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Balkanų šalis ir taiką su 
jomis, jau seniai yra iški
lęs klausimas dėl navigaci-
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žmonių ir 
arba 

konfe-

Konferencijos Išvakarėse.
Lietuvos Ministras 

Paryžiuje.
Ten ir Pas Mus.
Jų Socializmas.

Rašo R.

atstovauti Tarybų Sąjun- reikštas nuomones bus krei- 
ga. ", . "

kadangi Tarybų Sąjunga,
I Amerika, Francija ir Ang
lija yra priėjusios vienos 

didelių ginčų ne-

Šie žodžiai 
k on fere ne i j os 
karėse.

Tai bus pirma tos rūšies 
konferencija po antrojo pa
saulinio karo. Joje bus siekia
mas! pasirašyti taikos sutartys 
su Italija, Vengrija, Rumuni
ja, Bulgarija ir Suomija.

Konferencijon atvyko ir 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras, Povilas Rotomskis, 
daugeliui Amerikos lietuvių 
gerai pažįstamas.

Matyt, konferencijoj bus 
siekiamas) gauti Lietuvai 
sprendžiamas balsas, jai teisė
tai priklausomas.

Juk Lietuva dalyvavo kare: 
jos sūnūs, būdami Raudonojoj 
Armijoj, didvyriškai kovojo 
priešą, draskiusį, plėšusį ir de
ginusį Lietuvą.

Konferencijos eigą atydžiai 
stebės visas pasaulis ir taiką 
mylintieji žmonės linkės, kad 
ji pasekmingai atliktų pa
brėžtus darbus.

Jei ši konferencija duos pa
geidaujami! vaisių, tai kada 
nors vėliau turės įvykti kita 
konferencija, kuriai teks 
spręsti Vokietijos likimas, 
Austrijos likimas. Be to, Ja
ponijos likimo sprendimas 
taipgi kada nors turės būti 
atliktas.

Jei Paryžiaus konferencija 
gerai pasiseks, tai prastai jau
sis visokį naujo karo provoka
toriai, — toki, kaip D’Kons- 
kis ir jo sėbrai tarp lietuvių.

Kiekvienas rimtesn’5 žings
nis, padarytas link pastoves
nės taikos pasaulyje piavedi- 
mo, yra smūgis karo provoka
toriams. d

Kiekvienas nepasisekimįas, 
— jiems džiaugsmas.

Anglai imperialistai terori
zuoja žydus Palestinoje, len
kai pilsudskininkai terorizuo
ja žydus Lenkijoje: hollandąi 
terorizuoja indonezus Indone
zijoje; o Amerikos pietinių 
valstijų baltieji galvažudžiai 
žudo, linčiuoja negrus “pas 
save.”

Georgia valstijos bandjtai 
sušaudė keturis negrus —i .du 
vyrus ir jų žmonas. Sušaudė, 
matyt, už tai, kam negrai drį
so eiti prie balsavimo urnų gu
bernatoriaus nominacijose?'.

Tokia teisybė, tokia demo
kratija viešpatauja mūsų pa
čių krašte!

Kai šitaip pas mus nuolat 
atsitinka, ar turime mes teisės 
šūkaloti apie 
stoką” ten, už 
dangos”?!. . .

Kiekvienas
šauti: “Gydytojau; 
išsigydyk pats save!”

Kaip ten bebūtų, šis “inci
dentas” Georgia valstijoj ne
galima praleisti pro pirštus: 
mūsų federalinės vyriausybės 
organai privalo įsikišti, lin- 
čiuotojus suimti ir juos atitin
kamai nubausti.

l

New Yorko “Journal-Amer- 
ican” (Hearsto) rašo: “Britai 
šiandien, po vienerių metų so
cialistinio gyvenimo, yra pras
tesnėje būklėje, negu buvo 
pirmiau.”

Hearstiniai begėdžiai plepa 
patys nežinodami ką: Britani
joje jokio socializmo nėra ir 
jis dabartinei Darbo Partijos 
vyriausybei rūpi tik tiek, kiek 
pačiam Hearstui.

“Socialistinei” Londono vy
riausybei rūpi ne socializmas, 
bet britų imperializmo gelbė
jimas. Ir tai jai kol kas vyks
ta, nes Washingtonas suteikia 
skambučių.

Ar jūs žinote, kad Metro
politan Operos Choras (New 
Yorke) yra unijistinis?

ITALIJA RUOŠIASI KOVAI PARYŽIAUS 
TAIKOS KONFER. UŽ KONCESIJAS
Roma. — Italijos premje- 

jeras de Gasperi yra pasi
rengęs važiuoti į Paryžių 
su skaitlinga ir įtakinga 
delegacija. Italų delegacija 
vyks taikos konferencijon 
tiktai tada, kada gaus už
kvietimą. Delegacija susi
deda iš 
rengiasi 
prašyti, 
rencija 
gas,
sutartis ant Italijos yra už
dėjus. Ypatingai italai ko
vosią už atidavimą Italijai j streiką, 
miesto Trieste. ! prieš keturių didžiųjų pa-

Tuo tarpu Italijoje eina i siūlytą taikos sutartį.

Washingtonas. — Kong
resas,žada baigti sesijas šios 
savaitės pabaigoje ir va
žiuoti namo vakacijoms. 
Atstovai ir senatoriai susi
rūpinę busimaisiais rinki
mais. Daugelis jų bijosi 
susitikti su piliečiais ir iš
duoti jiems savo raportus. 
Daugelio veikla buvo tokia, 
jog jos piliečiai negali už
ginti. Galimas daiktas, kad 
visa eilė reakcinių atstovų 
bei senatorių nebesitiki su
grįžti į Washingtoną, kaipo 
piliečių išrinkti žmonės.

Šis kongresas yra vadi
namas Septyniasdešimt De
vintuoju Kongresu. Prieš

CHINU KOMUNISTAI TURĮ NEMAŽAI 
PRALAIMĖJIMŲ 2-SE PROVINCIJOSE
Nankingas. — Čia aiš

kiai numatoma, kad Chiang 
Kai - šėkas ir jojo režimas 
yra nusisprendę Chinijos 
demokratinį judėjimą su
triuškinti spėka. Visos val
džios karinės pajėgos palei
stos darban kovai su komu
nistais. Valdžia skelbia tu
rinti didelių pasisekimų 
centralinėje Chinijoje. Jos 
karinės jėgos esančios įsi
brovusios į Shantung ir 
Shansi provincijas ir visur 
varančios atgal komunistų 
armijas. Iš komunistų atė
mė miestus Yungcheng ir 
Linfen, svarbius geležinke
lio punktus.

Washingtonas. — Senato 
Karui Tirti Komisija, ku
riai vadovauja senatorius 
Mead, nutarė pakreipti ty
rinėjimą į kitą pusę. Iki šiol 
daugiausia dėmesio buvo 
kreipiama į tyrinėjimą a- 
municijos kontraktų ir ap
gavysčių, surištų su kont
raktų darymu. Bet tai be
tyrinėjant, iškilo parody
mas, kad tai kurie amunici
jos fabrikai darė netikusias 
mortirines bombas, kurios 
sprogdavo ne laiku ir už
mušdavo Amerikos karei
vius. Manoma, kad nuo to
kių falšyvų bombų yra žu-

Dabar operos bosai siekiasi 
uniją palaužti. Matysim, kaip 
ten viskas išeis.

masinės demonstracijos 
prieš spaudoje paskelbtą 
taikos sutarties projektą, 
kurį konferencijai siūlo A- 
merika, Anglija, Tarybų 
Sąjunga ir Franci ja. Įdo
mu, kad dešinioji ir kairio
ji spauda beveik vienu bal
su pasisako prieš tąjį pro
jektą. Jis esąs neteisingas 
ir Italijai nepriimtinas. Ita
lijos Darbo Federacija pa
skelbė liepos 31 dieną vie
nos valandos visuotiną 

kaipo protestą 

išsiskirstysiant dar, mano
ma, Kongresas priims trijų 
bilionų dolerių bilių dėl at- 
mokėjimo veteranams, pa
leidžiant juos iš armijos gy
venimo į civilinį gyvenimą.

Galimas daiktas, kad šis 
kongresas įeis istorijon 
kaipo nukryžiavotojas OPA 
ir atidarytojas durų į in
fliaciją ir naują ekonominę 
krizę.

Londonas. — Dr. Weiz- 
mann, prezidentas pasauli
nės Zionistų Organizacijos, 
atmetė ir pasmerkė pasiū
lymą Palestiną padalinti į 
dvi valstybes.

Tuo pačiu kartu valdžia 
skelbia sužinojusi, kad ko
munistų armija iš 50,000 
vyrų esanti suriktuota o- 
fensyvui prie Peiping-Muk- 
den geležinkelio. O dar kita 
armija iš 60,000 vyrų esan
ti pasimojus kirsti Yitu- 
Changtien - Tsinan - Tsing- 
tao geležinkelio ruožtu.

Texarkana, Tex. — Dar 
vienas balsas prisideda prie 
karo provokatorių. Ameri
kos Legiono Komandierius 
John Stelle reikalauja, kad 
Amerika nesibijotų rodyti 
Tarybų Sąjungai kumščio 
politikos. .

Atkiunta Belgijos 
Monarchistai

žinių,Iš Belgijos ateina 
kad ten prasidėjo smarkus 
monarchistų bruzdėjimas. 
Monarchistai ruošia de
monstracijas ir reikalauja, 
kad Leopoldas sugrįžtų į 
sostą.

Jeruzolimas. — Tiek ara
bų, tiek žydų spauda griež
tai išstoja prieš Anglijos ir 
Amerikos sumanymą Pales
tiną padalinti į žydų ir ara
bų valstybes.

kuoja Karą prieš Ta
rybą Sąjungą

Paryžius. — Buvęs fran- 
cūzų vadas gen. de Gaulle 
pasakė ilgą prakalbą apie 
tarptautinę padėtį. Jis tei
gė, kad esą susiorganizavę 
du pasauliai — vienam va
dovauja Tarybų Sąjunga, o 
kitam Jungtinės Valstijos. 
Jis stato klausimą, ką turi 
daryti Francija? Jo atsa
kymas esąs toks: Francija 
turi eiti išvien ir susitarti 
su Anglija. Francija ir An
glija galėsiančios palaikyti 
tarpe Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos lygsvarą. O kad 
nebūtų abejonės, jog de 
Gaulle turi mintyje tiktai 
Tarybų Sąjungą, tai jisai 
savo prakalboje užgyrė 
Amerikos pasiūlytą planą 
dėl atominės energijos kon
trolės.

Indijos Musulmanai 
Grūmoja Anglijai Vi

suotinu Boikotu
Bombay.— Čionai yra su

sirinkę Musulmanų Lygos 
delegatai ir svarsto Angli
jos pasiūlymus dėl Indijos 
ateities. Žymiausi delegatai 
yra priešingi Anglijos pla
nams ir reikalauja, kad bū
tų sudaryta atskira Musul
manų Valstybė, kurią jie 
vadina “Pakistanu”. Jie 
reikalauja, kad nebūtų ei
nama į jokius kompromisus 
su Anglija.

Vienas iš Anglijos pasiū
lymų yra, kad būtų sušauk
tas steigiamasis seimas, ku
ris išdirbs Indijai konstitu
ciją. Musulmanų Lygos va
dai reikalauja, kad musul
manai seime nedalyvautų ir 
neimtų jokios atsakomybės 
už jo darbus.

Angly Darbiečiy Dele
gacija Tar. Sąjungon

Londonas. — Iš Anglijos 
išvyko taip vadinama “ge
ros valios misija” į Tarybų 
Sąjungą. Delegacija suside
da iš keturių žmonių. Jiems 
vadovauja profesorius Las
ki, pernai buvęs Anglijos 
Darbo Partijos pirminin
kas.

Delegacija taipgi gavo 
užkvietimą aplankyti Var- 
šavą. Ją kviečia Lenkijos 
socialistų partija. Delegaci
ja sutiko grįždama iš Tary
bų Sąjungos sustoti dienai 
kitai ir Varšavoje.

Washington.— Amerikon 
pribuvo Graikijos ekonomi
nė delegacija.

Tarėsi dėl Palestinos
Paryžius. — Spėjama, 

kad Jungt. Valstijų sekre
torius Byrnes ir Anglijos 
premjeras Attlee turėjo pa
sitarimą dėl padėties Pale
stinoje. Kadangi pasitari- New Yorko, kuris norįs bu
mas buvęs slaptas, tai spau- ti išrinktu New Yorko val
doje apie pasitarimo rezul- stijos gubernatorium šį ru- 
tatus nieko nerašoma.

' ’ J ■ , /i . .

Taika Šioje Konferencijoje Turi 
Būti Padaryta Del Penkių Tautų
Taikos Konferencijoj Gali Netiesioginiai Iškilti Klausimas 
Pripažinimo Pabaltijo Kraštu Tarybiniais, Tačiau dar Ne

žinoma, ką Pasiūlys Mandatų Komisija
Paryžius. — Puošniose 

Marie de Medici’s Luxem
bourg Palace patalpose 
pradėjo sesijas atstovai 
dvidešimt vienos tautos, 
kurios bendrai kariavo prieš 
fašist. ašį ir ją sutriuškino. 
Visų delegacijų pryšakyje 
stovi jų premjerai arba už
sienio reikalu ministrai.

Keturios didžiosios vals
tybės — Tarybų Sąjunga, 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja ir Francija — patiekia 
konferencijai draftus tai
kos sutarčių, kurios bus pa
siūlytos konferencijai dėl 
apsvarstymo. Tačiau pati 
konferencija negalės galu
tinai nei priimti, nei atmes
ti bei padaryti taikos su
tarčių. Po konferencijos, 
išgirdusios nuomones įvai
rių kraštų, didžiosios šalys 
vėl susirinks ir konferenci
jos sumanymus bei pasiū
lymus apsvarstys. Jos pasi
lieka teisę galutinam su
tarčių priėmimui, nes nuo 
jų priklauso taikos išlaiky
mas, kaip nuo jų vyriausia 
priklausė priešo nugalėji
mas.
Baltijos Kraštų Delegatai
Konferencijos dalyviuose

Georgia Linčininkai Padarė 
Gėdą Visoms Jungi . Vai st.
Georgia valstijos guber

natorius Arnall, pažangus 
žmogus, viešai pasmerkė 
teroristus, kurie prieš ke
letą dienų nulinčiavo ketu
ris negrus, jaunus žmones, 
šalia miestelio Monroe, Ga. 
Jis pareiškė, kad jis dės vi
sas pastangas kriminalistus 
surasti ir nubausti. Girdi, 
jų prasižengimas yra bjau
ri gėda visai Amerikai. Tei
singai gub. Arnall pasakė, 
kad visas civilizuotas pa
saulis seks, ką Amerikos 
valdžia darys sumedžioji- 
jimui ir nubaudimui linči- 
ninkų.

