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Didžiosios Chinietės Balsas. 
Amerikos Žmonės Turi 
\ Klausyti.

Kam Tie Manevrai?
Rašo R. MIZARA

No. 171“Kodėl reakcininkai pradė
jo karą, kurio jie negali lai
mėti? Todėl, kad jie tikisi, 
būk civiliniai susirėmimai pa
greitins karą tarp Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos ir tuo būdu 
būsią galima sutriuškinti Chi
nijos komunistus.“

Taip sako pati žymiausioji 
Chinijos moteris Sun Yat-sen’- 
ienė, našlė Chinijos Washing- 
tono arba Lenino.

Per ilgą laiką ši didžioji 
Chinijos asmenybė gyveno 
izoliuotai, stebėjo ir tylėjo. 
Jai -nepatiko Chiang Kai-še
ko klikos veikla, nepaisant to 
fakto, kad Chiang Kai-še- 
kas yra josios švogeris.

Bet gyvybinis chinų tautos 
reikalas privertė ją prabilti.

Sun Yat-senienė reikalauja 
sudaryti Chinijoje tikrąją 
liaudies vyriausybę, kurion ; 
įeitų komunistai ir kitos de- 1 
mokratinės srovės bei grupės.

Ji šaukiasi i Amerikos vi- *
suomenę neteikti jokios para- i 
mos Chiang 1
džiai, kuri yra . . .
dvarponių ir reakcininkų vai- į S3.V0 52 republikonai, Vienas 
džia, besisiekianti visiškai pa- darbietis ir 157 demokratai, 
vergti Chinijos liaudį, su- Prieš bilių balsavo 119 re- 
trempiant pagrindinius princi- publikonų ir 22 demokra- 
pus, paliktus Chinijos didvy- ! tai.
rio Sun Yat-seno. j §js naujas bilius mažai

tesiskiria nuo to, kurį pre
zidentas Trumanas vetavo 
pirmiau. Patys biliaus ša-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Reprezentantų Butas Priėmė
Naują Kainų ir Rendų 

Kontrolės Bilių
Washingtonas. — Repre

zentantų butas, po ilgų ir 
aštrių diskusijų, priėmė 
naują OPA, arba kainų ir 
rendų kontrolės bilių. Už 
bilių balsavo 210, o prieš— 

i 142. Dabar šis bilius eina 
Senatui apsvarstyti. Mano
ma, kad Senatas irgi bilių 
užgirs ir tuojau perduos 
prezidentui Trumanui pasi
rašyti. Vyriausybės šali- 

I ninkai neabejoja, kad šį sy
kį prezidentas bilių pasira
šys.

Reprezentantų bute pa- 
Kai-šeko vai- gal partijas balsai pasidali- 

l uzurpatorių, no sekamai. Uz bilių bal-

lininkai pareiškė, kad šis 
įstatymas negalės kainas 
palaikyti ten, kur jos buvo 
laike senojo OPA, bet nors 
tiek gero padarys, kad ne
leis infliacijai ištrukti iš vi
siškos kontrolės. Biliaus 
priešai priešingi bet kokiai 
kainų ir rendų kontrolei.

Kaltina Amerikiečius
Palaikant Fašistus ir

> I

Budelius

ZIONISTAI TERORISTAI PRISIPAŽĮSTA 
IŠSPROGDINI VIEŠBUTĮ PALESTINOJE
Dar iš Viešbučio David Griūvėsią Išimta du Gyvi ir Trys 

Negyvi Žmonės; Žydai Sakosi Persergėję, kad Anglą 
Režimo Patalpos Bus Sprogdinamos

Naujas Grūmojimas Tarybų 
Sąjungai, Santykiai Gali 

Pablogėti

Kitas Chinijos liaudies žo
dis buvo prisiųstas mūsų vals
tybės sekretoriui, — tai žodis 
56-šių Chinijos žymių asme
nų — mokslininkų, visuome
nininkų ir net tūlų pramoni
ninkų.

Jie reikalauja, kad mūsų 
vyriausybė liautųsi teikusi 
bent kokią pagalbą Chiang 
Kai-šeko klikai; be jos, be 
Amerikos pagalbos, tokia kli
ka būtų priversta nutraukti 
pradėtąjį civilį karą.

Vadinasi, Chinijos liaudis, 
Chinijos šviesuomenė ir visa 
tauta priešinga civiliniam ka
rui. Jo trokšta chinų tautos 
neprieteliai, per 
engę tąjį kraštą.

Mūsų pareiga 
Chinijos liaudimi 
toje jai valandoje!

Didžiųjų Kriminalistų 
Gynėjai Sako Paskuti
nes Jų Gynimo Kalbas

Londonas.— Maskvos ra
dijas padarė prieš ameri
kiečius Vokietijoj labai 
sunkius apkaltinimus. Radi
jo komentatorius nurodinė
ja, kad amerikiečiai gina ir 
globoja fašistus Vokietijoj 
jų okupacijos zonoje. To
liau jis nurodo, kad “išvie- 
tintų žmonių” bej pabėgėlių 
kempėse Muniche ir Nurn- 
berge yra pilna gestapinin
kų, budelių ir šnipų. Aišku, 
kad šitie budeliai gauna 
maistą ir rūbus,” Jie yra už
laikomi amerikiečių kaš
tais.

Jeruzalė. r— Irgun Zvai 
Leumi, kraštutinio ji žydų 
zionistų orgknizacija, išlei
do pareiškimą dėl įvykusios 
baisios Hotel David eks
plozijos. Teroristų orga
nizacija prisipažįsta, kad 
tai buvo jbs darbas, kad 
viešbutį išsprogdino jos na
riai. Tai esanti pateisina
ma jos kovos metodą prieš 
anglus. Į

Bet, sako iminėtasis pa
reiškimas, iš anksto buvo 
anglams viršininkams pra
nešta, kad jų patalpos bus 
sprogdinamos, bet, girdi, 
anglai, matyt, nekreipė jo
kio dėmesio į tą pagrūmoji
mą. Rezultate, žuvo daug 
gyvybių. Jau iki šiol su
skaityta 48 žuvę, o dauge
lis sunkiai sužeistų.

Anglijos valdžia užginei-

na gavus nuo zionistų per
sergėjimą, jinai nieko neži
nojusi apie jų teroristinius 
planus.

T e r o r istų organizacija 
sako, kad persergėjimas 
buvęs duotas telefonų ope- 
ratorkai. Jai buvę paskam
binta ir pasakyta, kad tuo
jau iš viešbučio išsikraus
tytų visi civiliniai žmonės. 
Antra, girdi, viena bomba 
buvo išsprogdinta lauke 
prie viešbučio, kaipo per
sergėjimas. Iki sprogimo 
bombos viešbučio viduje bu
vo 20 minučių laiko ir žmo
nės galėjo iš viešbučio išei
ti. Bet tas nebuvę pada
ryta ir todėl jie žuvo. To
dėl zionistai kaltina “ang
lus tyronus” už tiek gyvy
bių žuvimą. L, L'

ARABIŠKOS ŠALYS STATO ANGLIJAI 
GRIEŽTUS REIKALAVIMUS

šimtmečius

stovėti su 
šitoje rim-

Artūras

ant

po- 
pa-

Tuojau, kai tik 
Greiseris, lenkų tautos bude
lis, buvo nusmerktas pakori
mui, Vatikanas prašė Varša- 
vos vyriausybės susimylėti 
jo, nekarti.

Kai pirmoji žinia apie 
piežiaus prašymą buvo
skelbta, iš Vatikano atėjo 
užginčijimas: girdi, popiežius 
neprašęs budeliui susimylėji- 
mo.

Po trijų dienų, tačiau, pats 
popiežius prisipažįsta, kad jis 
prašęs.

Kam toki vaikiški manev
rai ?

Turbūt jais popiežius dar vis 
nori paslėpti savo politiką, 
kuri yra profašistinė, antide
mokratinė.

Ne vienam padoriam kata
likui atrodys keista tokia po
piežiaus elgsena: kai fašistai 
šaudo, galabina darbininkų 
vadus, — popiežius tyli, ne 
jo, mat, biznis kištis; kai tik 
liaudis sučiumpa fašistinį bu
delį ir baudžia, popiežius tuo
jau stoja jam talkon!...

Nurnberg. — Aukštų na
cių kriminalistų teismas ei
na prie paskutinės stadijos. 
Jau prasidėjo apkaltintų 
kriminalistų gynėjų pasku
tinės kalbos. Tose kalbose 
kriminalistų advokatai nu
rodinėja, kodėl juos nerei
kia bausti. Jie visi, žino
ma, buvę tiktai tarnai Hit
lerio ir todėl negalį atsaky
ti už valdžios darbus bei 
žygius.

Pavyzdžiui, gynėjas ba
rono Neurath, buvusio pir
mo Hitlerio užsienio reika
lų ministro, sušilęs įkalbi
nėja, kad Neurath esąs vi
siškai nekaltas. Jį prašė ir 
ragino prezidentas Hinden
burg būti Hitlerio ministru 
ir jis apsiėmė. Bet jis, gir
di, apsiėmė būti užsienio 
reikalų vedėju tiktai todėl, 
kad norėjo išgelbėti pasau
lį nuo naujo karo! Tuo bū
du jis nesąs joks krimina
listas!

Rengiasi Varyti Atgal 
Kainas ir Rendas

Trumanas Pasirašė Bilių 
Su Nepasitenkinimu

Washingtonas. — Prezi
dentas Trumanas pasirašė 
Kongreso priimtą bilių, ku
ris įpareigoja', vyriausybę 
surinkti didelius kiekius, 
laikyti ir apsaugoti įvairių 
svarbių strateginių medžia
gų, ypatingai reikalingų 
karo reikalams. Pasirašy
damas šį bilių,- prezidentas 
pareiškė savo juomi nepa
sitenkinimą. Bet jis jį pa
sirašąs todėl, kad geresnio 
biliaus iš Kongreso nebe-

- Egiptas<• in Irakas,, ben
drai su kitomis Arabų Ly
gos valstybėmis, prisiuntė 
pareiškimus Jungtinių 
Tautų veikiančiajam sek
retoriui Arkady Sobolev. 
Tos šalys reikalauja, kad 
Anglija suorganizuotų nau
ją vyriausybę Palestinoje, 
pirma, negu susirinks 
Jungtinių Tautų Seimas. 
Jos toliau reikalauja, kad 
Anglija griežtai laikytųsi 
savo pasižadėjimo daugiau 
žydų į Palestiną nebeįsileis- 
ti.

Nors Egiptas ir Irakas 
tiesiog negrūmoja, kad jos 
pareikalaus Jungtines 
Tautas paimti apsvarsty-

mui Palestinos reikalą, jei
gu Anglija jų reikalavimo 
neišpildys, bet laiško tonas 
nepalieka abejonės, jog jos 
tatai padarys.

Anglijos valdžia dar ne
padarė jokio pareiškimo dėl 
Egipto ir Irako reikalavi
mų.

Italai Dėkavoja LaGuardijai
Roma. — Italijos Steigia

masis Seimas nutarė šir
dingai padėkavoti LaGuar
dijai, UNRRA administra
toriui už suteiktą Italijai 
pagalbą. Pats LaGuardija, 
kaip žinoma, yra sūnus žy
dės motinos ir italo tėvo.

Palestinoje yra lenkų fa
šistų, tarnavusių gen. And- 
ers’o armijoje. Juos ten, žino
ma, pasiuntė anglų socialistic 
valdžia.

šiomis dienomis, ONA pra- 
. neša, tie lenkai fašistai Jeru- 

zolime suruošė gedulo mitin
gą pagerbti devyniems po- 
gromščikams, skendų siems 
Kielčuose (Lenkijoje) žydus. 
“Tieji devyni“ kaip žinia, bu
vo teismo surasti kaltais įr pa
karti.

(Tąsa 5-me pusi.)

Washingtonas. — OPA 
tarnautojai tikisi, kad nau
jas kainų ir rendų kontro
lės bilius bus priimtas ir 
ruošiasi pagal jį tuojau 
pradėti varyti kainas ir 
rendas atgal į tą lygį, koks 
buvo birželio 30 d. Ar bus 
baudžiami tie, kurie buvo 
pakėlę kainas ir rendas? 
Ne, nebus. Kurie kėlė kai
nas ir rendas, girdi, nesu
laužė įstatymo, nes įstaty
mo nebebuvo.

Japonai Bėga iš Mandžurijos
Pranešama, kad milionas 

japonų, kurie buvo atsiųsti 
apsigyventi, masiniai nešdi
nasi iš Mandžurijos. 
nori pasiekti Japoniją 
prieš žiemos šalčius.

Jie 
dar

Washingtonas. — Prezi- joje atsisako išduoti Tary- 
dento Trumano asmeniškas bų Sąjungai išvežti iš ame- 
atstovas tarptautinėje re- rikiečių zonos bet kokias 
paracijų komisijoje Edwin | reparacijas. Dabar Pauley 
A. Pauley išdavė raportą. ■ sako, kad šis sulaikymas 
O tas raportas susideda iš gali būti padarytas pasto- 
rimto grūmojimo Tarybų i viu dalyku, vadinasi, Tary- 
Sąjungai. Kaip jau žino- bų Sąjunga gali negauti jo- 
ma, šiuo tarpu Amerikos kių karo nuostolių atlygini- 
okupacinė valdžia Vokieti- mų iš tų vietų, kurias kon- 
----------------------------------- i troliuoja amerikiečiai.
Ppnldnii Atoininp Rnm- Tai Jilk vis°J'e istorii°ie rciiKiuji niuiiiuie duiu negird€tas daiykas> kad 

ba Bus Išsprogdinta Jū- ta*p glob?jama * y- r ° tariama nugalėtoji sahs,
kuri tiek daug nuostolių 
pridarė ir iš kurios susitar- 

Washingtonas. - Pagal %reP?rac>? Sauti- . . 
valdžios Anus, prie tu teSu da-
čiu Bikini salų bus išban- šutai ties n savo teisių aa “ *• vvo lovvhn stmincro hin

ry Dugne prie Bikini

dyta penktoji atominė bom-j *'ys Taryb" S;yunga>.
ba. Jinai bis nuleista į jū- tal'Pu.. «^noma. Visokie 
rn duena ir išsnroedinta sPell0Pmal elna Washing- ių dugną n isspi ogainia. Vipnac tačiau dalv-
PvGJ Irnlloa carais Iralp tOne* V lendS, LdCldU, daiy

į kas aišku: Sis musų vyriau- 
bomba buvo numesta ant! žygis toliau pablogins 
laivyno, iš viršaus. Dabar I santykius su Tar. Sąjunga, 
bus t y r i n ėjama, kokius 
nuostolius laivams gali pa
daryti atominės bombos 
sprogimas jūrų gelmėse.

Šis bandymas turi įvykti 
liepos 25 d., bet gali oro są
lygos pakeisti planą.

Komandierius vice-admi- 
rolas Blandy teigia, kad 
atominė bomba gali išplėšti 
jūrų dugne milžinišką sky-

Prieš kelias savaites, kaip 
žinoma, viena atominė

Kaip ir pirmiau, prie šios 
bombos bandymo pritrauk
ta daug įvairių specialistų 
ir stebėtojų.

Surado Du Marinų Lavonus
San Diego, Calif. — Bir

želio 8 d. išskrido lėktuvu 
ir dingo du Jungtinių Val
stijų jūrininkai. Dabar jų 
lavonai atrasti didžiojoj 
Kalifornijos pustynėje.

Šmugelis Amerikos Amunicijos Gamyboj
{ Skandalą Įvelti Aukšti Valdininkai ir Karininkai; Tūlos Kompanijos Gamino Bombas, Kurios Užmušė Amerikiečius

Washington. — Senato 
suorganizuota Karui Tirti 
Komisija' iškelia aikštėn 
bjaurų šmugelį amunicijos 
gamyboje. Dar tik pradžia 
tyrinėjimo, o jau surasta, 
kad į šmugelį yra įvelta 
kongresmanų ir aukštų ka
rininkų. Nagan paimtas 
milionierius Dr. Garsson, 'y 
galva vienos didelės amuni-' 
cijos dirbimo firmos. Toji 
firma laike karo gavo labai 
riebius kontraktus ir darė 
milžiniškus pelnus. Dabar 
paaiški, kad tie kontraktai 
buvo gauti pagalba papir
kinėjimo tų, kurie buvo su 
kontraktų išdavimu surišti.

