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Australijos užsienio reikalų 
ministras, Herbert V. Evatt, 
dedasi uoliu mažųjų tautų in
teresų gynėju. Jis tai pareiš
kė Jungtinių Tautų seime, jis 
tai priminė ir einamojoje tai
kos konferencijoje Paryžiuje.

Mažųjų tautų nariams, to
kiems, kaip mes, Evatt’o nusi
statymas būt brangus, jei jis 
būtų nuoširdus.

Deja, taip nėra, nes Mr. 
Evatt’as kalba tik apie tokias 
mažas tautas, kurios ištiksimai 
ir nuolankiai klauso angliško 
bloko imperialistų padiktavi- 
mo.

Albanija— maža tauta, bet 
Mr. Evatt nekovoja už jos pri
ėmimą j Jungtines Tautas ar
ba įsileidimą Paryžiaus kon
ferencijom

Tarybiniai Pabaltijo kraš
tai — mažos tautos, bet Mr. 
Evatt jų nemato.

Mr. Evatt’as yra niekas 
daugiau, kaip Anglijos gra
mofonas. Kadangi jis turi 
drąsos ir didelį balsą, tai ir 
kalba, kaip Attlee arba Bevi- 
nas jį užsuka.

“Amerikos Lietuvių Tary
ba“ pasiuntė telegramą Byrn- 
es’ui, prašydama priešintis 
priėmimui į taikos konferen
ciją Tarybų Lietuvos užsienio 
reikalų ministro Povilo Ro- 
tomskio, kuris ten atvyko.

Šimučio - Grigaičio taryba, 
aišku, turi teisę siųsti telegra
mas kam nori, kur nori ir ka
da nori.

Bet kam ji meluoja?
Šioje telegramoje taryba 

skelbiasi atstovaujanti “milio- 
ną šioje šalyje gyvenančių 
lietuvių“!

Pirmiausiai reikia žinoti, 
kad Amerikoje tokio skaičiaus 
lietuvių niekad nebuvo ir nė
ra.

Antra: taryba neatstovau
ja Amerikos lietuvių daugiau, 
kaip, sakysime, kokį aštunta
dalį.

Būdami desperacijoje, “AL 
T“ vadovai griebiasi už melo 
ir klastų.

Luxemburg© palocius, ku
riame vyksta taikos konferen
cija, buvo statytas 17-to am
žiaus pradžioje.

Jis pastatytas pagal įsaky
mą Marijos de Medici, duk
ters garsiosios italų šeimos; 
Marija buvo karaliaus Henri
ko IV našlė.

Tūlą laiką čia gyveno mo
narchų šeimos, o Prancūzų 
Revoliucijos metu palocius 
tarnavo kalėjimu visokiems 
dykaduoniams palaikyti.

Paskutiniuoju laiku čia 
vykdavo Francijos senato se
sijos.

Taigi 326-rių metų amžiaus 
palocius daug yra matęs ir 
dar daug jam teks matyti!

Daugiausiai apie Tarybų 
Sąjungą šiuo metu rašo fašis
tinė i r jai palanki spauda. 
TIearsto laikraščiai diena iš 
dienos grūda į savo skiltis vis
ką, ką tik sučiumpa, — prieš 
Tarybų Sąjungą.

Lietuviška fašistinė spauda 
— pradedant atvirų smetoni- 
ninkų Dirva ir baigiant “ne
partine“ smetonininke Vieny
be, — kiekvienoj savo laidoj 
be paliovos puola Tarybų Są
jungą ir komunistus.

Fašistams palankioji spau
da — Naujienos, Draugas, 
Darbininkas, Keleivis — atlie
ka tą patį.

Toji spauda pilna pabėgė
lių straipsnių; ko neužima sa
vo plepalais pabėgėliai, atlie
ka patys redaktoriai.

Man dažnai kyla klausi
mas: ar atsiranda nors vienas 
iš šimto tų laikraščių ėmėjų, 
kuris visa tai skaito?!

(Tąsa 5-me pusi.)
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Linčininkai Nužudė 
Dar 1 Nekaltą Neg
rą Lexington, Miss.

Lexington, Miss. — šeši 
baltieji linčininkai mirtinai 
užplakė negrą Leon McTa- 
tie, girdi, už tai, kad “jis 
pavogęs vieno baltojo bal
ną.“ Paskui šerifas W. L. 
Murtagh pranešė, jog tas 
negras visai nekaltai nužu
dytas. Nes kiti asmenys 
prisipažino ,kad jie pavogė 
balną.

šiuos žodžius berašant, 
atėjo žinia, kad Mississippi 
valstijoj baltieji nužudė dar 
vieną negrą.

(Georgia valstijoj neseniai 
nulinčiuota penki negrai.)

Audeklai Pabranginami 
Net 16 Nuošimčių

Washington. — Trečia
dienį pranešta, kad Kainų 
Administracija pakelia au
deklų kainas 16 nuošimčių. 
Bovelniniai drabužiai pa- 
brangsią 10 nuoš.

Buvę Savižudiški Japonų 
Lakūnai Dabar Naudojami 
Streikams Laužyti

Tokio. — Japonijos val
džia su generolo MacAr- 
thuro užgyrimu organizuo
ja buvusius savižudiškus 
japonų lakūnus “kamika- 
zius“ kaipo streiklaužius. 
Jie paskutiniu laiku, be kit
ko, išmušė laukan dienraš
čio Yomiuri darbininkus. 
Tie darbininkai buvo išme
tę fašistinius leidėjus ir už
ėmę leidyklą. Tada darbi
ninkai patys leido laikraštį.

Karo metu kamikaziai 
su bombiniais savo lėktu
vais stačiai krisdavo ant 
Amerikos laivų ir sykiu pa
tys žūdavo.

Anglai Tęsia Ablavas
Prieš Žydus Tel Aviv

Mieste, Palestinoje
Jeruzalė, liep. 31. — 20,-. 

000 anglų kareivių jau ant
ra diena krečia kiekvieną 
namą, rūsį ir pastogę Pa
lestinos žydų mieste Tel 
Aviv, turinčiame 200,000 
gyventojų. Anglai suėmė 
dar 133 vyrus ir 10 mote
rų, kaip įtariamus teroris
tus. Viso būsią areštuota i- 
ki 3,000 žydų per šias ab
lavas.

Uždrausta Tel Aviv žy
dams pasirodyt gatvėj dau
giau kaip 2 valandas paro
je, kad galėtų maisto nusi
pirkti. Anglai grūmoja su
šaudyti tuos, kurie išeis iš 
namų bent sykį per 22 ki
tas valandas.