Tuo tarpu visoje šalyje 
banguoja didžiausias pasi-

Ponas May Sako, Jis Esąs 
Bandomas Nukryžiavoti

Washingtonas. — Ateiti 
ir Senato Komisijoj pasi
aiškinti atstovas May nepa
jėgia, nes “serga”, bet pa
reiškimus spaudai daryti 
gali. Jis išleido pareiškimą, 
kad jis esąs bandomas nu
kryžiuoti. Tą piktą darbą 
atliekąs senatorius Mead, iš 

denį.

daug kalbų ir diskusijų ke
lia tas faktas, kad Tarybų 
Sąjungos delegacijoje ran
dasi Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos užsienio reikalų 
ministrai. Tatai be galo 
svarbu. Dar nėra žinios, ką 
tuo reikalu pasakys ir kon
ferencijai pasiūlys manda
tų komisija. Aiškinama ši
taip: Ar gali mandatų ko
misija ir net pati konferen
cija pasakyti, kad Jungti
nių Valstijų valstybės sek
retorius Byrnes netinka
mas, negali atstovauti A- 
merikos? Žinoma, kad ne
gali. Tolygiai konferencija 
negali pasakyti, kas gali

Bet, girdi, jeigu Lietuvos, galutini konferencijos 
Estijos ir Latvijos užsienio 
reikalų ministrai bus 
imti i konferenciją, 
reikš Amerikos ir kitų 
štų pripažinimą, kad 
šalys yra narės Tarybų Są
jungos. Tuo būdu Žadeikis 
ir anų dviejų šalių fašisti
niai gaivalai turės krausty
tis laukan iš Washingtono.

Trumpa ateitis turės pa
rodyti, kaip šis klausimas 
išsispręs konferencijoje.

piktinimas kriminalistais ir 
tais, kaip Talmadge, kurie 
su savo “baltveidžių pirmy- 
bės” propaganda sukursto 
linčininkus. Darbo unijos ir 
įvairios pažangiosios politi
nės grupės siunčia protes
tus ir reikalavimus federa- 
linei valdžiai. Reikalauja, | 
kad prezidentas Trumanas 
panaudotų valdžios jėgą su
valdymui Georgia valstijos 
teroristų.

Visur kyla masinis reika
lavimas, kad Kongresas, 
prieš baigsiant sesiją, pri
imtų anti-linčinį įstatymą, 
kuris garantuotų mirties 
bausmę linčininkams.

jos Dunojaus upe. Šiuo rei
kalu didžiosios valstybės 
negali prieiti bendros nuo
monės. Ypatingai Amerika 
nori, kad Dunojus būtų su- 
tarptautintas, kad viso pa
saulio šalys galėtų Dunoju
mi naudotis, o ne tiktai tos 
šalys, per kurias Dunojus 
teka.

Tuo tarpu Tarybų Sąjun- 
ga laikosi tos nuomonės, sklandžiai be jokių ginčų, 
kad tai yra reikalas tų ša- Konferencijos Pirmininkai
lių, per kurias Dunojus te
ka. Pav., ar gali kas nors 
Amerikos Mississippi arba 
Hudson upes padaryt tarp
tautinėmis, kuomet jos yra 
Amerikos?

Kaip ten nebūtų, taikos 
konferencijoj ši problema 
iškilsianti visu smarkumu.

Taika Bus Daroma Pen
kioms Tautoms

Ši konferencija sušaukta 
apsvarstyti taikos sutartis 
dėl penkių priešiškų tau
tų— Italijos, Suomijos, Ru
munijos, Vengrijos ir Bul
garijos. Šios visos šalys bu
vo hitlerinės Vokietijos į- 
rankis kare prieš žmoniją. 
Jos visos kartu prakišo su 
Vokietija.

Vokietijos reikalas šioje 
konferencijoje nebus kelia
mas ir svarstomas. Taikos 
su Vokietija reikalai turės 
būti kada nors • vėliau iš
spręsti.

Minėtosios penkios šalys 
šioje konferencijoje irgi tu
rės balsą, tai yra, jų nuo
monė bus išgirsta. Kad jos 
neturės sprendžiamojo bal
so, tai aišku. Kiek į jų pa- 

zultatai.
Kokios šalys Taikos Kon

ferenciją Sudaro?
Dvidešimt viena šalis, ku

rios sudaro šią konferenci
ją, yra sekamos:

Jungtinės Valstijos, Di
džioji Britanija, Tarybų 
Sąjunga, Francūzija, Bal
tarusija, Ukraina, Austra
lija, Belgija, Brazilija, Chi- 
nija, Kanada, Graikija, 
Indija, Holandija, Naujoji 
Zelandija, Pietinės Afrikos 
Sąjunga, Čechoslovakija, 
Jugoslavija, Indija, Norve
gija, Lenkija.
Diskusijos Nesusitartais 

Klausimais
Numatoma, kad konfe

rencijoj nebus bėdos su tais 
klausimais, kuriais vieno
dos nuomonės laikosi bei 
yra susitarusios didžiosios 
valstybės. Pav., Triesto 
klausimu nepatenkintos nei 
Italija, nei Jugoslavija, bet 
kadangi 

pozicijos, 
galės būti.

Bet yra visa eilė klausi
mų, kuriais didžiosios vals
tybės nėra vienos nuomo
nės ir nepatiekia konferen
cijai bendro pasiūlymo. Pa
vyzdžiui, Amerikos delega
cijos galva ponas Byrnes 
jau pareiškė, kad jis rems 
keturių didžiųjų pasiūly
mus, bet laikysis savo pozi
cijos tais klausimais, ku
riais keturios didžiosios nė
ra susitarusios bei turi 
skirtingas pozicijas. O tas 
reiškia, kad konferencijoje 
jis ieškos pasekėjų ir susi
darys grupė tautų, kurios 
rems Amerikos poziciją, o 
kitos grupės, suprantama, 
jai priešinsis.

Tuo būdu negalima tikė
tis, kad konferencija eis

Konferencijai pirminin
kaus didžiųjų valstybių de
legacijų pirmininkai pasi
keisdami. Pirmininkais bus 
sekamų penkių delegacijų 
pirmininkai: Tarybų Są
jungos, Jungtinių Valstijų, 
Anglijos, Franci jos ir Chi- 
nijos.
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Po Antro Bandymo Prie Bikini
Antru kartu išbandyta atominė bomba prie Bikini 

salų, šį kartą ji buvo susprogdinta po vandeniu, ten, 
kur ant vandens viršaus sukoncentruota 75 karo laivai ir 
po vandeniu panardyta keli submarinai.

Atominės bombos jėga yra milžiniška, palyginus su 
kitomis bombomis. Nors ji neišmušė marių dugne sky
lės, kaip tūli pranašavo, bet ji dar kartą patvirtino, kaip 
teisingas yra Sovietų Sąjungos reikalavimas — tuojau 
panaikinti visas atomines bombas, griežtai uždrausti 
karo reikalams naudojimą atominės jėgos ir tą jėgą pa
kinkyti civilių žmonių gerovei.

Pasaulis laike karo likosi baisiai išnaikintas ir be 
atominės jėgos, kad milionai žmonių mirs nuo bado ir 
ligų. Kas gi bus, jeigu pasaulyj paims viršų tie elemen
tai, kurie jau dabar, kaip New York Times, kalba apie 
jos numetimą ant 
New Yorko?

Odesos ir Murmansko, Liverpool ir

kurstytojai yra apsvaigę, kaip buvo 
Naciai, užkariavę visą vakarinę ir

Atominio karo 
apsvaigęs Hitleris, 
centralinę Europą, pavergę šimtus milionų žmonių, tu
rėdami savo rankose milžinišką karinę gamybą, manė, 
kad niekas pasaulyj prieš juos negali atsilaikyti. Dabar 
visi mato, kaip nacių išskaitliavimai susmuko!

Atominio karo šalininkai užsimerkia prieš faktus, 
prieš mokslininkų tvirtinimą, kad atominė jėga nėra vien 
Jungtinių Valstijų nuosavybę! Jie įkalbinėja piliečiams, 
būk tik mes ją turime ir turėsime ir ruošiasi prie bai- 

• saus karo. Ta jų politika yra pragaištinga žmonijai, ji 
yra pragaištinga ir mūsų kraštui! Visi rimti mokslinin
kai sutinka, kad atominė jėga yra galima pagaminti ir 
kitur. Yra davinių, kad Sovietų Sąjunga turi dar stip
resnių atominių jėgų, negu Amerika. -Yra davinių, kad 
Ispanijoj gamina atomines bombas. .Atėjo žinių, kad 
Argentinoj atominės bombos gaminamos. Ir jeigu val
stybių vadai, tame skaičiuje ir mūsų šalies vadai neda
rys žygių uždraudimui naudojimo karui atominės jėgos, 
tai jie prasikals prieš žmoniją, prieš civilizaciją. Atomi
nė jėga turi būti uždrausta naudojimui kare, kaip yra 
uždrausta nuodingos dujos, ligų bakterijos ir eilė kitų 
baisių pabūklų.

Jeigu tai nebus padaryta, jeigu karo provokato
riams pavyks uždegti karą ir bus naudojamos atominės 
bombos, tai aišku, kad ir kita pusė taip pat jas naudos, 
o tai reikš civilizacijos pabaigą.

Negrai ir Žmonių Laisvė
Ir vėl kraujas šala skaitant apie tai, kaip baltųjų 

gauja, Georgia valstijoj, sušaudė keturis negrus — du 
vyrus ir dvi moteris. Užpuolimą padarė, kada baltasis 
farmerys L. Harrison vežė negrus pas savę dirbti. Kas 
tai buvo padaręs apkaltinimą, būk vienas iš negrų buvo 
sumušęs pirmesnį savo bosą.

Radijo Diena
Vilnius. — 1895 metų ge

gužės 7 dieną rusų fizikas 
ir išradėjas A. S. Popovas 
pademonstravo susirinku
siems rusų mokslininkams 
jo išrasto, pirmo pasaulyje, 
radijo priimtuvo veikimą. 
Tai buvo pirma žmonijos 
istorijoje radijo transliaci
ja. Kadangi tuolaikinė ca
rinės Rusijos valdžia šio 
svarbaus atradimo plėtoji
mui nesuteikė galimybių, 
tai radijo carinėje Rusijoje 
plėtojosi labai silpnai. Dėl 
tos priežasties net radijo 
išradėju daug kur skaito
mas italų mokslininkas 
Markoni, kuris vėliau pada
rė tolygų atradimą.

Radijo ryšio, nustatyto 
mokslininko A. S. Popovo, 
reikšmė buvo labai didelė, 
tačiau Rusijoje šis išradi
mas plačiai pradėtas nau
doti tik po Spalio revoliu
cijos. Radijo suklestėjimas 
Tarybų Sąjungoje yra ne
atsiejamai surištas su Le
nino ir Stalino vardais. V. 
I. Leninas- yra pasirašęs 
dekretą dėl radijo laborato
rijos organizavimo Nižego- 
rode, o draugo Stalino rū
pesčiu socializmo šalis gavo 
stiprių radijo centrų tinklą 
ir buvo pastatyta eilė di
džiausių radijo reikmenų 
fabriku, c

Tarybų Sąjungoje, su jos 
neaprėpiamais plotais, ra
dijas turi milžinišką reikš
mę, kaip geriausioji ryšių 
rūšis, kaip galinga priemo
nė masėms politiškai auklė
ti bei visos šalies kultūrai 
kelti. Šiuo metu radijo sto
čių esama beveik kiekvieno
je srityje, kiekviename 
krašte ir kiekvienoje res
publikoje: radijo stotys pa
naudojamos taip pat ir 
transliacijomis organizuoti 
vienoje vietoje. Kasdien per 
Tarybų šalies radijo stotis 
vyksta transliacijos dau
giau kaip 70 TSRS tautų 
kalbomis.

Radijas suvaidino milži
nišką mobilizuojantį ir 
auklėjantį vaidmenį Didžio
jo Tėvynės karo metu. Jis

priemonės vokiečių okupa
cijoje buvusioje teritorijoje. 
Ukrainos sostinėje — Kije
ve buvo atstatyta galinga 
ilgų bangų stotis, kurios 
transliacijų galima klausyti 
ne tik Tarybų Sąjungoje, 
bet ir toli už jos ribų. Ga
lingos stotys atstatytos 
taip pat Minske, Vilniuje, 
Rygoje. Veikiančių stočių 
rikiuotėn stojo taip pat 
Stalino, Dinepropetrovsko, 
Odesos ir kitu miestu radi- o
jo stotys.

Šio penkmečio metu yra 
numatyta ne tik atstatyti, 
bet ir pastatyti naujas ga
lingas radijo stotis, kurios 
veiks vidutinio ilgumo ban
gomis. Tarybų Sąjungos 
transliacinis tinklas per 
penkmetį padidės daugiau 
kaip 3 milijonais. Žymiai 
padidės taip pat ’ir radijo

priimtuvų gamyba. 1950 m. 
jų bus gaminama 925,000, o 
viso per penkmetį preky
bos tinklan gyventojams 
perduoti numatoma patiek
ti daugiau kaip 3 milijonus 
priimtuvų.

Tarybinės vyriausybės 
nutarimu, gegužės 7 diena 
Tarybų Sąjungoj yra šven
čiama kaip radijo diena. 
Kasmetinės radijo dienos 
įvedimas padės tolesnei ta
rybinio radijo pažangai. 
Radijo technikai Tarybų 
Sąjungoje visapusiškai iš
vystyti, vyriausybė įsteigė 
taip pat “A. S. Popovo var
do aukso medalį”, kuriuo 
kasmet, radijo dienos pro
ga, bus apdovanojami mok
slininkai už įžymiausius at- 
siekimus radijo technikos 
srityje, o taip pat gami
nant ir eksploatuojant ra
dijo priemones bei organi
zuojant radijo transliavi
mą.

VETERANAMS PAGALBA

Service sąra-

Našle karei- 
karo fronte,

vetera- 
paskyri- 
nori lan-

ar

mo-

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

ĮN THE DOMAIN of sports, 
’ no other Lithuanian Amer
ican organization has en
joyed such success as the As
sociation of Lithuanian Work
ers, LDS. Over a short span 
of fifteen years the associa
tion sponsored more national 
sports meets than any other 
Lithuanian fraternal organi
zation. Probably the LDS has 
sponsored more meets than 
any Lithuanian-American 
ganization. But we won’t 
sist on this point now.

or- 
in-

—o—
recently, it was cus- 
for the fraternal or- 
hold bi-annual track

Gauja kulkomis su varstė dū negrus, o vėliau ir mo
teris. Tai baisi žmogžudystė, paneigimas mūsų šalies 
laisvės tradicijų ir gėda Amerikai! Ką gi mes pasaky
tume, jeigu toki dalykai įvyktų Tarybų Sąjungoj? Kaip 
mes žiūrėtume, jeigu toki dalykai dėtųsi Kanadoj arba 
kitoj mūsų kaimyniškoj valstybėj?

Mūsų vyriausybė, Valstybės Departmentas prieša
kyj su Mr. Byrnes, daug kalba apie žmonių laisvę kitose 
šalyse. Jie įieško plačiausios laisvės Jugoslavijoj, Bulga
rijoj, Rumunijoj ir Lenkijoj. Jie reikalauja ten laisvių 
net fašistirtiams elementams veikti. Japonijoj mūsų val
stybės atstovas George Atcheson nenori uždaryti fašis
tų spaudos, uždrausti jų knygų skleidimo, nes jis sako,

Našlės Pirmojo ir Antro
jo Pasaulinio Karo vetera
nų gauna specialius mokes
čius nuo valdžios. Pirmo
jo Karo veteranų našlės ga
li gauti pensiją, jeigu jų į- 
eigos ne didesnės už $1,000 
arba $2,500, jeigu turi užlai
komų vaikų. Veteranų naš
lės gauna pirmenybę ant 
Federal Civil 
šu.

Klausimas: 
vi o, žuvusio
klausia, ar jai priklauso 
pirmenybės punktų Civil 
Service kvotime dėl federa- 
lio darbo ?