Bėdon yra pakliuvęs kon- 
gresmanas May iš Kent
ucky valstijos, kuris yra 
pirmini nkas Militarinių 
Reikalų Komisijos. Jam. 
primetama, kad jis pagel
bėjo minėtai firmai gauti 
tuos kontraktus. Kongres- 
manas May bando išsisu
kinėti nuo liudijimo. Jis bu
vo pašauktas ateiti ir Ty
rinėjimo Komisijai paliūdy-

ti, ką jis apie tai žino, kaip 
jis žiūri į jam padarytus 
užmetimus, kad jis yra pa
dėjęs amunicijos karaliams, 
kaipo galva Militarinių 
Reikalų Komisijos, pasida
ryti tuos nesvietiškus pel
nus. Ponas May sakosi ne
turįs laiko tuo tarpu ateiti 
ir pasiteisinti, gal kada vė
liau, kai turėsiąs laiko, su
tiksiąs liudyti.
Bombos, Nuo Kurių žuvo 

Amerikos Kariai
Pašauktas liudyti gene

rolas Waitt, galva valdiš
kos Chemical Warfare Ser
vice įstaigos. Jis pripaži
no, kad Dr. Garsson pats 
patiekė mortarinių bombų 
tam tikrą formą ir paskui 
jojo firma jas pagamino. 
Bet tos bombos, liudija 
gen. Waitt, buvo netikusios 
ir netinkamos. Jos dažnai 
sprogdavo dar nepaleistos 
iš pabūklo ir žūdavo nema
žai amerikiečių kareivių!

Šio fakto iškėlimas aikš
tėn supurtė ne tik visą 
Washington^ bet visą Am-

eriką!
Toji Dr. Garssono firma 

vadinasi Erie Basin Metal 
Products Company. Tai ši 
kompanija gamino daug 
amunicijos ir luposi milži
niškus pelnus laike karo.
Aukšti Karininkai, Vestu

vės ir Kontraktai
Garssonai yra du broliai 

—Henry ir Murray. Abu
du, žinoma, dirba išvien ir 
kontroliuoja tuos pačius 
kapitalus. Paaiški, kad 1944 
metų sausio 2 d. New Yor- 
ko viešbutyj Pierre įvyko 
Murray Garssono dukters 
vestuvės. Tai buvo milži
niška puota.

Šitoje vestuvių puotoje, 
kaip dabar paaiški, dalyva
vo aukštas valdininkas p. 
Jacobson, k o n g r esmanas 
May, karininkai: generolas 
Waitt, gen. English, pulki
ninkas Elliot ir pulk. Kauf
man. Jie visi pribuvo New 
Yorkan pagal mili tarinį 
oficialinį įsakymą, 
svarbiais

neva
karo reikalais.

Trys Biliūnai Dolerių 
Antrojo Karo 
Veteranams

Washingtonas. — Sena
tas nubalsavo paskirti ka
ro veteranams $3,000,000,- 
000. Kadangi iš viso yra 
apie 11,000,000 veteranų, 
tai kiekvienam išpuls tik- * 
tai apie $250. Biliuje nuro
doma, kad šitie išmokėji
mai bus padaryti formoje 
valdžios bonų, vietoj grynų t 
pinigų.

Chinijos Komunistų Armija 
Priversta Pasitraukti

Nanking. — Chiang Kai- 
sheko valdžios armijos pra
dėjo milžinišką ofensyvą 
prieš komunistų jėgas 150 
myl. fronte ties Kiangsu ir 
Anhwei rubežiumi. Valdžia 
skelbia, kad ofensyvas se
kasi ir kad komunistai pri
versti trauktis atgal. Sa
ko, neužilgo bus iš komu
nistų atimtos trys svarbios 
bazės.

Bet pasirodo, kad jie buvo 
Garssonų pakviesti į vestu
ves, jose dalyvavo, baliavo- 
jo, viešbutyje nakvojo ir 
paskui visas jų viešbučio 
išlaidas padengė amunicijos 
karalius Murray Garsson! 
O jų kelionės lėšos į vestu
ves buvo padengtos iš val
džios iždo.

Aišku, kad jie dabar tei
sinasi nieko jie ten nekal
bėję apie jokius kontraktus 
ir jokius karo reikalus. Nu, 
buvę jie ten tik pasilinks
minti ir paūžti! Tačiau 
Senato Karui Tirti Komi
sija nenori jiems tikėti ir 
ypatingai nori ištirti kon- 
gresmano May, kaipo Mi
litarinių Reikalų Komisijos 
pirmininko, santykius su 
tomis vestuvėmis, su bro
liais Garssonais ir su amu-s 
nicijos karaliams išduotais 
stambiais kontraktais. Svarbu, kad opozicinė

Ką toliau atidengs šis Se-' partija labai gerai pasiro- 
nato Komisijos tyrinėji- i dė miestuose tarpe darbi- 
mas, kas dar daugiau yra ninku. Beveik visuose did- 
įvelta į tąjį skandalą, išgir- miesčiuose demokratai iš- 
sime už dienos kitos.

Turkijoje Valdžios Par
tija Laimėjo Rinkimus

Istanbul. — Pereito sek-' 
madienio balsavimai paro
dė, kad valdžios partija — 
R e p u b likoniška Liaudies 
Partija vėl laimėjo rinki
mus. Jinai naujajam par
lamente turės 359 vietas. 
Gi opozicijos partija —De
mokratų Partija išrinko 
100 atstovų. Tai skaitoma 
opozicijos geru pasirodymu.

Demokratų Partija kalti
na, kad republikonai plačiai 
pavartojo terorą prieš opo
ziciją ir daugely j vietų tie- 

\ siog suvogė bei nusuko bal- 
! sus.

rinko savo atstovus.
w
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>, Sulaikyti Karą Chinijoj!
Pereitą rudenį Maskvoj, Jungtinių Valstijų, Angli

jos ir Sovietų Sąjungos užsienio ministerial susitarė, kad 
padės tik tokiai Chinijai, kurioj bus sudaryta visų de
mokratinių partijų laikinoji vyriausybė ir bus pravesti 
demokratiniai rinkimai. Ten pat susitarė, kad Sovietų 
Sąjunga ir Jungtinės Valstijos ištrauks iš Chinijos savo 
ginkluotas jėgas.

Sovietų Sąjunga ištraukė Raudonąją Armiją, bet Ame
rika dar daugiau pasiuntė savo armijos, marinų ir įvai
rių karinių misijų. Tos Wall stryto imperialistų misi
jos į devynis mėnesius laiko daugiau išmokino ir apgin
klavo generolo Chiang Kai-sheko divizijų, negu pirma 
per aštuonerius metus karo prieš Japoniją. Generolo 
Chiang Kai-sheko armija ginkluota Amerikos kanuolė- 
mis, tankais, šautuvais, kulkosvaidžiais. Jis gavo iš 
Amerikos karo laivų ir tūkstančius karo lėktuvų. Jis 
suorganizavo kelių milionų armiją ir pradėjo karą prieš 
Chinijos demokratinę liaudį, prieš darbininkus, valstie
čius ir inteligentiją. Jis, kaip ir Hitleris, dangstosi 
obalsiu, kad “kariauja prieš komunistus.”

Naminis karas Chinijoj yra pradžia naujo didžiojo 
karo.

Našlė Chinijos liaudies vado, Mme Sun Yat-sen, at
sišaukia į Jungtinių Valstijų žmones, kad jie padėtų 
sulaikyti naminį karą Chinijoj, kuris siekiamas paversti 
j karą tarpe Jungtinių Valstijų ir Sovietų Sąjungos. 
Tarpe kitko ji sako:

“Kodėl reakcionieriai uždega karą, kurio jie patys 
nesitiki laimėti? Todėl, kad jie pasitiki, kad naminis 
karas Chinijoj uždegs karą tarpe Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos... - f

“Amerikos žmonės, kurie yra mūsų prieteliai ir per 
ilgą laiką buvo draugai, turi žinoti, kad tas reakcininkų 
kelias veda prie pražūties. Jie turi žinoti, kad Ameri
kos reakcionieriai bendrauja su Chinijos reakcionieriais 
ir vieni kitus savo veikloj padrąsina.

“Amerikos žmonės turi žinoti, kad Jungtinių Vals
tijų ginkluotos jėgos Chinijos žemėj nesutvirtina taikos 
ir Chinijos liaudies reikalų. Jie turi būti įspėti, kad 
paskolos turėtų būti teikiamos tik naujai perorganizuo
tai ir Chinijos liaudį atstovaujančiai valdžiai. Ameri
kiečiams turi būti pasakyta, kad jie veiktų taip, idant 
nebūtų teikiama amunicija /ir ginklai Chinijos reakci
jai, nes tai tik plečia naminį karą.”

Našlė Sun Yat-sen atsišaukia į Ameriką, kad viso
kia militarė pagalba ir paskolos generolo Chiang Kai- 
sheko valdžiai būtų sulaikyta, nes tai yra atkreipta prieš 
Chinijos demokratiją. Ji reikalauja, kad Amerikos ma
rinai ir karo laivynas būtų atšauktas iš Chinijos. .

Tokį pat atsišaukimą išleido ir 56 Chinijos mokslo 
vyrai — liberalai, mokytojai ir industrialistai, kurie 
taip pat reikalauja, kad pagalba generolui Chiang Kai- 
shekui ir jo reakcinei valdžiai tuojau būtų sulaikyta. 
Jie įspėja, kad tas tik plečia naminį karą Chinijoj ir 
sudaro pasaulinei taikai pavojų.

Chinijos Komunistų Partija, Liaudies Armijos va
dai ir Demokratinė Lyga jau daug kartų tai sakė. Da
bar prie šio balso prisidėjo dešimtys kitų Chinijos va
dų ir jų tarpe našlė Sun Yat-sen. Tas galutinai numas- 
kavo reakcinę generolo Chiang Kai-sheko politiką ir 
Wall stryto politiką.

Prezidentas Trumanas dar pereitais metais sakė, 
kad jis neteiks Chinijai pagalbos, jeigu ten nebus su
daryta bendra demokratinė liaudies valdžia, bet žodžiai 
ir pasiliko tik žodžiais. Iš Amerikos plaukė laivai su 
ginklais ir amunicija, marinais ir karo lėktuvais, tan
kais ir kanuolėmis į Chiniją. Amerikos ginklais apsi- 
♦ginklavo 60 reakcinių generolo Chiang Kai-sheko 
armijų, prisidengė iš oro šimtais ir tūkstančiais Ameri
kos karo lėktuvų ir pradėjo baisų karą. Generolas 
Chiang Kai-shekas jau giriasi, kad vien per kelias die
nas Kiangsu provincijoj užmušė 20,000 “komunistų.” 
Kraujas liejasi visoj šalyje!

Mme Sun Yat-sen ir Chinijos liaudies vadai sako, 
kad, jeigu tik būtų sulaikyta Amerikos karinė pagalba 
Chinijos reakcijai, tai ten ir baigtųsi naminis karas. 
Chinijos liaudis šaukiasi į Amerikos liaudį, kad tas bū
tų padaryta. x

Chinijos naminis karas yra ne vien pražūtingas tai 
šaliai, kuri tiek daug nukentėjo karo laiku, bet reakcija 
jį nori panaudoti uždegimui naujo pasaulinio karo. Tik 
Vatikano popiežiaus iškeptas Chinijai naujas kardino
las atvirai šaukia, kad Chinija turi būti, paversta į 
karo lauką tarpe Jungtinių Valstijų ir Sovietų Sąjungos.

Demokratinė, taiką mylinti liaudis turi pastoti re
akcijai kelią, pastoti kelią naujam baisiam karui!

SMETONININKAI NE
RIASI Iš KAILIO

Klevelando smetoninin- 
kai neriasi iš kailio dėl 
tarptautinės padėties ne- 
krypimo jų pusėn, dėl ne- 
prasidėjimo tarp Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos kuro ir 
dėl kitų reikalų.

Štai kaip smetonininkų 
Dirva (liepos 19 d.) verkš
lena:
/‘Amerikos laikraščių ko

respondentas Kari H. Von 
Wiegand iš Madrido, Ispani
jos, rašo, kad U. A. atomi
nės bombos bandymų pasek
me , Bikini salose Europos 
žmonės nebuvo labai nuste
binti. Mažiausia įspūdžio ta 
bomba padarė į Rusus.,. .

‘Anglijoje, labiau žmones 
sujaudino sugrąžinimas duo
nos racionavimo, nes po pen
kių metų karo žmonės to vi
sai nesitikėjo.

“Molotovas Paryžiaus kon
ferencijoje elgėsi dar atkak
liau, parodymui, kad Mask

va visai nesibaido atominės 
bombos.”

Dėl to nebūtų dar taip 
baisu, bet štai, nauji bau
bai smetonininkus pasiuti- 
man varo:

“Suv. Valstijose ir Kana
doje siaučia gaujos geriau
sia paruoštų sovietų šnipų 
pavogimui atomo paslapties, 
ir jau dalis tos paslapties 
pavogta 'ir lėktuvu slaptai iš
vežta į Maskvą. . .

“Amerikos darbininkų va
dovybę paėmė į savo rankas 
Hillmanai ir po jų Potofskiai 
ir Rosenblumai, visi dabarti
nei sovietinei Rusijai ištiki
mi Amerikos pilietines tei
ses nešioja gaivalai...

“Nežiūrint, kad. Byrnes 
kelis kartu vykdamas į tary
bas su Molotovu vis pažada 
‘dabar jau drošiu,’ jis nuva
žiavęs vis būna Molotovo ap
suktas, padaro Maskvai rei
kalingas nuolaidas, ir vis su
grįžęs Amerikos visuomenei 
skundžiasi, kad Rusai tokie 
ir tokie. . .

“Molotovas sugabiai moka 
pravesti sovietų politikų nu
statytą diplomatinę Strategi
ją, ir Bevin su Byrnes nega
li niekur Molotovą sukirs
ti...”

Paskaitęs tokias Karpiu- 
ko - Smetonuko ,tiradas, ne 
vienas asmuo pasakys: 
smetonininkai visiškai su- 
glušo ir jiems telieka vie
nintelis kelias... eiti pas
kui Antaną Smetoną, savo 
vadą.

Kaip matome, jie sieloja
si, rėkia, šaukia, iškraipy
dami faktus, meluodami sa
vo nelaimingam skaityto
jui. Ir tai daro vyriausiai 
dėl to, kad neišsipildo jų 
svajonės, kad neprasideda 
trečiasis pasaulinis karas.

Vienintelė viltis jiems 
į dar kol kas telieka, tai 
; naujai išleista Bullitto kny
ga, kurioje tasai karo kur
stytojas ragina Ameriką 
mesti atomo bombas ant 
tarybinių respublikų mies- 

I tų.
Bet jeigu* nebus, kaip 

nori Bullittas, tai ką tuo- 
I met smetonininkai darys?

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Brazil has offered to 
take in 100,000 “displaced 

persons” from camps in Ger
many and Austria. But the 
immigrants will be permitted 
to enter the country only up
on two conditions. First they 
will be weeded out by the 
Brazilian embassy in Europe. 
Second, and more important, 
one official says, “We want 
field workers and not talk
ers.”

If it weren’t for the second 
condition many Baltic Nazi 
collaborators would be en
route to South America. You 
see, most Lithuanian “dis
placed persons” are living 
well enough under UNRRA. 
They are living off the fat of 
the land, or should we say 
off the palm of Uncle Sam’s 
hand. And they don’t have to 
work for their keep.

—o—
Some of the DP’s are so 

shameless as to brag about •y ir < y r a 1 Ik JT* ♦ T^l ♦ 1 their parasitic existence. TheyIxiiip Man Atrodo Nliamij r loridcU 2«eDiXastA°sfan Tximpie^re

Jau apie 2 mėnesiai pra
bėgo, kai mes atvykome į 
Miami miestą Floridoj, Iš
važiuojant iš Pittsburgho, 
draugai ir draugės, mus 
išleisdami, prašė parašyt, 
kokia čia ekonominė padė
tis ir kaip abelnai viskas 
atrodo, ar galima padaryt 
pragyvenimą, ir taip toliau. 
Gavom laišką nuo draugų 
Miliauskų ir d. J. Miliaus
kas prašė parašyt, ar yrą 
čia gražių gėlių, dar gra
žesnių negu buvo mūsų 
darželyj, kaip gyvenome 
Pittsburghe.