Detroit. — Stewart Kerr, 
specialis Jungt. Valstijų 
generalio prokuroro padė
jėjas, kaltina General Mo
tors, Fordą ir kitas auto
mobilių kompanijas, kad 
jos išlupo iš valdžios bent 
50 milionų dolerių daugiau, 
negu turėjo gauti už kari
nių automobilių statymą.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Rugp. (Aug.) 1, 1946

Byrnes Laužys 4-rių Didžiųjų Tarimus, Jei 
To Reikalaus 2 Trečdaliai Konferencijos
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Molotovas Parėmė Siūlymą 
Įleisi Korespondentus į 
Konferencijos Posėdžius

Paryžius. — Amerikos 
dlegatas taikos konferenci
joj, valstybės sekretorius 
Byrnes pasiūlė priimti 
spaudos atstovus į visus 
konferencijos ir jos komite
tų posėdžius. Užsieninis 
Sovietų ministras Moloto
vas tuojau parėmė tą pa
siūlymą.

CHINAUNUKOVĖ
BENT AŠTUONIS 
AMERIKONUS

Peiping, Chinija. — Nau
jesnės žinios sako, jog chi- 
nai užmušė bent 8 Ameri
kos marininkus ir sužeidė 
14. Marininkai 13 trokų ir 
automobilių važiavo iš 
Tientsino į Peipingą, kuo
met juos chinai puolė ran
kinėmis granatomis ir kul
kosvaidžių ugnim. Kai ku
rie užpuolikai buvo apsi
rengę panašiais drabužiais, 
kaip chinų komunistų ka
reiviai (gal darydami pro
vokaciją prieš komunis
tus). Nėra įrodymų, kad 
komunistai puolę jankius.

Sovietinis Prokuroras 
Reikalauja Numarini

Nacius Kriminalistus
Nurenberg, Vokietija. — 

Generolas Romanas A. Ru
denko, sovietinis prokuro
ras byloje prieš nacius ka
rinius kriminalistus, reika
lavo nubaust mirčia Goe- 
ringą, feldmaršalą Keitelį 
ir 20 kitų teisiamų hitleri
ninkų. Rudenko priminė, 
kad jų įsakymais buvo iš
žudyta milionai nekaltų ki
tataučių.

Naujas Angly Planas
Palestinai Skaldyti

London. — Pirmiau Ang
lija siūlė padalint Palestiną 
tik į dvi dalis — žydų ir a- 
rabų sritis su vyriausia vi
sam kraštui anglų valdžia.

Dabar anglai sugalvojo 
naują planą — padalint Pa
lestiną net į keturias savi- 
valdiškas sritis. Tuomet Je
ruzalė su apylinke būtų tie
sioginėje anglų valdžioje.

TARYBINĖS LIETUVOS ŠEŠIŲ METŲ SUKAKTIS
' Vilnius. — Čia įvyko di
delis susirinkimas paminėti 
šių metų sukakčiai nuo Ta
rybų valdžios įsikūrimo 
Lietuvoje. Susirinkimo pre
zidiume buvo Tarybin. Lie
tuvos vyriausybės nariai, 
mokslo darbuotojai ir at
stovai nuo Vilniaus fabrikų 
darbininkų.

Lietuvos ministrų tary
bos vice-pirmininkas V.

Amerikos ir Anglijos Delegatai 
Dedasi Mažųjų Tautų Patronais 

Prieš Sovietų Sąjungų
Paryžius. — Amerikos 

valstybės sekretor. James 
Byrnes pareiškė taikos 
konferencijoje, kad jeigu 
du trečdaliai konferencijos 
delegatų nubalsuos atmesti 
bet kokį keturių didžiųjų 
talkininkų nutarimą, tai ir 
jis eis su tais dviem treč
daliais. Vadinasi, Byrnes 
laužys planus, kuriuos jis 
ir Anglijos, Sovietų ir 
Francijos užsieniniai mi
nistrai išvien pagamino dė
lei taikos sutarčių su buvu
siais Hitlerio papėdininkais 
— su Italija, Vengrija, Ru
munija, Bulgar ja ir Suomi
ja.

Keturių Didžiųjų užsieni
niai ministrai buvo vien
balsiai nutarę, jog 17 mažų
jų talkininkiškų tautų šioje 
konferencijoje galės duoti 
tiktai patarimus ir neturės 
sprendžiamojo balso. O da
bar Byrnes, laužydamas 
pats savo tarimą, jau siūlo 
sprendžiamąjį balsą dviem 
trečdaliam konferencijos 
delegatų. Jis faktinai agita
vo mažąsias tautas pakeisti 
Keturių Didžiųjų nutari
mus .

Anglijos premjeras At
tlee ir Australijos delega
tas dr. H. Evatt taip pat

Protestuodami prieš kėlimą randų, darbininkai, var
totojai ir veteranai maršuoja Indianapolis gatvėmis. 
Jie pasiryžę priversti gub. Ralph Gates veikti. Po 
pasimatymo su delegacija, gub. Sutiko sulaikyti evik- 
cijas ir ištirti padėtį.

Niunka savo pranešime pa
brėžė, kad Lietuvos žmonės 
1940 m. pasirinko vienintelį 
teisingą kelią, tarybinį ke
lią. Tiktai su tarybine 
santvarka, sakė Niunka, 
Lietuva tegalės per 5 metus 
atkurti savo ūkį ir pramo
nę po baisaus karinio su
naikinimo. Jei Lietuvoj bū
tų senoji santvarka, tai 
ūkįo-pramonės atsteigimui 
reikėtų ištisų' dešimtmečių. 

dėjosi mažųjų tautų patro
nais, advokataudami joms 
prieš Sovietų Sąjungą.

Ginčai dėl Balsavimų
Australijos atstovas Eva- 

ttas siūlė, kad visi konfe
rencijos patariamieji nuta
rimai būtų priimami papra
sta balsų dauguma. Sovietų 
užsieninis ministras Molo
tovas reikalavo dviejų treč
dalių balsų. Jis nurodė, jog 
tie, kurie perša paprasta 
dauguma daryti tarimus, 
tai nori konferencijoj vieš
patauti prieš Sovietus. Nes 
Amerika ir Anglija turi sa
vo pusėje tiek mažųjų tau
tų, kad jos visuomet gali 
sudaryti paprastą daugumą 
balsų.

Jugoslavijos d e legatas 
taipgi reikalavo dviejų 
trečdalių balsų bet kokiem 
tarimam.

JEI AMERIKA NEDUOS 
SOVIETAM PASKOLOS, 
PRARAS DAUG BIZNIO

Maskva. — Jeigu Ameri
ka neduos Sovietam pasko
los, tai Sovietai turės dasi- 
pirkt pramonės įrengimų iš 
Švedijos ir kitų kraštų, ra
šo N. Y. Times korespon
dentas Drew Middleton.

Atkūrimo Darbas
Niunka nurodė sėkmin

gus atkūrimo darbus, ku
riuos Tarybinė Lietuva at
liko antrais metais po vo
kiečių išvijimo.