Atsakymas: Taip. Visos 
našlės veteranų, nepaisant 
ar veterano mirtis įvyko 
mūšiuose, gauna 10 punk
tu. Žmonos invalidu vetera
nų irgi gauna dešimt punk
tų, jeigu jų vyrai negali 
kvalifikuoti dėl tarnyboje į- 
gytų sužeidimų.

Kl.— Dirbantis 
nas, kuris gauna 
mą pagal GI Bill,
kyti vakarinę mokyklą 
Veterans Administration 
užmokės už mokslą?

Ats. — Taip, bet kadangi 
jau dabar gauni vieną mo
kestį, tai negausi kito už
laikymui paskyrimo.

Kl. — Motina rašo, kad ji 
gauna šeimos paskyrimą, 
nes jos sūnus ją visada už
laikė. Dabar jis bus paliuo- 
suotas iš armijos ir ketina 
lankyti mokyklą. Ji klausia, 
ar jos šeimos paskyrimas 
bus sustabdytas?

Ats. — Pabaigoje to mė
nesio, kada sūnus bus pa- 
liuosuotas iš kariuomenės, 
tavo šeimos paskyrimas su
stos. Bet kada sūnus pada
ro visus patvarkymus 'lan- 

monių. Dar karo metais bu-1 kyti mokyklą, jis gali pa- 
vo pradėtos atkurti radijo sakyti, kad jis motiną už-

čius didžiojo Stalino žo
džius, jo įsakymus dėl šau
niosios Raudonosios Armi
jos pergalių ir saliutus jų 
garbei.

Dabar, tarybinei liau
džiai įžengus į pokarinio 
liaudies ūkio atkūrimo bei 
tolesnio išplėtojimo laiko
tarpį, radijo vaidmuo išau
ga dar didesniu mastu. 
Naujojo penkmečio plano 
Įstatymas numato platų ra
dijo transliacijų išvystymą 
visoje Tarybų šalyje ir nu
žymi šia kryptimi eilę prie-

laiko, ir jo užlaikymo 
kestis bus pakeltas.

Kl. — Veteranas nori ži
noti, ar, kada jis gauna 
paskolos garantiją pagal 
GI Bill, valdžia užmokės vi
sus nuošimčius?

Ats. — Ne. Paskolos pir
mu metu Veterans Admini
stration užmoka nuošimtį 
už tą dalį paskolos, kuri ga
rantuota. Pats veteranas 
užmoka kitus mokesčius.

Kl. — Žmona rašo, kad 
jos vyras vėl įstojo į ka
riuomenę. Ji klausia, ar ar
mija rokuos laiką, praleistą 
National Guardi jo j, kada 
svarstys jo pensijos klausi
ma? t*

Atsakymas: Laikas į Na
tional Guard rokuojamas 
tik, kada National Guard y- 
ra federalizuotas (skaity
tas dalimi federalės tarny
bos).

Visi veteranai, vyrai ir 
moterys, privalo labai at
sargiai laikyti savo paliuo- 
savimo certifikatus. Mes 
patariame visiems užrekor- 
duoti savo certifikatus 
“county clerk” ofise, iš kur 
bet kada galima gauti ko
piją, jeigu orginalas pasi
meta. Originalą patartina 
laikyti užrakytame “seife”. 
Jeigu reikia, vartokite fo
tostatinę kopiją. Ateityje 
ne kartą reikės pristatyti 
originalą arba certifikuotą 
kopiją dėl visokių mokes
čių ir pirmenybių-.

Kl. — Prieš tris savaites 
šis veteranas kreipėsi prie 
War Department, prašyda
mas kopiją savo paliuosavi- 
mo certifikato. Originalą 
jis pametė. Dabar randa, 
kad ims kelias savaites kol 
jam kopija bus pasiųsta. 
Jis turi dabar įrodyti savo 
tarnybos laiką, ką gali da-

the LDS 
the realm 
meantime, 
that they

Until 
ternary 
der to 
and field meets as part of its
convention activity. This prac
tice was interrupted - at, the 
convention this year because 
LDS sports activity had not 
recovered its pre-war stand
ards. It is expected that when 
the 8th National Convention 
takes place in Cleveland in 
‘48 the practice of a National 
Olympiad will be resumed.

— o—
Meanwhile, it might be well 

to consider what 
could be doing in 
of sports in the 
This is not to say
aren’t doing anything in the 
sports field now. For LDS 
lodges in some localities are 
partaking of their share of 
athletic activities.

—o—
LDSers in Cleveland, for ex

ample, are very busy with 
sports these days. The LeaD- 
erS are cutting capers on the 
soft-ball diamond, and from 
reports they are pretty fancy ♦ 
capers. Latest word from that 
city has it that the LDS bat
smiths are leading the pack 
in their league. That’s a 
pretty good brand of soft-ball 
in any league.
/ —o—

Sportsmen in the Windy Ci
ty deserve a good share of

the LDS sports laurels. During 
the war, with all the restric
tions, the Chicagoans still 
sponsored annual bowling 
leagues. Now that the war is 
over Chicago is branching out 
into the field of other sports. 
Before long the Windy City 
will be the scene of a Natio
nal LDS Golf Tourney, with 
golfers from many sections of 
the country participating.

—o—
During the early part of 

the yea]1 LDSers .in Detroit 
were' taking their fling at 
sports. A great number of De
troiters were bowling.

—o—
As fall approaches it might 

be a good thing for the LDS 
to consider what sport acti
vities it might sponsor during 
the fall and winter. From 
past experience, it would 
seem that the most feaseable 
athletic endeavor should be 
bowling. Chicagoans have a 
long established tradition of 
successful bowling ventures. 
Detroiters as well as Cleve
landers have also in the past 
sponsored successful bowling 
competitions.

—o— 
columnist believes that 
cities such as Pitts- 
Brooklyn, Boston and 
could follow the lead

There is

This 
other 
burgh, 
others
of mid-westerners, 
no reason why easterners can
not form bowling teams that 
will be on the par with those 
of Chicago, Cleveland and De
troit. It can easily be done.

—o—
Once the east gets off its 

seat and gets bowling moving 
we can look forward to one 
of the biggest LDS sports 
ventures ever undertaken. 
With teams in the east and 
west there would be a foun
dation for a real National 
LDS bowling tournament. And 
this could well turn out to be 
the bigggest event ever spons
ored by the LDS.

Skaitytojų Balsai

kad tai būtų “paneigimas žmogaus laisvės.” Bet tuo pa
čiu kartu, pas mus namie, ištisoj eilėj valstijų, pietuose, 
viešpatauja baisus teroras prieš negrus, kurių yra apie 
12 milionų gyventojų! Ir tas teroras persikelia į kitas 
valstijas. Šių metų pradžioj, Freeporte, netoli New 
Yorko, policininkas Joseph Romeika taip pat šaltakrau
jiškai nušovė du negrus.

Dienraštis Daily Worker rašo prezidentui Truma- 
nui atvirą laišką ir reikalauja imtis žygių, kad pastojus 
kelią terorui prieš negrus, kad kaltininkai būtų surasti 
ir nubausti!

Arti miliono negrų kariavo prieš hitlerizmą ir japo
nų imperializmą už mūsų šalies ir žmonijos laisvę. Ar 
tai tokios jie laisvės tikėjosi sau namie po karo pabai
gos?

Kongresmanas Hugh DeLacy su savo dviem dukry
tėm, Eleanor ir Marion. DeLacy esąs Washington
valstijai tuomi, kuomi newyorkieciams yra Marcanto- 
nio, vėl tapo nominuotas j kongresmanus iš Seattle 
1-jo distrikto. DeLacy Kongrese pasižymėjo vadova
vimu kovoms prieš priešdarbininkiškus kilius.

Ats. — Nueik pas vietinį 
Draf Board ir gal jie iš
duos kopiją tavo “Separa
tion Record” ir gal tas pa
dės, kol gausi certifikato 
kopiją.

Kl.— Veteranas prane
ša, kad jo motina tapo su
paralyžiuota ir dabar nega
li pasirašyti vardo ant če
kių, kada gauna šeimos pa
skyrimą. Jo sesuo prižiūri 
motiną. Jis klausia, ar gali 
įvardinti seserį gauti moti
nos čekius?

Atsakymas: Turėsi išpil- 
dy Change of Status blan
ką, paaiškindamas viską ir
prašyti, kad sesuo būtų 
“payee” dėl šeimos paskyri
mų ir pasiųsk į Office of 
Dependency Benefits, Ne
wark, N. J. ODB- padarys 
pakeitimą ir sekami čekiai 
bus- pasiųsti seserei.

Keistų Nuotikių Pasitaiko 
Keliauninkams

Savo įspūdžiuose, A. Bim
ba rašo, kad jam Helsinky
je stalo patarnautoja, nesu
prasdama, atnešė stiklą a- 
laus, kada jis prašė sriubos. 
Tai dar gerai, kad alaus, o 
labai gerai galėjo jam at
nešti ir muilo, kaip jie jį iš 
sykio suprato. Tai po šimts 
pypkių būt atrodę juokin
ga, kada amerikonui būtų 
padėję ant stalo torielkoje 
geltono muilo gabalą.

Šis Bimbos nuotikis man 
primena vieno amerikiečio 
nuotikį Meksikoje. Tas a- 
merikietis negalėjo susikal
bėti ispaniškai, kaip mūsų 
keliauninkas s u o m iškai. 
Nuvykęs Meksikos Mies
tan, nuėjo valgyklon pasi- 
valgyti. Iš kelionės, jis už
simanė valgyti steiko su 
grybais, kaip Amerikoje tū
li dažnai valgo, kada stei-1 
ko galima gauti.

Bet meksikietis kelneris : parlamentas nutarė įparei- 
jokiu būdu nesupranta a- , goti kabinetą paduoti apli- 
merikiečio, ko jis nori. A-'kaciją dėl įstojimo į Jung- 
--------------—y----------- ;------ • tines Tautas. Vienas buvo

Kl. — Motina klausia, ar: pasiūlymas, dėl kurio kilo
•— 1 •• • • 1 « .... _ — -jos sūnus, kuris neseniai 

vėl įstojo į kariuomenę, ga
li prašyti Class E* paskyri
mą, savo socialės apdrau- 
dos sąskaitai?

.Ats. — Office of Depen
dency Benefits negali ansi-
imti jokiais “Social Secur
ity” dalykais kariuomenės 
vyrams ir todėl Class E pa
skyrimas negali būti auto
rizuotas tokioms mokes
tinis. .

merikietis pradėjo jau net 
ir pykti, kad “forneris” ne
supranta angliškai. Jis jam 
ir patylomis ir šauksmu sa
ko, kad nori steiko su.gry
bais, bet meksikietis nesu
pranta ir viskas.

Gerai supykęs, amerikie
tis pasigriebė valgių surašo 
kortą, ir ant užpakalio kor
tos nupiešė jautį ir grybą. 
Padavė kortą kelneriui, la
bai ir subaubdamas, idant 
kelneris suprastų, jog jis 
nori jaučio steiko ir gry
bų.

Kelneris pasiėmė tą kor
tą ir nuėjo. Už kelių minu
čių jis sugrįžta ir atneša a- 
merikiečiui lietsargį ir du 
bilietus į jaučių kautynes— 
“bullfight.”

A. Gihnanas.

Icelandija Prašo Priimt Į 
Jungtines Tautas

Reikjavik. — Icelandijos

karštų ginčų, kad Icelandi
ja sutiks įstoti tiktai tada, 
kada Amerika ištrauks sa
vo ginkluotas jėgas iš tos 
šalies. Bet šis sumanymas 
tapo dauguma balsų atmes-

Hollywood. — Čionai li
goninėje padaryta operaci
ja garsiajam benų vedėjui 
Kay Kyseriui. Gydytojas 
sako, operacija puikiai pa
vykusi.
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A. Bimba

Daugiau Įspūdžių ir Atsimi
nimų iš Tarybų Lietuvos

(Tąsa)
Kiekvienas Lietuvoje išlikęs gyvas žydas yra išgyve

nęs panašių tragedijų. Viena, pavyzdžiui, moteriškė, 
tarnavus 25 metus Kaune Lietuvos banke, gana gerai 
kalbanti angliškai, žilais plaukais, pasakojo, kaip jos visa 
šeima ir visi giminės buvo nužudyti. O jinai išsigelbė
jo pagalba geraširdžių lietuvių, kurie ją slėpė nuo bu
delių. Vieną dieną, sako, atėjo budeliai mane paimti ir 
nužudyti, bet man pavyko pasislėpti šieno kupetoje ir iš
gulėti visą naktį. Ant rytojaus, kai išlindau iš kupetos 
ir pasižiūrėjau į veidrodį, pamačiau, kad visi plaukai 
pražilę — pražilo per vieną naktį!

* Sic *
I

Kalbėjausi su S., buvusia amerikiete. Jinai tiktai 
sugrįžo iš kaimo. Ten buvo per Kalėdas aplankyti savo 
gimines. Sako, vieną naktį fašistiniai banditai užpuolė, 
apiplėšė ir nužudė 23 lietuvius toje apylinkėje. Nužudy
tųjų tarpe randasi ir jos tėvelio brolis!

Žmonių ašaros ir prakeiksmas lydi kiekvieną fašis
tinių banditų žygį. O Amerikos klerikalai, socialistai ir 
smetonininkai tuos žmogžudžius ir plėšikus skaito savo 
vienminčiais ir jiems siunčia paramos!

* * *
Man Tarybų Lietuvoje buvo vienas labai keistas da

lykas. Dalyvavau daugybėje masinių susirinkimų ir po
būvių. Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir visur 
kitur buvo milžiniški susirinkimai. Bet jie praėjo be jo
kios policijos. Tiesiog stebėjausi. Amerikoje panašūs 
susirinkimai visuomet esti keleto policistų saugomi. Ypa
tingai, kai čia susirinkimuose kalba užsienietis, policija 
pasirūpina mitingo nepraleisti.

Nu, o čia tūli žmonės nepavargsta šnekėdami bei 
rašydami, kad Lietuvoje žmonės nė pasijudinti negalį, 
kad ten uždrausta esą ir išsižioti, kad visur ir viską sau
ganti ir sekiojanti milicija.

* *

Arklys visgi pasilieka arkliu. Tai geriausias ir nau
dingiausias iš keturkojų sutvėrimas. Taip bent šiuo tar
pu pasirodo Lietuvoje. Štai kas atsitiko važiuojant pas 
seserį: Iki Rokiškio šiaip taip dasikasėme automobiliu. 
Rokiškyje pasiėmėm lengvąjį sunkvežimį, kuris, sako, 
nepaiso nei sniego, nei purvo, nei vandens. Bet už po
ros kilometrų, po didelių kančių, turėjome su juomi at
sisveikinti, palikti pas vieną kaimietį ir arkliu pabaigti 
kelionę. Arklys sau gražiai bėga, rogės sau gražiai 
šliaužia — sniegas ne sniegas, mes pasiekėme Gendvilių 
kaimą. * * *

Turiu pasižymėjęs sekamą: Sugrįžau aplankęs Ke
turių Sušaudytųjų—Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir 
Čiornio kapą. Taip sunku ant širdies, taip liūdna. Mums, 
Amerikos demokratiniams lietuviams, buvo pažįstamas 
ir mylimas Kazys Giedrys. Jis pas mus gyveno ir veikė. 
Jam rūpėjo tiktai liaudis ir kova už jos reikalus. Jis 
sugrįžo po Pirmojo Karo Lietuvon padėti Lietuvos žmo- 
neliams išsikovoti laisvę. Požėla buvo vadas Lietuvos 
Komunistų Partijos. Dar jaunas buvo vyras. Visų dar
bo žmonių pažįstamas ir mylimas kovotojas. Čiornis ir 
Greifenbergeris buvo vadai Lietuvos jaunimo. Jauni ir 
drąsūs kovotojai jie buvo.