Su gėlėmis ir kitaiš’ aug
menimis dar nelabai plačiai 
susipažinau, bet dabartiniu 
laiku gėlės čia nėra tokios 
gražios, kaip žiemą. Seni 
Miamio gyventojai sako, 
kad žiemos laiku tai čia ne
apsakomas gražumas. Čio
nai gėlės visai kitokios ne
gu žieminėse valstijose. Čia 
nėra tokių gražių vasarinių 
gėlių, kaip šiauriniuose 
kraštuose. Nėra jurginų, 
nei tų gražių delphinių, 
nei lupins—arba fox gloves,' 
ir visokių kitokių geros rū
šies šiaurinių valstijų gėlių. 
Čia yra visoki žydinti me
deliai, kurie žydi visuomet. 
Sako, kiti labai mažai su
stoja žydėję. Čia labai daug 
lėšuoja suaugint žolę ir 
prirengt žemę, jeigu nori, 
kad gražiai atrodytų, todėl, 
kad čia tik smėlis ar ak
muo. Reikia pirkt juodos 
žemės ir daug trąšų. Bet 
g e r e s n iuose distriktuose 
tai visur išgražinta.

Mūsų namelis, rodos, 
gražus, gražioje vietoje, bet 
mano priprastas namelis 
Brentwoode (Pittsburghe) 
daug artimesnis prie šir
dies. Gal laikui bėgant ap- 
siprasiu, nes Miamy randa
si gražus būrelis pažangių 
draugų ir visi atvažiavę iš 
žieminių valstijų, buvę žy
mūs veikėjai. Pavyzdžiui, 
draugais Paukštaičiai, iš 
Newark, N. J., buvę Siety
no choro nariais ir abelnai 
visų pažangių organizacijų 
nariais. Taipgi čia randasi 
S. Jurevičius, irgi iš Ne
wark, N. J., Antano Jure
vičiaus brolis ir brooklynie- 
čiai Valiulioniai. Drg. M. 
Valiulionienė yra daug ra
šius pątarimų apie maisto 
gaminimą į Moterų Skyrių 
Laisvėje. Paskutinėm die
nom lankėsi dd. Daminai- 
čiai, iš Cleveland, Ohio, ir 
jau nusipirko namus. (Grei
tu laiku sugrįš apsigyven

ti. Bus labai malonu, kad 
draugai Daminaičiai atva
žiuos į Miami apsigyvent, 
bet man gaila, kad išsiveža 
ir savo jauną gražią dukre
lę, talentingą pianistę, kuri 
yra Clevelando dailės spė
kų dalis.

Liepos 7 d. atsibuvo L. D. 
S. 54 kuopos susirinkimas. 
Po susirinkimo turėjom ki
tą susirinkimą.. Susitvėrė 
L.L.D. kuopa iš 11 narių. 
Bet tai tik pradžia. Dar ne
buvo Jurevičiai; nei Valiu
lioniai ir Daminaičių 3 šei
mynos nariai, b toliau ra,- 
sim ir daugiau. Į LLD kuo
pos valdybą įeina sekami: 
pirmininkas J. ■ D. Sliekas, 
finansų ir užrašų sekreto
rius L. Pulton, kasierius M. 
Paukštaitienė. Kadangi dd. 
Paukštaičiai ’ turi nema
žai vietos, tai suteikė vietą 
susirinkimui. Dabartiniu 
laiku pas Paukštaičius yra 
visas lietuvių centras.

Liepos 8 d. mus aplankė 
gerbiami svečiai iš Brook
lyn, N. Y.: Sukackai — Ša
knaitė su šeima. Mums bu
vo labai malonu pasimatyti 
su draugais Sukackais. 
Draugės Šaknaitės - Sukac
kienės tėveliai gyvena Mia
my jau arti-3 metai. Su Ša
kniais dar neturėjau pro
gos susitikti, bet manau, 
kad laikui bėgant susieisim.

Dabar reikia tart žodį- 
kitą apie ekonominę padė
tį. Maisto ir kitų reikme
nų brangumas, galima sa
kyt, toks, kaip kitur. Sto- 
kuoja visko ir veikia juo
doji rinka. Dabartiniu laiku 
daržovės ir vaisiai brangūs 
ir prastai atrodo. Daržovės 
tai tokios apšutę, rodos, 
kad jos stovėjo sandėliuose 
ilgiausį laiką. Užklausiau 
krautuvininko, kodėl taip 
prastai atrodo daržovės, 
tai jis atsakė, kad vasaros 
sezone visuomet čia prastos 
daržovės. Sako, kai ateis 
žiema, tai pamatysi, . koks 
bus skirtumas. Sako, mes 
dabar perkam iš kitų vals
tijų, na, o žiemą bus Flori
doj augintos.

Abelnai, viskas taip, kaip 
Pittsburghę ir gal būt ki
tur — kas link maisto ir 
kitų reikmenų.

Didelė stoka medžiagos 
namams statyti. Drabužių 
kainos, man atrodo, gal bis- 
kį pigesnės, negu kitur. Y- 
patingai moterų drabužiai 
atrodo pigesni ir labai gra-' 
žios moteriškos,/ suknelės. 
Aš, Pittsburghe būdama,

nemačiau tokių gražių mo
teriškų drabužių.

Vienas ypatingas daly
kas: čia greit galima pa
žint žmones, kurie šilto 
krašto augytiniai ir kurie 
žieminių valst. Šiltų kraštų 
žmonės tokie apsmukę, su- 
tingę, — visai kitokia jų iš
vaizda, negu žieminių vals
tijų žmonių. Jau gatve ei
nant, galima pažint žmo
nes, kad iš šiaurių atvažia
vę. Net ir valgyklų patar
nautojos surinktos iš žiemi
nių valstijų merginos arba 
moterys: jos apsukrios, 
gražiai nuaugę, pilnos gy
vumo, o Floridos — vaikš
čioja žiovaudamos; eina, 
rodos, kad pusiau miegoda
mos. Negaliu suprasti, ko
dėl tokis skirtumas tarpe 
žmonių!

Pirmiau negu mes galuti
nai nusitarėm važiuot, tai 
mus labai daug gąsdino, 
kad Floridoj esą daug viso
kių vabalų, visokio brudo. 
Ir aš taip tuo buvau susi
rūpinusi, kad pirma negu 
važiavom, tai jau visoki va
balai man akyse stovėjo. 
Bet kuomet atvažiavom į 
Miamį, dar nemačiau tų 
baisių vabalų. Vasaros lai
ke ir žiemą atsiranda šio
kių tokių vabalėlių, bet 
kuomet užlaikai švariai na
mus, tai tiem vabalam nėr 
vietos. Jeigu kokia skruz- 
dėliukė nori įeit į vidų, tai 
ateina iki mano durų ir pa
sibaigia jos gyvenimas. Y- 
ra priemonių, kaip apsigint, 
tik reikia pridėt darbo tai 
ir namai bus švarūs.

Visą mėnesį išgyvenom 
pas draugus Mikitus ir ten 
nemačiau jokio brudo —to
dėl, kad d-gė Mikitienė irgi 
gražiai apžiūri savo namus.

Abelnai imant, tai čionai 
gražu gyvent. Jeigu kam 
reikalinga dirbt, tai gali 
dirbt arba biznį kokį užsi
dėt. Sveikatai irgi gerai. 
Aš pati nebuvau ligonė, bet 
praeitą žiemą pradėjo 
skaudėt koją ir buvo pusė
tinai prastai. Atvažiavome 
į Miami ir už poros savai
čių prapuolė tas skausmas 
taip, kad, rodos, aš jo nie
kada neturėjau.

Dabartiniu laiku mano 
sveikata labai gera. Fiziš
kai jaučiuosiu gerai, tik 
dvasiniai nelabai kaip, to
dėl, kad ilgus metus išgyve
nus vienoje .vietoje, atsisky
rusi nuo asmeniškų ir idėjos 
draugų ir draugių, pakol 
apsiprasiu, tai bus neramu.

made of. Better they suffer 
the “indignities” of UNRRA 
fed camps. ,

—o—
The “birds of heaven” re

calls that Professor Pakštas, 
himself a bird of doubtful 
feather, once dreamed of set
ting up a Lithuanian “heaven” 
somewhere in the deserts of 
South America. Maybe the 
deserts of South America are 
just built to order for the 
“birds of heaven.” Buzzards
that most of them are, they 
would feel right at home in a 
desert. Nor would they have 
to worry to sow or reap.

—o—
It’s our guess that the South 

American desert project is 
doomed to failure. To succeed 
it would have to have a tile- 
lined UNRRA oasis. It would 
have to have plenty of leafy 
palms too, to shade the out
stretched “birds of heaven.”

—o—
There is reason to suspect 

that even a tile-lined oasis 
and shady palms wouldn’t be 
enough for Pakštas’ desert 
paradise. The birds that

is a piece from Dirva of July 
12. It is from a letter of one 
DP who writes:

“. . . a$ in the holy writ, we 
neither sow, nor reap, but for 
all that we are satisfied.”

—o—
So well off they are in the 

camps that they have taken 
DP to mean ‘‘dangaus paukš
čiai” (birds of heaven). Buz
zards would be more de
scriptive.

—o—
It is estimated that 37 per

cent of the Lithuanian DP’s 
are former errand boys and 
rubber stampers of the de
funct Smetona lash-up. Heav
en forbid that they spoil well- 
kempt hands by working in. 
Brazilian fields. That is not 
the stuff white collars are

would fly to such a haven 
would all be buzzards. They 
wouldn’t have anyone but 
themselves to prey upon. This 
would make them very un
happy.

—o—
Nevertheless, it will be in

teresting to watch the trend 
I of DP migration to Brazil. It 
i is this columnist’s belief that 
1 a certain percentage of Baltic 
DP’s will ship to Brazil. 
There, like in the other coun
tries where they wind up, 
they will spread stories harm
ful to Big Three Unity. They 
will be working as “mission
aries” of hate — Hitlerian 
hate. Nd story or tale will b« 
too gory or fantastic. The 
Nazis have tutored them well

1 in their mission.

AŠARA NUŽUDYTAM SKULPTORIUI, 
0 DUONA JO NUŽUDYTO JAMS

Liepos 18 dienos Naujie
nose skaitau ilgą straipsnį 
“Kaip Žuvo Skulptorius 
Grybas.”

Aišku, kad skulptorius 
Grybas, kaip ir virš 60 tūk
stančių kitų tarybinių lietu
vių, krito fašistinių žmo
gėdrų auka. Kadangi jis, 
kaip ir anie desėtkai tūks
tančių, “visuomeniniu po
žiūriu buvo neabejotinai 
artimas ne tik politiškam, 
bet ir socialiniam demok
ratijos frontui,” pilnai už
teko užsitraukti neapykan
tą ir kerštą visų fašistų, 
tiek vokiškų, tiek lietuviš
kų. Naujienų bendradar
biui dar “tik tenka spėlio
ti, kad kas nors pakišo vo
kiečiams liežuvį,’ kad skulp
toriaus Grybo esama aktin
go komunisto,” bet visi ži
no, kad tai buvo fašistinių 
niekšų darbas.

Kur tie lietuviški išdavi
kai ir galvažudos dabar 
randasi? Aišku, vieni jų iš
bėgo Vokietijon, kiti slap-

! stosi miškuose ir banditau- 
ja. Ir kaip tik šituos niek
šus dabar globoja ir šelpia 
Bendrasis Fondas, taip 

i karštai remiamas tų pačių 
Naujienų! Vadinas, Nau
jienos išlieja vieną gailią 
ašarą už didį skulptorių, 
fašistų nužudytą, bet pade
da duona, rūbais ir pinigais 
šelpti jo nužudytojus —fa
šistus.

Tiesa, straipsnio “Kaip 
Žuvo Skulptorius Grybas” 
autorius irgi grūmoja, kad 
“skulptoriaus Grybo sušau
dymo priežastys bus ateity
je nuodugniai ištirtos ir 
niekšu darbai išeis viešu
mon.” Kad taip bus, tai ne
tenka abejoti. Bet kur tada 
dės akis tie, kurie tuos 
niekšus dabar globoja ir 
šelpia? Kur dės savo akis 
ir tie, kurie jų šelpimui au-

i koja?j A. Bimba.

i Nmembergo Teismo Nuo
sprendis Rugsėjo Mėn.

Bet kadangi čionai susira
dom būrelį vienminčių gerų 
draugų, tai tas daug pagel
bės ir jau darbininkiškos 
organizacijos gyvuoja! Lai-' 
kui bėgant apsiraminsim.

Kurie draugai turit gerą 
pradžią finansiniai, tai ne-' 
bijokit atvažiuot, — nepra-i 
pulsit.

Viskas būtų gerai, jeigu: 
tik gaučiau lietuviškos 
duonos, kokios gaudavau 
•Pittsburghe iš lietuviškosĮ 
kepyklos. . % |

E. K. Sliekienė.

Pabaigoj
Manoma, kad Tarptauti

nis Tribunolas, kuris teisia 
didžiuosius karo krimina
listus, teismą baigs ir nuos
prendį padarys kada nors 
pabaigoje rugsėjo mėnesio. 
Teisimas tęsiasi nuo 1945 
metų lapkričio 20 dienos.

Bogota.—Colombijos val
džia pareiškė pripažįstanti 
darbą unijas. Viso pripaži
nimas suteiktas dėl 343 uni
jų-
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A. Bimba

Daugiau Įspūdžių ir Atsimi 
nimų iš Tarybų Lietuvos

(Tąsa)
Sakau joms: Didelis skirtumas tarpe senųjų ir da

bartinių laikų. Dabar valdžią sudaro darbo žmonių 
draugai. Pats Rotomskis Smetonos kalėjime ištupėjo 
dešimt metų. Dabartinės vyriausybės žmonės supranta 
paprastųjų žmonių interesus. Prie jų be kepurės nerei
kia ant kelių šliaužioti.

>fs * >jc . '

Dar kitas pavyzdys. Atvažiuoja Vilniun pas mane 
brolis Jonas su savo sūnum. Sūnus irgi Jonas, Ameri
koje gimęs, parvežtas Lietuvon po pirmojo karo, jau ve
dęs ir turi porą vaikų.

Daug, plačiai kalbėjausi su jais apie Lietuvos valstie
čių reikalus ir gyvenimą. Brolis Jonas pasididžiavo, kad 
jis buvo pirmutinis visam Biržų apskrityje atlikti visas 
valstybines prievoles ir turi už tai vietinės valdžios at- 
žymėjimą ir pagyrimą. Tos piliavos* arba prievolės, anot I 
jo, nėra sunkios. Nuoširdžiai norint jas išpildyti, labai 
galima be jokio vargo. Nu, bet, kol kas, gyvenimas nė
ra lengvas, trukumų daug ir dideli. Ims laiko juos nu
galėti, išgyvendinti. Dažnai, girdi, vietos išrinkti valdi
ninkai, neturėdami prityrimo, padaro klaidų bei nemoka 
reikalus tvarkyti.

Žinai, sakau jam, ar norėtumėte susitikti su vienu 
iš aukštųjų pareigūnų, nu, daleiskime, su Ministerių Ta
rybos pirmininku Mečiu Gedvilu, ir pasikalbėti, išdėstyti 
jam tuos nusiskundimus ?-

Jis žiūri į mane, tartum žado netekęs, matau, kad jis 
man netiki, kad jis be jokių ceremonijų galėtų prieiti 
prie Ministerių Tarybos pirmininko. Ar tai galimas 
daiktas! Ką aš čia jam siūlau!

Palaukęs, atsipeikėjęs, brolis sako: Argi mes apsi
rengę taip, kad pas tokį aukštą žmogų galėtumėme eiti ?

Paskambinau Gedvilui ir sakau: Iš kaimo, net iš 
Biržų, atvažiavo mano brolis su sūnum. Ar galėtumėme 
pas jus užeiti? Jie norėtų su jumis pasikalbėti ir pasi
skųsti. ’ “’w

Su mielu noru, sako Gedvilas. Tą ir tą valandą būki
te mano raštinėje, aš jūsų lauksiu!

Atsidūrėme pas Ministerių Tarybos pirmininką. Ten 
mus fnaloniai priėmė. Geroką laiką jis su svečiais iš 
kaimo kalbėjosi, diskusavo dideles, sunkias Lietuvos 
valstiečių problemas taip sugriautoj, taip nuniokotoj 
Lietuvoje. Gedvilas klausinėjo valstiečių, kokius ypatin
gus sunkumus jie turi nešti ir kaip jie, patys valstiečiai 
mano juos reikėtų pašalinti. Sakė Gedvilas: Mes nori
me, kad jūs, valstiečiai, atvažiuotumėte į Vilnių ir tiesia1 
ateitumėte prie mūs. Nebijokite pasiskųsti, jeigu turite 
skundų. Jei turite ką nors prieš vietos viršininkus, ne
sibijokite mums apie tai pasakyti. Mūsų valdžia yra 
darbo valstiečių ir darbininkų valdžia. Ji jiems tiktai 
ir tarnauja. Tai yra jūsų valdžia. Jūs jos išrinkime ir 
veikloje dalyvaukite. Lietuva nūnai yra jūsų rankose 
Jūs ja rūpinkitės. Nebėra ponų, kurie sėdėtų jums an^ 
sprando ir jus engtų. Nuo jūsų darbo ir išminties pri
klausys, kokia Lietuva bus ateityje.

