiavimui. Bet 
nelaimei, visi komiteto nariai 
nesusirinko: P. Juzokas išva
žiavęs, F. M. Indrulis išvykęs 
į Floridą jau keli mėnesiai 
sveikatai stiprinti, O. Krutu- 
lienė serga. Indrulis yra fi
nansų sekretorius ir jam ne
sant, negalėjome finansų su
tvarkyti, taipgi pastarosios 
apskrities konferencijos pro
tokolas nepilnas. Girdėjau, 
kad 39 kp. savo narių duok
les sumokėjo, bet protokole 
nėra užrašyta.

Taigi nutarta į ateinantį po
sėdį kviesti J. V. Stankevičių, 
kad paimtų finansų knygą ir 
sutvarkytų finansus.

Išvažiavimas įvyks rugpjū
čio 25 d. Rocky Glen Parke.

—o—
Stock in the top 250 corpo

rations is owned by.less than 
75,000 persons, .06 percent of 
the population.

—o—
News services too are con

trolled through monopoliza
tion and by chain ownership, 
In Fact likewise points out. 
There are less daily newspa
pers today than there were in 
1909. At that time there were 
2600 dailies. Today there arc 
but 1749, although newspaper 
circulation continues to rise.

—o—
The press lords also con

trol or own most of Amer
ica’s radio stations. Of 886 
stations, newspaper publishers 
either own or control 508 of 
the nation’s stations.

In the magazine publishing 
field, five periodicals use 52 
percent of the 920,000 tons of 
paper used each year. Alto
gether there are 6500 week
lies, semi-monthlies, month
lies and quarterlies.

Šiuo laiku visko trūksta, duo
nos, mėsos, daugiausiai alu
čio, bet ką padarysi. 12-toji 
apskritis jau per tūlą laiką 
nieko nesurengia. Kiti drau
gai komitetą ir tinginiais va
dina. Reikia daugiau darbuo
tis !

M. Kazlauskas, Sekret.
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ROCHESTER, N.Y

įdėti į

š.

įsu-

D.

Kojos gal

vienoje vietoje pa- 
vienodo didumo kel-

mėtė iki 
elektros 

sugysian-

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

aukavusiu
LPT 

St.,

o gautus vaisius

iš-

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

5fK

V

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

MOTEI

©

tuo

ristus visokius kiek tiek 
aukštesnius augalus.

Vaisiai

Trečiadienis, Liepos 17, 1946 Trečias Puslapis

Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
Žymiųjų Moterų Laiškai

(Mrs. Eleanor Roosevelt ir profesore Maria Petrova 
prieš tūlą laiką apsikeitė laiškais. Mrs. Roosevelt jau ži
noma mums visiems. Petrova, Tarybų Sąjungos žymi 
mokslininkė, plačiai žinoma mokslininkuos. Jų abiejų 
laiškuose kalbama už draugingumą ir kooperaciją tarp 

Amerikos ir Tarybų Sąjungos moterų.)
Žodis Apie Petrovą

Profesorė Petrova yra 
autorė arti 200 knygų ir 
dokumentų svarbiais moks
lo klausimais. Yra apdova
nota apie pora desėtkų gar
bės požymių už įvairius 
mokslinius nuoveikius. Bė
giu 25 metų ji vedė tiria
mąjį darbą artimuose san
tykiuose su pasauliniai 
garsiu fiziologu Ivan 
Pavlovu. Jam mirus, ji vie
na tęsė darbą toje srityje.

Jau sulaukus 71 metų 
amžiaus, Petrova turi sa
vyje dar neišsemiamą šal
tinį energijos ir stebinan
čią galimybę dirbti. Lenin
grado blokados laikais ji 
pradėjo rašyti knygą apie 
jos bendrą darbą su Pavlo
vu ir tą darbą tęsė nacių 
sprogimams krintant ap
link jos namus.

Pirma pat Jungtinių 
Tautų pergalės, Petrova 
parašė mūsų prezidento 
žmonai laišką, kuriame iš
reiškė džiaugsmą augančiu 
draugingumu tarp Tarybų 
ir Amerikos žmonių. Mrs. 
Roosevelt jai atsakė.
Mrs. Roosevelt Laiškas: 

Miela Profesore Petrova:
Įdomus buvo man jūsų 

laiškas ir smagu girdėti, 
jog jūsų didį talentą ati
duodi išvystymui jūsų ša
lies ir kad tam nesutinki 
kliūčių. Turbūt jums di
džiai džiugu, kad jūsų mok
sliniai šaltiniai teikia nau
dą USSR žmonėms.

Linkiu, kad kurią dieną 
jūs atlankytumėt mūsų ša
lį ir teiktumėt mums paly
ginimą tarp progų, teikia
mų mokslininkėms mote
rims mūsų šalyje ir teikia
mųjų jūsų šalyje. Esu tik
ra, kad mums būtų bendros 
naudos iš tokių pastabų ir 
palyginimų.

Tikiuosi kurią dieną at
lankyti jūsų šalį ir norė
čiau progos pasikalbėti su 
tūlomis moterimis. Nelai
mei, nemokant jūsų kalbos 
ir girdint, būk esanti labai 
sunki, turėčiau atsidėti ant 
pferkalbėtojų, kas jau vi
suomet yra labai prilaikinė- 
jančia ypatybe.

Jūsų laišką man atnešė 
jūsų konsulas New Yorke. 
Jisai ir jo žmona ateis pas 
mane pietų netolimoje atei
tyje. Aš visuomet džiau
giuosi proga pažinti Rusi
jos žmones. Ir manau, jog 
daugeliu atžvilgių jūsų ir 
mūsų žmonės turi panašius 
siekius ir troškimus. Ne
manau, jog reikėtų, mūs e- 
konominių sistemų panašu
mo viena kitai, kad surasti 
bendrus būdus veikti iš
vien, bet manau, kad mums 
reikia didesnio santykiavi
mo ir daugiau laisvės vieni 
kitus pažinti arčiau, negu 
pažinome praeityje. Po ka
ro turėtų rastis tam gali
mybės. ■ 1 J

Daug kartų dėkodama už 
jūsų laišką, liekuosi.

Širdingai jūsų,
Eleanor Roosevelt

Petrovos Laiškas: 
Miela Mrs. Eleanor 
Roosevelt:

Labai džiaugiaus, gavus 
jūsų malonų laišką.' Prade
du savąjį laišką išreikšda
ma užuojautą visų mūs mo
terų ir, manau, visų mūs 
žmonių dėl mirties jūsų vy
ro. Reiškiame užuojautą 
jums, kuri buvote vertinga 
dalininke jo gyvenimo. Jūs 
turbūt jaučiatės laiminga, 
kad jūs buvote gyvenimo 
sankeleive tokio kilnaus ir 
gerbiamo žmogaus.

Prezidento Roosevelto 
vardas mums visiems yra 
simboliu kilnumo, teisėtu
mo ir žmoniškumo. Nekal
bant apie jo didžią svarbą 
kaipo valstybės vyro, kuris 
prisidėjo tiek daug prie 
pergalės ant bendro žmo
nijos priešo — fašizmo — 
mūsų žmonės, o ypatingai 
mes moterys širdingai įver
tiname jį kaipo žmogų. Da
bar, po jo mirties, mes, Ta
rybų moterys, gailiausiame 
nuostabume gerbiame jo di
džia atminti. 4, V

Jūs teisingiausia pažy
mite, kad dabar yra gali
mybė mums darbuotis iš
vien siekimęsi bendrų kil
nių siekių, už kuriuos jūsų 
žmonės ir mūsų žmonės 
kartu kovojo — už laisvę 
visai žmonijai. Mes, Tary
bų Sąjungos mokslininkės, 
noriai sueisime į kontaktą 
su moterimis jūsų galingos 
šalies ir aš, kaip kad ir jūs, 
stipriai tikiu į vertingumą 
tokio santikiavimo.

Bėgiu paskiausių metų, 
kaip prof. Pavlovas sakė 
Physiologistų Tarptauti
niame Kongrese, mokslas 
mūsų šalyje įvesdintas pla
čiausia plotme.” Tai pasek
mė didžios rūpesties mūsų 
vado Stalino, kurį mūs ša
lis didžiai įvertina ir kuris 
yra didžiu draugu progre- 
syvės žmonijos.

Mes, visos Tarybų Sąjun
gos moterys, džiaugsimės, 
jeigu jūsų šalies moterys 
susidomės Tarybų mokslo 
atsiekimais. Apsikeisdamos 
laiškais mes bandysime at
sakyti į visus jų klausimus 
taip pilnai, kaip galima, o 
grąžon mes laukiame tokios 
informacijos, kuri bus nau
dinga mums.

Dėkoju jums už malonų 
pakvietimą atlankyti jūsų 
šalį ir kada tas man bus 
galima, priimsiu su di
džiausiu malonumu. Iš mū
sų pusės mums būtų labai 
malonu sulaukti jūsų atsi
lankymo mūsų šalyje.

I šširdies gelmių linkiu 
jums geros sveikatos, taip 
pat linkiu jums rasti stip
rybės pergyventi jūsų didį
jį nuostolį.

Nuoširdžiai jūsų,
Maria Petrovą.

James Būreli, > 36 m., iš 
Paulsboro, N. J., nuteistas 6 
mėnesius kalėti už pavogimą 
nuo neregio saldainiais pre
kėje 25 centų.
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Amerikos Moterų Padėtis 
Politikoje

(Susan B. Anthony 2-ji, ainė garsiosios kovotojos už 
teises moterims ir pati žymi veikėja, Amerikos Moterų 
Kongreso pirmininkė, raportavo tai organizacijai gegu
žės 25-tą, 1946 m., apie moteris Amerikos politikoje. Čia 

talpiname svarbiausias jos raporto ištraukas.
—Sk. Vedėja.)

Jai labai aišku, ką reiškia kainų kontrolės panaikini
mas. Tuojau po panaikinimo federalio kainų kontrolės 
įstatymo, Mrs. Winnie Willis, gyvenanti Miami, Fla., 
gavo nuo namo savininko notą, kad ji dabar turės mo
kėti $1,000 (tūkstantį) per mėnesį, vieton mokėtų lig 
šiol $25. Tokios mokesties jis pareikalavo ypatingai dėl 
to, kad Mrs. Willis buvo jį reportavusi vyriausybei už 
bandymą kelti rendą kainų kontrolei tebesant. Daug 
kam kitam paaiškės kiiinų kontrolės nebuvimo reikšmė, 
jeigu kontrolė iš naujos nebus pravesta bėgiu mėnesio 
laiko. Daugelis gudresniųjų namų savininkų ir preky
bininkų tariasi dar kiek luktelti su pakėlimais, kad ne- 
sukurstyti žmones į veikimą už gerą kainų kontrolę, 
kol tam patogus laikas, klausimas tebesvarstomas Kon
grese. - & '•?

Darže Liepos Menesį
Pomidorų Priežiūra

Daržuose jau pradeda 
raudonuoti pomidorai (to
matoes.). Tūluose daržuo
se pastebėsi ne buiniausius 
kelmus, bet turtingus vai
siais. Kitur kelmai —mil
žinai, bet vaisių retai.