Atsimenu, kaip apstulbino mus visus, kai išgirdome, 
kad 1926 metais Smetona, Voldemaras, su pagalba kun. 
Krupavičiaus ir visų klerikalų, ginklų pagalba nuvertė 
Lietuvos liaudininkų-socialdemokratų vyriausybę. Pir
mosios fašistų teroro aukos buvo šitie keturi darbo liau
dies vadai, šitie drąsūs, ryžtingi kovotojai. Lietuvoje už
viešpatavo smetoninis fašistinis maras ir siautėjo per 
daugiau kaip tryliką metų.

Smetoninio fašizmo pirmosios aukos jau seniai ilsisi 
po juoda velėna. Jų kapas jau seniai apaugęs žole. Ži
nau, Lietuvos žmonės juos amžiais minės su meile ir 
pagarba. >*

Kur jų nužudytojai? Pats juodžiausias ir didžiau
sias budelis, Antanas Smetona, galą gavo Amerikoje. Jo 
kaulai ilsisi čia, kaipo niekšo ir bailio.

Lietuva gi priklauso ne jam, bet jo aukoms —tiems 
Keturiems Sušaudytiems Draugams!

Nežinau, ar kur nors kitur žymėjau, ar ne, bet ne-' 
bus pro šalį čia pastebėti, kad Lietuvoje fašistai-smeto- 
nininkai yra paleidę bjaurius gandus. Jie skelbia, kad 
Smetoną nužudę ne kas kitas, kaip Amerikos lietuviški 
bolševikai! Ar bereikia bjauresnio išmislo? Bet fašis
tų jau tokia prigimtis: Čia jie kalba apie visokius nesa
mus terorus Tarybų Lietuvoje, o tenai jų vienminčiai 
leidžia gandus, kad jų vadas Smetona pakliuvęs į bolše
vikų rankas ir kritęs jų auka.

Lietuvos Žemės Ūkio Akademijoje kalbėjausi su pro- 
fesoriuini Ruzinskiu. Tai jau nebe jaunas, darbštus 
mokslininkas. Jo specialybė yra sėklų atrinkimas. Jis 
bendradarbiavęs su didžiuoju rusų tautos mokslininku 
Pavlovu. Prof. Ruzinskis darbuojasi Lietuvoje jau nuo 
1922 metų. Daug gero yra davęs Lietuvai. Gal tiktai ūž 
vieną dalyką šį geni j alų profesorių galima smarkiai kri
tikuoti, būtent, už tai, kad jis tokį ilgą laiką dirbdamas 
Lietuvoje ir dėl Lietuvos, neišmoko lietuvių kalbos.

* * ♦

Rokiškis! Kaip vaizdingai prisiminė vaikystės die
nos! čia, atsimenu, reikėjo išduoti kvotimus, baigus 
pradinę mokyklą. Nors mokyklą lankiau Panemunėlio
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bažnytkiemyj, bet kvotimams turėjau važiuoti į Rokiš
kį. Kai įėjome į mokyklos kambarį, kai susėdo prie 
stalo keli uniformuoti egzaminieriai, kai pradėjo rusiš
kai klausinėti, širdis nustojo plakusi. Kad tiktai nesu
klupti, kad tiktai išlaikyti kvotimus!

O daugiausia atsimenu ir daugiausia baimės man 
įvarė lietuvis kunigas. Tegul jį velniai, tąjį kunigą. Čia 
mes, vaikai, siaubo ir baimės apimti, visas jėgas sukuo
pę, kad šitiems guzikuotiems ponams teisingai atsakyti 
į klausmus, kad diktantą paimti teisingai, o jis baladoja
si tarpe mūsų ir priėjęs gana garsiai klausinėja poterių 
ir religijos. Niekados nepamiršiu. Kunigėlis prilindo 
prie berniuko, sėdinčio prie skameikos po mano kairės, 
ir užklausė jo: Pasakyk, kokie buvo patriarchai? Ber
niukas pabalo, sumiksėjo ir neteko žado. Kunigas suri
ko: Parše, neišmokai, negali išlaikyti kvotimo. Ir tiktai 
dėlei to nelaimingasis suklupo ir nebuvo praleistas, nors 
kitą viską gerai mokėjo ir puikiai atsakinėjo į jam eg- 
zaminierių pastatytus klausimus. Kad pradėjo vargšelis 
garsiai raudoti, kad pradėjo iš mano akių ašaros irgi 
riedėti. Nu, pagaliau, manau, jeigu šis nelabasis ir ma
ne užklaus apie patriarchus, tai bus ir man galas, nes, 
kaip tyčia, staiga ir aš viską apie juosius pamiršau! Ma
no laimei, prilindęs prie manęs, pasakė: Sukalbėk Tėve 
Mūsų! Tą tai mokėjau. Tartum baisiausias akmuo nu
sirito nuo mano pečių, kai kuingas pasakė “gerai, už
teks” ir nuėjo nuo manęs.

Tą visą įvykį kelis sykius iš naujo pergyvenau min
tyse, gulėdamas ant sofos pas gerus, vaišingus Rokiškio 
veikėjus.

(Bus Daugiau)

Durpės, Plytos, Elek
tra Lietuvoje

KAUNAS. — Yra ištir
ta, kad Lietuvoje durpėms 
gaminti, durpių žaliavos 
klodai sudaro apie 4 mili
jardus kubinių metrų. Spe
cialistai apskaičiavo taip 
pat, jei visi mūsų respubli
kos fabrikai, dirbtuvės, vi
suomeninės įstaigos ir gy
venamieji namai būtų kūre
nami vien durpėmis, tai tu
rimų durpių atsargų Lietu
vai užtektų beveik 200 me
tų.

Tarybų valdžia šiam da
lykui atkreipė didelį dėme
sį: šį penkmetį bus iškasa
ma ne tik žymiai daugiau 
darpių, bet ir jų kasimas 
bus mechanizuotas, kas pa
didins produkciją. Jei 1940 
metais buvo iškasama 291,- 
500 tonų durpių, tai jau 
1946 m. jų kiekis pasieks 
334,000 tonų metinės gamy
bos, o 1950 metais mūsų re
spublikoje bus iškasama 
822,000 tonų' durpių per 
metus.

Be to, šį penkmetį bus 
pradėti gaminti durpių bri
ketai, savo šiluminėmis 
ypatybėmis panašūs į ak
mens anglį.

Durpių briketams gamin
ti Vilniaus apskrityje bus 
statomi du fabrikai: Balto
joje Vokėje ir Margiuose, 
Kauno apskrityje — vienas 
ir Šiaulių apskrityje taip 
pat vienas durpių briketa- 
vimo fabrikas.

Statybinių Medžiagų 
Gamyba

Stalininio penkmečio pla
ne Lietuvos TSR liaudies 
ūkiui atstatyti ir išplėsti 
yra numatyta, kad didžiųjų 
statybų apimtis mūsų res
publikoje sieks vieno mili
jardo 535 milijonų rublių 
sumą. Me^ atstatysime vo
kiečių išgriautus miestus: 
Vilnių, Kauną, Klaipėdą, 
Šiaulius ir Panevėžį, atkar
sime ir statysime naujus 
fabrikus, dirbtuves, mokyk
las.

Penkmečio statyboms 
bus reikalingi dideli kie
kiai statybinių medžiagų: 
plytų, kalkių, cemento, čer
pių, stiklo ir kt. Tam tiks
lui yra numatyta atstatyti 
Riešės plytinę, pertvarkyti 
Panerių plytinę ir išplėsti 
Palemono plytinę, kuri 
1948 metais pagamins dvi
gubai daugiau plytų ir čer
pių, negu prieš karą. Be to, 
bus atstatytos keliolikos 
milijonų galingumo plyti
nės Anykščiose ir Simne.

Penkmečio laikotarpyj bus 
p e r t v a r komos Vilniaus, 
Kauno ir Šiaulių rajoninės 
plytinės, kurios vietoje 3.5 
—4 milijonų plytų per me
tus, 1950 metais pagamins 
po 12 milijonų plytų.

Šį penkmetį netoli Karpė- 
nų kaimo, Akmenės valse., 
Mažeikių apskrityje, bus 
statomas didžiulis cemento 
fabrikas, kuris jau 1948 
metais pagamins dešimtis 
tūkstančių tonų aukščiau
sios rūšies cemento.

Naujos statybinės me
džiagos — alebastro gamy
bai, Šiauliuose statomas 
fabrikas, kuris šiais metais 
jau teiks kraštui savo ga
mybos, o 1947 metais išvys
tys savo pilną pajėgumą.

Naujai pertvarkyta visa 
mūsų krašto statybinių me
džiagų pramonė 1950 me
tais pagamins:

700,000 kvadratinių met
rų stiklo,

1,500 tūkstančiu kvadra-Z V
tinių metrų tolio,

90 milijonų plytų, 
3^,000 tonų kalkių, 
10,000 tonų alebastro.' 
Penkmetiniame plane nu

matyta, kad l|950 metais 
mūsų respublikoje bus pa
gaminama 190 milijonų ki
lovatų elektros energijos. 
Palyginus sų 1940 metais, 
kada buvo pagaminama 
40.5 milijono kilovatvalan- 
dų elektros energijos, elek
trinių pajėgumas padidės 
beveik dukart.

Lietuvos upėse glūdi apie 
850 tūkstančių kilovatų dar 
neišnaudojamo p a j ėgumo. 
Todėl penkmečio pabaigoje 
įvairiose mūsų krašto vie
tovėse bus pastatytos ma
žo galingumo hidroelektri
nės stotys. Elektros švie
są gaus ne tik kiekvienas 
tarybinis ūkis, MTS, vals
čiaus centras, bet ir daugu
ma Lietuvos kaimų gyven
tojų. Pati mažiausia, iš 
pas tatytų hidroelektrinių, 
iš viso tik 20 kilovatų pa
jėgumo, apšvies apie 300 
kaimo namų, iš kurių kiek
viename galės degti vienu 
kartu 4 lemputės. Tokios 
stoties statyba tekainuos 
15-20 tūkstančių rublių.

Didžiosios šio penkmečio 
elektrinių statybos yra: 
Vilniaus šiluminė elektros 
centrinė, Petrašiūnų (Kau
no apskr.) elektros stotis, 
Klaipėdos ir Rekyvos elek
tros stotys.

J. V.

...... -....... ---------- - .. ___

Trečias Puslapis

CHICAGOS ŽINIOS I gabenama ir paskerdžiama. Bet 
mėsos kainos vis kyla ir kyla. 
Unija protestuoja prieš aukš
tas kainas. j?.Besė Pakaušienč Tebėra 

Ligoninėje

Jau gan ilgas laikas, kaip 
serga Bese Pakaušienč, Marės 
Šarkiūnienes sesutė. Pakaušie- 
nė jau senokai guli Billings 
ligon būtyje, prie Chicagos 
Universiteto.

Moteriškę kankina skaus
mai, bet aplankius ją to ne
pastebėsi. Ji juokauja, pilna 
humoro, matomai tai daro 
dėl to, kad nenori savo skaus
mu kitų ūpą sloginti.

Pakaušienč turi grosernę1 
Roselande. Dabar jos sūnus su 
pusininke krautuvę prižiūri. 
Jos sūnus Rojus lanko Chica
gos Universitetą.

Reiškiu giliausios simpatijos 
Besei. Reporteris.

ginama. Gaila jos ir visos šei
mos, kad liga tiek sunkumo 
jiems suteikia.

Linkiu d-gei Salaveičikienei 
juo greičiausiai išsveikti ir vėl 
darbuotis, kaip pirmiau dar
bavosi.

Beje, Salaveičikienė taipgi 
yra veikli LDS 53-čios kuopos 
narė. Ji lankydavo susirinki
mus ir ką galėjo veikė būda
ma sveika.

Vilnietis

Susirinko Teatru Darbininkai

Liepos 22 d., Stevens vieš
butyje prasidėjo teatrų darbi
ninkų unijos — Alliance of 
Theatrical Stage Employees 
and Motion Picture Operators 
(AFL) — pusmetinė konven
cija. Suvažiavo virš 1,000 de
legatų atstovaudami apie 55,- 
000 narių.

Pirmą sesiją atidarius, kal
bėjo gubernatorius Green, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green, Illi
nois valstijos Darbo Federac. 
prezidentas Reuben (G. Soder- 
strom ir William Lee, laikinas 
Chicagos Darbo Federacijos 
prezidentas.

Salaveičikienė Sunkiai Serga
Jau penkios savaitės serga 

d-gė Salaveičikienė, Bridge
port Moterų Kliubo narė, 
veikli moteriškė kitose orga
nizacijose ir uoli rėmėja viso 
pažangaus lietuvių judėjimo.

Jos liga, rodos, aiškiai ne
nustatyta, bet ji sunki. Mote
riškė gerokai patinus. Gydyto
jai ją padėjo ant dietos.

Salaveičikų dujdė Anelė 
(Alice) irgi tik sugrįžus iš li
goninės, turėjus operaciją, bet 
ji gerokai prisideda prie mo
tinos prižiūrėjimo. Jaunesnio
ji duktė Birutė taipgi pagelbi 
motinos prižiūrėjimui.

B. Salaveičikas dėl to gali 
tęsti savo darbą, bet jam ir
gi gerokai sunku.

Salaveičikienė, kaip veikli 
moteriškė, turi daug lankyto
jų. Visi ją pažįstantieji apgai
lestauja, kad ji taip ligos var

U A W Unija Organizuoja.
Boikotą Kovai Prieš 

Aukštas Kainas.
UAW unijos masiniame mi

tinge, Cicero Stadiume, sekma
dienį, šios unijos prezidentas 
Walter Reuther pareiškė, jog 
unija organizuoja pirkėjų strei
kus, ar boikotą prieš aukštas 
kainas. Taipgi unija išnaujo 
reikalaus algų pakėlimo, nes Į 
dabartinės algos toli atsilikę 
nuo dabartinių kainų.

Reuther sako, kad visoj šaly 
kils banga streikų, jei kainos 
nebus sulaikytos.

Buvo susirinkę apie 1,500 
UAW' narių. Tokie mitingai lai
komi po visą šalį. 800,000 UAW 
narių subruzdo veikti prieš 
aukštas kainas.

Reuther sakė, kad unijos tik
slas sukurti komitetus kiekvie
name Amerikos mieste ne vien 
iš savo unijos, bet iš visų unijų 
ir visokių organizacijų, įtrau
kiant ir religines organizacijas.

Jisai sako, kad Kongresas 
veikia prieš žmonių reikalus; 
viską daro naudai mažos gru
pės žmonių, spekuliantų ir tur
čių. Darbo žmonės turi budėti. 
Reikia priversti pravedimą 
kainų kontrolės, kitaip gręsia 
infliacija. Būtinai reikės algas 
kelti. Fabrikantai tam priešin
sis ir kils visoj šaly streikų 
bangos.

Kiti Mitingai.
Canaan baptistų bažnyčioje, 

20 East 45th St., laikytas mi
tingas, kuriame kalbėjo Ameri
kos Legiono, CIO ir Nacionalio 
Negrų Kongreso nariai. Priim
ta protestas prieš aukštas kai
nas, pasisakyta už kainų kon
trolę.

Kitas mitingas atlaikytas 
Lincoln Parke, prie Waveland 
Ave.