Žinau, kad mano brolis ir jo sūnus išėjo iš Ministerių 
Tarybos pirmininko raštinės sušildyta ir padrąsinta dva
sia. - 1WF

Kaip pamisliji. koks didelis skirtumas tarpe to, kas 
buvo Smetonos laikais ir kas yra dabar...

* * *

Turiu pasižymėjęs sekamą: Amerikos fašistinė Vie
nybė (rugs. 14 d.) rašo, kad poetas Miškinis bolševikų 
sušaudytas. Bet Miškinis gyvas, rašo ir kuria.

Ten pat Vienybė rašo, kad žydas gydytojas Zacha- 
rinas atsisako grįžti, bet gi jis jau sugrįžęs Lietuvoje.

* * *

Kur dingo Lietuvos sodnai? Jų buvo tiek daug. At
simenu, mūsų buvo net du sodnai — senasis ir jauna
sis. Kaip gražu būdavo, kiek iš jų naudos turėdavome? 
Sunku būdavo surasti tokį valstietį, kuris neturėtų sod
no.

Kai į vieną maršrutą važiavau kartu su Lietuvos 
prezidentu Justu Paleckiu, aš jam taip smarkiai kalbė
jau apie išnaikinimą sodnų, apie valstiečių baisų apsi
leidimą, kad neturi sodnų užsiveisę, jog jis, pastebėjęs 
prie kurio valstiečių namo keletą mažyčių, prie kuolų 
pririštų vaisinių medelių, pečiu duodavo man į petį ir 
sušukdavo: Žiūrėk, antai, užveistas sodnelis! O sakai, 
kad jų nėra! Bet ir jis tuojau pridurdavo: Gė^as, rū
pestingas, matyt, šis valstietis.

Lietuvoje kaimų dalinimas į vienkiemius prasidėjo 
dar mums esant Lietuvoje, prieš pat Pirmąjį Pasaulinį 
Karą. Darbas buvo, matyt, pabaigtas po karo, jau ne
priklausomoje Lietuvoje. Tarybinei santvarkai atiteko 
tiktai vienkiemiai ir kraštas be sodnų.

Kalbėjausi tuo reikalu su Lietuvos pareigūnais. Jie 
tatai puikiai mato ir labai susirūpinę. Žadėjo jie pra
dėti plačiausį vajų visam krašte už atsteigimą sodnų. O 
Lietuva, ypatingai mūsų “kalakutų” kraštas, vaisme
džiams labai palanki.

Miškai ir sodnai! Juk tai džiaugsmas ir pasididžia
vimas būdavo mažytės Lietuvos. Miškai ir sodnai šildy
davo ir ramindavo kiekvieno lietuvio sielą. Kiek dainų 
Lietuvos dainiai bėra supynę ta tema! Kaip gailėjosi jie, 
kai atėjo Lietuvos miškų naikinimo gadynė, puikiai pa
vaizduoja poeto Baranausko “Anykščių Šilelis.” Atsi
menu, kai mokiausi tą poemą iš minties, kaskart gailiai 
apsiverkdavau. Toje savo genijališkoje poemoje Bara
nauskas apdainuoja bei apverkia likimą ne tik to vieno 
Anykščių Šilelio, bet visos Lietuvos.

(Bus Daugiau)
V. Valentinaite.

NAUJAKURYS MATAS KIŠKIS
Pažinojau Matą Kiškį, 
Gal, skaitytojau, meni, 
Jį mylėjom kaip namiškį 
Ir jaunuoliai ir seni.
Visada darbštus ir linksmas, 
Susilygint negali, 
Uždainuoja—girios linksta, 
Dainos skleidžiasi toli.
Laikas tas be jo prailgo ... 
Bet, kaip žaibas trenkė mus, 
Kai jisai iš žygio ilgo 
Parkeliavo į namus.
Išnešė upeliai ledą,
Bus žiedų ir šilumos, 
Ką. jam naujos dienos žada 
Apdainuoti aš imuos.

Matas vargo daugel metų, 
Arė žemę svetimų,— 
Nūn savi arimai matos 
Prie naujakurio namų. 
Tiek daug dirbta ir svajota 
Praeity buitim skurdžia, 
Nūn didžiulį skyrė plotą 
Tam tarybinė valdžia. 
Nuruduos žolė pernykštė, 
Vėjai dulkes išnešios, 
Nebegrįš vergijos rykštė 
Ant dirvonų žemės šios. 
Nebedaug dienelių matos 
Ligi sėjos ir darbų,— 
Aplankysim Kiškį Matą 
Mes, skaitytojau, abu. 
Pažiūrėt, kaip arklą ima 
Nebelenkdamas pečių, 
Ir kaip eina dirbt arimą 
Tėviškės laukų plačių. 
Ežerai linksmai nutiškę, 
Paukščiai, upė mėlyna 
Pasitinka Matą Kiškį 
Su pavasario daina. 
Plaukia žuvys marių gyly, 
Kalviui kūjis, žaizdras tiks, 
Jeigu savo žemę myli, 
Tai prie žemės pasiliks.

šauktų plyšdamas už ją. 
Rieski, Pelke, savo nosį— 
Turi rąstas du galu, 
Kai perdaug apsamanosi 
Bus sugrįžti per vėlu.

Jei turėsi darbštų būdą, 
Tinginiu nepaliksi, 
Jei anksti pasėsi grūdą— 
Bus aruoduose anksti. 
Neprapuls ir darbas savas, 
Jei atlikti jį mokės, 
Ir laiku pasėtas javas 
šimteriopai atmokės. 
Jeigu šėlų kas neturi, 
Kam pritrūko pinigų— 
Tenevaikščioja paniuręs — 
Atsiras gerų draugų, 
šitą tiesą žino Matas 
Ir sprendimas jo skubus, 
Buvo draugas automatas, 
Arklas dar didĮesnis bus.
Ir daina, ir žingsniai smagūs.. 
Taip kasdien lig sutemos 
Virsta trąšios, ilgos vagos 
Šitos žemės mylimos.
Vėl sugrįžkime prie Mato, 
Jo pasilgome labai, 
Jį kasdien ant lauko mato 
Vis nauji, nauji darbai... 
Baigė sklypą apsiarti— 
Pasidžiaukim darbštumu, 
Paskutinę kelia kartį 
Savo svirnui prie namų.

Neseniai nutirpo sniegas, 
Vėl žolynų kupina 
žemė tėviškės atgijus, 
Rūko juostos — šilko gijos 
Tartum audeklais tyrais — 
Gaubia klonius vakarais. 
O tos dienos tokios šviesios — 
Liula jūra želmenų, 
Ievos linkčioja pavėsiuos, 
Pagirėliais kai eini . . . 
Tartum rankos širdį lyti— 
Kas išgirsti negalės — 
Kai prakalbina žolytė 
Ir berželis pakelės?

Matas Kiškis susimąstė ... 
štai ir sodas ir laukai.
Ir namai baltučių rąstų 
Smėliu išgrįsti- takai . . . 
Neseniai sutvarkė griovį, 
Nusities pieva sausa, 
Kai kelmynai išsirovė.

Atsilankė Pelkė tyčia — 
Kaip gandonešiai visi, 
Ne trobelė, o seklyčia 
Ir tvarkinga ir švari... 
Ir naujakurio šeimyna 
Pasitiko jį linksmai. 
Tegul buožė Pelkė žino, 
Laimingi jo šie namai. 
—Gal užsuksi samagono 
Šiokį vakarą ar ryt,( 
Pusė didelio uzbono 
Man pavyko išvaryt.. . 
Ką gi, artimo kaimyno 
Negražu neaplankyti, — 
Matas Kiškis klastą žino 
Ir suskumba atsakyt: 
— Ryt turiu susirinkimą, 
O poryt darbai kiti, 
Samagoną tegul ima 
Tegul geria jį kiti... 
Gerti Kiškį nemasino, 
Kolei mena niekada ... 
Laimė būt girtam be vyno, 
O su juo — menka nauda .. . 
Buožei Pelkei gniaužia kvapą: 
Nepapirkti gėrimu ... 
Ir todėl jis savo vapa, 
Kaip tas vėjas be namų: 
—Netaupyt kiekvieną grūdą, 
Griebia juos velnių šimtai... 
Man tik rėdosi, kad juda 
Bolševikų pamatai...
Sako anglas, sako švedas, 
Sako viskas pasikeis ... 
Sako kažkas pulką veda . .. 
—Jei kvailių, tai toli neis, — 
Jam atrėžė Matas rūsčiai, — 
Tau niekai gūžta sava ... 
čia man matosi, vyručiai, 
Samagono išdava ...
Buožei Pelkei vieną sykį, 
Reikia tvirtai atsakyt: 
Beržo rykštėm per liežuvį 
Ir gandonešį tuojau išvyt.

Matą Kiškį džiaugsmas moja..J 
Įsiliet, sutirpt kartu,— 
Mano žemė mylimoji, 
Prakalbėki ar tai tu . . .
Dėl kurios tiek daug svajota, 
Tu pasikvietei mane . ..
Dar menu atakon bėgom 
Grumstais žemės negyvos, 
Ir krauju lašais ant sniego 
Rašėm vardą Lietuvos .. . 
Ir neujakuriams čia Matas, 
Reizge žodžius atminties 
—Čia atsimenu prie marių 
Skendo rūkuos Klaipėda, 
O draugai, kaip vienas, tarė, 
šiandien arba niekada .. . 
Ugnimi vaitojo sienos 
Tokios tvirtos neseniai. 
Mūrą, pastatą ne vieną 
Ardė priešo sviediniai. 
Kaip baisybių šulinys— 
švokštė jūra ir ugnis . . .
Ten, kur žiotys baisios gilios 
Klostės debesiu tvankiu— 
Buvo draugas man Vosylius — 
Reta žemėje tokių . . .
Kai užspringo automatas, 
Užsistodama krūtine, 
Iš mirties ugninio rato 
Jis išgelbėjo mane.
Ir brangiausia nuo tada 
Liko amžiams Klaipėda, 
Ir dažnai pamėlę lūpos 
Tardavo: nepasiduok!
Tėviškė po pančiais klūpos, 
Jei paliausi ją vaduot.. . 
Kaip dabar nesididžiuos — 
Sūnūs pergalės didžios?

Pergalę, kaip retą dieną 
Palydėjome linksmai, 
Dar atnešim jų nevieną 
Savo žemei mylimai . . . 
Tik tvirčiau jėgas į būrį, 
Neišskirti buožei mus! 
Tik tikrų draugų kas turi, 
Paliks skurdą ir vargus. 
Kooperacijos draugiją 
Mūs naujakuriai sukvies, 
A tenai, kur ji prigyja, 
Tuoj gyventi palengvės: 
Bus ir sėklų, bus ir trąšos, 
Gyvulių veislę priduos; 
Ir laukai bus vėliai našūs,— 
Ranka ranką išvaduos. 
Darbo žmonių draugija 
Vėl bus PERGALĖ nauja.

(Iš “Valstiečių Laikraščio”)

i Futry Biznyje

Antanas Vasaris
Žymus Bostono apylinkės 

futrų ekspertas, Antanas 
Vasaris, atidarė savo dirb
tuvę ir krautuvę. Jo fir
mos vardas KAY FUR 
SHOP, 63 Pleasant Street, 
Brockton, Mass.

Antanas Vasaris iš jau-, 
nystės dirba futrų gamybos 
pramonėje. Nors jis pats 
dar jaunas žmogus, tačiaus 
jau turi 18 metų patyrimo 
futrų-Fur Coat gamyboje. 
Vasaris yra ekspertas kai
lių pažinimo ir futrų gamy
bos srityje.

Vasaris savo futrų vers
lu yra pasiryžęs aptarnau
ti lietuvius plačiai, visoje 
Bostono apylinkėje ir net 
Didžiojo New Yorko apy
linkėje. Norėdami teisingo 
patarnavimo Fu r Coat rei
kale parašykite Vasariui: 
ant St., Brockton, Mass, ir 
Kay Fur Shop, 63 Pleas- 
jis su malonumu 
jums ir patarnaus 
gai.

Antanas Vasaris
ryšius turi su futrų išdirbė- 
jais New Yorko mieste ir 
jis čia dažnai lankosi. Tad 
iš didžiojo New Yorko apy
linkės drąsiai kreipkitės į 
jį laiškais ir jūs būsite- pa
tenkinti jo patarnavimu.

Supraskite, jog futros y- 
ra stambių išlaidų dalykas. 
Perkant reikia būt atsar
giems. Reikia tartis su at- 
sakomingais žmonėmis, rei
kia gauti teisingų patari
mų. Antanas Vasaris jums 
patars draugiškai ir teisin
gai.

atsakys 
teisin-

plačius

Mūsų Užsusienių (Valaikiškių) kaimelis buvo ne
didelis. Iš sykio ten gyveno tiktai trys šeimos — kiekvie
na turėdavo po valaką žemės. Dar prieš mano atmini
mą, viena Bimbų šeima susiskaldę. Vienam broliui teko 
du trečdaliai, o kitam — vienas trečdalis. Tas pats at
sitiko su Tebelškių šeima. Jų buvo trys broliai — vie
nas,. kuris buvo agresyviškesnis, nachališkesnis, pasiėmė 
du trečdaliu, kitam davė vieną trečdalį, o trečiam, kuris 
dar baudžiavos laikais atitarnavęs armijoje 25 metus su
grįžo namo be sveikatos, davė tiktai sikeliu sėjos. Tai 
buvo bežemis, grintelninkas, pas mus vadinamas “pri- 
buišu.” Taigi, iš viso mūsų kaimelyje gyveno šešios šei
mos. Apart to grintelninko, visos kitos turėjo didelius, 
puikius, gražius sodnus. Kai pavasariais būdavo sužyd* 
obelys bei kriaušės, koks būdavo kaimelyje gražumas 
malonumas!

O dabar! Nuvažiavau pas brolį, po virš trijų dešim
tų metų, ir ką gi radau? Kaimelis išsidalinęs vienkie 
miais — kaimelio visiškai nebėra. Kur tie gražieji sod
nai? Nebelikę! Besikeliant į vienkiemius, savo sodnus 
tie žmonės sunaikino. Koks tai kvailas, koks tai piktas 
darbas, kokia tai baisi skriauda ir jiems patiems ir vi
sam kraštui! ' : r

Mūsų buvęs kaimelis nebuvo jokia išimtis. Visoje 
Lietuvoje, draskant kaimus, atsitiko panašus sodnų iš
naikinimas. Ir tuščia dabar ir nejauku visoje Lietuvo 
je. Lietuva nebeskęsta savo sodnuose. Lietuvos nebe
galima pažinti... Jei kur pamatai kurį‘valstietį aplinkų1’ 
savo namus užsiveisusį sodnelį, tai panašu į stebuklą. 
Tuojau man galvoję kildavo mintis: Tai geras žmogus, 
rūpestingas valstietis, žiūrėk, jis jau ir sodną turi užsi- 
veisęs! » ’ . v

Daug kaimynų turi Matas— 
Suminėti negaliu, 
3u vienais draugystė matos, 
Su kitais nepakeliui.
Vienas toks negandą telkė, 
Kiškio šmeiždavo namus— 
Pagyvenęs Jonas Pelkė— 
To kaimynas neramus. 
Pažiūrėk, ir suka ratą 
Prie naujakurio ežios:
—Tavo darbas, kaip man matos, 
Netoli tenuvažiuos!
9 be to, ne tavo sklypas, 
šita valdžia negyvuos,— 
Ant kulnų jis Matui lipa— 
3al sau draugą sumedžios. 
Matas Kiškis nusijuokia— 
/ėjų jis nesivaikys— 
r todėl jis kalbą tokią 
Irožia Pelkei į akis: 
—Mano trąšūs šie arimai 
rr miškai ir ežerai, 
\r širdis tau sunerimo, 
<ad jau buožėms negerai. 
Atstatys tai tie tėvynę— 
Užaugins tai tie girias, 
Tavo kraštą kas apgynė 
rie ir laimę susiras.