Atsteigta ir dirba dau
giau, kaip |900 fabrikų ir 
kitų pramonės įstaigų Lie
tuvoje. 2,812 pradžios mo
kyklų atidarė savo duris 
235-iems tūkstančiams vai
kų. Vyksta reguliarė moky-

Tarybų Lietuvos, Estijos 
Ir Latvijos Ministrai 
Taikos Konferencijoje

Paryžius. — Taikos kon-i 
ferencijos mandatų komite-i 
tas priėmė Tarybų Lietu- ; 
vos užsienio reikalų minis-i 
trą Povilą Rotomskį ir į 
Tarybinių Latvijos ir Es-I 
tipos Respublikų užsienin, 
ministrus, kaip Sovietų Są- Į 
jungos delegacijos narius.

PRISIEKĖ KAINŲ 
KONTROLES i

NAIKINTOJAI!
Washington. — Aukš-| 

čiausiojo Teismo teisėjas H. I 
L. Black prisaikdino narius | 
komiteto, kuris spręs, ko
kiems reikmenims panai
kinti kainų kontrolę, o ko
kių dalykų kainas dar tvar
kyti. Šio naujo valdinio ko
miteto pirmininkas yra Roy, 
L Thompson, o kiti du na-; 
riai — fabrikantas George 
H. Mead ir buvęs šalies iž
do sekretoriaus pavaduo
tojas Danil W. Bell. Žymė
tina, kad prez. Trumanas 
nepaskyrė jokio darbininko 
į šį labai svarbų komitetą.

Paskola Sovietam La
bai Patarnautų Jungt.

Valstijų Prekybai
Maskva. — Sovietų Są

junga pirktų iš Amerikos 
mašinų ir įvairių įrengimų 
už du bilionus dolerių, jei
gu Jungt. Valstijos duos 
Sovietams bilioną dolerių 
paskolos. Tatai patyrė du 
Amerikos prekybos depart- 
mento nariai, E. C. Ropes; 
ir L. L. Lewis, kurie pre
kybos reikalais atsiųsti į į 
Maskvą.

• i

Streiklaužiai Šaudė
Streiko Pikietininkus

_______ 1

Elizabeth, N. J. — Poli
cijos globojami, streiklau
žiai - gengsteriai užpuolė 
streikierius, piketuojan
čius Phelps Dodge Copper 
fabriką. Jie peršovė koją 
CIO unijos vadui Bertra- 
mui Ecksteinui ir taip su
žeidė 8 kitus streikierius, 
kad šie nuvežti į ligoninę.

ba 282-se atkurtose gimna
zijose ir progimnazijose. 
Jas lanko 66,000 mokinių. 
Veikia du universitetai, 
mokslo ir meno akademijos.

Ministrų tarybos vice
pirmininkas Niunka dėkojo 
Tarybų Sąjungos tautoms 
už jų suteiktą Lietuvai pa
ramą.

Po susirinkimo įvyko pui
kus koncertas.

Tarybinių žinių Biuras

Fašistinis Ku Klux 
Klanas Kelia Galvą 

Visoje Šalyje
Washington, liep. 31. — 

Teisingumo departmentas 
žada tyrinėti pasmarkėjusį 
Ku Klux Klano judėjimą į- 
vairiose valstijose. Wash- 
ingtonas gavo žinių, kad 
kukluksai mobilizuojasi y- 
pač New Yorko valstijoj, 
Californijoj, Floridoj ir ke
turiose kitose valstijose. 
(Nors šiomis dienomis New 
Yorko valstijos vyriausybė 
uždarė kukluksų organiza
cijas, bet jie nesiliauja.)

Kukluksai puola negrus, 
komunistus, unijas, žydus 
ir katalikus.

Kainų Tvarkytojai Žymiai 
Pabrangina Drabužius

Washington. — Kainų 
Administracija leido pa- 
brangint audeklus viduti
niai 10 nuošimčių ir įvai
rius viršutinius drabužius 
8 nuošimčiais.

Sovietai Paleido 2 Jankių 
Oficierius Berlyne; Jiedu 
Buvo Įtarti kaip Šnipai

Berlin, liep. 31. — Kari
nė vyriausybė paleido du a- 
merikonų oficierius, Harol
dą Cobiną ir George Wyat- 
ta, kurie buvo be leidimo 
perėję Į sovietinę Berlyno 
dalį. Jiedu buvo suimti kaip 
nužiūrimi šnipai. Abu sa
ko, kad Sovietai gerai juos 
užlaikė ir gražiai elgėsi.

Kiek pirmiau buvo palei
sta amerikonas oficierius S. 
Harrisonas ir jo pati. Jiedu 
taipgi be leidimo perėjo į 
sovietinę Berlyno pusę.

Kvočia Kongresmaną
Coffee ir Kontrak- 

torių dėl $2,500
Washington. —Senatorių 

komitetas karo dalykams 
tyrinėti klausinėjo demok
ratų kongresmaną J. M; 
Coffee ir karinį kontrak- 
torių Eivindą Andersoną 
apie $2,500 čekį, kurį An
dersonas davė tam kong- 
resmanui 1941 m. Coffee 
sakė, jog jis per savo sek
retorių Olsoną priėmė ir 
panaudojo čekį tiktai rinki- 
imniam demokratų vajui. 
Andersonas tvirtino, būk 
čekis duotas “už patarnavi
mus“ jam, kaip karinių 
darbų kontraktoriui.

Komiteto pirmininkas 
sen. Mead pastebėjo, kad 
Andersonas apie tą čekį 5 
metus tylėjo, kol Olsonas šį 
pavasarį laimėjo nominaci
jas prieš Andersoną, kaipo 
kandidatas į Tacoma, Wsh.» 
majorus. Kongresmanas 
Coffee nurodė, kad jis jau 
seniai pranešė teisingumo 
departmental apie tą čekį, 
ir departmentas išteisino jį 
ir jo buvusį sekretorių Ol
soną.

ORAS. — Būsią lietaus.
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>, Velką Amerikos Liaudį į Karą
Chinijoj naminis karas užsidegė tik todėl, kad Wall 

stryto imperialistai aprūpina Chinijos reakciją ginklais, 
amunicija ir teikia jai pagalbą prieš tos šalies liaudį.

Ghinijos Komunistų Partija, Demokratinė Lyga ir 
Liaudies Armijos vadai siekė sudaryti bendrą visų parti
jų vyriausybę, pravesti demokratinius rinkimus, kaip 
kad siūlė Mr. Byrnes, Molotovo ir Bevino susitarimas 
Maskvos Konferencijoj. Bet generolas Chiang Kai- 
shekas, gaudamas iš Amerikos visokią pagalbą, atsisakė 
tai padaryti. Jis ir jo pasekėjai siekia išnaikinti demo
kratiją ir šalį valdyti, kaip iki šiol — reakcinės diktatū
ros priemonėmis. Aišku, kad už naminį karą atsako ne 
Chinijos liaudis, bet reakcija.