Mėsos darbininkų unija skel
bia, kad mėsos kasdien vis dau
gėja. Vis daugiau gyvulių at-

Iš LDS 2-ros Apskrities 
Posėdžio

Ketvirtadienį, liepos 18 d., 
įvyko Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 2-ros Apskrities 
Komiteto posėdis. Posėdyje 
dalyvavo ne visi Apskrities 
nariai. Tai negeistinas elge
sys.

Valdyba raportavo, kad 
pereitą mėnesį turėjo du po
sėdžiu; vienas jų buvo su
šauktas bendrai su LDS 7-to- 
jo Seimo delegatais ir kuopų 
valdybomis. Suaugusiųjų kuo
pos prastai ' reprezentuotos, 
bet jaunimo kuopų delegatai 
atsilankė veik visi. Suaugusių
jų kuopų delegatų elgesys 
daugiau negu peiktinas; taip 
pat kuopų valdybų. Nejaugi 
jos mano, kad jos išvystys 
veikimą sėdint namuose?

Posėdyje apkalbėtas naujų 
kuopų organizavimo klausi
mas. Pranešta, kad Ciceroje 
jaunimo kuopa jau susiorga
nizavo. Taipgi susiorganizavo 
nauja kuopa South Bend, Tnd. 
Roselande jaunimo kuop. su
organizavimas dar nebaigtas. 
Taip pat pranešta, kad Sa
kalai rūpinasi suorganizavimu 
naujos LDS kuopos Justice, 
Ill.

Plačiai diskusuota Įsigiji
mas Chicagoje LDS svetainės 
arba kliubo. Nutarta raginti 
to reikalo komitetą, kad jis 
sušauktų tuo reikalu susirin
kimą liepos 29 d., Vilnies sve
tainėje.

Iš jaunimo veiklos praneš
ta, kad jaunimas smarkiai 
spartina savo veiklą LDS la
bui.

Posėdis užsibaigė gerame 
ūpe ir pasiryžime daugiau 
dirbti visais atvejais dėl au
ginimo LDS.

Sekrt. J. S.

Chicago. — Per keturias 
savaites nuo nanaikinimo 
OPA. mėsiniu iaučiu kaina 
pakilo nuo 27 iki 47 nuoš., 
o kiaulių 40 nuoš.

Frankfort, Vokietija. — 
Net dviejose vietose išvie- 
tinti žydai buvę sukėlė riau
šes ir Amerikos armija tu
rėjus jas numalšinti. Septy
ni “riaušininkai” esą sužei
sti.

PHILADELPHIA, PA.
' Visi; Laukiamas Didysis

PIKNIKAS
PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVES
Rengia Phila. ir apylinkes pažangiosios lietuvių organizacijos.

Įvyks Sekmadienį
(Prieš LABOR DAY Šventę)

Rugsėjo I September
19 4 6

Labai patogioje vietoje

CRESCENT PICNIC GROUNDS
PUIKI SALE 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 GeRIMŲ

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kalbės ROJUS MIZARA, Laisvės Redaktorius

Nepraleiskite puikios progos, atsilankykite, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienraštį
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VAIVORYKŠTE ZZ
Parašė VANDA VASILEVSKA ★ ★ ★ Vertė IR. POVILAVIČIŪTĖ

Pittsburgh, Pa.

(Tąsa)
Saša atsikėlė ir, nenuleisdamas akių 

nuo kareivio, išėjo į priemenę. Pajuto 
po kojomis—brolio kapas, žemėje guli 
negyvas Mišką. Kareivis atidžiai sekė 
berniuko judesius. Saša atidarė tvarto 
duris ir didžiu mostu parodė, kad ten 
nieko nėra. Ir iš kur turėjo būti—juk 
išvarė Žalmargę pirmą dieną, kai tik at
ėjo, iš karto ją paskerdė prie komen
dantūros.

Kareivis dairėsi po tuščią tvartą, kur 
ant žemės gulėjo truputį šiaudų ir mėšlo, 
kur dar kvepėjo tvarto kvapas, bet buvo 
tuščia prie apšalusio lovio. Taip, jis 
suprato, kad čia negalima gauti pieno.

Tuo tarpu troboje pradėjo žliumbti 
Zina. Mamos nebuvo, Saška išėjo su 
vokiečiu į tvartą. Jai pritarė Nina, vi
suomet pasiruošusi verkti.

Kareivis vėl atėjo į trobą ir su be
prasmiška šypsena žiūrėjo į vaikus.

—Neverk, — pasakė vokiškai, rody
damas pajuodusius, sugedusius dantis. 
Zina pravirko dar garsiau. Vokietis pa
ėmė šautuvą ir ėmė taikyti. Saška, 
kaip žvėris, vienu šuoliu puolė pirmyn, 
uždengdamas savimi sesutę. Plačiai' iš
skėtė rankas ir įbedė žvilgsnį tiesiog į 
paraudusias, nesveikas akis, žiūrinčias 
iš po pilotės, besilaikančios ant skudurų.

—Ho, ho!—nusijuokė kareivis ir šau
tuvo vamzdį perkėlė į mažąją Niną. Ni
na nesuprato, kas vyksta, bet liovėsi rė
kusi ir plačiai pravertomis, apvaliomis 
akimis žiūrėjo į svetimą žmogų, žiūrėjo 
į vokietį. Tai, kad jis vokietis, suprato 
ir ji.

— Nušausiu, — pasakė vokietis.
žodžio nesuprato, bet gi suprato, kad 

jame slypi kažkas baisaus. Zina nutilo. 
Saška įtemptu žvilgsniu sekė juodą 
vamzdžio angą. Juoda vamzdžio anga 
ėjo neaukštai, taikėsi tai į vieną, tai į ki
tą galvutę. Tuo pat metu Saškai atėjo 
į galvą: šokti, pačiupti šautuvą... Bet 
kaip reikia šaudyti iš šautuvo? Kas bus 
paskui, kai užmuš vokietį, o visų pirma, 
ar pajėgs išplėšti iš rankų šautuvą?

Vokietis šypsojos, rodė pagedusius 
dantis. Jam patiko tas žaidimas, bai
mė vaikų akyse, išbalę veideliai, įtempi
mas vyriausiojo veide.

—Nušausiu, — pakartojo ir garsiai 
nusijuokė. Saška ėmė suprasti, kad ka
reivis žaidžia, žaidžia jais, kaip katė 
pele, kai ją paima minkštomis, kaip ak
somas, letenėlėmis, leidžia atsikvėpti, 
nueiti du žingsnius, o paskui staiga pri
traukia nagais į save, alsuoja prikišusi 
snukį prie pat pagautos pelės ir vėl pa
leidžia, ir stebi primerkusi akis.

Taip, kareivis aiškiai žaidė. Tiktai 
kuo turėjo pasibaigti šis žaidimas? O 
mamos nebuvo, ir nebuvo. Juoda vamz
džio anga klaidžiojo tai aukščiau, tai že
miau. Saška panoro, kad jau iššautų, 
kad jau pagaliau viskas pasibaigtų. Jis 
apskaičiavo, kad pirmiausia turi nušauti 
jį, vyriausiąjį. Ir įtemptai žiūrėjo į 
vamzdžio angą. Tegu jau iššauna, tegu 
jau pasibaigia.

Kareiviui pagaliau jau nusibodo žaidi
mas, dar kartą nusijuokė, užsimetė šau
tuvą ant peties ir išėjo, nežiūrėdamas į 
mažųjų būrelį. Vaikai sėdėjo nejudėda
mi ir žiūrėjo į duris. Saša laukė —gal 
anas tyko už slenksčio, gal būt, tik lau
kia, o jei kuris nors iš jų prabils, atida
rys duris ir iššaus?

Ir dabar visi pratrūko. Zina baubė 
laukiniu balsu, plūdo ašaromis Nina. 
Verkė Oska ir Sonia. Tik vienas Saška 
stovėjo tylėdamas.

—Kas atsitiko?—Kas atsitiko? — iš
sigando Maliukienė.

—Nieko, vokietis čia buvo, — pasakė 
Saša.

—Vokietis? Ko norėjo?
—Nieko, pieno norėjo.
—Ir ką?
—Parodžiau jam, kad karvės nėra.
—Ir išėjo?

. —Ogi išėjo.
— Tai ko gi visi dabar bliaunate?—su

pyko Maliukienė.—Išėjo, ir gerai. Mu
šė jus, ar ką?

—Ne/ jis mūsų nemušė, — niūriai pa
sakė Saška, ir nuraminta Maliukienė nu
kratė priemenėje sniegą nuo skaros, ne
norėdama nešti į trobą vandens.

—Tai pūga, jokiu būdu nenori nu
rimti ...

—O aš eisiu laukan... Vis troboj ir 
troboj.

—Sėdėk, kol tavęs nekliudo.
Iš lauko atklydo tolimas, nuslopintas 

riksmas.
—Kas ten?
—Nieko... Olena gimdo,—susiraukė 

Maliukienė.
Vaikai klausėsi. Slopinamas, ilgas 

riksmas sklido iš uždarytos daržinės. 
Riksmas kilo, krito, tilo, kad vėl pasi
girstų nauja kylančia jėga.

IV
Tai buvo troba už vokiečių komendan

tūros, keturios sienos ir grindys. Ka
daise čia stovėjo spintos, viena bibliote
kos spinta, kitoje kaimo tarybos ir ko
lektyvinio ūkio knygos ir dokumentai.

Seno namo sienos buvo pastatytos iš 
stiprių, galingų sienojų. Langą vokie
čiai užkalė lentomis, ir troboje buvo 
tamsu, tiktai pro durų plyšius buvo ma
tyti siauras lempos šviesos ruožas iš 
gretimo kambario, kurį buvo užėmusi 
vokiečių sargyba.

Penki žmonės įėjo čia. Išgirdo žvan
gėjimą spynoje — vieną, antrą kartą, ir 
viskas nurimo tamsoje, aptvertoje ketu
riomis sienomis. Nebuvo nei suolų, nei 
kėdžių. Iš lėto akys apsiprato su tam
sa. Susėdo ant grindų paliai sieną. 
Grochačas pasidėjo po galva kumštį, iš
sitiesė, ir po valandėlės pasigirdo jo 
ritmingas alsavimas. Miegojo.

Bet kiti negalėjo miegoti. Olga Pa- 
lančiukaitė prisiglaudė prie čečiorienės. 
Ji bijojo tos trobos, bijojo tamsos, bijojo 
šviesos už durų. Bijojo to, kas bus. Če- 
čioricnė paėmė ją už rankos, ir taip sė
dėjo greta viena prie kitos.

Bet Melanija nesispaudė arčiau prie 
žmonių. Ji atsisėdo apglėbusi rankomis 
kelius, kitame kampe, atsirėmė nuga
ra į sieną ir plačiai atvertomis akimis 
žiūrėjo į tamsą. Ji negalvojo apie tai, 
apie ką galvojo tos abi. Ji klausėsi. 
Įtempusi žvilgsnį, nejudėdama, sulaiky
dama kvapą krūtinėje, ji klausėsi. Ji 
negaudė garsų silpnai sklindančių iš gre
timo kambario. Ji nesistengė išgirsti, 
ar neatsiliepia kas nors už sienos, kaime. 
Suraukusi antakius įtemptai klausėsi 
balso savo įsčioje. Tai jau buvo savai
tė—ne, daugiau dešimt dienų. Ir nie
ko... Ji galvojo, atkakliai, užsispyrusi 
vieną mažytę, mintį: Taip ar ne? Taip 
ar ne?

Smilkiniuose garsiai tviksėjo kraujas. 
Plakė širdis. Moteriai atrodė, kad girdi 
kraujo ūžimą gyslose. Plaukia, eina, 
liejasi į kojas, į rankas. Sruvena kūno 
keliais. Tviska kaip mažas plaktukas 
rankos rieše. Kaip sužinoti—kaip pa
galiau įsitikinti?

Dar kartą suskaičiavo. Dieną po die
nos. Gal ji pagaliau suklydo? Ne, at
kakliai išeidavo dešimt dienų. Ir juk 
buvo priežastis—buvo priežastis.

Dešimt dienų. Mintis nenorėjo susto
ti, ėjo toliau, skaičiavo dieną po dienos, 
iki pat tos dienos, kuri sulaužė gyveni
mą į dvi dalis. Mintis įsikabino plėšriais 
nagais į tą dieną. Melanija pajuto fi
zinį skausmą, nepakeliamą kančią. Su
gniaužė kumštis, kad net nagai įsmigo į 
delną, surietė kojas, susigūžė. Nepake
liama kančia pervėrė iki kaulų smegenų. 
Jai atrodė, kad nebeišlaikys, kad pradės 
šaukti laukiniu, žvėries balsu. Kaip tik 
taip ir norėjosi šaukt—veriamai kaukti, 
visa gerkle, plaukus rauti nuo galvos, 
springti riks mu, paskandinti tame 
šauksme viską, ir aną dieną, ir tą de
šimtį dienų, kurios praėjo nuolatos be
skaičiuojant, iš naujo, iš naujo apskai
čiavimą tikrinant, kuris išeidavo vis tas 
pat.

Kūnas raitėsi skausme. Jai atrodė, 
kad nebeišlaikys^ kad mirs. Bet nemi
rė, mirtis nėjo, ne taip lengva buvo mir
ti — reikėjo sėdėti tamsoje, klausytis 
žmonių alsavimų ir atsiminti, be ma
žiausios pertraukėlės atsiminti, kad ji 
yra prakeikta, raupsuotoji, kad amžių 
amžiams išėjo iš žmonių tarpo, iš kai
mo, iš visko, kas iki šiol sudarė gyveni
mą. Ir kodėl? Kodėl taip? Ir kodėl ji 
viena i viso kaimo? Kodėl būten ji vie
na?

Prieš akis stovėjo ne tamsa, tiktai trys 
veidai — šlykštūs, pasilenkę ties ja vei
dai. Pasiliko visiems laikams, kaip foto
grafijos klišėj. Stovėjo prieš akis, nie
kas jų negalėjo išdildyti iš atminties, 
niekas negalėjo ištrinti aiškaus vaizdo.

Visokios Žinios
Liepos 14 d. įvyko mėnesi

nis LDS 160 kp. narių susi
rinkimas. Pirm. K. Kairis ati
darė susirinkimą, o skrt. P. 
Aglinskas peršaukė viršinin
kus. Pasirodo, kad nepribuvo 
du namo direktoriai.

Delegatė Karsokienė patei
kė iš atsibuvusio LDS seimo 
Bostone savo raportą. Sakė, 
kad seimas buvo labai tvar
kus, daug delegatų, nemažai 
jaunimo; jokių vaidų bei su
sikirtimų nebuvo, kaip esti 
kitų Susivienijimų seimuose. 
Raportas buvo priimtas ran
kų plojimu.

Po to D. P. Lekavičius ra
portavo iš buvusio Demokra
tinių Amerikos Lietuvių Cent
ro narių suvažiavimo, įvyku
sio 'liepos 7 d. Brooklyne. Ir 
jo raportas priimtas vienbal
siai.

Susirinkime dalyvavo daug 
narių ir jie. pasimokėjo mėne
sines mokestis. Susirinkimas 
baigėsi 5 v. p. p. .

Liepos 21 d. nuvažiavau į 
Pittsburgh o komunistų su
ruoštą pikniką naudai angliš
ko dienraščio Daily Workerio. 
žmonių buvo tūkstančiai. Vi
sur apsėdę aplink stalus, Val
go, geria. Buvo leistas išlai- 
mėjimui automobilis. Parda
vinėta literatūra ir maršalo 
Tito atvaizdai. Piknike lietu
vių buvo apie pora tuzinų.