Skirtumą daro daug kas, 
bet vyriausia bus maistas, 
kuriuo augalas minta. 
Daug reikšmės turi ir sau
lė. Bet jeigu jūsų daržas 
gauna bent 5 valandas sau
lės per dieną, didžiuma dar
žovių ir gėlinių žolynų tu
rėtų augti neblogai. Su ma
žiau saulės retai kuri dar
žovė ir ne daugelis gėlių 
tinkamai augs.

Augmeniui Maistas
Menkai atrodantiems bū

tinai reikalingas, o taipgi 
ir stipresnius pastiprins pa
tręšimas pirktinėmis trąšo
mis, formula 5-10-5. Taip 
numeriuotos trąšos skaito
ma pilnu, balansuotu aug
menim maistu. Jos yra dve
jopos — sausos arba skys
čiai.

Sausąsias pabarsto už 4 
colių nuo augmens stiebo ir 
įakėja žemėn. Skystąsias 
palieja tokiame pat atstu
me nuo stiebo. Vartoja puo
duką skystųjų trąšų į 4 
kvortas vandens. Taip aug
menis pamaitina kas trys 
savaitės.

Kadangi augmuo gali pa
siimti maistą tik su vande
niu, tad daugelis mano, kad 
greitesnė pagalba nedami- 
tusiam augmeniui bus su
teikta skystosiomis trąšo
mis Tas taipgi parodo, kad 
patręšus sausosiomis trą
šomis irgi reikia žemę ge
rai palieti, kad trąšos iš
tirptų, susigertų į žemę ir 
augmuo galėtų iš žemės pa
siimti.

Trąšos Nevienodos
Yra tos pačios trąšos su

darytos nevienokiose for- 
mulose. Virš paduotoji 5- 
10-5 skaitoma balansuotu 
maistu daugeliui augmenų,

Didesni
Norintieji didesnių vai

sių, išgnaibo tarp šakelių 
ir stiebo dygstančias atža
las, praretina šakeles. Tuo 
būdu jie gauna didesnius 
vaisius ir sakosi taip gau
ną daugiau. Tačiau sunku 
užtikrinti, katraip gaunasi 
daugiau. Tą galėtų pats 
daržininkas išbandyti savo 
žiniai kitiems metams, jei
gu jis 
rinktų
mukus ir vieną genėtų, ki
tą ne, 
svertų ir rekorduotų.

Gėlių Darže
Juo daugiau skinsi, 

daugiau gėlės žydi.
Jeigu nori, kad šakotųsi, 

išgnybk galūnes zinijoms, 
chrysantemoms ir kitiems 
rudeniop žydėsiantiems žo
lynams.

Dabar sėjasi pavasarį žy- 
dėsiantieji žieminiai žoly
nai — našlaitės (pansies), 
delfinijos, canterbury bells. 
Daigai bus persodinami 
spalių mėnesį.

Didžiuma anksti žydin
čių krūmokšnių ir žolynų 
bus dėkingi, jeigu karščių 
laikotarpiu pridengsite po 
jais žemę samanomis, sku
jomis ar kokiais kitais sti
priais, bet orą ir drėgmę 
praleidžiančiais stambais. 
Prilaiko vienodesnę tem
peratūrą ir drėgmę. G. M.

Moterys Rainy Fronte

nuo per-

jeigu tie augmenys lig to 
laiko yra buvę balansuotai 
maitinami. Skaičiai rodo, 
kad šioje formuloje yra 5 
nuošimčiai nitrogeno, 10 
phosphoric acid, 5 potash. 
Stipresnė fosforu formula 
yra 4-12-4.

Ką Duoda Augmeniui
Nitrogenas akstiną augi

mą lapų. Tad nitrogenas 
vienas ar su didesniu jo 
nuošimčiu perkasi trąšos 
tiems augmenims, kurių 
vyriausią svarbą sudaro la
pai, žaliava, kaip spina- 
čiams, salotoms, pole beans.

Fosforas stiprina stiebus 
ir šaknis, greitina pribren
dimą. Fosforo daug gauna
si kauluose (bone meal).

Potašius stiprina žiedų 
spalvą ir akstiną mėgsti 
vaisių, prilaiko
greito nunokimo, kol vai
sius dar nepaaugęs.

Taigi, jeigu jūsų pomido
rų ar kitų vaisinių daržo
vių kelmai buinūs, bet ma
žai vaisių, jūs pasirinksite 
trąšas su daugiau fosforo 
ir potašiaus, o gal net ir 
vieno kurio užteks suba
lansuoti augmens maistui.

Įsitėmytina
Visuomet prisilaikykite 

ant pakelio ar butelio pa
duotų kiekių. Daržovei, 
kaip ir žmogui, geriau val
gyti tam tikrais protar
piais po mažiau, negu vie
nu kartu perdaug. Ekstra 
puodelis trąšų daržovei 
veiks panašiai, kaip kad į 
jus veiktų ekstra svaras 
vienų lašinių.

Rišti ar Nerišti
Parišti ant paramsčių po

midorai taupo vietos ir tas 
praktikuojama daugiausia 
mažuose daržuose. Farme- 
riai, paprastai, sodina re
čiau ir leidžia gulti ant že
mės. Miestavuose daržuose 
gal geriau pririšti prie stip
rių lazdelių dar ir dėlto, 
kad tarp namų įsisukusios 
vėsulos išdraiko, išlaužo ne-

Niekas kitas taip nejau
čia kainų kilimo blogybės, 
kaip darbininkų klasės šei
mininkė, kuri yra atsako- 
minga pateikti šeimai pa
kankamai skoningo, gero ir 
sveiko maisto ir ištekti nuo 
algos lig algos ribotų dar
bininko įplaukų. Dėlto jos 
įvertina ir veiklą už kainų 
kontrolę. Štai keli jų žy
giai:

St. Louis moterys pasta
tė kasdieninį pikietą prie 
pieninės, kada ta pakėlė 
pieno ir sviesto kainas 23 
nuošimčiais.

Mansfield, Ohio, šeimi
ninkės atsisakė pirkti nuo 
67 centų iki 81 cento pakel
ta kaina svarą sviesto. Jos 
perka margariną, kuris 
parduodamas po 22 iki 28c. 
Brooklyne moterys stoja 
vadovybėn pirkikų streiko.

Pirmais 72 metais Ame
rikos istorijos, nuo 1776 iki 
1848, moterys neturėjo bal
so ir organizuotai nebandė 
balsą gauti. Sekamais 72 
metais mūsų istorijos mo
terys organizavosi, kovojo 
už balsą ir laimėjo jį il
giausiame įstatymdavystės 
mūšyje visoje istorijoje. 
Toji 72 metų kova baigėsi 
19-ju priedu prie mūsų 
konstitucijos.

Laimėjus teisę balsuoti 
1920 metais, Amerikos mo
terų judėjimas atlėžo. Vie
ton susidėti su jų natura- 
liškais talkininkais, darbi
ninkų judėjimu, moterys 
reakcinės propagandos ir 
neinformuotų moterų va
dovių buvo pasuktos į stu
dijų grupes, moterų kliu- 
bus ir kitas grupes, ku
rioms pavyko prilaikyti 
moteris politiniai nereikš
mingomis. Iki paskiausių 
laikų “puikiosios” moterys 
nedaug tesikišo į partijų 
politiką.

Tas posūkis tęsėsi, su 
daugeliu išimčių, iki 1944 
metų. Tuomet iškelta tų 
rinkimu šūkis — masinės 
politinės veiklos.

Moterų 1944 metu rinki
muose buvo daugiau, negu 
vyrų. Daugiau ne vien dėl 
mūsų karių negalėjimo bal
suoti dėl netikusių balsavi
mo įstatymų, bet ir dėlto, 
kad milionai moterų buvo 
išėjusios iš namų. Karo 
darbininkės iš pirmų ran
kų sužinojo apie reikalą 
politinės veiklos. Šeiminin
kės suveiklėjo politiniai, 
kadangi pasaulis atėjo į jų 
namus. Karas joms parodė, 
kad problemos pergalės, 
taikos ir gerovės tiesiogi
niai liečia jų kasdieninį gy-

venimą. Pasekmėje, mote
rys gali savintis geroką da
lį kredito už išrinkimą mū
sų didžiojo prezidento, ve
lionio Franklin D. Roose
velt.

Moterys pasiekė politinės 
veiklos aukštumas 1944 me
tais. Apgailėtina, kad nei 
didžosios politinės partijos, 
nei Politinės Veiklos Komi
tetas nepalaikė moterų toje 
aukštumoje, nepalaikė jų 
veikliomis ištisus metus į- 
statymdavystės ir rinkimi
niais klausimais.

(Sąryšyje su paskiausiu 
raporto punktu, buvo įteik
ta rezoliucija, kurioje pa
sižadama, kad Amerikos - 
Moterų Kongresas praves 
savą ištisiems metams vei
kimo programą ir reikalaus 
iš partijų įvesti moterims 
tokias programas.)

Po 26 metų turėjimo tei
sę rinkti ir būti renkamo
mis, mūsų Kongrese randa
si tik 10 moterų. Prancūzės 
pirmuose rinkimuose išrin
ko 33 atstoves į Atstovų 
Butą. Pirmuose rinkimuo
se, išeidamos iš amžiais vy
ravusios vergovės, Japoni
jos moterys išrinko 39 mo
teris į jų Dietą (seimą). 
Trys dešimt devynių mūsų 
valstijų įstatymdavystėse 
mes turime 234 moteris at
stoves šiais, 1946, metais. 
Tai didžiausias skaičius iš 
visų kada mums turėtų.

(Toliau p-lė Anthony iš- 
rokuoja, dėl ko mes tiek 
mažai moterų teturime 
Kongrese. Nurodo, kokios 
tos moterys, ar jų darbai 
neša mums naudą ar žalą. 
Tos įdomios išvados tilps 
sekamose šio skyriaus lai
dose.)

KAIP SURAUGYTI PIENĄ?

Mieste gyvendami, tai val
gome pervirintą pieną. Tokis 
pienas nesiduoda gerai surau
gint!. Bet galima ir jį surau
gint! sekamu būdu :

Supilkite kvortą ar dvi pie
no, pagal jūsų šeimos dydžio 
reikalą, į plačiu viršumi indą. 
Tada įdėkite po du ar tris 
šaukštus rūgščios Smetonos 
ant kiekvienos kvortos, už
denkite indą ir palikite rūgti. 
Jeigu tą padarysite iš vakaro, 
tai sekamą dieną jau bus su
rūgęs pienas, kad nors “pei
liu pjaustykite.” Suprantama, 
pirm valgymo, reikia 
šaldytuvą atšaldyti.

Keliaujančiam diržui 
kus mašinon jo kojas, George 
Ross, 46 m., inžinierius iš 
Saugus, Mass., pasisiekė bio
tinių kenų ir juos 
pataikė sustabdyti 
pajėgą.
čios be nupjovimo.

Iš Mezgejus Kliubo Veikimo
Birželio 23-čią, Bekešių so

de, turėjome pikniką dėl Lie
tuvai pagalbos. Pavyko labai 
gerai. Diena buvo graži. Sta
lai gražiai parengti, gėlės ap
linkui žydėjo. Visi draugai ir 
draugės gražiai laiką praleido 
ir pelno liko gražaus.