Prez. Trumanas buvo pareiškęs, jog Chinija iš Ame
rikos negaus pagalbos, kol ten nebus sudaryta bendra 
koalicinė ir demokratinė vyriausybė. Bet tas pareiški
mas pasiliko tik žodžiais. Į Chinija pasiųsta specialės 
karinės misijos mokyti reakcininkų armiją, Chinijos re
akcija aprūpinta tūkstančiais karo lėktuvų ir tankų, de
šimtimi tūkstančių kanuolių, trokų ir kitokiais gink
lais.

Dar daugiau, Chinijoj yra apie 60,000 Amerikos ma- 
rininkų, kurie saugo tiltus ir gelžkelius — padeda Chi
ang Kai-šeko armijai kare prieš Liaudies Armiją. Ame
rikos transporto lėktuvai ir karo laivai perveža generolo 
Chiang Kai-sheko armiją ir ginklus, kur tik jam reika: 
linga.

Mr. Tillman Durdin praneša iš Shanghajaus, kad ge
nerolas Chiang Kai-shekas ir jo pasekėjai padarė išvadą, 
kad su pagalba Amerikos, jie galės sumušti Chinijos 
Liaudies Armiją ir “išnaikinti komunistus.” Kaip žino
me, tas “komunistų naikinimas” jau eina apie 18 metų. 
Nereikia įrodinėti, jog, kaip Mussolinis negalėjo išnai
kinti “komunistų” — darbininkų ir valstiečių Italijoj, 
kaip Hitleris ir Smetona to negalėjo padaryti Vokietijoj 
ir Lietuvoj, taip negalės to padaryti ir generolas Chiang 
Kai-shekas. Bet ta jo taktika veda prie ilgo naminio 
karo Chinijoj. Ir ji pastato į pavojų pasaulinę taiką.

Nors Wall stryto imperialistai ir mūsų šalies diplo
matai sako, būk Jungt. Valstijos “nesikiša į naminį Chi
nijos karą”, tačiaus gyvenime yra kitaip. Jau buvo keli 
atsitikimai, kur Amerikos marinai vartojo ginklus prieš 
Chinijos Liaudies Armiiją, kur Amerikos lakūnai bom
bardavo “komunistus.”

Dabar vėl įvyko naujas marinų ir Chinijos partiza
nų susikirtimas, kuriame žuvo keli marinai. Aišku, jei
gu Amerikos armija, orlaivynas ir laivynas nebus at
šaukti iš Chinijos, —tas prives mūsų šąli prie to, kad ji 
bus įvelta karan prieš Chinijos liaudį ir tas sudarys nau
ją pasaulinio karo pavojų.

Andrew J. May ir Raketinis Skandalas
Kada Amerikos liaudis viską darė, kad išlaimėjus 

karą, kad sumušus hitlerinę Vokietiją ir jos talkininkus, 
tai tuo laiku “dideli patriotai” darėsi milžiniškus pelnus 
iš karo ir užsiėmė vyriausybės apgavystėmis.

Milionieriams negana, kad jie riebiai gavo mokėti 
Už kanuoles, tankus, karo laivus, amuniciją, bet jie kišo 
armijai, orlaivynui ir laivynui visokį šlamštą, prastai pa
gamintus ginklus ir amuniciją, kad tik pasidaryti sau 
daugiau pelno. Jau karo sąlygose daug kartų iš fronto 
buvo nusiskundimų prieš tankus, kad jie prasti,' tūli ka
reiviai juos vadino “lauko vežimais”; kad artilerija ir 
amunicija neatlieka savo uždavinių.

Dabar senatinis tyrinėjimo komitetas, priešakyje su 
Senatorium Mead, atranda pasibaisėtinų dalykų. Ne 
vien reakcinio kongresmano Andrew J. May, iš Kentucky 

. valstijos, ir Garssons firmos pagaminti sprogimai netiko 
kanuolėms ir sprogo, užmušdami Amerikos kareivius, 
bet ir daug kitų firmų susikrovė bilionus dolerių pelno 
pahašiai elgiantis. Minėtas tyrinėjimo komitetas ir 
Jungt. Valst. generalis kontrolierius Lindsay C. Warren 
paskelbė, kad bilionai dolerių valdiškų pinigų pateko, 
apsilenkiant su įstatymais ir per “įvairias skyles”, į 
daugelio turčių korporacijų rankas. Vien A. J. May ir 
Garssons firma yra kaltinami, kad neteisėtai išgavo 
$78,000,000 valdiškų pinigų už netinkamą amuniciją.

Dažani tos firmos pagamindavo netinkamus ginklus 
amuniciją ir perdavė armijai bei orlaivynui. Kada 

fhonto komandieriai kėlė protestus, tai tų firmų nariai 
arba joms paklusnūs žmonės, mokėjo tą užglostyti ir 
šaukti, kad “Amerikos ginklai ir amunicija geriausi pa
saulyje.” Gi tuos, kas protestavo, apšaukė “prastais pa
triotais.”

Kongresmanas A. J. May ir dabar, vietoj stoti prieš 
'‘senato tyrinėjimo komisiją, susirgo “širdies liga” ir šau
kia, būk “komunistai jį puola”... “kurie nori pavogti 
Amerikos atominę bombą ir atiduoti Sovietams.” Taip 
jis ir jo sėbrai nori pateisinti savo nusikaltimą.

Laisve—Liberty, LitKuanian Daily,

Was ką tašo it sake
CIO VAJUS 
PIETUOSE

Dienraštis Vilnis rašo:
“Prieš tūlą laiką Kong

resas Industrinių Organi
zacijų (CIO) pradėjo or
ganizacinį vajų pietinėse 
valstijose. Vajaus prieša
kyje pastatyta toks paty
ręs organizatorius, kaip 
Van A. Bittner. <

“Kokių pasėkų davė va
jaus pradžia? Ji davė ge
rų pasėkų. Per mėnesį lai
ko suorganizuota keturios 
stambios plieno industri
nės įmonės Alabamoj ir 
Mississippi. Suorganizuo
ta penkios medžio įmonės. 
Taip pat suorganizuęta 
visa eilė tekstilio įmonių.

“Iš viso, per mėnesį lai
ko, CIO pasisekė suorga
nizuoti net 25 įmonių dar
bininkus. Naujai suorga
nizuoti darbininkai verti
na unijos pastangas ir pa
siryžę visomis savo išgalė
mis prisidėti prie organi
zacinio vajaus plėtimo.