Vakare buvo programa. 
Kalbėjo Daily Workerio at
stovas ir jis pasakė gerą pra
kalba, v

Liepos 20 d. pasiuntėme L. 
Pagalb. Teik. Komitetui Broo
klyne 10 baksų drapanų ir 
čeverykų, iš North Sides su
rinktų bei suaukotų šių asme
nų : Kausevičienės, Bogužie- 
nės, Mažeikienės, Slūgini ulės, 
Vielienės, Mauragicnės, Ant. 
Grigaičio, Mikeskos, A. Simo
naičio, P. Ragauckų ir svetim
taučių kaimynų, taipgi A. 
Kaspučio, Lekavičienės, Lu
bienės, ir kt. Sudėta gražių 
dresių, apie tuzinas rašomųjų 
plunksnų, ir kt. daiktų. Viskas 
pasiųsta į Brook lyną.

Dėkojame rinkėjams ir au
kotojams.

Praeitą savaitę išvežė į 
Maywin ligoninę seną lietuvę, 
Stanienę, nes ji buvo pradėju
si prastai mąstyti; pradėjo 
gatvėje lazda mušti kitą mo
tor j.

P. Miceikį išvežė į ligoninę 
dėl perdaug vartojimo svaiga
lų, nuo ko pradėjo sirgti.

Sužinojau, kad tapo sužeis
tas Juozas Skulevičia (iš Co
verdale), — išlaužti šonkau

liai. Guli šv. Juozapo ligoni
nėje. Skulevičia pirmiąu čia 
buvo garsus dainininkas, te- 

,noras, bet jau keli metai, kai 
niekur nepasirodė.

Prieš virš dvi savaites Pitts- 
burghe katalikų vyskupas 
Boyle minėjo savo 50 m. ku
nigavimo jubiliejų. Dalyvavo 
250 kunigų ir 2 vyskupai. Į- 
vyko didžiulis bankietas Wil
liam Penn viešbuty.].

Vyskupas Boyle gimė 
Johnstown, Pa., airių šeimoj. 
Jis dabar turi 70 m. amžiaus. 
Kadaise jis klebonavo Wil- 
merdinge ir Homesteade, kur 
gyveno nemažai lietuvių, o 
lietuviškų kunigų ten tuomet 
nebuvo, žmonės sako, kad jis 
buvo neblogas kunigas.

Dabar pas šį vyskupą rašti
ninku dirba lietuvis Jonas 
Ambrazaitis.

D. P. Lekavičius.

Binghamton, N. Y.
Čionai svečiuojasi draugė 

Vaičaitienė, iš N. J. valstijos, 
Seno Vinco kaiminka. S. Vin
cas parašė įdomią apysaką 
“Vincas Torbelė”, spausdina
mą Vilnyj. D-gė Vaičaitienė 
svečiavosi pas savo seserį, 
Mrs. Bilbokienę, gyv. Forest 
City, Pa. Sako, viskas ten bū
tų buvę gerai, jei būčiau ga
lėjusi dienraštį Laisvę pasi
skaityti. Bet‘tos laimės netu
rėjo, nes seselė nėra Laisvės 
prenumeratorė. Patariu d-gei 
Vaičaitienei užsakyti jai Lais
vę dovanų.

Mes, kurie Laisvę skaitome 
kasdieną, kai tenka kur nu
važiuoti pas tokius žmones, 
kur negalima dienraščio Lais
vės ar Vilnies gauti, tai jau
čiame didelius nuostolius ir 
nuobodumą, ]yg būtume ats
kirti nuo pasaulio. Tokiems 
reikia bandyti užsakyti Lais
vę.

M)1, ir Mrs. Saba, iš St. Pe- 
tersburgh, Floridos valstijos, 
svečiuojasi pas savuosius: 
dukteris, žentus, sūnus, mar
čias ir kt. Mrs. Saba, buvusi 
Noreikienė, dabar apsigyveno 
paminėto.]' valstijoj. Sakosi su
einanti draugus Simanauskus 
iš Clevelando, t. y. Dr. ir Mrs. 
Si mans. ■ $ 5

Linksma visus svečius ir 
viešnias matyti.

J. K. Navalinskienė. 
i ------------------------

Londonas. — Čionai buvo 
sustojęs Kanados premje
ras King ir pareiškė, kad 
jis pasitiki Paryžiaus tai
kos konferencija. Jinai tu
rėsianti pasisekti.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Seattle, Wash.
Liep. 7 d. sumanėm aplanky

ti Portland, Ore. ir Oregon 
City, Ore., draugus. Tą dieną 
buvo surengtas bendras pik
nikas Portlando ir Oregon Ci
ty kuopų, pas draugus Vis
kius ant ūkio. e

Pasiekėm pikniką apie 3 
vai. po pietų. Draugai darbuo
jasi : vieni dirba už baro, par
davinėja gėrimus, kiti parda
vinėja užkandžius, o kiti par
davinėja tikietukus išlaimėji- 
mui. Visi darbuojasi, kad tik 
padarius centą kitą dėl ap
švietus, nes Portlando ir Ore
gon City draugai vis pasiro
do su didelėm aukom.

žmonių, spėju, buvo apie 2 
šimtai ir komitetai sakė, kad 
pelno atliks apie $175.

Apie visą pikniką nerašysiu, 
— tai priklauso vietiniam 
draugam, bet tik tiek turiu 
paminėti, kad buvo svečių iš 
toli ir arti.

Pirmiausiai, teko susipažin
ti su draugais Babičiais iš Los 
Angeles; tai yra malonūs 
draugai; taipgi buvo draugai 
Valaičiai su dukrele iš Los 
Angeles ir draugai Areminai, 
taipgi iš Los Angeles. Draugė 
Valaitienė yra Los Angeles 
Lietuvių Choro vedėja, jie sve
čiuojasi pas drg. Ulskius, o 
draugai Babičiai — pas Ya- 
selskius; draugai Areminai 
pas Marcinkus. Tai visi turi 
svečių.

Taipgi dar vienas svečias 
buvo net iš Boston, Mass.— 
draugės Ulskienės brolis, bet 
neteko sužinoti jo vardo. Iš 
Seattlės buvo 3: T. Ulskis ir 
mudu su žmona. Mes apsisto
jom pas draugus Murphius.

Ant rytojaus draugai Mur- 
phiai nuvežė pas draugus Ja-

zelskius, tenai turėjome pro
gą pasikalbėti su draugais 
Babičiais apie saulėtą Califor- 
niją ir ten veikiančius lietu
vius.

Los Angbles draugai gražiai 
darbuojasi; jie turi gerų dai
nininkų ir gerų veikėjų.

Pirmadienio vakarą pas 
draugus Murphius atvažiavo 
Babičiai, Stuporai, A. Bru
ch as ir viešnia iš Chicagos, 
Bruchiūtė, kuri atvažiavo pas 
dėdę atostogų dviem savaitėm.

Praleidom gražiai laiką, pa
sikalbėjom gražiai. Mes esam 
patenkinti, kad tiek naujų 
draugų susipažinom, apie ku
riuos daug esame skaitę laik
raščiuose. Labai esam dėkingi 
visiems draugams, pas kuriuos 
svečiavomės. Labai atsiprašo
me tų, kurių negalėjom ap
lankyti, iš priežasties trumpo 
laiko.

Jūsų malonus draugišku-' 
mas pasiliks ilgai mūsų minty
se.

M. Baltrušaitis.

Istanbul. — Turkijos val
džia, laimėjus rinkimus, jau 
uždarė du liberališku opozi
cijos laikraščiu.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmallavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5041

X

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.
JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8542

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

CHARLES J. ROMAN
’ (RAMANAUSKAS)

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patama- 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

Laidotuvių 
Direktorius
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Meškio "Vargai” i D

(Iš kelionės bloknoto)
KAUNAS.— Pora arklių 

smagiai nešė mus kaimo 
vieškeliu. Aplink kelią, 
kiek akim gali užmesti, so
dybų stogai, grupės medžių 
išdidžių ir susimąsčiusių. O 
baltutės snaigės tik krinta, 
tik krinta. Jau greit pa
vasaris, bet visa žemė, kaip 
jaunamartė, nuometu puo
šiasi.

Sniegu, lyg lapė, čiuožia 
rogės. Vienur jos prašoks- 
ta, kitur pasikreipia. Kelio 
jokio nematyti.

— Arkliai patys suras — 
sako Meškys. O jo akys šel
miškai šypsosi. Pro snai
gių maišatį matau jo zuiki
nę kepurę ir didelius ap
snigtus ūsus.

Meškį aš pažinojau iš se
niau, kol jis dar gyveno 
Kunigiškiuose. Tada jis 
buvo žvejys, su gausiausia 
šeimyna visam valgume. 
Vaikai jam dygo kaip pu
pos. “Dievas davė burne
lių — duos ir duonelės” — 
juokdavęsi Meškys. Bet de
ja “duonelės” nebuvo tiek, 
kiek vaikų. Teko skursti.

O dabar. Dabar Meškys 
suka botagą ir veja zova
da gražius juodbėrius ark
lius.

Užkalbinu Meškį, klausiu 
kaip gyvena.

— Blogai — atsako jis,— 
rūpesčių daug visokių, bė
dų daug. — Ir lūpų kampe
liuose vos pastebimai nus
lenka šelmiška šypsena.

— Kodėl? Juk tu gavai 
žemės su visu inventoriu
mi, su namais.

Meškio veidas rimtas. 
Jis, lyg didžiausių rūpesčių 
slegiamas, tylomis botko
čiu‘krapšto..bato galą.

Bet manęs neapgausi. Aš 
žinau, kada Meškys liūdi ii 
kada d ž i augiasi. Kada 
Meškys gyveno skurde ii 
vaikščiojo apskuręs, kaimy
nai sakydavo, jog kiekvie
nas jo drabužių lopas, kaip 
šuns liežuvis — tik loti ir 
šposus išdarinėti. Tad ir 
dabar laukiu, ką toliau pa
sakys Meškys.

— Kaip čia tau pasakyti, 
—parai tęs ūsus porina jis. 
—Sugadinot gyvenimą, rū
pesčiais galvą apsukote. 
Štai kokia bėda!

Po valandėlės vėl prade
da.

— Visai pasikeitė gyve
nimas. Taip sakant, iš pa
grindų “sugadintas.” Nuo 
pat mažo vaiko, kiek atsi
menu, gyvenome kaime Ku
nigiškiuose. Turėjome sa
vo trobelę šiaudiniu stogu, 
dviem langais. Toje trobe
lėje viename gale laikėme 
porą kiaulių, kitame gi pa
tys gyvenome. Iš lentų su
kaldavau narus, močia pa
siūdavo vieną didelį čiuži
nį, visi suguldavome, už
siklodavome tais pačiais 
drabužiais ir miegodavome. 
Šaltomis žiemos dienomis į

0 namie gyvenimo 
yra tik pragaras, 
pažiūri — vis var- 
skurdas. Vaiku iš-

tą savo kambarį priimda
vome gyventi ir paršiukus. 
Negi šaldysi gyvulius? O 
antra — pačiam tos trobos 
tiek ir tereikėdavo. Grįžti 
iš jūros permirkęs kaip 
žiurkė, sušalęs. Kokiam 
spekuliantui nubruki žu
vį, ir eina į miestelį pas 
“bobą.” Gerai, jei pati dalį 
pinigų atima, šiaip per va- 

’ karą visus prašvilptumei. 
Manai dėl to, kad taip deg
tinės norėtumei?— Meškys 
pažiūri į mane rudomis 
triušio akimis. — Ne tai. 
Geri todėl, kad gyvenimo 
trokšti, 
nėra — 
Kur tik 
gas, vis
tisą krūva, tie patys basi, 

1 apiplyšę, — lenda į akis ir 
duonos prašo. O kai išge
ri ir vos kojas vilkdamas 
grįžti į namus—nieko ne- 
matai, n i e ko nebegirdi. 
Taip pat nesvarbu, ar lovo
je miegi, ar kiaulių migy
je. Porą valandų numigęs, 
su saule vėl keliesi ir vėl jū
ron. Nežvejosi — nebus 
nei duonos, nei iš ko gerti. 
O kai vienas po kito vaikai 
suskato mokyklon eiti, ma
niau mano plaukai nuo gal
vos nuslinks. Pradėjo vie
nas, antras, trečias, bet aš 
nebeišlaikiau. Nutraukiau 
jiems mokslą ir išsiunčiau 
pas buožę kiaulių ganyti. 
Žinoma, gaila man buvo 
vaikų, labai gaila, bet aš 
nieko kito negalėjau...

— Na, štai ir privažiavo- 
Matai, kokie mano na- 

Kaip dvaras. Che, 
che...e — juokiasi

pasau. Žuvį ant anglies 
kepdavome. Taigi gyveno
me be rūpesčių, nekvaršin
dami sau galvos visokiais 
reikalais. Ir toks buvo ma
no ir mano tėvų tėvų gyve
nimėlis.

— O dabar prašom. Pa
žiūrėkit mūsų butą, — pa
prašė Juozas Meškys.

—Matai. Štai gavau 15 
ha žemės ir šituos namus— 
parodė ranka į kiemą. Pa
tekau kaip į palocius. Kam
bariai su daugybe langų, 
durų, su asla. Narų nepa
statysi — reikia lovų. Ge
rai, įsitaisiau lovas. Reik 
visais būdais rūpintis. Štai 
plyta turi keturias skyles. 
Vėl bėda. Rūpinausi puo
dais. tuščias.

grįžęs 
ant lo- 
drabu-

Vakare iš jūros 
mėgdavau pakristi 
vos su tais pačiais 
žiais. O dabar nei 
su batais ir drabužiais.’Lo
va dukters rankomis gra
žiai sutvarkyta, visur balta, 
švaru. Seniau spiaudyda- 
vaus kur papuolė, o dabar 
eik į kertę, kur tavęs laukia 
tam tyčia padėta spiaudyk- 
lė. Seniau kiaulės buvo čia 
pat už sienos. Dabar no
rint pašerti, reikia vaikš
čioti laukan. O kiemas di
delis, tvartai toli.

Seniau prie 2-jų ha že
mės man užteko vieno kui
no ir ožkos. Dabar to ma- 

Reikia 
bėdos,

valdyti, negu plunksna 
braižyti. Todėl miklinu 
naktimis ranką, sūnui, 
penktos klasės gimnazistui, 
padedant... Ar tai ne var
gas, ar tai ne bėdos ?...

—Štai ką daro išėjimas iš 
kiaulidės, sugriovimas na
rų — lengvai nusišypsojo 
senis Meškys. — O bepigu 
buvo išgerti ir numigti ant 
narų.

—Deja, brolyti, nebe lai
kas miegoti. Šito gyvenimo 
nebesukiši landynėn, šitų 
žmonių nebeguldysi ant na
rų.

—Niekuomet, jokiu budu. 
Tuo jau nei vienas nebesu
tiktų, — pasakė Meškys ir 
ištiesė savo kietą delną.

Aš pažvelgiau į jo akis, 
jis į mano ir abu nusišyp
sojom.

Ignas Ve j finas

Waterbury, Conn.
“. . . ir prašalink kainų kontrolę nuo 

dabar ir per amžių amžius, Amen.”
mūsų žemės

Philadelphia, Pa.
- Širdinga Padėka

Dėkoju draugėms ir drau
gams, kurie mane lankė ligo
je (ligoninėje ir namie) ypa- 
tiškai ir per laiškus surami
no: dd. Bakšiam ir Šimkienei, 
lankusiem daug kartų; V. 
Vaičiūliam, A. Plaraitienei, 
D. Bušinskam, A. J. Zeidat, 
Pleščiauskam, P. A. Bak- 
sham, J. P. Grigam, A. Braš- 
kienei, Mr. ir Mrs. Kealray, 
Mr. ir Mrs. Austin, Mrs. Ju- 
binsky, Miss Holhard, Mrs. 
Hornback, ypatingai žentui ir 
dukterei, kurie daugiausiai 
patarnavo.