Mes mezgėjos ir mūs rėmė
jai ir visi aukotojai pasiekėme 
savo kvotą dėl Vilniaus Vėžio 
Ligos * Instituto. Buvom pasi- 
brėžę surinkti $1,000 ir su- 
kėlėme su kaupu. Kovo 9-tą 
pasiuntėm LPT Komitetui 
$390. Draugui A. Bimbai pri- 
davėm $563. Dabar nuo pik
niko pelno $50. Viso vienas 
tūkstantis ir trys doleriai.

Pinigus ir visų
vardus jau pasiunčiau 
Komitetui, 417 Lorimer

Maistą Piknikui Aukavo:
B. Duobai, P. čereškai, V. 

Greibai, V. Bullienė, A. E- 
vans, A. Milčiai, O. Gricienė, 
J. Morkevičiai, F. J. Konte- 
niai, P. Siganeviče, L. A. Be- 
kešiai. Gėrimus aukavo A. M. 
Balzariai, L. Bekis, J. Konte- 
niai, G. J. Savage (grabo- 
rius).

Mr. Savage labai daug yra 
aukavęs pinigų Lietuvos pa-

galbai, nors jis yra Ameriko
je gimęs. Ir dėl šio parengimo 
labai daug pasidarbavo—da
vė kėdes, kad būt kur žmo
nėm susėsti ir pats pagelbėjo 
darbe, taipgi aukavo du kei- 
su alaus, širdingas ačiū var
de Lietuvos žmonių, Mr. Sa
vage !

Vincas Stonis, jaunuolis ve
teranas, tarnavęs suvirs 3 me
tus U. S. kariuomenėj, yra 
kitas mūsų geras draugas. 
Šiai pramogai jis aukavo bon- 
ką degtinės ir $1, kad pagel
bėjus Lietuvos žmonėms. Nors 
jis nematė Lietuvos, bet myli 
savo tautą ir labai gerai kal
ba lietuviškai. Kaip tik parė
jo iš kariuomenės, tuoj prisi
rašė prie Gedemino Draugy
stės ir Piliečių Kliubo ir visur 
dalyvauja. Labai draugiškas 
vaikinas. Bravo, Vincuk! Mes 
labai gerbiame jaunuolius, 
kurie dalyvauja su lietuviais 
ir veikia.

J. H. Stančikai ir L. B. au
kavo po butelį vyno. Juos 
leidom ir pelnėm po $5.

Dirbo šiame parengime 
Bullienė, E. Duobienė, 
Greibienė, E. čereškienė, 
Valtienė, E. Shopienė, J. Kon- 
tenienė, J. Vaitas.

(Tąsa 5-me pusi.)
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VAIVORYKŠTE
Parašė VANDA VASILEVSKA

(Tąsa)
Dabar ji norėjo, kad jau greičiau atei

tų rytas. Tegu pasako šita juoda žiurkė, 
tegu iškošia pro savo aštrius dantis, tegu 
jau įvyksta. Tegu pamato savo apvalio
mis juodomis akimis, kad Kriaučiukienė 
nepabals, neims verkti, nepuls ant kelių 
prašyti ir maldauti, kad iš jos neatimtų 
vienintelio, kurs jai liko — sūnaus kū
no, šalčio paversto į akmenį. Slėpė, pra
keiktoji, savo žinią, žaidė ja, kaip žais
lu, žaidė motinos baime, kurią ji nujau
tė esant, žaidė jos širdies kančia. Ir štai 
viskas išsprūs iš jos rankų. Juodoji žiur
kė apsigaus, ji nesulauks nei verksmo, 
nei prašymosi, jos žaismas pavirs nieku.

Kriaučiukienė juto, kaip stiprėja, pri
sipildo kraujo jos širdis, ir žinojo, kad 
dabar jau niekas nieko negali jai pada
ryti, niekas niekuo negali jos sužeisti. 
Nuo visų smūgių ji šarvavosi galingais 
neapykantos šarvais.

Melsvą šviesą, besiskverbiančią pro 
langą, taisyklingais protarpiais užtem
dydavo šešėlis. Tai vaikščiojo sargybi
nis prie namo. Sniegas girgždėjo po jo 
kojomis, girdėti, kaip jis trepsi vietoj, 
veltui stengdamasis sušildyti stingstan
čias kojas. Moteriškė pašiepiamai šyp
telėjo. Saugok, saugok karininko mie
gą su meiluže užgrobtoj valstiečio lovoj, 
po vogtomis iš valstiečių duknomis... Ne
išsaugosi, nors dar atkakliau trepsėtum, 
nors tu ir kanopas nušaltum, nors iki 
mirties šliaužiotum po trobos langais... 
Ateis tokia naktis, kad reikės pabusti iš 
saldaus miego ir vienmarškiniam baso
mis kojomis išbėgti į speigą... Ateis to
kia naktis, kad užsinorėsi pavydėti 
tiems, kurie guli nepalaidoti dauboje, ir 
Leoniukui, kuris jau mėnuo kaip kabo 
kartuvėse aikštės gale... Kad panorės ka
rininko kekšė pavydėti Dienai Kostiukie- 
ne! jos likimo.

Ir vėl iškilo kankinąs klausimas: kas 
išdavė? Diena parėjo tylutėliai, įėjo į 
savo trobą, juk neskaičiavo gi vokiečiai, 
nespėjo suskaičiuoti visų kaimo bobų. 
Diena sėdėjo tyliai, niekur nėjo; ir už
teko dviejų dienų, kad ateitų, išvilktų ir 
nutemptų tardyti. Vadinasi, buvo kaž
kas, kas.išdavė, kas pasakė apie Dieną, 
kas davė žinią Pėlagijai apie Vašią. Kaž
kur yra pasislėpęs priešas, taip gerai 
paslėptas, kad kaimas apie jį nežino, kad 
niekas jo nė neįtaria. Kažkas, kas žinojo, 
pranešinėjo. Kažkas čionykštis, kuris ga
lėjo pažinti Vašią, kuris žinojo Dieną, 
kuris žinojo viską? Kas gi tai galėtų bū
ti?

Ji pati apie Dieną sužinojo tą pačią 
valandą, kai ji grįžo į kaimą, žinojo ir 
kiti, bet visi juk čia buvo savi, kaimo 
žmonės, kolektyvininkai, tėvai, motinos 
kovotojų, kurie tomis baisiomis šaltomis 
dienomis ir šviesiomis naktimis mušėsi 
visame fronte neaprėpiamoj gimtojoj 
žemėj. Kas gi buvo ta gyvatė, nuodin
ga biaurybė, išmaitinta auksiniais šitos 
gimtosios žemės kviečiais, o dabar smei
gianti į ją savo geluonį?

Kažkur toli buvo girdėti balsai. Skaid
riame šaltame ore, visiškoj ledinės nak
ties tyloj mažiausias garsas skambėjo 
skardžiai ir ryškiai. Buvo girdėti šūka
vimai. Kriaučiukienė nusliuogė nuo 
krosnies, priėjo prie lango ir nagu pa- 
gramdė storą šerkšno sluoksnį. Jis by
rėjo kaip sniegas. Kvapu nušildė ji stik
le apvalų lopinuką, mažą skrituliuką, 
pro kurį buvo matyti, kas darosi lauke. 
Stiklas apsitraukdavo rūku, tuč tuojau 
vėl šalo, teko be perstojo kvėpuoti į jį 
ir šluostyti skaros kampu. Pro langą 
matyti gatvės dalis, iki pat aikštės, iki 
namo, kur anksčiau buvo kaimo tarybos 
būstinė, už kurio dūlavo didžiulė darži
nė.

Buvo šviesu, kaip dieną... Mėnulio 
šviesa visą pasaulį pavertė į melsvą ledo 
gabalą. Kriaučiukienė aiškiai pamatė.

Keliu nuo aikštės bėgo moteris. Ne, 
ji nebėgo,—pasilenkusi pirmyn, dėdama 
pastangas darė smulkius žingsnius, virs- 
taliuodama nuo kojos ant kojos. Mėnu
lio šviesoj aiškiai buvo matyt jos didelis 
pilvas. Paskui ją ėjo kareivis. Ant pa
lenkto pirmyn atkišto šautuvo mėnulio 
šviesoj blizgėjo durtuvo geluonis. Kai 
moteris sekundėlei sustodavo, durtuvas 
durdavo jos nugarą. Kareivis kažką šū
kavo, bliovė du jo draugai, ir nėščioji su
silenkusi dvilinka vėl su vargu judėjo 
pirmyn, mėgino bėgti, mosuodama su-
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lenktomis per alkūnes rankomis, kurio
mis stengėsi padėti.

Penkiasdešimt metrų pirmyn — ir ka
reivis pasuks savo auką atgal. Penkias
dešimt metrų atgal — ir vėl, ir vėl tą 
patį. Budeliai juokėsi, kikeno, jų lauki
nis kvatojimas net čia atsklisdavo.

Kriaučiukienė įsikabino pirštais į lan
go rėmus ir žiūrėjo, žiūrėjo. Štai, kas 
vyko tą naktį, kai karininkas knarkė su 
savo meiluže. Jo nurodymas buvo tiks
liai vykdomas, jis galėjo ramiai miegoti. 
Dienos Kostiukienės likimas buvo vyk
domas .nepriklausomai nuo jo miego.

Tai buvo Diena Kostiukienė. Kadaise 
seniai jos kartu vargo pono dvare. Kartu 
drebėdavo nuo prievaizdos bizūno ir dar 
labiau nuo prievaizdos meilikavimosi. 
Kartu apraudojo savo likimą tamsų, be
viltišką dvaro mergų likimą.

D paskui jos dirbo kolektyviniame 
ūkyje ir kartu džiaugėsi išaugusiais auk
štais kviečiais ir kylančiu kolektyvinių 
karvių pieningumu ir tuo, kad vis švie
siau, linksmiau šypsosi gyvenimas.

Ir štai dabar koks likimas ištiko Die
ną. Penkiasdešimt metrų pirmyn, pen
kiasdešimt metrų atgal, nuoga, basa per 
sniegą, vieną dvi dienas prieš gimdymą. 
Kareivių juokas, durtuvas, badąs nuga
ra.

Kriaučiukienė neverkė, nešaukė. Šir
dyje sukepė juodas kraujas. Taip turė
jo būti, negalėjo būti kitaip, kol jie čia. 
Tarytum norėjo parodyti, ką jie sugeba, 
ką gali padaryti. Lyg norėtų įrodyti, 
kad nėra žiaurumo ribų. Ji žiūrėjo į ją 
be užuojautos. Ne, čia nebuvo vietos 
pasigailėjimui. Kriaučiukienei atrodė, 
kad ji pati brenda ten basa per sniegą, 
nuoga, atiduota kareivių pasityčiojimui. 
Kad jos kojas žeidžia sušalęs sniegas, jos 
nugarą duria durtuvo plienas. Tai ne 
Diena Kostiukienė — tai visas kaimas 
ėjo nuogas sniegu, varinėjamas kareivių 
juoko. Tai ne Diena Kostiukienė — tai 
visas kaimas krito veidu į sniegą, sun
kiai kėlėsi daužomas buožėmis. Tai ne 
iš Dienos Kostiukienės kojų tekėjo krau
jas ant kieto apledėjusio sniego — tai 
kaimas plūdo krauju vokiečių priespau
doj, po vokiečių galvažudžių jungu, nuo 
vokiečių kumščio.