Matas dairosi aplinkui 
širdžiai gera ir ramu, 
Beržo šakos jau palinko 
Pumpurėliais prie namų. 
O toliau, kaip strėlės vagos, 
Tiesios juodžemio trąšaus,— 
Nauju derlium dienos smagios 
Ateitį išpranašaus.
Ei, tos dirvos numylėtos, 
Krauju laistytos nesyk, 
Kas užmiršti jas galėtų 
Man, kaimyne, pasakyk? 
Jonas Pelkė apsidairo— 
Nepažinti jam laukų 
Ir lyg laivui tam be vairo 
Pelkei daros nejauku. 
Kur tik žengia, vis naujienos: 
Ūžia traktoriai laukais, 
Verčia kelmus tvirtas plienas 
Nesuspėti jo takais.
Ten, kur juodavo kimsynąs 
Naujas daigas prasikals, 
Aukso kvietys, melsvas linas 
Į saulutę galvą kels. 
Pelkei pikta ir baisu 
žvelgt, kad žemėj bus šviesu.

Nutvieskė gegužės šventė 
Su olįandrom ant langų. 
Raišos vėliavom paplentės, 
Pergalę minėt smagu ...

Santiago. — Čilės respu
blikos kairiosios partijos 
(komunistai, socialistai ir 
radikalai) sudarė bendrą 
frontą būsimiems rinki
mams. Jos stato kandida
tu į šalies prezidentus Gon
zales Videlą, radikalų par
tijos veikėją. Dešiniosios 
partijos dar nesusitarė dėl 
kandidato. Rinkimai įvyks 
rugsėjo mėn.

PHILADELPHIA, PA
Visą Laukiamas Didysis

PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVES

Nežinojo Pelkė karo, 
Nei kitų piktų dienų— 
Tei kitus vergijon varo— 
To neliesdavo menu.
Buvo vokiečiai jam broliai— 
Ten tėvynė — kur gerai 
(r sapne vaidenos toliais 
Pažadėtieji dvarai..
Jei tik būtų vergijar—

Rasos mainosi ankstyvos, 
Linksta gluosniai pakelėm 
Ir naujakurių sodybos 
Raišos saule ir gėlėm. 
Su audrom pikta žiemužė 
Nesugrįš jau iš tamsos, 
Dienos parnešė gegužį 
šventę tėviškės visos, 
žino Matas, vargo vaikas— 
Buvo daug piktų dienų,— 
šiandien kitas žengia laikas 
Jam gyventi nebegraudu. 
Teišgirs plačiam pasauly, 
Kad kely šviesios žvaigždės, 
Matas penkmetį, kaip saulę, 
Pasitiks ir palydės.
Sako: drąsūs nepalūžę, 
Mes nebosime darbų— 
Gerti taurę už gegužį, 
Užu laimę aš skubu.
Kiškiui laikas šuoliais bėga —

Rengia Phila. ir apylinkės pažangiosios lietuvių organizacijos.

Įvyks Sekmadienį
(Prieš LABOR DAY'Šventę)

Rugsėjo 1 September
19 4 6

Labai patogioje vietoje

CRESCENT PICNIC GROUNDS
PUIKI SALĖ ŠOKIAMS

56 Cornell Avenue, . Gloucester Heights, N. J.
, Piknikas prasidės 11 valandą ryto.

•■■■>..- ■ ■ Įžanga 50c Asmeniui, taksai Įskaityti. ------------
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 VALGIŲ IR GĖRIMŲ

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kalbės ROJUS MIZARA, Laisvės Redaktorius

Nepraleiskite puikios progos, atsilankykite, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienraštį*
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VAIVORYKŠTE
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7-11-46 —12—
So. Boston, Mass

Partijos Mass, 
pikni- 
4 d., 

Parke,
(Tąsa)

Troboje niekas neatsiliepė. Pasi
beldė lazda, kuria pasiremdavo, ir, ne
laukdamas atsakymo, atidarė trobos du
ris. Į jį pažvelgė trys poros išsigandu
sių akių.

— Kaip gyvuojate?
Maliukienė skubiai gaudė burna orą. 

Išsigandusi širdis daužėsi kaip padūkusi.
— Tai jūs, dėde Jevdokimai?
— Ką, ar nematai, kad aš? Ko gi taip 

išsigandote?
Ji neatsakė. Senis stovėjo, pasirėmęs 

lazda.
— Nekvieti sėstis? Naujus papročius 

įvedat, ar ką?
— Geriau pas mus nesėsti, geriau ne

užeiti, — pasakė tyliu, blankiu balsu.
— Tai kodėl?
Ji gūžtelėjo pečiais. Senis numojo ran

ka ir atsisėdo ant suolo paliai langą.
— Išprotėjai, Galia, ar ką? Ko taip sė

dite? Kur Mišką?
Mažoji Zina staiga pravirko visu bal

su.
— O tu ko?
— Tylėk, Zina, neverk, — griežtai pa

sakė motina.
Jevdokimas pasikasė pakaušį po didele 

avikailio kepure.
— Tokia vėtra, kad baisu, troba braš

ka, kažkaip nesmagu vienam sėdėti... Pa
galvojau, užeisiu pas kaimynus...

— Tokie mes ten jau kaimynai, — at
siduso Maliukienė. Jevdokimas parėmė 
sukryžiuotais ant lazdos delnais galvą ir 
atidžiai žiūrėjo pilkomis akimis iš po 
tankių, nukabusių antakių.

— Nutiko jus kas, ar ką? Kur gi Miš
ką dingo per tokią pūgą?

— Nėra Miškos, seneli.
— Kaip tai nėra? Kur gi išėjo?
— Niekur neišėjo... Vokiečiai nušovė 

šiąnakt mūsų Mišką.
Žila galva krustelėjo.
— Nu-šo-vė Mišką? Ką tu, moterėl, 

pasakoji?
Ji užlaužė rankas, net pirštai sausai 

subraškėjo.
— Juk girdite... išėjo Kostiukienei 

duonos į daržinę nunešti, nušovė...
Iš jo pilkų akių išskaitė klausimą.
— Nepalikau jo vokiečiams, ne... Iš 

griovio ištempiau, ant savo pečių parvil
kau. Palaidojom jį taip, kad niekas nesu
ras.

— Ar žino kas nors?
— Iš kur gali žinoti? Užmušė, numetė 

kaip šunį į griovį... Manau, ieškos, bet 
iki šiol tylu... Kai jūs pasibeldėte, ma
niau — ateina.

Senis palingavo galva.
— Na, taip... Kiek žmonių žūsta... Vai

kai... O tu, Saška, atsimink, gerai atsi
mink.

Berniukas linktelėjo galva.
— Ateis tėvas, ateis kiti, kad viską pa

pasakotum, viską..
— Ką ten, argi jie patys nežino, — 

sausai paklausė moteris.
— Žinoti tai žino... Patys žiūri... Bet 

vis dėlto... vienas prie kito prisideda, vie
nas prie kito... Mokėjo Platonas už kitus, 
o dabar jam teks ir už Mišką, už savo 
sūnų atkeršyti...

— Visi vienodi... — tyliai pasakė Ma- 
liukinė.

— Žinoma, žinoma, vis vienodi..^ Bet 
vis dėlto sūnus, tai sūnus... Štai, mano 
aštuonioliktais metais užmušė... Viską 
atsimenu, bet šitą labiausiai... Vis dėlto 
arčiau širdies, juo labiau skauda... Pa
siliko žmogus, kaip sena pluta, niekam 
nereikalingas... O taip, ir anūkų būtų, ir 
troboj kitaip...

.—Jūs anūkų visas kaimas, dėde Jev
dokimai.

— Na taip, žinoma, bet vis dėlto —sa
vi, tai visai kas kita...

Pro vėjo ūžimą ir vaitojimą staiga 
prasiveržė kitas garsas. Senis nutilo. Po 
kaimą sklido metalo žvangėjimas.

— Bėgį daužo, susirinkimas.
Maliukienė išbalo.
— Ne kas kita, kaip tik dėl Miškos 

klausinės.
Senis numojo ranka.
— Dėl Miškos, arba ir ne dėl Miškos... 

Mažai ką jie gali išgalvoti?
Dūžiai į bėgį kartojosi, skambėjo kaip 

varpas.
— Ką gi, reikia rengtis, ne tai varu va

rys. Eisime, seneli?
— Ką darysi, eisim...

Senis atsikėlė, sunkiai pasiremdamas 
lazda.

— O tu, Saška, niekur neik, Ziną da
bok. Kai tik pasibaigs parbėgsiu.

Ėjo lėtai keliu smulkaus sniego sūku
riuose, besisukančiuose ore. Iš abiejų 
pusių prasiverdavo trobų durys, į kelią 
ėjo žmonės. Moterys, merginos, seniai.

— Nežinote, kas ten?
— Iš kur aš galiu žinoti? Tiek pat ži

nau, kiek ir jūs. Būgnija ir būgnija.
— Dieve mano, kas čia bus ? — atsidu

so kažkuri moteriškė.
—O tu nevaitok, — kietai pasakė 

Kriaučiukienė, aplenkdama ją. — Dar nė 
nežinai kas, o jau...

— Nieko gero, miela mano...
— Gero dar norėjai iš jų? Žiūrėkite! 

Žinia, tiek iš jų gero gavome, kad tik ge
ro ir lauk...

— O iš anksto nėr ko dūsauti. Nei iš 
anksto, nei paskui, — pasakė Kriaučiu- 
kienė. Niekas neatsiliepė. Juk visi žino
jo apie Vašią. Žinojo, iš kur kietos 
raukšlės moteriškės lūpų kampuose, kas 
jau kas, bet ji turėjo teisę kiekvienam 
pasakyti, kad ne metas vaitoti — ne, ji 
nevaitojo, nors jau ir nebeturėjo vilties, 
kuria gyveno visos kitos: kas bebūtų, jų 
sūnūs yra gyvi kariuomenėje, jų vyrai 
yra gyvi kariuomenėje arba partizanų' 
būryje, ir vieną dieną laimingą valandą 
susitiks su jais, kai paskutinis vokietis, 
nukautas raudonarmiečio kulka, pastips 
kaimo kelyje.

Iš sniego pūgos išsinerdavo tamsios, 
įsisupusios figūros, iš visų pusių žmonės 
skubėjo į mokyklą. Taip įprato vadin
ti, ir taip jau liko. Pastatas buvo erd
vus, su dideliais langais, aukštomis lu
bomis, baltų koklių krosnimis, kambariai 
dideli, erdvūs. Tiktai šiandieną nebebu
vo čia jau mokyklos. Suolus ir stalus 
vokiečiai sukapojo kurui, nuo sienų nu
plėšė žemėlapius, sudaužė stiklinę spin
tą su gamtos mokslo eksponatais, nuplė
šė portretus ir paveikslus. Iš didelės 
mokyklos salės dvelkė tuštuma ir šaltis. 
Žmonės stovėjo susigrūdę, užpildę ją 
iki krašto pilka tamsiai apsirengusių mo
terų ir senių minia. Tiktai Malanka 
Vyšnevienė stovėjo atskirai. Tarytum 
nematoma siena, kurios niekas neper
žengė, skyrė ją nuo minios. Ji stovėjo 
palei sieną, žiūrėdama . pablūdusiomis 
akimis, mirštamai išblyškusiu veidu tie
siai priešais save, į vieną tašką. Tam
sių plaukų sruogos išlindo iš po skaros, 
ji nepataisė jų.

Haplykas sėdėjo ant išlikusio pakilu
mo prie mažo staliuko. Šalia jo feldfe
belis, plačiai žiovaudamas, abejingomis 
akimis žiūrėjo į susirinkusius.

— Ar visi yra? — paklausė Haplykas, 
keldamas iš užstalės savo ilgą liesą kū
ną. Maža, pilka galvelė ant ilgo kaklo 
sulingavo į abi puses.

— Visi, — kažkas murmtelėjo prie du
rų. Seniūnas surinko nuo stalo popierius, 
padėjo juos atgal, vartydamas virpančio
mis rankomis.

— Bijo kažko, plikis, — sumurmėjo 
minioje. -

— Kaip gi jis gali nebijoti, gerai žino, 
kad grįš mūsiškiai tai jam kailį nulups...

— Matyti, išgalvojo kiaulystę, kurios 
dar nėra buvę...

— Arba ir dar aiiksčiau mes pačios 
taip jį apdorosime, kad daugiau nebeno- 

. rėš... ' : : f :
— Kaip-gi jau čia apdorosit? — pa

klausė senas, šlubas Aleksandras, kolek
tyvinio ūkio arklininkas.

— Ką čia klausiate, žinoma', kaip ap
dorosime! — nedelsė su atsakymu aukš
ta, graži Frosė.

— Tylėkit!- Kas per kalbos! Susirinki
mas jau prasidėjo, — supyko Haplykas 
ir peržvelgė salę.

— Nematome, kad būtų prasidėjęs,— 
sumurmėjo Jevdokimas.

— Kaip gi, ponas seniūnas jau teikėsi 
atvykti, ir jo ponas taip pat jau yra, ko 
gi dar norite? — nustebo kažkas.

— Tylėkit!—suriko aukštu balsu Hap
lykas. — Kiek kartų turiu sakyti? Kas 
per šnibždėjimas?

—. Tylėkit, bobos, tylėkit, tegu nešū
kauja, — įsiterpė Terpylycha energingai 
nUsišnypšdama nosį.

» (Daugiau bus)

Komunistų 
distriktas rengia metinį 
ką nedėlioj, rugpjūčio 
Lietuvių Tautiškame
Montello, Mass. Piknikas bus 
įvairus, nes jame dalyvaus 
įvairių tautų žmones. Kiekvie
na tauta turės savo tautinių 
žaislų ir tautinių yalgių. Ir lie
tuviai yra užkviesti turėti su 
savo tautiškais valgiais stalą.

Šiam reikalui jau reikalin
ga talka yra ir kitų miestų, ne 
vien Bostono lietuvių. Kas tik 
galite, tai pagaminkite maisto 
ir atvežkite, o kas maisto ne
gali pagaminti, tai prašome 
prisidėti su pinigine auka. 
Mūsų stalas turi būti turtingas 
Įvairiausiais valgiais.

Piknikas prasidės nuo 
tų ir tęsis iki vėlumos, 
lyvaus daug jaunimo, tai 
šome ir lietuvių jaunimą
lankyti. Bus graži programa 
ir geri kalbėtojai. Bus ir dę- 
vanos prie įžangos bilietų. 
Įžangos bilietas su taksais tik 
30 centų suaugusiems, o vai
kai bus įleidžiami dykai. Vi
sas ir visus kviečiame atsilan
kyti į šį pikniką.

Rengėjai.

vus vakacijoms.
Taipgi piknike turėsime vi

sokių gėrimų ir skanių užkan
džių, kuriuos pagamins cho
ristes.

Mes kviečiame visus Water- 
burio ir apylinkes lietuvius 
dalyvauti šiame piknike ir pa
remti Vilijos chorą, moraliai 
ir finansiniai.

New Britain, Conn
27 
at- 
J.

pie- 
Da- 
pra- 
atsi-

Trenton, N. J. — Guber
natorius Edge pasirašė bi- 
lių, kuris uždraudžia New 
Jersey valstijoje kelti ren- 
das. Rendos turi pasilikti 
tos pačios, kokios buvo 
birželio 1 dieną.

Liepos 19 d. įvyko LLD 
kuopos susirinkimas, kurį 
virukais sušaukė draugas 
Valley. Dalyvavo 10 narių.
Pirmiausia jie pasidalino prieš 
trejetą savaičių pas J. J. Ger- 
dauskus (Berlyn, Conn.) įvy
kusio parengimėlio įspūdžiais. 
Visi džiūgavo geromis pasek
mėmis.

Pelno buvo padaryta Lietu
vos žmonių naudai 17-ka dol. 
ir 20 centų. Aukotojų vardai 
jau buvo paskelbta Laisvėje. 
Bet šitame susirinkimėlyje? 
viena draugė, Mrs. M. Saba
liauskienė iš Newington, 
Conn., paaukojo Lietuvos 
žmonėms net 35 dolerius, ku
riuos LPTK pasiųs kitas drau
gas.

Dabar draugai vėl tarėsi 
toje pačioje vietoje pas Ger- 
dauskus vėliau surengti kitą 
parengimėlį tam pačiam tiks
lui. Miela ir gražu pasižiūrė
ti ir pasiklausyti tų gerašir
džių draugų ir draugių. Kaip 
gražiai kalbasi, diskusuoja 
Lietuvos reikalus — kokiu bū
du būtų galima jai padėti, 
kad greičiau ji galėtų prisi
kelti iš karo griuvėsių.

Antra vertus, darosi grau- 
! du, kad iš tiek daug lietuvių 
; šiame mieste, o tiek mažai 
. apšviostūnų, s u s i p r atusių 
draugų visuomenės veikėjų. 
Bet apie tai aš kada nors pa
rašysiu, nes dabar dar men- 
__  ____ ,_______ , nes pirmu 

joj kovos už pakeitimą “Ke-| kartu dabrvavau susirinkimė- 
turių Didžiųjų” pasiūlymo • iv. Daug draugų nusitarė va- 
Trieste pavesti tarptautinei i žinoti Į Waterbury (liepos 21 
kontrolei.