Jūsų draugiškas prijauti
mas man pasiliks atmintyje 
ant visados.

B. Navalinskienė.

Įvairios Žinios

me. 
mai. 
che, 
Meškys.

Susėdome troboje už sta
lo. Kambarys šviesus, erd
vus, gražiai apstatytas.

Nusimetęs kailinius, Meš
kys- atsipučia plačiai visa 
krūtine ir tęsia toliau.

— Ponai buvo gudriai su
galvoję, padarydami mūsų 
gyvenimą p rastesnį už 
kiaulės. Jie norėjo, kad 
mes niekuo nesiinteresuo- 
tume, nesiįdomautume, o 
gyventume šia diena, todėl 
pristeigė karčiamų. Išmo
kome gerti ir to pilnai pa
kako. Mums nerūpėjo išei
giniai drabužiai, nes kar- 
čiamon nueiti užtekdavo tu 
pačių. Dirbi, išgeri, paval
gai, išmiegi — štai ir vis
kas. Patys niekur nėjome 
ir pas save nieko nekvietė- 
me. 0 jei nesusitinki žmo
gus su žmogumi, nekalbi, 
tai ir negalvoji. Išmokome 
gyventi, kaip kiaulės ir rū
pesčių neturėjome. Nedaug 
mums tereikėdavo. Valgyti 
pati rytmetį išverda ir už
tenka visai dienai. Aš iš
plaukiu žvejoti, ji su vai
kais eina pas ponus dirbti. 
O kai neverdi, nekepi —ne
reikia ir tų indų. Turėjo
me vieną didelį katilą, to 
užteko. .Virdami bulves 
kiaulėms, išsivirdavome ir

rūpesčiai. Arti- 
15 ha užsėti — 
Terbos grūdų

Reikia visur

Vėl 
naši 
ne 
nebeužteks, 
bėginėti ieškoti sėklos, rū
pintis, nes ką pasėsiu—tą 
turėsiu.

— O kaip vaikai,—klau
siu. — Padeda? Gal moky
tis eina?

Meškys pažiūri į mane 
blizgančiomis akimis.

— Ar vaikai? Taigi, mo
kosi, mokosi... — paskui, 
kiek patraukęs pypkę, pri
duria. — Daug ko jie mo
kosi. Aš ir Stanislęvo, sa
vo tikrojo vaiko, nebepažįs
tu. Rodos anksčiau buvo 
paprastu žemės kurmiu, o 
dabar tu jo nebesugaudysi. 
Minutę čia, minutę ten. Dėl 
jo ir aš ramybės nebeturiu. 
Man, amžių atgyvenusiam 
žmogui, liepia skaityti laik
raščius, prineša knygų... 
Sako, net gyvulių naujų 
veislių reikia...

—Gal suksi mano tabo
kos?

Iš Pažangiečių Išvažiavimo

Ir vėl žmonės nevaržomai 
visas progas gali išnaudoti — 
nuvažiuoti kur kam patinka, 
ne taip, kaip neperseniai ka
ro laike kelionėm kelias buvo 
užkirstas. Tai šiuo syk niekas 
žmonių netrukdė atvykti į A- 
LDLD ir LDS apskričių išva
žiavimą, išskyrus lietų, kuris 
per visą mielą dieną grūmojo 
iki svečiai viską suvalgė ir iš
gėrė. Povakarėje, daugumai 
žmonių apleidus daržą, tai 
ir lietus pasileido drėkinti že
me. Rengėjam ir visiems dar
bininkams veikiausiai teko su
šlapti iki viską sutvarkė po 
tokios didokos sueigos.

Nors oras nebuvo prielan
kiausias dėl išvažiavimo 21 d. 
liepos, bet patsai išvažiavimas 
galima sakyti pavykęs. Prie 
palankesnio oro nebūtų buvę 
nei vietos dėl mašinų pasidė- 
jimo. Beje, bridgeportiečiai, 
newbavenieeiai ir hartfordie- 
čiai susiorganizavę busais 
vyko.

Per ilgą laiką neturėta 
dėsnių sueigų, tai
žmonės turėjo gražią 
vėl atnaujinti pažintis, 
matyti, pasikalbėti su 
matytais vienminčiais 
gaiš, delei to ir laikas
taip greitai, kad nejutus iš
girsta žodis per garsiakalbį 
šaukiant žmones pasiklausyti 
dainų ir prakalbų programų.

Pirmiausiai iššauktas vieti
nis Vilijos choras, kuris susi
deda iš labai jaunų ir gero
kai augusių žmonių. Iš Hart
ford Laisvės choras pasidali
nęs Į dvi grupes dainavo. Miš
rus choras sudainavo keletą 
gražių dainelių, ir vyrų gru
pė tikrai vyriškai dainavo. 
Abu chorai dainavo pagirtinai 
gražiai.

Kalbėtojus išgirdome du 
kalbant. Išvydus rengėjams, 
kad jaun. kartos kalbėtojas 
Matas šolomskas randasi 
tarpe dalyvių, nusitarta jį iš
statyti pakalbėti,
rai gražiai nušvietė 
laikus, kuomet šioje 
jo kova už įkūrimą 
tijos ir pagaliaus
skelbta n e p r i k 1 a u s o m y b ė s 
klaracija.

Sunkūs buvo laikai iki 
steigė demokratija, daba
vėl reikalinga vesti kova prieš 
reakciją, kad tą pačią demok
ratiją išlaikyti.

D. M. šolomskas, dienraš. 
Laisvės redaktorius, trumpai, 
bet faktais nurodinėjo, kaip 
turčių klasės prastas gaspado- 
riavimas neveda santvarkos 
pasaulyje, kartu ir mūsų ša
lyje nesutvarkoma darbo 
žmonėms šviesesnis, mielesnis 
gyvenimas, viskas rymo tik 
ant išnaudojimo. Kalbėtojas 
prisiminė apie : Lietuvą ir i jos 
‘patrijotus”, kurie karo laike 
raudonarmiečiam artinantis 

prie Lietuvos sienos nešė ku
dašių į Vokietiją, bijodami 
pakutos už prastus savo dar
belius. ' - ,

Pro program© išdalinta trys 
karo taupos bonsai - dovanos. 
Iš jų po vieną pateko į Bris-

či i-
šioje — 

progą,
pasi- 

seniau 
drau- 

slinko

MONTREAL, CANADA
Smarkiai Ruošiamės Didžia

jam Piknikui

Liepos 16 d. Montrealo lie
tuvių progresyvių organizaci
jų valdybos savo pasitarime 
pareiškė, kad Liaudies Balso 
metinis piknikas, rugpjūčio 
(August) 4, turi būti didžiau
sias lietuvių susibūrimas. Tuo 
reikalu liepos 19 d. įvyko 
Liaudies Balso budavotojų su
sirinkimas dėl aptarimo pikni
ko reikalų. Susirinkime buvo 
išrinktas pikniko komitetas iš 
J. Vilkelio, E. Juškcvičaitės, 
M. Spaičio, *A. Morkevičiaus 
ir K. Kilikevičiaus.

Tad, draugai ir draugės, 
Liaudies Balso rėmėjai ir sim- 
patikai, pasistengkime ne tik 
patys dalyvauti, bet ir pasi
darbuokime, kad Liaudies 
Balso piknikas būtų skaitlin
gas svečiais iš arti ir toli.

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

sinkus nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS 
Tuom vlskuom svečiai pilnai naudojasi 

Prašomo įsitėmyti, kad su mažais vaikais nepriimsime. 
VIEN TIK SUAUGUSIUS.

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

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

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

Tel. Catskill 885F4

—Dėkui, dėkui — nese
niai baigiau.

— Taigi — tęsia toliau 
Meškys. v— Pirma aš žemės 
bijojau. Ponas duodamas 
jos keletą sieksnių, duoda
vo ir vargo didelę naštą. 
Todėl kračiausi įvairiais 
būdais. O dabar, matai, 
net penkioliką paėmiau. 
Kartais pagalvoju, kad ir 
pats kartu su gyvenimu pa- 
gedau. Ir vis tai jūs, jau
nieji, kalti. Jūs mus se
nius, su kiaulėmis kartu 
gyvenusius, norite žmonė
mis padaryti. Che, che che- 
e-e. Pašėlę, pašėlę jūs ... 
Ir kartais* žmogus nei ne
apsižiūri, kai patenki į sro
vę. O ji neša, 
nūs nugriautų.
aš į ją. Kartais juokiuosi 
pats iš savęs.
apylinkės tarybos pirmi
ninku. Prisieina net pra
kalbas išdrožti. O nori kal
bėti — reikia žinoti. Sūnus 
liepia skaityti, duktė sako, 
skaityk ir velka narąo kny
gas. Bet skaitant reikia ir 
pagalvoti. O tiek laiko 
nieko negalvojusiam— sun
ku. Be to, kaip apylinkės 
pirrųininkui tenka šį tą ir 
parašyti. O man daug kar
tų lengviau irklus ar plūgą

Petrulius Aplankė Garnys
Liepos 20 d., Liaudies Bal

so skaitytojus Joną ir Genę 
Petrulius aplankė garnys, pa
likdamas jiems sveiką ir gra
žų sūnelį.

Naujagimio tėveliai didžiai 
džiaugiasi tokia garnio dova
na ir laimingai tapę tėvais. 
Kaip praneša iš ligoninės, tai 
mama ir sūnus “doing fine.”

Nuo savęs ir nuo draugų 
linkiu daug sveikatos ir lai
mės.

Musu Atostogos
Lyginant su prieškariniais 

laikais, šiemet daug daugiau 
lietuvių turėjo atostogas. Vie
ni atostogų laiką pralei
do prie pasitaisymo savo na
mų, kiti buvo ar yra išvykę į 
provinciją poilsiui, treti ap
lankė kaimyninę valstybę, 
Jungtines Valstijas. Daugelis

apie karo eigą, jei laike strei
ko rašome apie streiką, tai lai
ke atostogų turėtume rašyti ir 
apie jas, jies tai dienos klau
simas.

Batu Skandalas 
if

Kada šimtai tūkstančių 
žmonių įvairiose šalyse vaikš
čioja basi, tai pora savaičių j 
atgal Montrealo komercinės 
spaudos korespondentai iškė
lė aikštėn, kad mūsų miesto 
sąšlavyne tapo išmesta tūks
tančiai porų nenudėvėtų ba
tų. žinoma, nors išmesti į są
šlavyną, bet jie iš ten greit 
nukeliavo į neturtingųjų na
mus arba atsidūrė batų par
duotuvėse.

Sąryšyj su tuo iškilo skan
dalas. Iš kart buvo apkaltinta 
Kanados armija. Armija, po 
tyrinėjimo, skelbia, kad tai 
privačiai biznieriai juos išme
tę, nes pas juos susidaręs per
teklius, arba radę, kad jų su
tvarkymas rinkai jiems būtų 
perdaug kainavęs.

Bet, kaip ten nebūtų, tokį 
žygį smerkia ne tik žmonišku
mo šalininkai, bet ir net ko
mercinė spauda. Per pastaras 
porą savaičių kasdien didla- 
piai plačiai rašo ir kritikuoja 
valdžią, armijos įstaigas ir 
biznierius, už išmetimą apavų.

Kad batai buvo išmesti, tai 
dar būtų pusė bėdos, nes juos 
neturtingieji susirinktų, bet 
svarba tame, kad prieš išme
timą kas nors laiką ir energi
ją eikvojo begadindami tuos 
batus, nes jie daugumoje rasti 
su supjaustytais šonais.

Reporteris.

Nankingas. — Prezidento 
Trumano atstovas gen. 
Marshall specialiu lėktuvu 
nuskrido i Kulingą tartis 
su Chiang Kai-šeku del civi
linio karo plėtimosi Chini- 
joje.

Jeruzalė. — Anglai su
areštavo 376 žydus ryšyje 
su išsprogdinimu King Da
vid v i e š b u č io. Masiniai 
areštai tebesiaučia visoje 
šalyje. Žydų vadai slapsto
si.

Detroit, Mich. — Auto
mobilistų unija padovanojo 
keturis automobilius su
žeistiems veteranams. Uni
ja žada ir daugiau vetera
nų taip apdovanoti.

Washingtonas. — Pa
skelbtas išradimas, kuris 
apsaugos armijos lakūnus 
nuo fiziškų negalavimų 
100,000 pėdų aukštumoje.

Roma. — Visa Mussoli- 
nio nuosavybė konfiskuota 
ir pavesta valstybei.

Pranešimas
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro praktikos praside
da trečiadienj, liepos 31 d. Visi Cho
ro bariai pribūkite laiku, nes turė
sime išpildyt daugeli programų. — 
Paul Casper. (175-176)

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, Šalt j. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite j 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 L, N. J.

Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.

Matas tik-
apie tuos

clemokra- 
tapo

ji ir kai- 
Patekau ir

Dabar esu

pa- 
de-

įsi-
ir

keliavo* toli ir sutiko daug 
įvairumų. Pasikalbėjimai su 
jais liudija, kad laike atosto
gų įgyti patyrimai apie gyve
nimą įvairiuose Kanados ir 
Jungtinių Valstijų kampuose, 
būtų gerai, kad būtų perduoti 
per spaudą.

Pavyzdžiui, eilė draugų lan
kėsi Jungt. Valstijose. Iš ten 
parsivežė daug įspūdžių. Ko
dėl apie tenykštį lietuvių gy
venimą, jų papročius, uždar
bius, pragyvenimą ir net pra
bangą, neparašyti spaudoje?'
Yra gerų mūsų spaudos ben
dradarbių, kurie ilgoką laiką 
praleidžia puikiuosiuose Lau- 
rentian kalnuose. Iš ten gali
ma parašyti apie mūsų šalies 
gamtos papuoštas vietas, apie 
pasauliniai pagarsėjusius Lau- 
rcntian kalnus.

Tapgi trūksta žinių ir iš ko
vų už atostogas. Jei laike ka
ro daugiausia buvo rašoma

tol, Oakville ir Waterbury.
Na ir taip gražus, sykiu ir na
šus išvažiavimas užsibaigė 
prie puikios šokių muzikos.

, Koresp.

sėdas ir dulkes iš plaukų.