Kriaučiukienė paniurusi žiūrėjo pro 
mažytį švaraus stiklo ratelį. Taip, taip 
turėjo būti. Durtuvu, kietu kumščiu 
vokiečių kareivis mokė, kas jis yra. Jis 
nematė, neįtarė, kad moko žmones dar 
vieno — kas buvo tarybų valdžia; kad 
kiekviename kaime, kuriame vokiečių 
šeimininkavimas, nors vienai dienai pali
ko ašarų ir kraujo pėdsakus niekad per 
amžius, per kartų kartas, nebus jau ne
patenkintų, apsnūdusių, abejingų. Kriau
čiukienė prisiminė ginčus su bobomis, 
pirmykščius ir naujus — gyvenimas pats 
atsakinėjo, pats mokė siaubingo, bai
siausio mokslo.

Diena vėl parkrito ir vėl atsikėlė. Iš 
kur ji turi tiek jėgų? Kriaučiukienė ži
nojo, iš kur. Ji žinojo, ji jautė, kad toji 
širdis taip pat užlieta juodu krauju, ne
apykanta, kuri duoda jėgų.

Kiekvienoj troboj už apšalusių langų 
stovėjo žmonės ir žiūrėjo pro kvapu at
šildytus skrituliukus. Kartu su Olena 
jie bėgiojo po sniegą, kartu krito, kėlėsi, 
juto durtuvo dūrius ir girdėjo draskan
tį širdį laukinį kvatojimą.

Olena žinojo, Olena jautė kaimo akis. 
Savo kaimo, kur ji sunkiai užaugo, kur 
sulaukė geresnių dienų, kur savo ran
komis statė auksinį tiltą į laimę. Krau
jas liejosi iš jos žaizdotų, aštraus snie
go supiaustytų kojų. Laukinis skausmas 
plėšė jos vidų. Galvoj ūžė. Ji vėl suklu
po ir parkrito, beveik nejausdama buo
žės smtigio. Ji pasikėlė ne dėl to, kad ją 
mušė. Ne, ji nenorėjo, negalėjo gulėti 
ant kelio kareivių batų spardoma. Ne
norėjo, negalėjo parodyti priešui, kad jis 
ją prikankino, privaikė kaip šuo kiškį. 
Iš tikrųjų ji jau nieko nebejautė. Tai 
kūnas plūdo krauju, krito, vilkosi snie
gu. Ji pati, Diena, buvo lyg nuošalyj, 
lyg karštligiškame sapne. Kaip kliedė
dama, matė ji kelią, kareivius. Ausyse 
spengė, ūžė. — Motin! — linksmai šaukė 
ją Garbiniuotasis. Ūžė aukštai viršuje 
medžių viršūnės, jas lingavo vėjas, girg
ždėjo palapinių basliai. Vikri ugnis šliau
žė tilto sijomis, laižė jį ugnies liežuviais, 
veržėsi į viršų. Išėjo į karą Mikola, mo
javo ranka prie kelio posūkio.

(Bus daugiau)
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Anglija Vėl Reikalauja 
Amerikonų j Palestiną
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Australija Sukruto Tirt 
Atom-Bombų Medžiagas

įįgįįfy

Chinietis vaikelis išbando iš Amerikos gautus karei
viškus marškinius, kurie bus persiūti i kelnaites ir žake
tuką. Chinijon esą pasiųsta virš 800 tonų kariškų dra
bužiu.

MONTREAL, CANADA
Kalbėjo Sovietu Žurnalistai

Čia lankėsi Tarybų Sąjun
gos žurnalistai. Jiems buvo 
surengtas pasitikimas, kur jie 
kalbėjo labai atvirai. Genero
las M. Galaktionovas pareiškė 
didelį pasipiktinimą tais me
lais, kurių pilna Kanados tur
čių spauda apie Sovietų Są
jungą. Jis sakė, kad Montre- 
ale surado gražią vaikams 
žaisti lėlę, ją nupirko ir par
veš savo anūkei, kaipo primi
nimą apie Kanadą, bet jokia
me atsitikime nerodys tų pa
sibjaurėjimų, kurių yra pilna 
Kanados turčių spauda. Jis 
sakė, kad gerai padarytų ir 
Kanados piliečiai, kad tokius 
spaudos “perlus” nerodytų ir 
savo vaikams, nes tai yra ka
ro nuodai.

Generolas sakė, kad Sovietų 
daug didesnė šalis už 
bet jos spauda nera- 
apie Kanadą. Jis sa- 
Sovietų liaudis nieko

sakė, kad Tarybų Sąjungos 
liaudis gyveno kapitalistinėj 
tvarkoj, žino ją, 'pažįsta, ir 
yra pasirinkus naują tvarką, 
kurią myli ir gina. Tą Sovietų 
liaudis įrodė tėvyniškajame 
kare.

Uja Erenburgas sakė, kad 
pirmoji komanda už žmonijos 
laisvę, apsigynimą 
lerininkus buvo 
kalboj: “Ogon!” 
gyrė Amerikos

redaktoriai
Sovietų Su
turėjo dėti

Sąj unga 
Kanadą, 
šo melų 
ke, kad
neturi prieš Kanados žmones, 
jo supratimu, ir Kanados žmo
nės yra draugiški ir nuoširdūs 
linkui Sovietų Sąjungos, bet to 
negalima pasakyti apie 'turčių 
spaudą. t

Tos spaudos 
jau pamiršo, kad 
junga tiek daug
pastangų, kad sumušus mūsų 
priešus, kiek ji neteko aukų, 
bet Sovietų Sąjungos ir Kana
dos kariai nepamirš tų sunkių 
kovų ir to džiaugsmo, kada 
jie bendrai priešą nugalėjo.

Jis sakė, kad girdėjo užme
timų, būk Sovietų šalyj nėra 
demokratijos, nes ten yra tik 
viena partija. Bet ir žodynai 
nenusako, iš kTek partijų turi 
susidėti demokratija. Tarybų 
Sąjungoj yra viena liaudis, 
nėra klasių, tai negali būti ir 
daug partijų. Jis sakė, kad 
Tarybų Sąjungos žmonės val- 
dosi demokratiškai, jiems tas 
patinka, bet tą savo tvarką 
jokiai kitai šaliai po prievarta 
nesiūlo, kaip darė Hitleris. Jis 
sakė, kad taikos nori, kaip 
Sovietų, taip ir Kanados žmo
nės, bet jos nenori reakcija ir 
turčiai.

Sekamas kalbėjo Sovietų 
rašytojas Konstantinas Simo
novas,. autorius garsaus veika
lo “Dienos ir Naktys.’’ Jis sa
kė, kad pasakos, būk skirtin
gos visuomeniškos tvarkos, 
Tarybų Sąjungoj socialistinė 
ir Kanadoj kapitalistinė nega- 
gali sugyventi taikoj, tai yra 
karo kurstytojų obalsis. Jis 
sakė, kaip skirtingų pažvalgų 
žmonės, susitikę gatvėj, netve
ria vienas kitam už gerklės, 
bet taikoj sugyvena, taip gali 
sugyventi ir valstybės. Jis sa
kė, ;kad yra'žmonių, kurie sta
to jiems’, klausimą: Kodėl jūs 
nepįasirenkate mūsų tvarką, 
kodėl negyvenate taip, kaip 
mes gyvename Amerikoje? 
Bet tai yra nosies kišimas į 
mūsų vidaus reikalus, mes gi 
tokio klausimo nestatome ka
nadiečiams: Kodėl jūs nepa- 
sirenkate mūsų tvarką? Jis'
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prieš hit
fl uotą rusų 
(ugnis!) Jis 
ir Kanados

žmonos, bet sake, kad spauda, 
tai yra visai išgverus, nesiskai
to su jokiu padorumu, jokia 
tiesa, bet skleidžia melus apie 
Sovietų Sąjungą lygiai taip, 
kaip Hitlerio spauda dare 
1938 metais, viešai veda pro
pagandą už trečią pasaulinį 
karą, nukreiptą prieš Sovietų 
Sąjungą. Už tai kalba nacių 
vadai, teisiami Niurenberge, 
už tai rašo Amerikos ir Kana
dos spauda. Piršimas atomines 
bombos karo, žmonių kursty
mas prieš Sovietus, pasakos, 
būk Sovietai puola kitas tau
tas, visa tai yra karo provo
kacijų darbas. Ta spauda 
plauką į rąstus skaldo, pulda
ma Sovietų šalį ir kitas demo
kratines valstybes, bot ji ak
la linkui Graikijos, kur vieš
patauja fašistų teroras. Jis 
kritikavo Amerikos imperia
lizmo ekspancijas — grobimą 
kitų šalių, steigimą karo 
zių.

Bendrai, tai buvo labai 
mios kalbos. Du pirmieji
bėjo rusų kalboj, Erenburgas 
pradėjo rusiškai, bet vėliau 
kalbėjo francūzų kalboj.

A. B-nas.

ba

įdo- 
kal-

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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.

London, liep. 15. — Prez. 
Trumano komisija veda de
rybas su anglais dėlei 100,- 
000 benamių Europos žydų 
įleidimo į Palestiną. Anglų 
valdžia pakartojo, kad Am
erika turi duoti savo ka
riuomenės, idant išvien su 
anglais palaikytų tvarką 
Palestinoj prieš žydus ir 
arabus. Kitaip Anglija ne
galėsianti priimt tų žydų į 
Palestiną.

Sydney, Australija, liep. 
15. — Australų moksliniu- . 
kai sumobilizuoti j ieškot 
sprogstamųjų atominių me
džiagų ir atominėms bom
boms gaminti. Anglija pla
nuoja plačius rakietinių ir 
atominių pabūklų pratimus 
Australijoj —O Australijos 
delegatas Jungt. Tautų ato
minėje komisijoje siūlo ne
va kontroliuot atomų 
pasaulyj.

Alaska turi trečdaliu 
pajūrio

jėgą

dau-
negu

Vidutinis amerikietis per 
amžių suvalgo 300 kiaulių, giau generalio 
150 galvijų, 250 ėriukų ir turi visos Jungtinės Valstijos 
avių. . Ibe Alaskos.

PHILADELPHIA IR APYLINKĖJ
Philadelphijos ir apylinkės draugai ir pažįstami užkvie- 
čiami atsilankyti ant atidarymo Self-Service moderniš
kiausios krautuvės. Bus išstatyta, padėta išpardavimui 
$15,000.00 tavoro-prekių. čia bus išdėta ant pardavimo 
tokių prekių, kur labai mažai randasi kitur, čia gausit 
visko, kas tik reikalinga prie stalo, čia gausite snapso, 
vyno, likerių, pasirinkimas kuodidžiausias! O alaus, tai 
galite gauti kiek tik norite.