“Van Bittner pareiškė: 
“Mes tęsime vajaus kam
paniją, apgalėdami visas

kliūtis. Mums rūpi suor
ganizuoti kiekvieną vyrą 
ir moterį, dirbančius pieti
nių valstijų industrinėse 
įstaigose. Mes nežinome, 
kiek laiko reikės atlikti 
tas darbas, bet mes jį at
liksime.”
Šiandien pietinės valsti

jos jau ne tokios, kokios bu
vo prieš kelioliką metų. Jos 
gerokai supramonėje. Viso
je eilėje miestų ir miestelių 
šiandien veikia fabrikai, 
dirbtuvės, kuriose dirba 
daugybė darbininkų, —bal
tų ir juodų.

Kada šitie darbininkai 
bus įtraukti į darbo unijas, 
ypačiai CIO unijas, jie pra
dės griežčiau ir sistematin- 
giau kovoti ir prieš tas ne
pakenčiamas reakcinės pa
jėgas, siaučiančias pie
tuose. Jie tars savo žodį ir 
politinėje srityje, įtraukda
mi į tąjį darbą negrų ma
ses. O tuomet tai ir ateis 
juodos dienos tokiems Dil
boms, Rankinams, Talmad- 
ge’iams ir kitokiems reak
cininkams, pogromų kurs
tytojams !

APSIMETA KVAILU IR NESUPRANTA
Rašydamas apie nužudy

mą skulptoriaus Grybo pa
brėžiau, kad tie niekšai, ku
rie jį vokiečiams išdavė ir 
padėjo nužudyti, yra kri
minalistai.- Vieni jų, aišku, 
pabėgo Vokietijon su na
ciais, kiti slapstosi miškuo
se ir banditai! j a. Tatai pa
siskaitęs, Naujienų redak
torius šaukia:

“Juk kiekvienas žmogus 
sveikam prote gali paklau
sti: argi tų skulptoriaus 
Grybo skundikų buvo toks 
didelis skaičius, kad iš jų 
susidarė partizanų bū
riai...o kita jų dalis paskli
do visose trijose vakarinės 
Vokietijos okupacijos 
nose...?

“Visame Jurbarke,

zo-

kur 
velionis Grybas buvo nu
žudytas, iš viso nėra ir 
nebuvo tiek gyventojų!

“Iš paties pasakymo, 
kad kas nors ‘pakišo liežu
vį’, tai yra slaptai skundė, 
aišku kiekvienam, jog tai 
galėjo būti vienas arba, 
daugiausia, keletas asme
nų, kurie veikė pasislėpę 
nuo visuomenės”. (N. lie
pos 27 d.).

Čia, aišku, Grigaitis ap
siverčia kvailu ir nuduoda 
nesuprantąs. Jis nebesu
pranta nei gramatikos, nei 
aritmetikos.

Tam pačiam straipsnyje, 
tose pačiose Naujienose, 
kur buvo kalbama apie 
Grybo nužudymą, buvo pa
sakyta, kad apart Grybo ir 
visų Jurbarko žydų, dar bu
vo keletas kitų susipratusių 
lietuvių išduota, suimta ir 
nužudyta. Vadinasi, keletas 
sykių po keletą pasidaro 
jau gana daug!

Jurbarkas gi nebuvo jo
kia išimtis. Kituose mies
tuose buvo išduotų ir nužu- 
žudytų tarybinių žmonių 
dar daug daugiau. Konser- 
vatyviškai apskaitoma, kad 
visoje Lietuvoje vokiečių o- 
kupacijos metu išžudyta 
vien tik tarybinių lietuvių 
virš 60,000! Jeigu Grigaitis 
neapsimestų kvailu ir 
stengtųsi suprasti, tai jis 
žinotų, kad vienas asmuo 
ar keletas asmenų negalėjo 
tiek liežuvių pakišti. Jeigu 
keletas galvažudžių, kaip 
jis daleidžia, galėjo daly
vauti išdavime ir nužudy
me Grybo, tai tas pats ga
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SKAITYTOJŲ 
BALSAI THESE ARE THE TIMES

By Matt Sholomskas

d.,

Įspūdžiai iš Pikniko 
Waterbury

Sekmadienį, liepos 21 
buvo apsiniaukęs rytas, debe
sis, rodės, kabo tik virš gal
vos ir netrukus gali prapliupti 
lietus, kaip iš kibiro. Taria
mės su žmona, ką daryti: va
žiuoti į pikniką, ar ne. Ji ne
labai ukvatni, bijosi... Aš gi 
labai norėjau* pasimatyti su 
draugu šolonlsku ir asmeniš
kai paspausti jam dešinę, pa
sikalbėti. Juk per tiek metų 
skaitau jo raštus, lygiai kaip 
ir d. Mizaros, bet asmeniškai 
nei vieno nesu matęs.

Tikinu draugutę, jog daž
nai taip btina, kad oras su
rūgęs, o lyti nelyja per visą 
dieną. Nors pats ir netikėjau 
savo žodžiams, bet jie buvo 
teisingi. Pikniką lietus už
klupo tik vakarop, kai biznis 
jau buvo sėkmingai baigtas, 
o keletas šimtelių jo dalyvių 
—jau skubėjo namučių. Aš 
manau, kad ir gražaus pelno 
liks taip svarbiems tikslams. 
Tikiu, apie tai parašys Wa
terburio draugai.

Programas prasidėjo šeštą 
valandą. Pirmininkavo 
gas V. Valaitis iš New
tain, Conn. Rodosi, du chorai 
sudainavo keletą dainelių, ku
rios publikai labai patiko. 
Hartfordo choro mokytoja - 
dirigentė iš tikro verta didelio 
kredito. Kuomet ji dirigavo 
dainininkus, man atrodė, kad 
toji mergina turi neišsemia
mos energijos vulkaną. Ji ne 
tik rankų mostais, kirčiais vei
kia, o ir pati dainuoja. Vyrų 
ir merginų skambūs balsai kį- 
la į aukštą padangę. Po iš
traukimo laimėjimų - dovanų, 
karo veteranas jaunuolis M. 
šolomskas anglų kalboj pasa
kė puikią prakalbą. Po jo lie
tuviškai kalbėjo D. M. šd- 
1 omskas. Deja, mums ne vi
są jo prakalbą teko išklausy
ti, nes prisiėjo su draugais 
vykti namon, žengdamas iš 
svetainės atsigrįžau, bet vietoj 
kalbėtojo, mačiau tik jo aukš
tai iškeltą dešinę, grūmojant 
pasaulio plutokratams.

Pastebiu 
gams, kad 
paskelbti
pasiekti parką, lietuvių daržą. 
Mes patyrėme, kad ten yra 
net trys parkai. Eidami b ūso 
vairuotojo nurodytu keliu, 
mes radome italų pikniką. 
Nuo jų nuėjome kitu keliuku, 
bet ir ten neradome nei vieno 
lietuvio. Sužinojome, jog tu
rime grįžti į tą pačią vietą, 
kurioj išlipome iš buso ir imti 
kitą kelią po tiesiai ir eiti 15 
minutų. Užeiname ant kal
niuko, bet parko dar nematy
ti, tik siauras keliukas, ap
tvertas abiem šonais, kerta 
ežerą. Draugutė pyksta, ma
ne bara, sakydama: “žioply, 
ko važiuoji, jei nežinai kur?’’ 
Surasim, sakau, surasim, drau- 
gute. Paklausėme žuvaujan
čio jaunuolio, kur čia lietuvių 
piknikas.’ Jo nurodymu pa
siekėme pikniką ir nudžiugo
me.