Moterų ir Vyrų Atydai!
Gražūs Natūraliai žvilganti Plaukai kaip Moters taip ir Vyro, 

Padabina Jųjų Gražią Išvaizdą.
Plaukai labai mėgsta visokį su šepetuku šukavimą ir tas yra labai geras 
paakstinimas Odai, pagerina kraujo cirkuliaciją ir taipgi išvalo visas nuo-

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 natūrali gražu
mą, žvilgėjimą, minkštumą, liamiumą 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

pleiskanas. 2. Plaukai pasilieka minkšti kaip Šilkas. 8. Pasilieka ant plaukų 
natūralia 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- 
momije 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 prisiųskite $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. 
45-42—41st Street, Long Island City, N. Y.
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auto veteranams
Jų bendrininkai už

išklausęs minėtų 
kitų žymių visuo- 
reikalavo, kad

Ro
binų 

pateiktų vetera- 
specialius auto.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Raiši Veteranai Išvykoj 
į Washington? Su 

Svarbia Misija
Sekmadienio rytą iš New 

Yorko į Washington, D. C., 
išvažiavo . auto. karavanas, 
vadovaujamas “džypso” su 
Purple Heart veteranų grupe. 
Tai žmonių delegacija, reika
laujanti praradusioms kojas 
veteranams specialių automo- 
trilių, kaip tai nusakoma 
gers biliuje. Pagal tą 
vyriausybė 
nams tuos 
Bet.... ’

Bot reakcininkai Kongrese 
nenori tų 
duoti.
Kongreso sienų taip pat beve
lytų, kad Kongresas išleistų 
po desėtkus tūkstančių dole
rių kiekvienam kariškiui už
mušti sekamame kare, o ne 
kad duotų bekojams praeito 
karo veteranams ratuotas ko
jas — automobilius. Am
erican Veterans Komitetas 
reikalauja vteranams tų ko
jy.
Kaip Jaučiasi Patys Veteranai

Rengėjai tos motorkados į 
Washingtoną, American Vet
erans Committee, sako, kad 
veteranai ir kiti delegacijos 
nariai eis pas kongresmanus 
ir senatorius reikalauti, kad 
jie remtų tą Rogers bilių.

Kaip apie reikalą automo
bilių atsiliepia patys vetera
nai, aprašo Dick Greenspan, 
angliško darbininkų dienraš
čio Daily Workerio kores
pondentas. Štai kelių tų ve
teranų nuomonės:

Broitman, Newyorkietis,
Netekęs dešinės kojos iki 

kelio kovojant 399-toj Pėsti
ninkų Divizijoj, Vokietijoj, 
Ralph Broitman, 21 metų, 
124 W. 101 St., pareiškė pa
sipiktinimą laikraščio Times 
įtalpintu Dr. Howard A. Rusk 
raštu. Tame rašte Rusk nei
gia Rogers bilių ir sako, būk 
gen. Bradley esąs tam biliui 
priešingas. Tas, sako Broit
man, yra netiesiogine ataka 
ant veteranų, yra pastojimu 
kelio pagalbai gauti.

Bekojui vaikštinėti po sub
way stotis ir gatvėse didis 
vargas, sako Broitman.

Monico, Staten Island •
Frank Monico, 23 m., 87 

Victory Blvd., praradęs deši
nę koją Europoje, sako:

“Mes būdavome žmonėmis 
pirm karo. O dabar daugelis 
vyrų prarado savigarbumą. 
Daugelis bekojų negali lipinė
ti laiptais subway stotyse. Jie 
privargsta iki bejėgybės jieš- 
kodami darbo. Kartais jiems 
tenka prašinėti žmonių pagal
bos. Turint auto to nereikė
tų. Jeigu mes negausime ma
šinų, vyriausybė apsileidžia 
pareigose kovojusiems už jų 
šalį.

“Mes, netekusieji sąnarių 
veteranai, esame gana įpykę. 
Ypatingai kada pamąstai, 
kaip greit vyriausybė atstei- 
gia industriją ir didįjį biznį.

“Bilius pas Bradley išbuvo 
visą mėnesį. Tuomet jis stai
ga pradėjo rūpintis apie toms 
dar nesamoms 
statyti vietą.”

Monico buvo 
mininkas War
Komiteto, suorganizuoto Wal
ter Reed ligoninėj.

Approbate, Brooklynietis
Frank Approbate, 30 metų, 

1762 Dahill Road, praradęs 
abi kojas ant Luzon, kariau
jant mortiristu 38-toj Divizi
joj, pareiškė:

“Kas bus, kas nebus, aš tu
riu gauti auto.” Jo padėtyje, 
sakė jis, be mašinos 
venimo.

Tą pripažino visi 
tieji. Tam pritaria 
buvusieji karinėje tarnyboje, 
nors kai kurie patys sugrįžo

Reikalaus Teisėtumo Georgia 
Valstijos Žmonėms

Dvasiškiai Atsišaukė i 4^
Tikinčiuosius Veikti
Prieš Linčiuotojus

Rinkimų Laimėjimą
Užtikrinkime Jau

Nominacijose

Protestui prieš nulinčiavi- 
mą keturių negrų, dviejų vy
rų su žmonomis, šaukiama de
monstracija šio trečiadienio 
prievakarį 5 vai., tuojau po 
darbo, Madison Square Par
ke, Madison Ave. ir 23rd St., 
New Yorke.

Demonstraciją šaukia Na- 
cionalis Negrų Kongresas, Ci
vilių Teisių Kongresas New 
Yorke ir A FL ir CIO unijos.

be mažiausios 
bent šešėlio 

Vienatine jų 
kad jie juod- 
augantis susi- 

baltųjų darbo

Nulinčiavo 
priežasties ar 
priežasčiai, 
kaltybė buvo, 
odžiai ir kad 
pratimas tarp
žmonių ir negrų graso linči- 
ninkus išvyti iš valdžios. Gra
so panaikinti tebepratikuoja- 
mą neoficialę vergiją.

Demon stracija reikalaus, 
kad federalė vyriausybė įsi-

kištų ir suvaldytų linčinin- 
kus. Visi, kam baisu toksai 
naciškas teroras mūsų šalyje, 
kas priešingas beteisei, bar
barizmui, turėtų būti toje de
monstracijoje. Jeigu nepasto
sime kelią linčininkams neg
rų, ateis diena, kada linčiuos 
bile kurį jiems nepatinkamą 
žmogų.

Atidekite savo vakarienę 
trejetai valandų liepos 31-mos 
vakarą, kad jūsų šeima būtų 
užtikrinta jūsų sugrįžimu na
mo visais kitais vakarais! Bū
kite demonstracijoje protes
tuoti už anas, nebesugrįžu- 
sias šeimas, kad užtikrinti 
saugumą sau ir visoms kitoms 
šeimoms!

Būkite reikalavimo suval
dyti linčįninkus demonstraci
joj šio trečiadienio 5 valandą 
po pietų, liepos 31-mą, Madi
son Square Parke!

• Nacionalis Negrų Kongre
sas buvo sušaukęs dvasiškių ir 
abelnai bažnytinių žmonių 
masini mitingą praeitą sek
madienį į Dorrance Brooks 
Square, 135th St. ir Edge
combe Ave., New Yorke.

Dr. Max Yergan, Dr. Frank 
G. White, kun. A. Clayton 
Powell, Jr., kun. Eugene Ad
air, eile kitų kalbėtojų ir 
tūkstantis publikos reikalavo 
nubausti linčiuotojus.

Komunistai Išstato
Savo Kandidatus

New Yorko Gyventojai Masiniai 
Reiškia Pasipiktinimą 

Linčiavimais
Visame New Yorko mieste 

pasireiškė didis pasipiktini
mas linčiavimais nekaltų žmo
nių Georgia valstijoje ir abel- 
nai linčiavimais negrų. Tūks 
tančiai newyorkiečių išėjo 
masinius protestus prieš tero
rą ir reikalauti teisėtumo te 
rorizuojamiems.

Didžiausis masinis mitin 
gas iš visų kada nors buvu 
siu Harlemo gatvėje, atvira 
me ore, įvyko šeštadienio va 
karą, 125th St.' ir 7th Avė. 
surengtas Nepartinio Komite 
to išrinkimui Charles A. Col 
lins. Susirinko virš 5,0()( 
žmonių.

Howard Johnson, kariavę 
prieš nacius su Jugoslav! jo: 
partizanais, už žaizdas kart 
nešiojąs Purple Heart, buv< 
didžiojo mitingo pirmininku 
Jisai pareiškė, jog:

“Visuose karo pergyveni 
muose Italijoje nemačiau ne* 
negirdėjau nieko tokio bai 
saus, kaip įvykdytoji krimi 
nalybė Georgijojx praeitą ket 
virtadienį.”

Pirmasis kalbėjęs Miesto 
Tarybos narys Benjamin J. 
Davis pareiškė:

“Kiekvienam save gerbian
čiam negrui dabar laikas ko
voti už savo gyvastį.”

Tame pačiame mitinge vė
liau kalbėjęs aktorius Canada 
Lee sakė:

“Mes esame dalimi Pietų. 
Nuo to nepabėgsime. Kiekvie
nas iŠ mūsų turime artimųjų 
ir ryšius Pietuose ir jeigu mes 
Šiauriuose nekovosime dabar, 
mes gausime tą patį, ką gavo 
vyrai ir jų žmonos Georgijo; 
praeitą ketvirtadienį.”

Penktadienį, Laisvės įstaigoj 
lankėsi Vincas Noraitis, iš Sc 
Boston, Mass. Jis buvo nuvykęs 
į Wilmington, North Carolina 
pas sūnų, tad grįždamas sumi 
nė sustoti Brooklyne. Nore j > 
sueiti su savo gerais draugais- 
pažįstamais Purvėnais ir Alek- 
nais, brooklyniečiais. Pasisve
čiavęs Brooklyne, už kelių die
nų grįš į namus Bostone.

ir nenukentėję taip skaudžiai 
sugrįžo sveiki. Tam pritaria 
organizuoti darbo žmonės 
Bet pritarimo negana, reikia 
spaudimo iš masių žmonių, 
kad tiek daug paaukojusieji 
veteranai nesitiktų užmirštais 
žmonėmis.

Taip pareiškė Israel Amter, 
atsišaukime i Komunistų Par
tijos narius ir visus progresy
vius, ragindamas budėti ir 
energingai darbuotis jau dabar.

Nominaciniai balsavimai (pri
maries) New Yorko mieste 
įvyks rugpjūčio 20-tą. Juose, 
sako Amteris, miesto gyvento
jai turi pasisakyti, kas valdys 
miestą ir valstiją sekamais ko-; 
liais metais: žmonių balsas ar 
reakcinė politikierių mašina? 
Koks miesto ir valstijos man
datas Kongresui? '

Amteris atsišaukia j žmones 
nominuoti progresyvius abiejų * 

senųjų partijų tikietais. Tas, 
sako jisai, bus galima, jeigu 
komunistai bus aktyvūs nuo šiol 
iki rugpjūčio 20-tos. Jeigu visi 
progresyviai už tai darbuosis.

Tarpe progresyvių, remtinų 
visiems progresyviams, tame 
skaičiuje ir komunistams, Am-1 
teris nurodo:

Kandidatais į Kongresą, gre
ta jau esančių ir kand i datuo
jančių iš naujo išrinkimui new
yorkieciu Vito Marcantonio ii’ 
A. Clayton Powell, Jr., yra:

George H. ’ Rooney Queens 
4-me distrikte.

Eugene P. Connolly 21-me ir 
Joseph Clark Baldwin 
distriktuose, New Yorko 
krityje.

Kandidatais į Valstijos 
mėli iš Brooklyne Samuel 
lan ir Ada Jackson; iš Bronx 
esamasis Leo Isaacson ir Ches
ter Addison, taipgi Charles Col
lins iš Manhattan į Valstijos 
Senatą.

Alicia Markova ir Anton Dolin, šokėjai programose 
liepos 29 ir 30-tą, Lewisohn Stadiume, Amsterdam 
Ave. ir 138th St., New Yorke.

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

17-me
aps-

Sei-

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

Mitingas, 
ir daugelio 
menininkų, 
federalė valdžia pasiųstų J.
V. Armiją Georgijon apsau
goti gyventojus nuo fašistiškų 
•eakcininkų teroro ir kad 
ireštuotų ir nubaustų linčinin- 
kus, tarpe jų ir dabar išrink
tąjį būsiantį gubernatorių 
Eugene Talmadge, kuris su
kurstė terorą prieš negrus 
'aike praeitųjų nominacijų.

Kiti šiame mitinge kalbėjo 
Charles A. Collins, unijistas 
zeikėjas ir kandidatas į New 
Yorko Valstijos Seimelį; Ma- 
nie Battice. senyva negrė 
komunistė: Leon Strauss iš 
Kailiasiuvių Jungtinės Tary
bos: kongresmenas Vito Mar- 
•antonio; Rose Gaulden iš 
Komunistų Partijos nacionalio 
komiteto ir daugelis kitų, vi
lo 17 kalbėtojų.

K on gresman as M arc an ton i o 
Iramatiškai pareiškė :

“Mes sumušėme Vokietijos 
ir Japonijos fašistus. Mes už
ėmėme Berlyną ir Tokio. 
Jums pareiškiu dabar, mes 
turime užimti žemes, terori
zuojamas Talmadge ir Bilbo.”

ISRAEL AMT ER 
veteranas kovo to jas.

New Yorko valstijos Komu
nistų Partijos komitetas išsta
tė savo kandidatus ateinan
tiems rinkimams valstijine ska
le. Plačiau apie kandidatus ir 
sąlygas jų išstatymo matysime 
sekamose laidose. Išstatomais 
yra:

Robert Thompson į guberna
torius.

Benjamin J. Davis į J. V. se
natorius iš šios valstijos. Israel 
Amter į lt. gubernatorius.

Bella V. Dodd generaliu pro
kuroru.

Mario Guidoni kontrolierių.
Amžiumi tik Amteris seny

vas žmogus, partijos veteranas. 
Davis yra viduramžis. Thomp
son, Dodd ir Guidoni — jauni 
žmonės, bet jau “senyvi” ir ga
būs kovotojai.

Mrs. Rose Hommel, Bronx, 
automobiliaus sužeista gatvė
je, sakoma, einant prieš rau
donas šviesas.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau nupirkimui Beer Gar

den (užeigos) su pilnais laisniais 
Pageidaujama, kad vieta būtų Broo 

lyne. Nejieškau 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 •— 55th Street 
Brooklyn, N. Y. (170-175)

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

PUIKI SAL1UKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

srityje, 
vadina- 
iki šiol

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141
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R H E I N G O L D 
BEER & ALES

1 32 Ten Eyck St.

■ BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapiskas
Tel. EVergreen 4-8174

Atostogomis Patrauks 
Į Vidurvakarius

Juozas Byronas, dienraščio 
Laisvės spaustuvėje raidžių 
rinkėjas, taipgi vienas iš pa
čių uoliausių lietuviškų žinių 
rinkėjų dienraščiui, šią savai
tę turi savo atostogą (Laisvė 
duoda vieną savaitę atostogų 
w alga visiems savo darbinin
kams). šį kartą Juozas ža
dėjo patraukti į Detroitą ir 
Chicagą atlankyti tenai turi
mus savo senus draugus. Ge-

kloties, Juozai! '

Viktoria Buzas, 65 m. 
žiaus, gyveno 55-02 • 68th 
Maspeth, L. L, mirė namuose, 
Hepos 27 d. Kūnas pašarvotas 
grab. S. Aromiskio koplyčioj, 
123 Metropolitan Avė., Brook
lyne. Laidotuvės įvyks liepos 31 
d., Šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime dvi 
dukteris Antoinette ir Adele; 
sūnų Antaną ir du žentus Cher- 
merką ir Aimutį.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius Aromiskis.

“VIEŠNIA” LIGA
Regency Park 

Queens, paplito taip 
mo.fi “spotted fever,”
buvusi skaitoma Rocky Moun
tain srities liga. Dėl to atvy
ko fed erai is tos ligos žinovas 
dr. Robert J. Huebner pagel
bėti miestui prieš tą ligą ko
voti.

Queens raportavo tokių su
sirgimų apie 40, Bronx — du.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

LITUANICA RESTAURANTSSQUARE
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIEN£ Ui NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

LAIKRODŽIAITel. SOuth 8-5569

DAIMONTAI

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Manjer Sta. 
BROOKLYN C, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

3 .

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: 1
I 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai 
dalykėliai

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.