Išpardavimas Prasidės Liepos 18 d., 7 v. vak.
Dėlei patogumo krautuvė ketverge, pėtnyčioj ir su

katoj bus laikoma atidaryta iki 10 vai. vakaro.
Organizacijos arba pavieniai, kurie rengsite pikni

kus, bankietus arba vestuves, kreipkitės prie mūs, o 
mes pilnai užtikrinamė, kad čia gausite šnapsą, alų, 
vyną, mėsą ir viską, kas tik reikalinga. Adresas:

502

BEKAMPIS SELF-SERVICE
LIQUOR & FOOD STORE

Chapel Avenue Merchantville, N. J.
Telephone Bell Merchantville 8-1082

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

NOTARY 
PUBLIC

ft

$

ft
TELEPHONE
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermenine. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis A 
būsite patenkinti. . •

Laidotuvių
Direktorius

1113 Ml Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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I Gyvatinis Evangelistas 
Mirė nuo Gyvatės Gylio Cleveland, Ohio
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Chattanooga, Tenn. 
Savotiškų evangelistų 
maldose Josephas Jackso- 
nas paėmė nuodingą gyva
tę; norėjo parodyt, kad jei 
žmogus giliai tiki, tai jam 
nekenks gyvatės gylis. Bet 
gyvatė įgylė jam ranką, ir 
Jacksonas po 45 minučių 
mirė.

pa

įkalintas už “Užkerėjusios 
Jį Burtininkės” Pasmaugimą

Geneseo, N. Y. — Johnas 
Maniscalco, 60 metų, i 
mange Idą Caito, 80 metų | ?? 
senę, todėl, kad jinai “už
būrė” jį; dėlto, girdi, nu
puolus jo sveikata ir jis tu- 
r ė j ę s vis okių nelaimių. 
Teismas už tai davė Johnui 
3 iki 10 metų kalėjimo.

i Liepos 3 d. atsibuvo LDS. 
[55 kp. mėn. susirinkimas, ka
iriame 7-tojo seimo delegatai 
[pridavė raportus. 55-tos kp. 
'delegatais buvo J. Martynaitis 
ir jo moteris, J. žebrys ir jo 
moteris ir kp. sekr. E. Pau
zei*. Visi buvo susirinkime ir 
visi, pasidalindami, pateikė 
smulkmenišką seimo raportą. 
Iš jų raportų paaiškėjo, jog 
LDS nuo įvykusio 6-tojo sei
mo 1942 m. Chicagoje iki šio 
seimo, tai yra bėgyje 4 me
tų, nežiūrint sunkių 'karo są
lygų, nežiūrint, kad virš tūk
stantis jo narių — jaunuolių 
— veikė įvairiuose karo fron-

ir tankiausiai
pa- 
ne-

yranuvažiavimui 
nurodysime bent 2.

rėmėjai ir nekuriu mūsų or
ganizacijų nariai. Jie gana 
tankiai atsilanko į mūsų 
rengimus 
tušti.

Kelių 
daug, bet
Mūsų manymu, geriausia 1- 
mas: Važiuokite Chardon Rd. 
(No. 6). Pervažiavus Char
don miestuką, už poros mylių 
Nr. 6 sukasi po tiesiai; nuo 
ten važiuokite tiesiai Nr. 166. 
Juom privažiavę Nr. 86 
kite po kairei. Netoli nuo 
rasite pikniko vietą.

2-ras kelias: Važiuokite 
20 iki Painsville; nuo ten
kite Nr. 86, kuriuom važiuo
dami rasite pikniko vietą. 
Tėmykite užrašus. Ligi pasi
matymo !

su- 
ten

Nr. 
im-

New Haven, Conn
Liepos 2 d. atsibuvo LDS. 

16-tos kp. susirinkimas, ku- 
buvo pateiktas rapor- 

7-to seimo.

DAR DU AMERIKONAI 
SULAIKYTI SOVIETINĖ
JE BERLYNO PUSĖJE
Berlin. — Praneš ama, 

kad Sovietai savojoj Berly
no dalyje tebelaiko įkalin
tus dar du amerikonus, 
perėjusius be leidimo į so
vietinę pusę. Du kiti ame
rikonai paleisti ir sako, jog 
Sovietai gerai juos užlaikė.

Nanking. — Atvyko nau
jas Amerikos ambasado
rius Chin ijai, Leighton 
Stuart.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

blikos, kuri niekados nebuvo 
Rumunijos dalimi.

Į Ameriką grįžęs New York 
Timeso korespondentas Mr. 
Brooks Atkinson išniekino 
darbo žmonių valstybę ir So
vietų teatrą. Tarybų Sąjungos 
artistas A. D. Popovas paskel
bė pono Atkinsono laišką, ku
riame tas korespondentas, bū
damas Sovietų šaly, gyrė So
vietų teatrus. Artistas išvadi
no minimą korespondentą dvi
veidžiu.

pas-1. • • - • •'I tuose ir 20 is jų negrįžo, ta- 
Įčiaus mūsų susivienijimas pa
jėgė ne tik išsilaikyti lygsva
roje, bet šiek tiek paaugo ir 
nariais ir turtu; nesusirgo vi
durių ligomis (konversijomis), 
kaip kad mūsų broliški susi
vienijimai.

Kas liečia pakėlimą duok
lių 5c į mėn. į lėšų fondą, ki
lo klausimų, ar buvo reikalo 
pakelti duokles, kuomet mū
sų fondai ne tik nenupuolę, 
bet paaugę. Paaiškinta, jog 
geras šeimininkas nekuomet 
nelaukia, iki jo grūdų aruo
das išsisems ligi pat dugno,— 
lis stengiasi jį nuolat dapildy- 
1 ir, jeigu galima, jį laikyti 
net su geru kaupu. Taip ir 
nūsų Susivienijimo šeiminin
kai permatė reikalą tai pa
daryti, nes dabartinis nesvie
tiškas įvairių reikmenų kainų 
kilimas labai greitai gali mū
sų aruodus išsemti ligi dug
no; be to, sulyginus dabarti
nes kainas su pirmesnėmis, 
tie 5c tik mažą dalelę to per
viršio tegalės padengti. Visi 
raportai ir visi seimo tarimai 
nžgirti vienbalsiai.

LDS 55 kp. pikniko ren
gimo komisija raportavo, jog 
piknikas įvyks rugpj. (Aug.) 
1 d. pas drg. Grinius ant ū- 
kio; nežiūrint šiokių tokių Į 
trūkumų, rengėjai dės pastan
gas, kad visko, kaip valgių, 
taip ir gėrimų, būtų užtekti
nai. Be gražaus laiko praleidi
mo ūkyje, tyrame ore, turėsi
me progos pasimatyti-pasikal- 
bėti su draugais Grimais; jie 
yra nuolatiniai mūsų judėjimo

Rengėjai.

Worcester, Mass

kada 
aprašy- 

būdamas 
trijų mė- 
liepos 11

Worcesterieciai lietuviai, jsi- 
tėmykite kunigo Jutkevičiaus 

melą.
Kada naciški vokiečiai žu

dė Lietuvoje šimtais ir tūks
tančiais Lietuvos žmones laike 
okupacijos, tai kunigui Jutke- 
vičiui nebuvo žvėriškumas. 
Dabar, kada Lietuvos liaudis 
nepaprastu stropumu atsiku
ria naujam gyvenimui; 
matome A. Bimbos 
mus, ką jis matė, 
Lietuvoje per su virš 
nešiu laiko, tai, štai,
d. Bostono Globe, ką rašo lie
tuvis kunigas Jutkevičius iš 
Worcester, Mass.:

“Lithuania is being at pre
sent subjected to a ruthless 
process of annihilation at the 
hands of Soviet Russia. Words 
cannot adequately describe 
the atrocities now being com
mitted upon the Lithuanian 
people.”

Worcesterieciai, pažinkite 
tą dvasiškį, kaip jis fašistiškai 
meluoja, o ateis laikas, kai 
jis bandys užsiginti to bjau
raus melo! D. J.

riame 
tas iš

Po susirinkimo dalyviai ta
po pakviesti į kitą kambarį, 
kur buvo gražiai papuoštas 
stalas dėl drg. Onos Latvienės 
jai gimino dienai paminėti. 
Gražus būrelis svečių ir drau
gų susėdo prie stalo ir links
mai šnekučiavosi. Pirm. drg. 
A. šoliūnienės pakviesti drau
gai ir svečiai linkėjo drg. O. 
Latvienei, kad sveika ir links
ma sulauktų dar daug savo 
gimimo dienų. Drg. O. Latvie
nė dėkodama draugam ir sve
čiam, prisiminė ir Lietuvos na
šlaičius, pati aukodama pen
kinę. Kiti svečiai sumetė $20, 
kas sudarė $25.

Aukotojų vardai:
Po $5: drg. Latviai ir B. 

Vikšrienė. Po $1.00: A. He- 
zinger, J. Stankus, E. Rudmi- 
nienė, Mr. & Mrs. Kuro, 13. B. 
Madeliai, John Aleksas, J. 
Tumosa, Amilia Miller, A. ir 
J. Mieliauskai, Vine. Latvis, 
J. Shukaitis, J. Kisielius. Po 
50c: A. Petkienė ir M. Dabu- 
žinskienė. J. ir L Didžiūnai 
$2.00. Draugė O. Latvienė; 
vardu Lietuvos našlaičių, ta
ria aukotojams nuoširdų ačių.

savaitę. Mus labai pradžiugi
no tokis nuoširdus priėmimas.

Pirmadienį aplankėm Pilie
čių Kliubą, susipažinom su 
draugu J. Zakarausku, kliu- 
bo gaspadorium.

Draugai Kalvaičiai liepos 
4 d. atvyko į Baltimorę ir sve
čiavosi pas mane ir pas savo 
gimines ir pažįstamus. Aplei
do Baltimorę sekmadienį, lie
pos 7 d. Drangas Grabaus
kas pardavė Laisvės namo Še
rų Ignui Krivickui ir Vincui 
Kičui.

Dabar mes turime skundą 
Laisvės administratoriui: mes, 
atsisveikindami su Laisvės šta
bu, aukojome spaudai — Ig
nas Krivickas $10, Stanley 
Raymond $2 ir Mary McDo
nald $1, o spaudoj nematyt.

(Bus paskelbta. — Red.)
S. Raymond.

pa
mi
nu o 
N.

Rochester, N. Y HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Binghamton, N. Y
Šis ir Tas

Sunkiai susirgo Juozas 
Blinkevičius, ilgametis šio 
miesto gyventojas, šiuos žo
džius rašant, Juozas tebeguli 
ligonbutyj. Linkime sveikatos!

Birželio mėnesį numirė du 
lietuviai: Andrius Sedleckis ir 
Stan. Paplauskas. Abu paliko 
šeimas ir abu buvo gyvenę šia
me mieste ilgoką laiką.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Visiem aukavusiem, dirbu- 

siem ir dalyvavusiem varde 
Lietuvos žmonių širdingai a- 
čiu.

Pinigais Aukavo:
Ona P. Balzarienė $5.
Ona Galinaitis, K. Tamo

šiūnienė, A. Baltakienė po $2.
A. Švedienė, .Zigmantas, J. 

M. Morkevičiai, Vincas Sta- 
nis, Ona Gricienė po $1.

Viso nuo parengimo pelnėm 
$150.14. Vilniaus Vėžio Ligos 
Institutui pasiuntėm $50, o 
$100.14 pasilikom dėl drapa
nų pasiuntimo Lietuvos žmo
nėms.

Drapanų ir čeverykų gegu
žės mėnesį pasiuntėm 200 
svarų, birželio 235 svarus. 
Jau ir vėl turim 4 baksus. 
Draugas R. Sher.elis nuvežė į 
paštą. Labai jam ačiū.