Vos įėjus, susitikome drau-
bažnyčių tarybos pirminiu- gus Valaičius. Pasispaudus 
kas, pasiuntė popiežiui te- ; dešinėm ir pasikeitus keliais 

žodžiais, tuojau dalykai pasi
taisė. Jie, kad ir pilnu veži
mu žmonių, pažadėjo dar ir 
mus įtalpinti savo vežiman ir 
pavėžėti mus namon. O drau
gai Aukščiūnai iš New Bri
tain, nugirdę mūsų pokalEį, 
pasisakė esą tik dvieje ir len
gviau mus įsitalpinsią savo 
automobiliu.

lėjo atsitikti su tais desėt- 
kais tūkstančių kitų fašiz
mo aukų.

Tai štai iš ko susidaro 
tūkstančiai fašistinių ban
ditų, kurių vieni, nespėję 
pabėgti, slapstosi miškuose 
ir banditai! j a, o kiti, pas
prukę Vokietijon, bando iš
sisukti nuo atsakomybės už 
savo kriminalystes. Kai 
mes kalbame apie išdavikus 
ir nužudytojus Grybo, se
nelių Bulotų, poeto Mont
vilos ii* kitų žymių, ameri
kiečiams girdėtų žmonių, 
mes turime mintyje taipgi 
anuos 60 tūkstančių aukų, 
mes taipgi turime mintyje 
beveik tris šimtus tūks
tančių žydų ir apie pusant
ro tūkstančio karo belais
vių, kuriuos hitlerininkams 
sumedžioti ir nužudyti pa
dėjo lietuviškieji galvažu- 
dos.

Tai gali apsiversti kvailu 
ir nuduoti nesuprantąs Gri
gaitis, bet tai aišku kiekvie
nam švarios sąžinės lietu
viui, kuris nėra susitepęs 
rankų šelpimu iš Lietuvos 
pabėgusių kriminalistų.

A. Bimba.

drau-
Bri-

PAUL ROBESON REIKA
LAUJA NUBAUST GE

ORGIOS LINČININKUS
New Yorkas. — Garsusis 

negras artistas Paul Robe
son pasiuntė prez. Truma- 
nui telegramą su reikalavi
mu, kad jisai susirūpintų 
nubaudimu Georgia valsti
jos linčininkų.

New York. — Rabinas 
Herbert S. Goldstein, žydų

Waterburio drau- 
jie nepasistengė 

nurodymus, kaip

J)OLAND HAD ITS Kielce.
And America has suffered 

the shame of Kielce multi
plied many times over again. 
First it was Freeport, L. I. 
Then followed the shame of 
Columbia, Tenn. And last 
week it happened again at 
Monroe, Ga.

At Kielce the "Victims of 
fascist terror were Jews. In 
the United States the victims 
were Negroes.

The scenes of the crimes 
were far apart. The skins of 
the victims were 
But the crime was 
the murder of 
peoples.

different. 
the same, 
m inority

There is a curious similari
ty between the 
Kielce and the 
against the Negro 
the United States, 
crimes in Poland
crimes in our country 
inspired by the same types of 
criminals.

crimes at 
outrages 

people in 
Both the 
and the 

were

In Poland the crimes were 
inspired and incited b.y the 
remnants of the dispossessed 
landed aristocracy. In our 
Southland the lynchings were 
encouraged by the bourbon 
landed aristocracy. But 
the similarity ends.

Sort to lynch law to entrench 
their self - interests and to 
violate the 13th, 14th and 
15 amendments to the const
itution. They are the poll
taxers who want to prolong 
the shameful theory of “white 
supremacy’’, and by doing so 
to keep a nation of 13,000,- 
000 people from exercising 
their rights as American citi
zens. They differ from the 
Polish lynchers in that they 
hold power. But they feel 
that power slipping. To re
gain their noose-like grasp 
upon the people of the south 
thej’’ resort to the illegal use 
of the noose.

Kielce swift

bigger 
Kielce 
lynch- 
justice

But there is still a 
difference between 
and the crimes of the 
ers. In
overtook the slayers and they 
paid for their crimes at the 
business end of a firing squad. 
But the criminals who have 
committed the crimes in the 
United States remain un
punished, unknown or forgot
ten.

This latter difference car- 
i ries a heavy moral.

Where are the self-styled 
righteous who professed 
shock over Kielce? Where are 

I those who slandered the Po- 
' lish government saying that 

erst-1 it was incapable of maint- 
order? Where are

there

Across the sea the
while big landowners resorted aining 
to pogroms against a mino- those loud, hysterical busy- 
rity in the hope of under- bodies who are always peep
mining the present Polish go-įing in their neighbors’ wind- 
vernment. Thejr hate the newiows? Gentlemen what has 
government because it abol- happened to your sense of 
ished their feudal hold on the justice? Who has stilled your 
country, and because the new'tongues? 
government parcelled up I  
their huge estates amongst 
the toiling peasantry. In the rubber necks through 

they were Į n e i gh bor’s' window.

Stop craning your Indian- 
your 

old days, while they were ! n e i g h bor’s' window. Stay, 
still in power, the Polish po- look a while to what is hap- 
gromists persecuted the Jewsjpening in your own home, 
so as to continue their rule. The flaming head of the 
Now they are stirring up po- fascist monster has reared it- 
groms in the hope of over- ■ self through your doorway, 
throwing a Polish peoples The flames are starting to ig- 
gevernment. j nite your home. Put the fire

--------- I out now. A minute later may
The lynchers in America re- be too late.

Laiškas iš Lietuvos
Jonas Ūsonis, iš Eliza

beth, N. J., gavo sekamą 
laišką nuo savo giminaitės, 
gyv. Bėrių kaime, Deltuvos 
valsčiuje, Ukmergės aps-

legramą; prašo užtart 
Lenkijos žydus nuo žmog
žudžių.

Hartford, Conn
Paklaidos Pataisymas.

Liepos 23 d. Laisvėje tilpo 
aukotojų vardai, kas kiek au
kojo liepos 7 d. piknikui. Buvo 
praleista, kad ir drg. O. Ružin- 
skienė aukojo $1.00 tam 
lui.