Komisija.

Vietos lietuviai paaukavo 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Apšvietos Fondui; aukavo se
kamai :

$5 aukavo P. ir O. Mikaliu- 
nai; po $1 aukavo: V. Uls- 
kienė, S. Smith, J. Chesnas, 
V. Oksas, P. Repečka, M. ir 
F. Prusai, A. Talandžiavičius, 
M. ir W. Railai, S. Gavrilo- 
vitz, A. ir M, Bush. Po*.50c 
aukavo J. Urbonas, M. O. Pū
kiai ir N. Valaitis; Levanai 
35c. Kiti po mažiau. Viso au- 

1 kų surinkta $14. Aukavusiem 
tariame širdingą ačiū.

Jugoslavai Nenusileisi?

III ■ 1 p novitch pareiškė, KaiWaterbury, tonu. igosiavya jokiu būdu

Vilijos Choras, Rengiasi Prie 
Savo Pikniko

šią vasarą yra labai sunku 
surengti pikniką dėl to, kad 
stokuoja visokių produktų — 
ypač labai sunku gauti alaus 
ir maisto piknikams.

Vilijos Choro komisija, j 
kurią įeina M. Meisonienė, M. 
Svinkūnienė ir J. Vaitonis, su
rengimui pikniko, vistiek yra 
pasiryžus surengti pikniką, 
kad sukelti pinigų palaikymui 
choro ir pasiuntimui delegates 
į Meno Sąjungos suvažiavimą, 
kuris įvyks spalių mėnesį, Chi
cago, 111.

Karo metu choras buvo lio
vęsis laikyti praktikas dėl to, 
kad visi buvo užsiėmę kariš
kais darbais ir negalėjo lan
kytis j praktikas. .

Karui pasibaigus ir pasi
darbavus M. Svinkūnienei, M. 
Meisonienei ir O. Marozienei, 
choras tapo atgaivintas. Chorą 
dabar vadovauja panelė Ger
trude Ulinskaitė ir repeticijas 
reguliariai laiko kiekvieno 
ketvirtadienio vakarą, Kliubo 
svetainėje, 103 Green St.

Apie du mėnesiai atgal, 
choro susirinkime tapo per
rinkta choro valdyba. Dabar
tinė choro valdyba yra pirmi
ninkė Gertrūda Ulinskaitė, iž
dininkė. M. Svinkūnienė ir se
kretorė Klementina Yenkeliū- 
nienė.

Choro valdyba atsikreipia į 
visus lietuvius, galinčius dai
nuoti, kad stotumėt į chorą ir 
pagelbėtumėt dainuoti. Kuo 
daugiau bus dainininkų, tuo 
didesnis ūpas bus visų choris
tų ir tuomi prisidėsite prie pa
kėlimo lietuvių meno.

Choro piknikas įvyks sek
madienį, liepos 28 — July, 
1946, Lietuvių Parke, Chest
nut Hill Road, 
Conn. Pradžia 1 
ną. Įžanga 25c 
taksais, šokiams
John Satulos orkestrą. Vilijos 
choras duos gražią! dainų pro
gramą, vadovaujant Mrs. Bro
nei Lucas, nes choro mokyto
ja Gertrude Ulinskas, išvažia-

M.

Washingtonas. — Jugos
lavijos ambasadorius Kasa-j 

I novitch pareiškė, kad Ju-| 
l nesu-' 

į tiks su tokia sutartimi, ku
ri nepriskirs miesto Tries
te Jugoslavijai. Jis sako, 
kad jis taikos konferenciG(ai7uriu'patyrimo, • • i v i • i • / (-r y i • >

Washingtonas. — Išduo
tas apkaltinimas prieš pen
kias firmas, kaltinamas su
laužyme anti-trust įstaty
mo. Jos bus traukiamos 
teisman.
r

Egzaminuojant Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius,

te i* ui

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

Dėl Ko Ploja?

Adam
ŠIAUDINĖMS
Adam Šiaudinės skrybėlės gauna 
delnų plojimo už stylių, nupynimą, 
formą ir pritikimą. Ateikite šian
dien ir pamatykite didelį rinkinį 
mūsų modelių ir spalvuotų kaspinų. 
Jūs norėsite vienos jų!

Y

Waterbury, 
valandą die- 
asmeniui su 
gros gera

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

d). Draugas Ambražauskas 
išpardavė daug tikietukų, bet 
daug dar ir liko. Juk tie pa
tys keli draugai negali daug 
ko padaryti. J. Žilinskas.

$1.95 iki $7.50

Man patinka vyras, 

kuris nešioja

ADAM SKRYBĖLĘ

Yra Krautuvė Jūsų Kaimynystėje.

<F

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<t>

NOTARY 
PUBLIC
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TELEPHONE 
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mut 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

<f>

<t>

<!>

<i>

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

CHARLES J. RbMAN
(RAMANAUSKAS)

O k--
I&L4

Laidotuvių 
Direktorius

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
Jl'i. „ ■ I....,______________________

Liūdčsio valandoj kreip- • 
kitčs prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- J 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 

’ būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

■f
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HARTFORD, CONN Dėl Sutarčių Projektų 
Paskelbimo Nesusitaria

Birželio 11 d. mirė Ado
mas Kvaratėjus, 69 metų. Ve
lionis buvo laisvų pažiūrų ir 
demokratiškas žmogus. Pri
klausė prie LDS ir buvo nuo
latinis dienraščio Laisvės 
skaitytojas, nuolatos rėmė 
darbininkų judėjimą.

Po pirmo pasaulinio karo 
jis buvo nuvykęs į Sovietų 
Sąjungą, ten kiek pagyvenęs 
vėl grįžo į Jungtines Valsti
jas. Laike pereito pasaulinio 
karo jis dirbo orlaivių išdir- 
bystūj. Pereitais 
dėjo nesveik auti 
vis ėjo silpnyn, 
laisvai į Wilson
liko nuliūdime žmoną Oną ir 
brolį Simaną. Lai jam būna 
lengva žemelė!

sužeistas ir dabar yra miesto 
ligoninėj. Senyvas žmogus, tai 
sveikata lėtai taisosi. Draugai 
turėtų jį aplankyti. Drg. Šir- 
vidienė iš Bloomfieldo buvo 
susirgus, bbt dabar jau pa
sveiko. Linkiu sergantiems 
greitai pasveikti.

Pas mus labai stoka lietaus, 
tabako augintojai ir kiti ūki
ninkai labai susirūpino, bet 
gal gamta ant jų susin^ylės ir 
rūpesčius palengvins.

Valerijonas.
metais pra-
ir sveikata

Palaidotas
kapines. Pa- Oakville, Conn

Kovo 4 d. mirė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 31 
kuopos mylimas narys Povilas 
Podžiūnas. Mirė netikėtai — 
ūmai. Ir tai įvyko, kada jo 
vienatinis sūnus Albertas su
grįžo iš kariuomenės pas tė
vus pasisvečiuoti. Sūnus yra 
dar tik 21 metų amžiaus.

Velionis Povilas paliko nu
liūdime savo žmoną Marijo- 

i ną ir vienatinį sūnų Albertą. 
Reiškiame jiems didelę užuo- 

i jautą. Taip pat paliko nuliū- 
I dime LDS 31 kp. narius. Ve
lionis buvo mylimas tarpe vi
sų narių ir apylinkės lietuvių, 

: nes buvo draugiškas

Apsivedė nuolatinis Lais
vės Choro narys Karolis 
Kishkiūnas su Erminia De- 
Robertis, kuri taip pat dai
nuoja prie choro. Vestuves Iš
vyko 29 d. birželio ir tą pat 
vakarą jaunavedžiai išvyko į 
New Yorko miestą praleisti 
“medaus mėnesį”. Ten pavie
šėję grįžo ir vėl abu lanko 
choro praktikas. Vėlinu jau
navedžiams laimės šeimyniš
kame gyvenime ir ilgai gy
venti.

Taip pat choro narė Nelly nuo§įrdus> Lai būna 
Medelis gavo dovaną nuo I e- mus amžinas poilsis! 
tro Pložius ir tą dovaną link
smai nešioja ant piršto. Tas 
rodo, kad antros vestuvės taip 
pat įvyks netrukus. Reiškia, 
mūsų karo veteranai atlikę 
gerą darbą tarnyboj ir parėję 
namo rimtai rūpinasi ateičia.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius atsikreipė į 
Anglijos, Tarybų Sąjungos 
ir Franci jos užsienio reika
lų ministrus, patardamas, 
kad jau dabar būtų pas
kelbti taikos projektai, ku
riuos priėmė Paryžiaus 
Konferencija. Anglijos ir 
Tarybų Sąjungos ministrai 
tą pasiūlymą esą atmetę, o 
Francijos ministras pareiš
kęs, kad jis sutiks su pas
kelbimu, jeigu visi kiti mi
nistrai tam pritars.

Sutarties projektai suda
ryti su Italija, Vengrija, 
Suomija, Bulgarija ir Ru
munija. Tie projektai bus 
“Keturių Didžiųjų” pasiū
lyti taikos konferencijai, 
kuri prasidės liepos 29 die
ną ir kurioje dalyvaus 21 
šalis.

Rengėjai kviečia gerbiamą
ją visuomenę iš visos apylin
kės dalyvauti tame labdary-, 
bės piknike šį sekmad., tuoj 
po piet, kur bus masinis susi
tikimas visų svečių. Iš So. Bo
stono, — 318 Broadway, kaip 
12 vai. eis autobusai ir labai 
prieinama kaina veš žmonėS į 
pikniką ir atgal. Tad visi ma
lonėkite susirinkti kiek anks
čiau į Liet. Piliečių Kliubo 
svetainę 318 W. Broadway.

Visas gražusis Montello, iš
didusis Norwoodas ir metro- 
politinis Bostonas judriai ruo
šiasi į šį pikniką. Ar gi tas 
visas įsisiūbavimas nepa
trauks su savim ir visas kitas 
kolonijas į tą pikniką, kuris 
savo turiniu ir sąstatu, bus 
labai panašus tik ką atsibuvu
siam Laisvės piknikui 4-tą lie
pos — didžiausiam Maynardo 
piknikui? Na, pamatysim!

J. Kaimynas.

Lowell, Mass

ir labai 
j am ra-

Povilas.

KRISLAI

MONTREAL, CANADA HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Guatemala. — čionai 
pribūna vis daugiau atbė- 
gėlių iš Honduras. Dau
giausia nuo reakcijos bėga 
studentai ir laikraštininkai.

Roma. — Pasirodo, kad 
popiežius kreipėsi į lenkus 
ir prašė jų, kad jie nežu
dytų didžiojo nacių budelio 
Arthur Greiser, kurį teis
mas nuteisė mirtin. Vardan 
“krikščioniškos meilės” po
piežius prašė dovanoti tam, 
kuris nužudė milionus ne
kaltų žmonių!

Turime ir ligonių. Drg. Ak- 
sinienė turėjo sunkią operaci
ją. Dabar jau randasi namie 
ir povaliai taisosi sveikata. 
Antanas Dagilis taip pat tu
rėjo operaciją, kol kas dar vis 
yra ligoninėje. Frank Haiko 
buvo nusprendęs vykti atosto
goms, bet staigiai susirgo ir 
liko išvežtas į ligoninę. Svei
katą kiek pataisęs grįžo į na
mus. Antanas Bakšys likosi

(Tąsa nuo 1-jno pusi.)
Tik pagalvokite: Žydų že

mėje gerbiami’ žydų budeliai 
pogromščikai, atsakingi 
41-no žydo gyvybę!. . .

už

San Francisco, ' Calif. — 
Apskaičiuota, kad 
nijos pakraštyje 
randasi net penki 
įvaikių žuvų rūšių.

Califor- 
jūroje 
šimtai

Kai šitokį dalykai Palesti
noje leidžiami, tai argi nuo
stabu, jei ten įvyksta iš žydų 
pusės prieš anglus visokių 
ekscesų ?

Anglų socialistų valdžia 
retų žinoti tą posakį: kas 
ją sėja, tas audrą pjaus.

tu- 
vė-

Bostonas. — Čionai išėjo 
į streiką 2,500 laivų staty
bos darbininkų. Jie strei
ku o j a prieš Bethlehem 
Steel korporaciją. *

Visi Važiuosime j Pikniką 
Dideliu Auto-Busu

Lietuvių Piliečių Kliubas 
rengia šių metų antrą pikni
ką. Piknikas įvyks ateinantį 
sekmadienį, liepos 28 dieną, 
Fraimano girioj, Acton Road, 
Westford, Mass. Kelias 27 iš 
Chelmsford Center.

Prie šio pikniko rengiamasi 
kiek galint geriau, kad dau
giau publikos sutraukti į pik-' 
niką ir praleisti gerą laiką 
daug platesniam būryj links
mų žmonių. Todėl nusamdy
tas didelis busas, kuris veš 
žmones į pikniką ir atgal už 
50 centų. Tai gana pigiai ap- 
seis visiems.

Visi susirinkim į kliubą, 14 
Tyler Street, dar prieš 12:30 
vai. po pietų ir iš čia trauk
sime į žaliąją girią; visi kar
tu dainuodami smagioj nuo
taikoj pasieksime 
vietą, kuri jau bus 
iš kalno.

Vasariniai Parengimai
Šią vasarą Montrealo pro

gresyviai lietuviai jau suren
gė keturis piknikus: tris LLD 
kuopos ir vieną LPP lietuvių 
kliubas. Visi piknikai pavyko 
vidutiniai arba gerai. Pakol 
kas dar nė vienas piknikas 
nebuvo sutrukdytas blogo oro. 
Piknikų ruošėjai džiaugiasi, 
kad gamta netrukdė ir mon- 
trealiečiai nuoširdžiai rėmė jų 
ruoštus parengimus. Apie pik
nikų ruošėjų pastangas ir 
darbštumą būtų galima daug 
parašyti. Jie daug rūpinosi ir 
dar daugiau dirbo, ko rezul
tatais šiandien džiaugiasi mū
sų pažangios organizacijos.
Siuvėjai Dirba po 40 Valandų

* Savaitėje
Vyriškų drabužių siuvėjai, 

si^rįžę po atostogų, pradėjo 
dirbti sulyg nauju ACW of A 
unijos pasirašytu su bosais 
kontraktu, po 40 vai.; pen
kias dienas į savaitę po 8 vai. 
Taipgi sulyg naujo kontrakto 
darbininkai gaus 10 nuošim
čių algų pakėlimą ir eilę kitų 
pagerinimų.

Unijos sąžiningesni vadai 
atvejų atvejais ragino ir ragi
na siuvėjus rūpestingiau da
lyvauti unijiniame veikime. 
Pasak jų, unija būtų galėjus 
daugiau pagerinimų iš bosų 
išsiderėti, jeigu darbininkai 
vieningiau dalyvautų 
unijos budavojime.

Daugumas lietuvių siuvyklų 
darbininkų jau seniai priklau
so unijoje, bet bėda tame, kad 
permažai rūpinasi unijos rei
kalais, net retai savo lokalų 
susirinkimuose dalyvauja.

šalintas-iš pareigų už tai, kad 
jis liepos 4 d. kalbėdamas Ki- 
wanis kliube užtarė indonezų 
teises. Jį paleido iš pareigų 
Olandijos karališkoji valdžia 
per savo atstovybę Kanadoje. 
Vyriausiu kaltinimu prieš ka
pitoną Hazelhoff buvo tas, 
kad jis stojo už leidimą įsteig
ti Indonezų Neprigulmingos 
respublikos.

Kambarių Tvarkytojos 
NUOLATINIS DARBAS

Vakacijos Su A)(?a. Nemokamai Apdrauda
Ir Medikalis Aptarnavimas. Linksmos 
Darbo Sąlygos. Kreipkitės j Room 330

HOTEL LEXINGTON
(173)

Lexington Ave. prie 48th St.

savo

Fred Rose Kalėjime 
Laikomas Izoliuotu

Apie mėnuo atgal Fred 
Rose, parlamento narys, nu
teistas už suokalbiavimus 
prieš fašizmą, dabar laikomas 
Bordeaux kalėjime visiškai at
skirtas nuo kitų kalinių; be 
teisės išeiti iš kameros, be pa- 
isvaikščiojimo ore, be teisės 
gauti laikraščius ir su griež
tai rubežiuotu skaičiumi laiš
kų nuo jo artimųjų giminių. 
Net laiškas nuo jo advokato 
nebuvo jam perduotas.