Drapanų atnešė: P. Balza
rienė, Vildžiūnai, J. Šliekis, J. 
Januškevičienė labai daug ge
rų drapanų ir čeverykų, Ona 
Milčienė daug drapanų.

Ona Milčienė numezgė 
vaikam sveterių, 4 poras 
štinių, 1 porą kojinių.

E. Duobienė 4 sveterius.

14 
pir-
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MERGINOS
Kaipo Raštinės Darbininkės 

ir Pasiuntinės
Patogiose vietose esančių

* . Bankų Ofisuose.
Manhattan-Brooklyn-Bronx

Iš ankščiau patyrimas nereikalingas. 
Puikiausios Progos.

Patenkinančios darbo sąlygos.
Algos $25 ir viršaus.

Kreipkitės 9 iki 3 P. M.
3-čios Lubos

BROAD ST., N. Y. C.
(168)

PAŽANGA LINKUI TAI
KOS, SAKO BYRNES

Washington. — Sugrįžęs 
iš Paryžiaus, James 
Byrnes, Amerikos valsty
bės sekretorius, sakė, jog 
tenaitinė Keturių Didžijų 
užsieninių ministerių kon
ferencija ‘‘padarė kai ku
riuos žingsnius į taiką.”

Harrisburg, Pa. — At- 
maršavo veteranų delegaci
ja pas Pennsylvanijos gu
bernatorių ; reikalavo dar-

Smulkieji krautuvininkai 
kai kur išvien su vartoto
jais streikuoja prieš kainų 
pakilimą.

Bangkok. — Patikrinta, 
kad Siamo karalius Anan
da buvo nužudytas.

PHILADELPHIA, PA
Visg Laukiamas Didysis

Liepos 4-ta anksti iš ryto 
gražus ir linksmas būrelis iš
važiavo į Maynard, Mass., 
Laisvės metiniu piknikam 
Kiek teko girdėti, visi paten
kinti, kaip kelione, taip ir pik
niku.

Šis būrelis nusitarė važiuo
ti tuomi pačiu busu į Water- 
burio pikninką liepos 21-mą. 
Taigi, draugai, busas jau 
imtas ir išvažiuoja virš 
nėtą dieną 1 v. po pietų, 
Lietuvių svetainės, 243
Front St. Būkite visi, draugai, 
laiku, tai ir vėl turėsime link
smą kelionę ir pikniką.

Birželio 22 d. buvo sureng
tas pokylis pasitikimui dele
gatų iš LDS. 7-to seimo. Dele
gatais buvo J. Didžiūnas ir J. 
Tu moša.

Bet čionai drg. J. Didžiū
nas tapo prigautas, nes tas 
bankietėlis buvo taikomas jo 
apsivedimo minėjimui. Drau
gas Didžiūnas apsivedė 1-mą 
birželio (taip jis pats prisipa
žino).

Drg. Didžiūnas yra darbš
tus progresyviškame judėjime 
mūsų kolonijoj, už tai visi 
draugai ir pažįstami linki jam 
laimingo sugyvenimo.

J. Shukaitis.

Neseniai buvo sustreikavę 
Endicott-Johnson kompanijos 
“rubber mill” darbininkai, nes 
kompanija norėjo kai ku
riems darbininkams pravesti 
mokestį nuo darbo kiekio, vie
ton iki šiol mokėto už valan
das. Mokestis buvo išskaičiuo
ta, žinoma, mažesnė, negu 
kad buvo nuo valandų. Kad 
darbininkus sutaikyti su kom
panija, turėjo įsikišti unijos 
valdyba. Darbininkai išėjo lai
mėtojais. Unija (United Shoe 
Workers of America, CIO) iš
leido tuo klausimu lapelį, kad 
ir visi kompanijos darbinin
kai žinotų streiko pasekmes. 
Težino visi darbininkai, kad 
tik organizacijoj jų jėga prieš 
kompanijos pasinio j imus ma
žinti algas. Unija ragina sku
biau organizuotis, kreipiantis 
į jos ofisus: 1514 North St., 
Endicott, N. Y. ir 247 Main 
St., Johnson City, N. Y.

Neseniai svečiavosi čionai 
Walter Kelley su šeima iš 
Brockton, Mass. Ji^ čia yra 
kadaise gyvenęs ir turi daug 
draugų.

PARAMAI

Baltimore, Md

DIENRAŠČIO LAISVES
Rengia Phila. ir apylinkės pažangiosios lietuvių organizacijos.

Įvyks Sekmadienį 
(Prieš LABOR DAY Šventę)

Rugsėjo 1 September
1946

Labai 'patogioje vietoje

London. — Atvyko į An
gliją prez. Trumano pa
siuntiniai tartis su anglais 
dėl 100,000 europinių žydų 
įleidimo į Palestiną.

Prašome Pagelbos
Brangios draugės, širdingai 

prašau visų pagelbos. Kadan
gi Rochesteryje užsidarė R. 
W. R. skyrius ir pas mane da
bar viskas — ofisas ir visoki 
daiktai — suvežta ir man vis
kas pavesta tvarkyti Rusijai 
pagelbos ir Lietuvos reikalai, 
tai labai reikalinga talka.

Daug yra siūti mergaitėm 
andarokų ir jakučių. Viskas 
sukirpta ir lengvai galima pa
siūti. Daug mažyčiams vai
kam drapanėlių reikia pasiū
ti. Ir daug turime vilnų mez
gimui sveterių. Viską turime 
padaryti iki gruodžio 31, 
1946. Vėliau viskas užsidarys 
ir Lietuvai pagelbą bus sun
kiau suteikti. ,

Taigi, brangūs draugai ir 
draugę?, suglauskime petį pe
tin ir garbingai užbaigkime 
mūs pradėtus darbus, kuriuos 
jau penkti metai dirbame. 
Aukaujame pinigais, drapa
nom ir darbais ir nesiskun- 
džiame, kad jau pavargom, 
kad perdaug darbo. Mes vi
sada linksmos, kad galime pa
gelbėti mūsų broliams ir sesu
tėms Lietuvoje, kuriems taip 
labai reikalinga pagelba. Mū
sų mezgėjų grupelė maža, bet 
visos taip draugiškai ir su di
džiausia energija, dirba. Man 
buvo malonu žiūrėti, kaip jos 
ir šiame parengime visos dir
bo su meile, su dainom, 
džiaugsmu.

Bravo, draugutės! Taip 
reikia.

Mūsų Ligoniai
Draugė A. Baltakienė buvo 

susirgus, negalėjo dalyvauti 
mūs parengime, bet vistiek 
savo dalį $2 prisiuntė per A. 
Evans. Ačiū draugei už auką 
ir velinam greitai pasveikti ir 
vėl dirbti su mumis. Draugai 
Baltakiai gelbėja Lietuvos 
žmonėms pinigais ir drapanų 
daug duoda.

Viktoras Bachiulis turėjo 
sunkią operaciją ir ilgai sirgo. 
Jau pasveiko.

R. Barauskas irgi sunkiai 
sirgo, turėjo operaciją. Jau 
baigia pasveikti.

Visiem ligoniam linkime 
geriausios sveikatos ir dar
buotis pagal savo išgalę.

Mezgėja.

Brussels.— Belgai džiau
giasi, kad Amerikoj reik
menys brangsta, o dolerio 
vertė smunka, dėl to laimė
sianti Belgijos prekyba.

Jūrų liūtai geriausia moki
nasi tarp 4 ir 5 metų amžiaus.

PRANEŠIMAI
PITTSTON-WYOMING, PA.

ALDLD 12 kp. susirinkimas jvyks 
liepos 21 d., paprastoj vietoj ir pa
prastu laiku. — M. Sekr. (164-165)

phiiAdelphTa, pa.
Moterų Kliubo susirinkimas jvyks 

18 d. liepos. 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Draugės visos dalyvaukite. — 
Mattis, sekr. (164-165)

MIAmT,FLA.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

narių atydai: Per 3 mėnesius, lie
pos. rugp. ir rugs, nebus susirinki
mų, nes pirmininkas, 
raštininkas išvažiuoja 
Prašome atleisti jeigu 
negausite atsakymo j 
Su svarbiais reikalais 
raštininką šiuo antrašu: J. Ratkus, 
316 Central Ave., Point 
N. J.

HARTFORD, CONN.
Šiuomi pranešame hartfordiečiams, 

kad ruoštųsi važiuoti j 3-čio Apskr. 
išvažiavimą, kuris jvyks 21 d. liepos, 
Waterbury. Conn. Kurie neturite au
tomobilių ir norite važiuoti, tai ga
lite nuvykti su autobusu, nes Lais
vės Choras turi pasisamdęs, taipgi 
ir LLD 68 kp. pasisamdžius autobu
są. Išvažiuos nuo 155 Hungerford St., 
1:30 vai. dieną. 
$1.25.

kasierius i r 
atostogauti, 

per tą laiką 
jūsų laiškus, 
kreipkitės į

Pleasant, 
(164-165)

Liepos 12 d. Įvairios Pirmo
jo Ward’o organizacijos buvo 
sušaukę dideli viešą mitingą 
protestui prieš reikmenų kai
nų kilimą. Kalbėtojai įrodinė
jo prastą mūs šalies vyriausy
bės šeimininkavimą ir reikalą 
darbo žmdnėms budėti ir rū
pintis savais reikalais. Tuo 
klausimu buvo priimtos rezo
liucijos pasiųsti atitinkamoms 
įstaigoms. Mitingą vadovavo 
American Labor Party komi
tetas.

SU

ir

Kelionė j abi pusi
Kom. (164-165)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prie namų 

darbo, pageidaujama, kad būtų pa
ranki. Arba gali atsišaukti ir mer
gaitė, nejaunesnė kai 17 m. am
žiaus. Turi būti švari ir patyrusi 
prie lengvo stubos darbo. Mokestis 
gera. Labai gerai vakacijai prie 
jūrų. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis pas: Mrs. Raktis, 
413 E. 17th Street. North Wildwood, 
N. J. Telefonas Wildwood 10261.

(159-164)

Mano Įspūdžiai iš Laisvės 
Pikniko Brooklyne

Kaip buvo garsinta, kad 
pirmas pokarinis Laisvės pik
nikas bus gerai prirengtas, tai 
ir buvo išpildyta. Mes, balti- 
moriečiai, tai yra, Ignas Kri
vickas, Mary McDonald ir aš 
pats, pusę po keturių sekma
dienį iš ryto patraukėm linkui 
Bruklyno. Laisvėn pribuvom 
11 vai. ryto. Draugai mus nu
vedė į parką 1 valandą. .Nors 
buvo garsinta, kad piknikas 
prasidės 2 vai., bet jau parkas 
buvo pilnas svieto. Pirmiausiai 
susitikome buvusį baltimoriš- 
kį, tą linksmą draugą ir vei
kėją Petrą Grabauską. Nespė
jus pasveikinti, o jis pareiškė, 
kad nori važiuoti su mumis į 
Baltimore.