Liepos 25 d. aprašyme 
kyta, 
dovaną 
Turėjo 
žiaus. 
draugė
kią ■ operaciją, 
draug ė A ksciniene.

tiks-

pasa- 
gavo 

“Pložius”. 
Petro Palo-

jog Nelly Medelis
nuo Petro 
būti nuo

Toliaus pasakyta, kad
“Aksinienė” turėjo sun- 

turėjo būti: 
W. B.

Dėkui, dėkui jums, mieli 
draugai, už tokį nuoširdumą 
ir gražia mašina pavežėji
mą !

Verta mokytis iš Massachu- 
sets arba New Jersey draugų, 
kaip jie puikiai patiekia kel
rodžius į piknikus. Šiuo me
tu dauguma žmonių neturi 
automobilių, ir nematydami 
nurodymų, kaip surasti pikni-

Gyvenam neblogai. Ačiū, 
dėde, labai, kad nepamiršti 
mūsų ir per laišką žadį pa
dėti mums.

Pas mus daugiau nieko 
naujo. Gyvenimas slenka 
diena po dienos, viskas bė- 

nuoširdžiai i Sa i praeitį, į negrįžtamus 
laikus. Dabar pas mus Lie
tuvoje pavasaris, atbudo 
gamta iš gilaus miego, pra
sideda pirmieji pavasario 
darbai. Gyvename neblo
gai. Tėvelis dirba ūkyje su 
mamyte, mes su sesute mo
komės Ukmergėje.

Mes nuo jūsų gavome du 
laiškus. Ačiū labai. Dabar 
sudie, mielas dėde! Mes pa
siliekam visi sveiki. Lauk
sim atsakymo.

Vladė ūsonyte.

Mielas Dėde!
Visų pirma 

dėkojame už laišką, kurį 
gavome balandžio pabaigo
je. Tie keli žodžiai mus 
taip pralinksmino ir nura
mino. Nors ir toli gyvenam 
mes nuo jūs, bet vis dėl to 
jūs, mielas dėde, mūsų ne
užmirštate.

Sveikiname mes visi Ūso- 
niai Jus, Mielas Dėde, su 
pavasariu, su atbundančia 
gamta, su pirmosiomis gė
lėmis, su vyturėlio daina ir 
linkime mes visi jums ko 
tik jūsų širdis trokšta.

Mes visi Ūsoniai po ka- ---------- > —-----T-
ro likom sveiki ir gyvi. Da-! W. Bowden užtiko, kad jo 
bar laikai nusiramino, gal' žmona meilinasi su kitu ka- 
prasidės gražus ir geras ! valieriumi. Jis nusipirko di- 
gyvenimas. j delį kiekį dinamito ir už-

Sveikina Jus visos Jūsų ; taisė taip, jog josios meilu- 
seserys ir broliai: Kazys irižis būtų išlėkęs į padangęs. 
Vaclovas, spaudžia jums per Ir taip jis išėjo meškerioti, 
laišką broliškai ranką. E- Į Tuo tarPu j? žn?ona nu^’° 
same visi jūsų labai pasiil- i skiepą, atidarė dinamito 
gę. į dėžę ir kaip bematant išlė-

Aš, Vaclovo duktė, patikę į orą. Bowden policijai 
vyriausia, esu jau aštuntoje teisinasi, kad jis nenorėjęs • • • *11 IT •“ ' n • « m a « Y 4- « — a"a

Portland, Ore. — James

gimnazijos klasėje. Mūsų 
šeima didelė, net 7 vaikai.

ką, nedrįsta nei vykti iš na
mų.

Piknike maisto ir gėrimų 
užteko visiems.

Sushitikų Jurgis.

žmoną užmušti, o smūgį 
taikęs jos meilužiui.

Sveika tos Departmentas 
pradėjo Brooklyne naikinimą 
čiaudulio žolės (ragweed). 
Purkščia tuščius lotus su che
mikalais, 2, 4-D;
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A. Bimba

Daugiau Įspūdžių ir Atsiini 
niiuų iš Tarybų Lietuvos

(Tąsa)
Beje, Smetonos laikais Lietuvoje spaudoj pasiro- 

dydavę straipsnių su kun. Prunskio parašu, kurie būda
vę ne jo rašyti. Kažin, kiek straipsnių dabar pasirodo 
“Drauge” ir kituose klerikalų laikraščiuose su kun. 
Prunskio parašu, bet kitų autorių?* * *

Lietuvos žymaus veikėjo Čiuplio brolį, kamietį, be
mokslį, bepartyvį žmogų, trijų kaimų seniūną, nužudė 
fašistiniai banditai. Paliko nubudime žmoną ir keturis 
mažue vaikus!

sR 4s

Tūlas Žakevičius, kadaise gavęs Rockefeller Foun
dation stipendiją ir du metu lankęs Harvardo universi
tetą, vokiečiams atėjus, buvo Vilniaus Piliečių Komiteto 
pirmininku: Jo parašas yra po visų baisiųjų skerdynių 
dokumentais. Tasai išsigimėlis ir budelis padarė lietu
vių tautai didelę gėdą.

•k •i'

Du broliai Graičiūnai (teiravausi, Dr. Graičiunui ne- 
giminės) buvo baisūs budeliai. Viena Vilniaus Universi
teto profesorė apie juos pasakojo, nes ji juos gerai pa
žinojo. Vienas jų, girdi, vieną kartą sugrįžęs iš sker
dyklos, didžiavosi, kaip jis išskerdė visą žydų šeimą. Sa
kė jis: “Rupužiukas vaikas verkdamas prašė: Aš geras 
berniukas, nešaudyk manęs. Dviejų kulkų reikėjo jam 
nudėti.” $

Viena mokytoja pasakojo — o ji žino, nes ji ten tuo 
laiku mokė, —kaip Linkuvoje fašistiniai mokytojai buvo 
suorganizavę ištisas gimnazijos klases naikinti ir plėšti 
žydus.

Ar reikia kartoti, kad šitie fašistai yra pabėgę Vo
kietijon ir šiandien kalnus verčia ant Tarybų Lietuvos 
ir sakosi negrįšiu Lietuvon, nes biją bolševizmo?* * *

Vaineikienė ir Juknevičius gyvena ir dirba Lietu
voje. O jie, būdami Lietuvos Aukščiausios Tarybos de
putatais, vokiečiams atėjus, pasirašė pareiškimą prieš 
Sovietus. Argi tas neparodo Lietuvos vyriausybės di- 
džiausį tolerantiškumą ir norą pritraukti prie darbo net 
ir tuos, kurie, iš baimės, iš klaidos, ar savanoriai, yra 
netgi papildę gana sunkių nuodėmių?* * *

Žodis apie madas. Lietuvoje žmonės rengiasi visiš
kai taip, kaip Amerikoje. Tiesa, nūnai jų rubai gal nė
ra, bendrai paėmus, taip puošnūs, kaip pas mus Ameri
koje, bet jų pasiuvimas toks pat. Vyrų kostiumų ne
atskirsi nuo amerikiečių.