Jis kreipėsi, kad jam leistų 
dirbti, bet ir to prašymo ne
patenkino. Paskutiniu laiku 
kreipėsi, kad jį perkeltų į ki
tą kalėjimą, bet ir tas klau
simas neatsakytas.

Fred Rose paduota apelia
cija bus peržiūrėta rugsėjo 
mėnesį. Iki to laiko, buvo de
damos 
išleistas 
akciniai 
p imąsi,
įvairiomis taisyklėmis bei įsta
tymais.

Fred Rose, kaipo antifašis
to kovotojo, gyvenimo ir ko
vos kelias yra labai panašus į 
buvusių fašistinių Europos 
valstybių antifašistinių kovo
tojų gyvenimo kelius.

kaipo darbininkų reikalų gy
nėja laike bravorų darbinin
kų streiko. Ji begindama savo 
ir savo bendradarbių reikalus 
kiek nukentėjo: buvo areštuo
ta, nuteista ir neteko darbo, 
bet dvasioje nenupuolė ir nie
kuomet negirdėjau, kad kam 
skųstųsi dėl to.

Jaunuolis S. Viliamas yra 
populiarus ir draugiškas lie
tuvių jaunuolis.

Nuo savęs ir nuo draugų 
linkiu jaunuoliams atsiekti 
laimingo ir linksmo vedybipio 
gyvenimo.

o

ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS

ENGLISH - LITHUANIAN
SELF - INSTRUCTOR

Parašė
i

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Išleido Dienraštis Laisvė

Tai knyga angliškai kalbantiems moky
tis lietuviškai. Taipgi galima pasinau
doti lietuviškai kalbantiems mokytis 
angliškai.

252 Puslapių, Kaina $1.50.

ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS

English-Lithuanian Dictionary

.Laisvės knygyne taipgi yra labai pato
gus angliškai - lietuviškas žodynas. Ne
didelio formato,' lengvai telpa į kišenių. 
Kietais apdarais. Neseniai išleistas, ga
na tobulas, galima plačiai pasinaudoti.

pikniko 
priruošta

So. Boston, Mass
ir

ir 
Lietuvai 

Komiteto

Rengiamas Gražus Piknikas 
Labai Svarbiam Tikslui

So. Bostono, Montello 
Norwood© skyriai 
Pagalbos Teikimo
rengia didelį pikniką šį sek
madienį, liepos (July) 28, 
Lietuvių Tautiškame Parke, 
Montello, Mass.

Prie pikniko ruošiamasi la
bai ‘ rūpestingai bendromis 
pajėgomis visų aplinkinių ko
lonijų. Draugės moterys So. 
Bostono, Norwood© ir Mon
tello ruošia įvairius valgius ir 
kitokį prirengimą, kas paro
do, jog piknikas bus vienas iš 
puikiausių.

Pikniko pats tikslas yra be 
galo svarbus visai lietuvių 
tautai, nes visas pelnas, su
sidaręs iš šio pikniko bus ski
riamas Lietuvos sostinėje Vil
niuje Tiriamosios Medicinos 
Institutui. Kokia tai didelė 
pagarba tiems žmonėms, ku
rie supras šį svarbiausi įr 
brangiausi lietuvių tautai rei
kalą ir savo prisidėjimu - da
lyvavimu piknike nuoširdžiai 
parems patį tikslą!

pastangos, kad būtų 
ant kaucijos, bet Te
teisėjai atmetė krei- 

net prasilenkdami su

Ruoškimės L. B. Piknikui
Rugpjūčio 4 d. netoliausia, 
priruošiamų darbų dėl pa

sekmingo Liaudies Balso me
tinio pikniko dar daug.

Plačiau apie pikniko priruo
šiamus darbus ir patį pikniką 
bus vėliau. Bet dabar visi kaip 
vienas ruoškitės rugpjūčio 
(August) 4 d. dalyvauti Liau
dies Balso metiniame piknike, 
Ville Lasalle, Montreal© prie
miestyje.

Reporteris.

Liet. Pil. Įliubo 
nors dar ir ne visai 
taisyti, tačiau jau kaip kas 
užbaigta: gražios lubos ir 
sienos sudėtos, viskas puikiai 
numaliavota ir tik mažesni 
daikteliai viršutinėje svetai
nėj teliko užbaigti. Tik apa
tinė patalpa dar toli nuo už
baigimo. Ten, tai dar daug 
darbo teks draugams padėti 
iki bus užbaigta.

Bet dabar mums ir yra 
svarbiausia, kad viršutinėje 
svetainėje jau galima publi
kai susirinkti ir pasibūti.

Taigi, dabar ir susirinksime 
čia, į naują svetainę, iš kur 
visi susiriktuosime į busą ir į 
pikniką.

Prašome ir iš kitų miestų 
draugų atvažiuoti mus atlan
kyti ir padaryti mums surpry- 
zą. Tik jau čia reikia kelro
džio : Atvažiavę į Chelms
ford Center imkite kelią 27, 
tai tas pats, kuris veda į May- 
nardą, ir tuo keliu pavažiuo
kite apie 4 mailes ir pusę jki 
po tiesiai pasisuks į Fraima- 
no kiemą ir čia miškas ir čia 
piknikas. Prie pasisukimo po 
tiesiai ’matysite iškabą “Pic 

nic”. Na, ir važiuokite skersai 
gelžkelio į Fraimano kiemą. 
Ten veikiausia ir mašinų ma
tysite. J. M. Karsonas.

svetaine, 
užbaigta

Automobiliaus Nelaimėje 
Sužeisti Lietuviai

Liepos 9 d. vakare 
mobiliaus nelaimėje 
skaudžiai sužeista A. 
nienė ir kiek lengviau 
kas.

Washington. — Graikijos 
reakcinė valdžia . žadanti 
prašyti Amerikos $500,000,- 
000 paskolos!

Washingtonas. — Žemės 
apsaugojimo programai dėl 
1947 metų paskirta $314,- 
000,000.

Montreal© LSDPD Išrinko 5

ir
PRANEŠIMAIauto- 

tapo 
Jasiū-

I. Ski-
Nelaimė įvyko sekančiai:

Iš Jungtinių Valstijų atvy
kę lietuviai, Vičų giminaičiai, 
nežinodami, kur gyvena jų gi
minės Vičai, lietuvių kliube 
atsikreipė, kad kas nors jiems 
padėtų surasti jų giminaičius. 
Tuo reikalu sutiko draugiškai 
patarnauti A. Jasiūnienė ir I. 
Skikas. Jiems bevažiuojant 
pas Vičus, kitas automobilis 
drožė į jų automobilį, ko pa
sekmės: A. Jasiūnienė buvo 
net išmesta iš karo ir dar ten 
užgauta kito, pravažiuojančio. 
I. Skikas sužeistas kiek leng
viau : pažeistas veidas, šonas 
ir koja. Vieno iš amerikonų 
pažeista galva, 
liaus vairuotojas 
nepažeistas.

Šiuos žodžius 
telefonu parnešė
siūnienė yra ligoninėje ir ga
na rimta ligonė, o L Skikas 
jau namie.

o automobi- 
liko visiškai

rašant, man
kad A. Ja-

Montrealo Lietuvių Sūnų 
Dukterų Pašalpinė Draugija 
savo pusmetiniame susirinki
me, liepos 14 d., draugiškiau
siai priėmė Kanados Lietuvių j nas skiriamas rusų kūdikiams. 
Nacionalio Komiteto užkvieti- 
mą dalyvauti Ketvirtame Ka
nados Lietuvių Suvažiavime, 
Toronte. Tuo reikalu išrinko 
penkis delegatus ir nutarė pa
aukoti $300 dėl Dotnuvos že
mės Ūkio Akademijos atsikū
rimo. Delegatais išrinkta vie
ni iš aktyviausių draugijos na
riai, būtent: J. Vilkelis, J. Pe- 
lakauskas, J. Lesevičius, Ed. 
Strellis ir A. Kmieliauskas.

SCHENECTADY, N. Y.
Sekmadienį, liepos 28 d.. įvyks 

piknikas, 2 vai. . dieną. Hungarian 
Park ir salėje. 933 Pleastnt.St. Pel- 

Pra- 
; šome dalyvauti, turėsime užkandžių 
ir skanių gėrimų. Taipgi gera orkes
trą gros visokius šokius. Šj parengi
mą ruošia Am. Draugijos, Pagalbai 
Sovietų Sąjungai. — Kom. (171-172)

MONTELLO, MASS.
Liepos 28 d.. įvyks piknikas, 

gia LPTK, viet. skyr. Pradžia 
Bus Liet. Taut. Namo Parke, 
wick Rd., prie Winter St. Turėsime 
muzikalę programą, 
viršininkai 
Kviečiame 
apylinkės

Rcn- 
1 v. 
Kes-

kalbės miesto 
ir Veikimo Kom. nariai, 
vietinius, Bostono ir jos 
žmones dalyvauti. — 

(171-172)

Susižiedavo
Liepos 13 d. susižiedavo 

Em. Zavišiutė su St. Viliamu. 
Abu jauni, gražūs ir pavyz
dingai išauklėti lietuviai jau
nuoliai. Abiejų tėveliai su 
džiaugsmu sutiko jaunuolių 
sužiedotuves ir ta proga su
ruošė gražų pokylį.

Jaunuolė Em. Zavišiutė pui
kiai save atsirekomendavo

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

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

Mūsų Ligoniai
Nors vasara, oras gaivinan

tis, bet ligos žeidžia mūsų, tau
tiečius, šiandien, t. y., liepos 
13 d., rašant šiuos žodžius, 
patyriau, kad laike paskuti
nių kelių dienų į ligoninę pa
teko keletas lietuvių.

Drg; J. Džiaugys, Montre
al© Lietuvių S. ir D. Pašalp. 
Draugijos finansų sekretorius, 
jau kelinta diena paguldytas 
General ligoninėje.

Plačiai žinomas kliubietis J. 
Šarkis jau veik savaitė randa
si West. General ligoninėje, 
kur jį paguldė netikėtas krau
jo plūdimas.

* J. Spaičys jau savaitė kaip 
randasi Notre Dame ligoni
nėje.

Žinoma, yra ir daugiau lie
tuvių rimtų ligonių, bet apie 
juos, rašant šiuos žodžius; ne
turiu žinių.

, Pažįstami ir draugai ,pąsi- 
stengkime kiek dažniau atlan
kyti nelaimių ištiktus tautie
čius.

Thomson s Aromatic Camomile Shampoo
Moterų ir Vyrų Atydai!

Gražūs Natūraliai žvilganti Plaukai kaip Moters taip ir Vyro, 
Padabina Jūjų Gražią Išvaizdą.

Plaukai labai- mėgsta visokį su šepetuku šukavimą ir tas yra labai geras 
paakstinimas Odai, pagerina kraujo cirkuliaciją ir taipgi išvalo visas .nuo
sėdas ir dulkes iš plaukų.

Nereikia pamiršti to, jog Oda yra Valy
mo Organas. Prakaituodamas žmogaus 
kūnas apsivalo nuo netikusių medžiagų * 
per Odos skylutes ir tas nešvarumas pasi-< 
lieka plaukuose kas sudaro nemalonų, dvo
kiantį kvapą. Vasaros laiku ypatingai, pa
tartina bent vieną sykį j savaitę gerai iš
plauti plaukus. Nevartokite muilo plaukų 
plovimui, nesvarbu kokis jis nebūtų. Šių 
dienų dailės mokslas surado, jog muilu 
išplauti plaukai praranda natural} gražu
mą, žvilgėjimą, minkštumą, liaunumą ir tt.

Dabar, kad išvalyti plaukus ir nepaga
dinti jų, tai vartokite Thomson’s Aroma
tic Camomile Shampoo ir štai kokią naudą 
iš to gausite: 1. Thompson’s Aromatic Ca
momile Shampoo, prašalina visas liuosas 

plaiskanas. 2. Plaukai pasilieka minkšti kaip šilkas. 8. Pasilieka ant plaukų 
naturalis žvilgėjimas (highlight). 4. Prašalina visokį iš plaukų nemalonų 
prakaito dvokimą ir tik pasilieka malonus Ramuliukų žiedų Shampoo 
kvapsnis. Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo yra padarytas iš 
Cocoanut, Daržovių aliejų (nėra muilo) ir Ramuliukų žiedų sunkos (ex
tract)^ Mes užtikriname, kad dar nėra tokio gero Shampoo ant marketo, 
kaip Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo. Mes turime pasitikėjimo 
žmonėse ir užtikriname, kad ir jums jis patiks. Thomson’s Aromatic Ca
momile Shampoo yra labai ekonomiškas dėl vartojimo, iš vieno buteliuko 
galima padarytai nuo 28 iki 30 Shampoo, taip kad kainuotų nuo 3 iki 4 cen
tų vienas Shampoo. '

Taigi, nelaukite nieko, tuojaus prlsiųskite $1.00, o mes tuojaus pasiųsime 
buteliuką Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo, per paštą. Pašto lėšas 
apmokame. *

P. S. Važiuojant ant vakacijų, nepamirškite pasiimti Thomson’s Aro
matic Camomile Shampoo buteliuką.

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
4542—41st Street. Long Island City, N. ¥•

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

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS
Tuom viskuom svečiai pilnai naudojasi

Prašomo įsitemytl, kad su mažais vaikais nepriimsime.
VIEN TIK SUAUGUSIUS. . , • , , , ,,

> y * . , . i-
Prašome iš anksto pranešti, kada manote atvažiuoti, kiek asmenų 
ir ant kiek laiko. Jei kada ant greitųjų sumanote važiuoti, būtinai 

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

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

Tel. Catskill 885F4

339 Puslapių. Kaina $3.00

LAISVĖS ADMINISTRACIJA

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.

Prašalino iš Pareigų Del
Užtarimo Indonezų

Vietinio Olandijos Informa
cijų Biuro viršininkas, kapito
nas Erik Hazelhoff, tapo pra-

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 
ir mokestį.

427 LORIMER STREET 
Brooklyn 6, N. Y.



šeštas Puslapis Ketvirtadien., Liepos 25, 1946

MUZIKA

įname Mitinge už Kainų 
Kontrolę

Tūkstančiai Krautuvių Buvo 
Uždaros Antradienį

Horizonte, taip vadinamo
se padangėse, praeitą antra
dienį nei vienos žvaigždeles 
nesimatė, per ištisą parą pyle 
lietus, buvo ūkanos ir miglos. 
Tūli sako, kad pirkikų strei
ko dieną “net dangus raudo
jo” dėl biednojo žmogaus api
plėšinėjimo aukštomis kaino
mis.

Už tai ant žemės, didžiojo 
New Yorko gatvėse, ypatingai 
didžiajame masiniame mitin
ge, prie 38th St. ir 7th Avė. 
buvo gausa politikos, teatro, 
dainos žvaigždžių. Tarpe tų, 
čia kalbėjo Miesto Tarybos 
nariai Eugene P. Connolly ir j 
Stanley Isaacs, dainininkas i 
Kenneth Spencer, veikalo j 
Deep Are the Roots žvaigždei 
Edith Atwater, dainininkas | 
David Brooks ir daug kitų. i

Majoras O’Dwyer atsiuntė | 
mitingui sveikinimą, kuriame j 
pareiškė:

“New Yorko miesto žmonės 
tęs kovą už stiprią kainu ir 
randų kontrolės programą iki 
paskutinis kongresmanas ir 
senatorius, kurie sukūrė in
fliaciją, priešindamiesi stip
riai OPA, sugris namo susi
tikti Įpykusių savo atstovau
jamųjų kerštą.”

Mildred Gutwillig, pirmi
ninkė New Yorko Vartotojų 
Tarybos, perskaičiusi tą pa
sveikinimą, pridėjo savąjį už
tikrinimą, kad vartotojai veiks 
ir toliau iki bus užtikrinta 
saugumas nuo lupikų.

Pirkėjų pasidarbavimu ir 
pačių smulkiųjų biznierių įsi
tikinimu vėliausiais laikais, 
kad nebuvimas kainų kontro
lės juos smaugs, kartu su pir- 
kikais, visame didžiajame 
New Yorke praeitą antradie
nį buvo uždaryta tūkstančiai 
krautuvių.

Biznieriai ne tiktai uždarė 
krautuves, bet ir languose įsi
dėjo kortas su užrašais, kad 
jie “kooperuoja su pirkikų 
streiku.”

Bronxe
tik Tremont Ave. 
uždaryta tūkstan- 

šioje grupėje

Vienoje 
apylinkėje 
tis krautuvių, 
įskaitoma 174th St., Southern
Blvd., Prospect Ave. Kelias 
pasilikusias atdaromis krautu
ves uždarė pi kietai.