Parke '■ matom- daugybę 
žmonių, bet mažai pažįstamų, 
išskiriant Laisvės redaktorius, 
bet ir juos nebuvo taip lengva 
surasti tokioje minioje, o mes 
neturėjome iš kalno užsisakę 
nakvynės, gi tą pačią dieną 
sugrįžti buvo neįmanoma. Ka
da P. Grabauskas pabaigė sa
vo darbą, pradėjo jieškoti mū
sų. Susitikę jį mes pasiskundė
me, kad neturime nakvynės. 
Jis tarė: “Taip negali būti!” 
Surado linksmus ir .draugiškus 
draugus, Julių ir Marijoną 
Kalvaičius, kurie sakė: gali
te pas mus būti, nors ir visą

Pasiutęs šuo apriejo Aleko 
Judikaičio karvę. Karvė turė
jo būti sunaikinta. Tai 
nuostolis.

žymus

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 
DEKENS OINTMENT, arba 
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Box 6B6. Newark 1. N. J.

PICNIC GROUNDSCRESCENT

<♦> GREEN STAR BAR & GRILL
<!>

LIETUVIŠKAS KABARETAS
<!>

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS <!>

Kalbės ROJUS MIZARA, Laisvės Redaktorius <!>

<!>

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

Nepraleiskite puikios progos, atsilankykite, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienraštį

įsigyk 
rašy- 

$1.00;
dčžė

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

PUIKI
56 Cornell Avenue,

Piknikas
----- --- Įžanga 50c Asmeniui, taksai Įskaityti. -J-—................... ■

TAI BUS PASKUTINIS PIKNIKAS ŠIĄ VASARĄ

Bus daug svečių iš kitų miestų. Susitiksite ir pasimatysite su dauge
liu savo pažįstamų, su kuriais nesimatėte per daugelį metų.

turėsime ĮVAIRIŲ VALGIV IR gėrimų
KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 

ARTHRITIS 
REUMATIZMO

jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU-

ANGLŲ ŽMONOS PRA
ŠO PANAIKINT DUONOS 

RACIONAVIMĄ
SALE ŠOKIAMS

Gloucester Heights, N. J.
prasidės 11 valandą ryto.

London. — 315,000 šei
mininkių pasirašė prašymą 
anglų karaliui Jurgiui VI, 
kad atšauktų štampas, ap
ribojančias duonos pirki
mą. .

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

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
489 North Street

\ ROCHESTER 5, NEW YORK

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



Šeštas Puslapis Laisve—Liberty, Ųthuanian Daily
■wr»> i4i.

Trečiadienis. Liepos 17, I94Ų

Pradėjo Manevruoti 
Pakėlimą Fėro

Mėsos Kainoms Skrendant

Geriau Nebereikia

tikėjotės išvengsiąs pa- Į 
važiuotės fėro
Jeigu paliksite visą tai 
malonei, kaip palikote 
klausimą, pakeltą fėrą

apsiga- Į

į Padanges, Pirkėjai 
Ruošiasi Streikui

Mėsos kainos pirmadienį 
pasiekė dar niekad nebūtų 
aukštumų, gręsia alkiu.

Viso miesto pirkikų strei
kui mobilizacija, kaip paskel
bė Pirkikų Streiko Komitetas, 
įvyks liepos 23-čią.

Masiniam pikietui Manhat-

Jeigu jūs, broleli, užsideda-! 
mas pakeltus taksus ant pir
kinių 
kelto 
vote, 
ponų 
taksų
tikriausia gausite.

Kad patirti publikos atsi- 
nešimą, taipgi pravesti pakėli
mą švelniu, ne taip sau skaus-1 
mingu būdu, miestava Trans- įan jr Brooklyne pirkikai rink- 
portacijos Taryba dabar ne- sjs tarp 12 ii 
stato klausimo — kelti ar ne
kelti fėro, bet stato 
— kiek kelti, 10 ar 
bus pakeltasis fėras.

žinoma, nei taip 
nestato oficialiai. Kam to rei
kia. Tam pakinkė komercinę 
spaudą, kuri paskelbė girdė
jusi “neįvardinamą” viršinin
ką taip išsireiškiant. Taigi, ne
įvardinamasis liksis sau “ne
kaltu,” spauda padisk tisuos 
irgi gal neoficialiai, o mes su
mokėsime jau oficialiai, iš pat 
dugno savo kišeniaus.

klausimą
12 centu

klausimo

Išsisuks Elektros Kėdės
Nušovusieji buvusį kumšti

ninką Al Davis trys jauni plė
šikėliai išsisuksią elektros kė
dės dėka nušautojo žmonai. 
Pašaukta liudyti teisme, jinai 
sakė, jog jinai nepritaria mir
ties bausmei abelnai, tad ne
norėtų matyti nei jos vyro nu- 
šo vėjus nužudomais. Teisėjas 
Leibowitz tai paėmęs atydon.

Davis buvo nušautas pasi
taikius būti svetimoje aludėje 
laike tos aludės apiplėšimo, 
kada jis pasimojo suvaldyti 
plėšikus.

LMS CENTRO IR SUVAž. 
KOMITETO POSĖDIS

Glendale Giraitėje 
Pažmonys

Drg. P. Puodis, 
phijos pikniko 
pranešė,

Ihiladel- žiavimui, kad nereiktų vėliau 
sekretorius pykti, kada jau nebus vietų, 

kad piknikas įvyks, Busai brangūs ir sunku gauti, 
j jei ir lytų, nes Crescent Pic- Tad iš anksto reikia užsisaky- 
nic Grounds, 56 Cornell Ave., 
Gloucester Heights, N. J., tu
ri gerų pastatų, kur su pui-

Visiems brooklyniečiam yra kiaušiu patogumu gali sutilp- 
į žinoma nuo praeities Glenda- įj tūkstančiai žmonių 
jie giraitė. Savo laiku ir mūsų Į patogiai linksmintis lyjančio- 

įaunų i jaunystės dienose, keliolika | įe<kas vakaras jūs rasite
komunistų būrį; veteranus, 5 metų atgal, ten įvykdavo daug 
jaunas moteris sakant prakal- išvažiavimų. Chorų ir susirin-

ir gali

i ti vietas. ‘
Visų Laisvės patriotų pra

šome talkos organizavimui 
važiuotojų į Laisvės pikniką. 
Kalbinkite žmones tuojau už
sisakyti buse vietą, nes rim- 

| tai turime darbuotis, kad iš
Taigi mes, brooklyniečiai, anksto sutvarkyti važiavimą, 
važiuosime į Philadelphijos I kad paskutinėmis ' dienomis

bas. Rasite aiškinant, ką reikš ; busiu bei kalbėtojų dainos ir , pikniką paramai dienraščio į nereiktų vargintis tuom rei-
reiškia Ame- dalbos skambėdavo toje apy- j Laisvės, nepaisant, kaip smar-'kalu.

kon-! linkėję. Mūsų organizacijos j kiaj ]ytų.
į ten turėdavo kiekvieną sek-j 
imadienį išvažiavimų, pasida

2 vai. po pietų, 
Bronxe ’tarp 2 ir 4 po pietų.

SUSIRINKTI VIETOS: 
MANHATTANE:

60th St. tarp Fifth ir Ma
dison Avės.

36th St. ir 6th Avė., šiaur
vakariniame kampe.

14th St. ir University Place,

BROOKLYNE:
, Fulton ir Hoyt St., pietry

tiniame kampe.
BRONXE:

Grand Concourse ir Ford
ham Road.

or- 
jie

Laimėjimas Neateis 
Miegantiems

Supratingi žmonės, jų 
ganizacijos to ir nelaukia
veikia, kiekvienas stengiasi 
bent kuo prisidėti laimėjimui.

Visose miesto dalyse įvyks
ta galybė atviro oro mitingų 
kas dieną. Juos rengia Komu
nistų Partijos kliubai, Darbo 
Partijos kliubai, vartotojų i 
grupės, moterų organizacijos, i 
susiedijų kliubai.

Praeikite vakarais
kampą Grand St. Extension ir ■ 
Havemeyer St., netoli Wil-' 
liamsburg Bridge Plaza. Veik ' kainos buvo 51c.)

jūsų šeimai, ką 
rikai atidavimas kainų 
trolės pelnagrobių malonei.

Aiškina, ką tas reiškia dar 
bininkui, 
jam biznieriui.

Visame mieste rasite desėt 
kus tokių mitingų. Nueikite.

Pradeda Mėsos Streiką 
Jau Dabar

Williamsburgo 
mobilizuoja 
kuoti prieš aukštas mėsos kai 
nas jau dabar, o liepos 23-čią i 
žada praplėsti streiką ir prieš 
kitų reikmenų kainas, 
lanko susiedijų bučerius ir ta
riasi su jais, kad ir jie tame 
streike dalyvautų.
Mėsos Kainos Kils Kas Dieną

Pranešimai iš skerdyklų di
džiųjų centrų rodo, kad daug- 
meniškai mėsos pardavimo 
kainos keliamos kas dieną. 
Jos čiups už gerklės ir mažąjį 
bučerį, vers jį kelti kainas, 
nori ar nenori. Tas palies val
gyklas. Jose bus priversti ap
sieiti be mėsos arba kelti kai- 

! nas.

ką reiškia smulkia- i rydavo šiek tiek įplaukų. Da-^419 Lorimer St.
bar toji vieta užmiršta, tačiau 

apleista, stalų 
žmo-

nėra visiškai 
pilna, publikos apščiai.
nes piknikauja ir gėrisi vasa
ros grožybėmis. Nors organi
zacijoms nevalia turėti išva-

šeiminmkės f £javįmaj, bet privatinėms su- 
visuomenę strei- ejgOms vieta atvira.

Ir štai, 13
gai Krungliai, geri 

jos ! patrijotai ir mūsų

’>-tą d. liepos, drau- 
i Laisvės 

judėjimo 
pažmonį 

sukviesda-

Pirmadienį Kainos New 
Yorke Buvo:

Sviesto svaras 90c ir d 
igiau.

pro Į

au-

Sirloin steikas iki $1.10.
Malta jautiena 59c.
Lamb chops iki 76c (OPA

Reikalauja Algų 
Pakėlimo

Mirė Kitas Amalgamei- 
ty Viršininkas

d., 
na- Darbininkės Lane Bryant i Joseph Catalanotti, vienas 

9th St., New | iš Amalgameitų Unijos stei- 
Komiteto posėdis.! Yorke, pareikalavo pakelti ai- gėjų ir dabar buvęs jos vice- 

gas po $10 savaitei. Kiti jų į prezidentu, mirė liepos 15-tą, 
reikalavimai yra: $30 mini- taipgi nuo širdies atakos, na- 
mum, 35 valandų savaitės ir:mie, 2029 West St., Brookly- 
kitų pagerinimų. Pelno, sako!ne. Amžiaus turėjo 59 metus, 
jos, jų firma daro tiek, kad 
tie pakėlimai algų pajudintų 
tik .0082-jį nuošimtį firmos 
pelno.

Darbininkes atstovaujanti 
unija — United Office and 
Professional Workers Lok al as 
16-tas — veda taikias dery
bas su firmos atstovais ir tuo 
pat sykiu pasiruošia streikui, 
jeigu taikiosios derybos ne
duotų pasekmių.

Trečiadieni, liepos 17 
7:30 vai. vakare, Laisvės 
me, įvyks bendras LMS ir Su-1 krautuvės, 1 W. 
važiavimo
Turime eilę labai svarbių rei
kalų, liečiančių suvažiavimą 
ir bendrus Sąjungos reikalus. 
Prašome, kad visi nariai daly
vautume!.