Allerton Avės, penki blo- 
■ kai taipgi šventė ištisai, iš- 
I skyrus Woolworth dešimtuki- 
' nę, Safeway ir A & P, bet ir 
i į tas mažai kas ėjo. Nežiūrint 
lietaus, atdarosios krautuvės 

1 buvo pikietuojamos visą die
ną.

Brooklyne
Krautuvės buvo uždaros ant 

Franklin Ave. tarpe Eastern 
Parkway ir Empire Blvd. 
Kingsway ir A & P iš ryto at
sidarė, bet Franklin ir Nost- 
rand Vartotojų Tarybų narės

pikietais uždarydino ir tas.
Bučernės buvo uždaros ant 

DeKalb Ave. ir artimose apy
linkėse . Williamsburge. Ir 
šiaip daug kur po kelias krau
tuves buvo uždaros. Vienur 
tai padarė biznieriai patys sa
vo iniciatyva, žinodami, kad 
pirkikai skelbia streiką. Kitur 
sutiko tai padaryti pirkikų ko
mitetams jų paprašius tai pa
daryti.

Laureltone šeimininkes pi- 
kietės uždarė veik visas krau
tuves prekybiniame centre.

Jamaica savo demonstraci
ją dėl lietaus nukėlė į ketvir
tadienį, liepos 25-tą. Bus li
tą valandą ryto, Jamaica Ave. 
ir 163rd St.

žodžiu, New Yorke strei
kas pravesta sėkmingai visuo
se svarbiuose centruose. Net 
daugelyje kitų vietų, kur ne
buvo centralizuotos mobiliza
cijos ir ten streikas buvo pa
justas. Pirkikų mažai. Iš dar
bininkų spaudos, per dirban
čius šapose, iš lapelių tūkstan
čiai žmonių visose susiedijose 
buvo girdėję apie “Buy No
thing” Dieną ir jos prisilaikė.

žmonės tuo savo susiprati
mu ir veiksmu parodė visiems, 
kad jie netoleruos infliacijos 
ir bado greta aukso kalnų ir 
pilnų aruodų maisto ir kitų 
gėrybių.

Pirkikų Streikui Atžymėti 
Įvyko Šimtai Mitingų

Iš Camp Shanks, netoli New 
Yorko, praeitą pirmadienį iš
vežė 1,388 vokiečius karo ka
linius, paskutinius iš buvusių 
292,000 parvežtų Amerikon.

Iš New York® Vagis 
Nusekė į Catskills

New Yorko policija nužiū
rėjo tris vyrukus rengiantis 
kam nors, kaip jiems atrodė, 
vagystei ar apiplėšimui. Bet 
galop savaitės tie vyrukai pa
suko iš miesto. Paskui juos 
leidosi mašina ir detektyvai. 
Taip juos nusekė net į Cats
kills.

Ne ilgai laukus, jie pamatė, 
kad jų nusektieji taikosi prie 
Congress Hotel, netoli Sackett 
Lake. Ten šviesoms užgęsus, 
išeina jie su saugiąja šėpa, sė
da į dvi mašinas ir leidžiasi 
keliu.

Susekti nebuvo lengva, bet 
pagauti dar sunkiau. Anie 
dviem mašinomis, dviem ke
liais, 
kiasi 
liciją 
raku,
roe ir Orange apskričių. Išsi 
vaike paskui 
keliais apie 
visgi sugavo.

Vien tik CIO unijos didžia
jame New Yorke pravedė virš 
500 šapų mitingų, kuriuose, 
aprokuojama, dalyvavo 350,- 
000 darbininkų. Visuose buvo 
priimtos Pirkikų Streiko rezo
liucijos.

Desėtkai didžiulių masinių 
mitingų gatvėse priėmė rezo
liucijas su prašymu preziden
tui nepaleisti Kongreso ato
stogų, kol nepraveš gero, stip
rios kainų 
Angliškai, 
toks:

We ask

kontrolės įstatymo.
tas jų prašymas

Prezident Truman

that he keep Congress in ses
sion until it has passed a 
strong and effective price 
control bill which he can sign 
in good conscience.

Tokį prašymą prezidentui, 
beje, lengvai gali parašyti ir 
pasiųsti bile kuris pilietis ar 
gyventojas. Dar ne per vėlu 
pridėti ir jūsų balsą prie visų 
balso už kainų kontrolę. Bus 
vėloka tada, jeigu infliacija 
ištrauks paskutinį uždarbio ir 
taupmenų centą, kada aiksi
me ir nebus už ką pirktis se
kamos vakarienės.

L. K. N.

Filmos-Teatrai
Liberation in Europe” Turi 

Jaudinančios Grožės

sekėjai turi vieną, šau- 
jie talkon valstijinę po- 
is netolimų Ferndale ba- 
o paskui dar ir iš Mon-

vagis įvairiais 
100 mylių, bet

newyorkie-
Walter if

Harleme Entuziastiškai 
Ir Masiniai Pravedė 
Pirkikų Streiką

Viena iš geriausia pasiro
džiusių pirkikų streike miesto 
sekcijų buvo Harlemas, di
džiausias negrų centras pa
saulyje.

Harleme, kur gyvena daug 
biednuomenės, kur ne vienas 
yra ant savęs patyręs, ką reiš
kia būti paskiausia samdomu, 
pirmiausia atleidžiamu; pi
giausia apmokamu, brangiau
sia išmokėti, skaudžiausia 
junta kainų kilimą. Ir Harle
mo daugelis žmonių jau su
pranta, kad kovojant galima 
laimėti.

Pirkikų streiko dieną, 23- 
čią, Harlemo gyventojai išėjo 
į pikietus masiniai, išėjo su 
visos dienos mitingais, daino
mis, paradais, iškabomis, rin
kimu parašų.

Jie pravedė tris masinius 
mitingus, sakant prakalbas 
nuo garsiakalbiais įrengtų tro
lių. Tarpe kalbėtojų buvo Mil
dred McAdory ir Horace Mar
shall, randauninkų ir vartoto- 
j ų atstovai; 
Wheeler iš 
Ruth; Pirmojo 
ro veteranas;
munistų Partijos 
rius Harleme.

Ant prekybinių gatvių kam- j 
pų būriai negrų ir baltų vaikų į tas į ligoninę.

aktorė Lois 
veikalo Dear 
Pasaulinio Ka- 
Ed Lavin, Ko- 

organizato-

Pagautieji, visi 
čiai. yra broliai 
George Gula, 32 ir 24 metų ir 
Frank Leotta, 32 m. Visi bu
vę kriminalistų sąrašuose jau 
pirmiau.

Gi išvogtosios šėpos savinin
kas apie 
policijai 
policijos 
šėpą.

vagystę sužinojo tik 
jį prikėlus vežtis ’ 

stotį pripažinti savo

RADĘ DAUG 
PRASIKALTUSIŲ

Nuo birželio 12-tos, kada 
pradėta Sveikatos Departmen- 
to kampanija už apšvarinima 
mitybos įstaigų, inspektoriai 
buvę išdavę pašaukimus į teis
mą 217 įstaigų savininkams. 
Jie pabaudomis sumokėję $4,- 
520.

Apie 90 nuošimčių visų at
lankytųjų atrandami neprisi
laikant vieno ar kelių Sveika
tos Departmento reikalavimų, ri

Šioji filmą, sudaryta Tary
bų Sąjungoj iš originalių nuo
traukų karo, partizanų veiks
mų ir tautų išsilaisvinimo me
tu, pamatiniai yrą istorija. Ir 
vaidina ne žvaigždės aktoriai, 
bet atvaizduojami tikrieji 
veiksmai. *

Tuose veiksmuose filmą per
veda žiūrovą per čechoslova- 
kiją, Yugoslaviją, Albaniją, 
Italiją, Franciją. Perveda per 
.dalį tų tautų pergyventų kan
čių, perveda ir iškilminguose 
pergalės džiaugsmo paraduo
se. Parodo bent dalį kančių 
dėl to, kad be to negalėtum 
nuprasti pergalės ir laisvės 
džiaugsmo, koks išsilieja žmo- 
nyse atėjus Raudonajai Armi
jai, pasirodžius savo tautos 
vadams, kurie kooperavo su 
Raudonąja Armija nugalėti 
Žvėriškąjį fašizmą.

Kaip tų žmonių pasišventi
me kovoms už laisvę, taip jų 
didingame, miniose banguo
jančiame pergalės džiaugsme 
•/ra neužmirštamos grožės, 
kurią sunku žodžiais apsaky
ti. Ją matai italuose partiza
nuose, kada jie aistringai dai
nuodami Internacionalą ir 
Bandera Rosa bėga į ataką 
ginkluotų nuo padų iki dantų 
fašistų, bėga su įsitikinimu, 
kad jeigu jie ir mirs, bet per
galė ir laisvė ateis. Grožė žė- 

čechoslovakų pergalės

džiaugsme, kada minių minios 
pražysta balzganai plevėsuo
jančiomis skarelėmis, kada 
minios, tarsi jūros, galo neuž- 
matai. Arba imk albanus besi
džiaugiančius išlaisvintais sa
vo mažos, bet žavios šalelės 
kalnynais. Ar imk daug pa
aukojusius, didvyriškai ir 
daug prisidėjusius mūsų visų 
pergalei jugoslavus.

Tačiau ar gali tą viską žo
džiais apsakyti. Juk net ir 
paveikslai teparodo tik ma
žutytę dalelę tų žmonių kan
čių, didvyriškumo, nuopelnų 
ir džiaugsmų. Vienok ir iš to 
gali gauti nors dalį Suprati
mo, dėl ko tų šalių žmonės 
taip, o ne kitaip balsavo, dėl 
ko jie taip, o ne kitai-p teisia 
žmonių kankintojus karo kri
minalistus ir šalies išdavikus. 
Dėl ko jie taip, o ne kitaip 
atsineša į Tarybų Sąjungą. «

žodžiu, filmą “Liberation 
in Europe”' parodo, už ką tie 
žmonės 
vojo, ko 
ateičiai, 
žinti, jų 
verta 
Stanley
42nd St., New Yorke, kur 
ma sėkmingai rodoma jau 
linta savaitė.

LILY PONS, smulkutė Me
tropolitan Operos solistė su 
didžiu ir saldžiai gražiu bal
su, dainuos su Philharmoniška 
Simfonijos Orkestrą žvaigž
džių po žvaigždėmis koncerte 
šio ketvirtadienio vakarą, lie
pos 25-tą, Lewisohn Stadiu- 
me, 138th St. ir Amsterdam 
Ave., New Yorke. Įžangos 
kainos visiems prieinamos. At
sitikime lietaus 25-tą, koncer
tas nukeliamas i penktadienio 
vakarą.

Bušo Nelaimėje Sužeidė 
26 Asmenis

Crosstown busiu paslydus 
ant šlapios gatvės prie Ford
ham. Road ir Webster Ave., 
Bronx, busas užsirito ant ša
ligatvio, sutriuškino laikraščių 
kioską. Iš buvusiųjų buse 26 
keleiviai sukrėsti ar kaip ki
taip sužeisti. Vairuotojas Fer
nando Correale irgi nugaben-

Palaidojo Eleną
Radwanska

Aidiečiams

iškabomis rodė ir balsu šau
kė “I’ve
Blues.” Daugelis einančių į 
krautuves apsigrįžo nuo durų

Got the Buy-Buy PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Matilda Sirutienė, iš Chicago, 

Ill., pajieškau pusbrolio Kazitniero 
, v_. . .v • i v. Bakavecko. Lietuvoj kilęs iš Vilka-maziukų sukins išgirdę, čia viškio apskr., 

pat buvo ir motinų-tėvu Gyveno Brooklyne arba New Yorko 
grupes, pasiruošę paaiškinti - •
kai ka daugiau, įteikti lape- mer St., Brooklyn, N. Y., 
•liūs, gauti parašus už kainų 
kontrolę.

Coney Island Veteraną 
Išteisino

Harold Collins, šio karo ve
teranas ir prezidentas Ameri
can Youth for Democracy to
je miesto sekcijoje, tapo iš
teisintas. Jį kaltino netvarkia- 
me elgesyje.

Collins, su grupe kitų AYD 
jaunuolių, dalyvavo sueigėlėje 
pajūryje (beach party), kaip 
priprasta jaunimui. Iš jų gru
pė dainavo apie OPA. Policis- 
tas įsakė sustoti. Collins pro
testavo. Už tą protestą jis ir 
buvo areštuotas ir įkaitintas 
netvarkume.

Harvey L. Harris, Amerikos 
Darbo Partijos kandidatas į 
Valstijos Seimelį iš 16-to AD 
buvo Collinso gynėju.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

taip didvyriškai ko- 
jie troško ir trokšta 
Tiems žmonėms pa- 
troškimus suprasti,

yra pašvęsti vakaras 
Teatre, 7th Avė. ir 

fil- 
ke- 

R.

Coney Island ugnių laidymo 
vakarais, antradieniais, de
monstruojama ir kariški ug
nies metikai.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

nauJus 
h>s ir 
sudarau 

fe rikoniškais. Rei-
■%£ Milkalu! esant ir 

padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Pirmadienį, liepos 22 d., po 
ilgos ligos mirė žymi lenkų ir 
rusų išeivijos veikėja Elona 
Radwanska. Ji buvo žmona 
nenuilstančio veikėjo Tadaušo 
Radwanskio. T. Radwanskis 
savo laiku vadovavo lenkų so
cialistų sąjungai, jis ir jo žmo
na, abu aktyviai dalyvavo įkū
rime Amerikos Komunistų 
Partijos.

Elena Radwanska veikė tar
pe lenkų ir rusų, ji sakydavo 
prakalbas i)’ aktyviai dalyva
vo darbininkų judėjime. Ji 
energingai padėjo Passaico 
streikieriams — audėjams lai
ke jų didžiojo streiko ir Pitts
burgh apylinkėj mainieriams.

Palaidota Fresh Pond kre- 
matorijoj, trečiadienį. Jos 
mirtis yra didelis nuostolis 
darbininkiškam j u d ė j i mui, 
ypatingai lenkų tarpe.

Rep.

Viena diena praeitą pirma
dienį New Yorke rastos dvi 
viduramžės moterys užsimušu- 
sios iškrintant ar nušokant 
mirtin iš bildingų.

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOutU 8-5569

Penktadienį, 26 d. liepos, - 
įvyks Aido Choro susirinki
mas, kuriame bus rišami svar
būs reikalai. Turime padaryti 
planus rudeniniam-žieminiam 
sezonui, taipgi pakalbėti apie 
Meno Suvažiavimą, kuris 
įvyks Čikagoje.

Vieta ir laikas žinomas vi
siems — Laisvės svetainėje, 8 
vai. vakare. Visi ir visos cho
ristai būtinai atsilankykite.

Eva T. Mizarienė, 
Choro Pirmininkė.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto Brooklyno skyriaus susirinki
mas įvyks liepos (July) 25 d.. 7:30 
vai. vakare, 419 Lorimer St. Turėsi
me sutvarkyti visus reikalus pikni-. 
ko. kuris įvyks rugpjūčio 11-tą, Li
berty Park, Linden, N. J. — LPTK 
Brooklyno sk. sekr. A. Mureika.

(169-170)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Valandos: j

Penktadieniais Uždaryta

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Majoriškių kaimo.

kas apie jį 
žino, prašau atsišaukti po 427 Lori- 

", nes ten 
randasi jam laiškas. (171-172)

Pajieškau savo kūmo Karolio Ja- 
! navičiaus. Girdėjau, kad gyvena 
i Bridgeport, Conn. Kas žinote jo ant
rašą, prašau pranešti, arba lai pats 
atsiliepia. Būsiu labai dėkingas. 
Antanas Rudis, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. L. (171-172)

Pajieškau nupirkimui Beer Gar
den (užeigos) įsu pilnais laisniais. 
Pageidaujama, kad vieta būtų Broo- 
klyne. Nejieškauk labai brangios vie
tos, vidutiniškos. Jeigu kas turite, 
arba žinote kur galima tokią vietą 
nupirkti, malonėkite man laiškais 
pranešti, už ką būsiu dėkingas. Wil
liam Smith, 263 
Brooklyn. N. Y.

55th Street, 
(170-175)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų,
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puiku*

Bteičius su naujausiais įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 '
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEE. EVERGREEN 8-9770

e
Peter Kapiskas

PETER KAPISKAS

BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

R R E I N G O L D 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel, EVergreen 4-8174

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIADSIA 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.
Tek EVergrecn 4-9612

LAIKRODŽIAI
DAIMONTAI >

i

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 Vakarais.