V. BOVINAS, Sekret.

WARNER BROS, nepaprasta drama
BETTE DAVIS

Dvigubai žavinti dviguboje jotf rolėj I

‘A STOLEN LIFE’
■u GLENN FORD • DANE CLARK 

WALTER BRENNAN 
CHARLIE RUGGLES

HOLLYWOOD
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

WARNER BROS. Jaudinanti melodrama' 
PAUL HENRE1D

ELEANOR PARKER • ALEXIS SMITH

“OF HUMAN BONDAGE”
♦ Ir puikus asmenų vaidinimas scenoj * 

SPIKE JONES
ir jo miestiniai vijurkai 

dar ir didelis vaidinimas scenoj

STRAND

Brooklyno Dodgers tymo 
žvaigždė Pee Wee Reese su
sižeidęs sprandą. Tas paskelb
ta išvakarėse National League 
13-tos žaismės, Bostone. Jis 
negalėsiąs veikti visą šį sezo-

AR NORITE BUSAIS VAŽIUOTI Į 
PHILADELPHIJOS PIKNIKĄ?

Philadelphijos piknikas paramai dienraščio Laisves 
įvyks RUGSĖJO-SEPT. 1 DIENĄ. Po pikniko ant 
rytojaus LABOR DAY švente.

IŠ BROOKLYNO EIS BUŠAI
KAINA Į ABI PUSI $3.00

Tuojau kreipkitės į Laisves raštinę ir užsisaky
kite sau vietą buse.

Gera Orkestrą šokiams. Įžanga 50c.
Philadelphijos piknikas šiemet bus labai patogio

je vietoje —
Crescent Picnic Grounds

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.
Bus puikus pasilinksminimas, gražus pasimaty

mas su philadelphiečiais ir po pikniko ant rytojaus 
švente, tai geras poilsis. Be atidėliojimo UŽSISAKY
KITE SAU VIETĄ BUSE.

Laisvės Administracija.

CIO Nerems Daily 
News Reikalavimo 
Gauti Ore Vietos

P h i 1 a d e 1 phijos piknikas 
Iš Brooklyno busai išeis 10 i įvyks rugsėjo (Sept.) 1 d. 

j vai. ryto, nuo Laisvės salės,' Ant rytojaus Labor Day šven
tė,, bus proga pasilsėti po pik- 

Kelionė $3 į abi pusi. įniko. 
Tuojau registruokitės va-1 P. Buknys.

Šaukia Pikietą prie 
Ispanijos Konsulato

Jieškos Būdų Kelti 
Rendas

rėmėjai, suruošia 
Glendale giraitėj, 
mi apie 30 savų draugų ir pa
žįstamų. Draugai Krungliai, 
susirinkusius svečius gražiai ir 
vaišingai priėmė, stalai maistu 
ir gėrimais buvo pilni. Abu 
Krungliai, svetingi žmonės, 
ragino visus ir visas prie už
kandžių ir gėrimų ir taip sau
lėtoje dienoje, besirūpindami 
svečiais, patys pavargo.

Klausiant jų pačių ir susi
rinkusių, kokia priežastis jų 
suruošto tokio gražaus pokilio, 
tiesioginio atsakymo negauta. 
Tačiau visgi teko sužinoti, kad 
tai jų keliolikos metų vedybi
nio gyvenimo sukakties atžy- 
mėjimui pokilis, bet kiek jau 
metų kaip jie esą vedę, nie
kas nesužinojo ir pasiliko 
slaptybėje. Jie patys niekam 
nesakė ir jūsų reporteris pali
ko nežinėliu.

Teisybę reikia pasakyti, 
kad mūsų tarpe tankiai tokių 
pokilių įvyksta, bet visada kas 
nors tokiem surengia, 
draugai Krungliai patys
tokį pokilį suruošė ir dar nuo 
susirinkusių to pokilio tikslą 
paslėpė, niekam nesakydami. 
Bet yla iš maišo visada išlen
da, taip ii’ jų suruoštas pokilis 
viešumoje iškilo, tik vėlai, tad 
susirinkę svečiai neturėjo pro
gos jubilėjantus nei pasveikin
ti, neigi dovanas įteikti.

Svečias.

Franco fašistų Ispanija yra 
viena iš tų vietų, kur perisi 
naujo karo vanagai - žmogėd
ros. Dėl to sukaktyje 10-ties 
metų nuo Franco užpuolimo 
Ispanijos respublikos šaukia
ma masinis pikietas prie Fran
co konsulato, New Yorke. Jį 
šaukia Action Committee to 
Free Spain.

Pikietas įvyks šio ketvirta-

Visi fašizmo priešai kviečia
mi j pikietą. Visų prašo at
vykti tiesiai iš darbo ir stoti 
i eilę priešais konsulatą, 515 
Madison Ave. (prie 53rd St.).

Pikietas protestuos prieš te
rorizavimą demokratiniu žmo
nių Ispanijoj ir reikalaus mū
sų vyriausybės nutraukti ry
šius su fašistine Ispanija.

Pirm pi kieto, organizacijų 
delegacija lankysis konsulate 
pareikšti konsului Amerikos 
liaudies nusistatymą.

Ketvirtadienį taipgi prasi
deda Ispanijos Menuo, kurį 
paskelbė Pasaulinė Darbo 
Unijų Federacija kampanijai 
už prašalinimą Franco.

Senatui leidus New Yorko 
valstijai nesiskaityti su fede- 
raliu rendų kontrolės įstaty
mu, šios valstijos stambieji 
nejudomo turto savininkai 
jieškos galimybių pakelti ren
das 15-ką nuošimčių, įspėjo 
John J. Lamula, buvęs Vals
tijos Seimelio narys.

Valstija turi savąjį rendų 
kontrolės įstatymą. Bet jis 
taip palaidas, kad jis patiko 
net stambiosioms namų savi
ninkėms kompanijoms.

Savo reikalavimą leisti kel
ti gyvenamųjų butų rendas, 
sako Lamula, real estate sa
vininkai pamatuos tuomi, kad 
einant tuo pat įstatymu jau 
leista pakelti rendas 15 nuo
šimčių visoms komercinėms ir 
amatinėms įstaigoms .

New Yorko komercinis laik
raštis Daily News, einąs tab- 
loidinėje formoje, pastaruoju 
laiku kreipėsi į Federalę Com
munications Commission gau
ti FM radio operatorių leidi
mą.

Prieš davimą tam laikraš
čiui tokio leidimo jau yra iš
stojusios kai kurios organiza
cijos, pamatuojant, kad laik
raštis turi žalingų, kurstyto- 
jiškų prieš rases tendencijų ir 
kad iš jo radio galima tikėtis 
to paties.

Pastaruoju laiku to laikraš
čio manadžeris F. M. Flynn 
kreipęsis į New Yorko CIO 
Tarybos sekretorių Saul Mills 
su prašymu paremti 
News j ieškojime 
mų radio teisių, 
sakė, kad Daily 
ri teisės prašyti
organizuotų darbininkų para
mos.”

Daily 
pageidauja- 

Mills jam at- 
News “netu- 
ar reikalauti

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau trijų ar keturių kamba

rių apartmento, porai be vaikų, se
nyvi žmonės. Pageidaujame Wil- 
liamsburgh sekcijoje. Jei kartais 
džianitoriai nujausdami tuščius kam
barius praneštų, būtume dėkingi. — 
J. Kalvaitis, 55-06 — 68th St., Mas- 
peth. N. Y. Tel. HA. 9-4941.

(164-169)

bet
sau SKELBKITĖS LAISVĖJE!

Šutra ir 85 laipsnių šiluma 
praeitą sekmadienį suvijo i 
Coney Islandą 1,200,000 vė
sumos jieškotojų. Rockaway 
pajūryje buvę 1,125,000. Di
džius skaičius raportavo visi 
kiti režortai.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 

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

Liko jo našlė ir dvi jau su
augusios, ištekėjusios dukte
rys.

Catalanotti kriaučystę pra
dėjo dar Italijoj. Atvyko 
Amerikon jaunu berniuku. 
Įstojo į 63-čią lokalu, kuris 
1914 metais tapo < 
Amalgameitų Unijos, 
veikliai dalyvavo 1913 
streike ir nuo to laiko 
vienokiose ar kitokiose 
ninkystėse unijoje.

Karo laiku, 1944' metais, ta
po prezidentu Free Italy 
American Labor Council, at
stovaujančioje 300.000 italų 
unijistų Amerikoje. Tose pa
reigose jisai praeitą žiemą 
lankėsi Italijoje, sakė tenai 
prakalbas ir čia sugrįžęs ra
portavo apie padėtį Italijoje, 
akstino amerikiečius italus pa
dėti Italijai atsisteigti. Jo va
dovybėje italai neseniai sukė
lė $500,000 įsteigti koopera- 
tyvėms marškinių ir kitų dra
bužių siuvykloms Italijoje.

Praeitą penktadienį Catala
notti dalyvavo Hillmano lai
dotuvėse, o jis pats laidoja
mas šį trečiadienį, nesulaukus 
savaitės po anų šermenų. Jo 
kūnas pašarvotas Amalgamei
tų Joint Board salėje, 31 W. 
15th St., New Yorke.

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Moterų Apšvietos Kliubo įdomus 
susirinkimas įvyks liepos 
vak., 419 Lorimer St., 
Tikimės ko nors nauja, 
ir drauges. Valdyba.

Iš KARŠČIU Į ŠALTĮ

dalimi
Jisai 

; metų 
• buvo

virši-

Frank J. Quayle, buvęs paš
to viršininkas, dabar gaisra- 
gesybos komisionierius gal 
būsiąs išrinktas Brooklyno de
mokratų lyderiu, vieton miru
sio Kelly. Rinkimai įvyks už 
30 dienų po ano mirties — 
tiek laiko skiriama gedėjimui 
mirusiojo.

18 d.. 8 v. 
Brooklyne. 
Atsiveskite 

(164-165)

EAST NEW YORK-
RICHMOND HILL

Sekanti trečiadienį, 17 d. liepos, 
v. v., pas Misevičius, 115 Montauk 

įvyks Literatūros Draugijos
8
Avė.,
185 kp. susirinkimas. Nariai, kurie 
tik galite, malonėkite dalyvauti. — 
V. Paukštys. (163-164)

Notice is hereby given that Brillc 
Mfg. Co., Inc., of Brooklyn, New 
York,, has registered its trade-mark 
“Brillo” with the Secretary of State 
of New York, to be used on cleaners 

(146-164)

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
VALANDOS:

9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M.
Išskiriant trečiadieni 

ir sekmadieni.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

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

Tel. SOuth 8-5509

Satelldam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius. Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

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:

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir. Maujer 8t«. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
T®L EVergreeB 4-9612

Atrodo, kad oras šiemet 
nori mus užgrūdint, kaip plie
ną. Gale praeitos savaites bu
vo Sutra ir karšta. Pirmadie
nį temperatūra nupuolė iki 58 
laipsnių. Tačiau nebuvo šal
čiausia 15-ta, 1930 metais tą 
dieną buvo tik 56 laipsniai ši
lumos. O 1900 metais būta 
net 94 laipsnių.

Drs..Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. 8T. 2-8842 z

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TKL. EVERGREEN 8-9770

LAIKRODŽIAI
DA1MONTAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai 
dalykėliai

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