Kaip su merginomis ir moterimis? Reikia pasakyti, 
kad jos nenori nė per pėdą atsilikti nuo amerikiečių. 
Koks didelis pasikeitimas nuo anų senų laikų, kai mes 
gimėm ir augom Lietuvoje! Kur dingo tie ilgieji kvol- 
duoti sijonai, taip gražiai padengdavę mūsų motinėlių ir 
sesučių gražias ir netaip jau gražias jų kojas! Eh, bū
davo, moters kojas iki kelių (kad ir biskį aukščiau) pa
matai tiktai baloje šienelį grėbiant, bei, mūsų atsitikime, 
per laukus, mišką ir pievas anksti pavasarį arba vėlai 
rudenį bažnytėlėn einant.

Arba kur tos “bliauzės” su aukštais kalnieriais, ku
rios ne tik mūsų sesių krūtis, bet ir kaklus taip gražiai 
paslėpdavo nuo mūsų smalsčių akių! Visa tai praėjo, vi
sa tai išnyko. Tos suknelės dabar trumpos ir iš viršaus 
ir iš apačios — ir trumpos ir siauros. Štai atsisėdo mer
gina, gražios Lietuvos graži dukra, ir, žiūrėk, savo ga
bių rankų nebenuleidžia nuo kelių ir sijono. Negali nu
leisti: atėmė ranką, pasijudino, sijonėlis kilstelėjo ir 
vargšelės veideliai paraudonavo. Taip lygiai, kaip čia, 
pas mus, anais laikais “dorų”, “dievobaimingų” Lietu
vos tėvelių “prakeiktoje” Amerikoje. Sakydavo: Ame
rikos žmonės išdykę, prapulsite Dievui ir žmonijai ir 
jūs, vaikai, ten nuvykę. Sakydavo, žiūrėkite, kaip jie 
rengiasi, kaip jų moterys plikomis blauzdomis vaikštinė
ja. O dar blogiau, jie beveik per ašaras kalbėdavo, Ame
rikoje žmona tau nepatiko, pavarei ją į šalį ir ženykis 
kitą. Baisus ten “ištvirkimas”...

Bet toji “ištvirkus” Amerika su savo nuogomis 
blauzdomis ir su divorsais ir anulmentais atvažiavo Lie
tuvon! Ar tai gerai, ar blogai, čia nekalbėsime.

Vienam pobūvyje su pora merginų (o gal moterų, 
nežinau, neklausiau) net smarkiai susiginčijau. Klausia 
jos: Ar Amerikos vyrai taip smalsūs, kaip mūsų? Atsisė- 
dai, sako, tai akių nuo tavo kojų nenuleidžia. Tegul juos 
paraliai! (Bus daugiau.')

Dėtuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
it. • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000
i • Pašalpos i savaitę $6, $9, $12 ir $15.

• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus (į pašalpą, nuo 16
workers, me. iki 50 metų).

Įsirašyk dabar ir savo šeimą Įrašyk. Išpildyk žeminus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano varda*

An tralas.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

R. J. Thomas, vice - prezidentas United Auto Workers, CIO, kalba j apie 
50,000 žmonių minią, susirinkusią j Cadillac Square, Detroite, protestuoti prieš 
kainų kėlimą. Mitingą šaukė automobilistų unija, bet jj rėmė AFL, vartotojų ir 
veteranų grupės, pasisakydamos už pirkikų streiką.
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Jie Kovoja Dėl Teisybės
1946 m. balandžio 24 d. i 

Vilniuje įvyko pirmas res
publikinis partinių organi
zatorių suvažiavimas, ku
riame dalyvavo apie 300 
žmonių. Suvažiavimas ap
svarstė partinių organiza
torių darbo laimėjimus, iš
kėlė trūkumus ir nužymėjo 
tolimesnius uždavinius.

Praėjo beveik pusantrų 
metų nuo to laiko, kaip 
LKP (b) Centro Komitetas 
paskyrė į valsčius parti
nius organizatorius. Jais 
buvo paskirti kovų ugnyje 
užsigrūdinę bolševikai, bu
vę partizanai ir fronto ko
votojai.

Partiniams organizato
riams teko susidurti su 
didžiausiais sunkumais: 
žiaurus karas ir vokiečių 
okupacija paliko gilius pėd
sakus; daugumas geriausių, 
tarybų valdžiai atsidavusių 
žmonių buvo išžudyta arba 
išvežta į vokišką katorgą; 
MTS, MAN P ir tarybiniai 
ūkiai buvo sugriauti, jų 
turtas išgrobstytas, buožės 
buvo ekonominiai stiprūs, 
turėjo nemažą įtaką kaime; 
valstiečių sąmonė buvo ap
nuodyta melaginga, antita
rybine propaganda; tarybi-| 
nių ir ūkinių organizacijų 
aparate dar buvo daug fa
šistinių prieplakų, kurie vi
saip stengėsi sukompromi
tuoti tarybų valdžią.

Partiniai organizatoriai 
bolševikiška energija ėmėsi 
kurti taryb. valdžią kaime, 
vykdyti žemės reformos į- 
statymą, burti mažažemių, 
naujakurių valstiečių akty-i 
va partijos ir vyriausybės 
nutarimams įgyvendinti.

Suvažiavime partiniai 
organizatoriai dalijosi dar
bo prityrimu, pasisekimais 
ir trūkumais.

Biržų apskr., Vabalninku 
valse, partinis organizato
rius drg. Kairys pasakojo, 
kokių žygių ėmėsi partinė 
organizacija, organizuoda
ma laisvojo žemės fondo 
skirstymą. Tam reikalui į 
apylinkes buvo išsiųsti ak
tyvistai, kurie sudarė maža
žemių, vidutinių valstiečių 
sąrašą; agitatoriai ragino 
tuos valstiečius įdirbti 
apsėti laisvąją žemę, 
priemonių dėka padėtis 
miai pagerėjo: 1000 ha 
mės neliks dirvonuoti.

Panevėžio apskr., Ragu
vos valse, partinis organi
zatorius drg. Simutis iškė
lė visą eilę faktų, kaip buvo 
iškraipyta partijos politiku

ir

zy- 
že-

kaime. Buvęs Raguvėlės a- 
pylinkės pirmininkas gir
tuokliaudavo, taikstėsi su 
buožėmis, už kyšius atleis
davo juos nuo prievolių iš
pildymo, miško išvežimo. 
Neturtingiems valstečiams, 
kurie neturėjo kuo vaišinti, 
priešingai, uždėdavo nepa
prastai dideles užduotis. 
Mokyklos buvo neaprūpin
tos malkomis, jose pamokos 
vyko nereguliariai. Vals
čiaus valstiečiai nieko ne
gaudavo iš kooperatyvo, 
nes buvo neišimta apie 10 
tonų žibalo ir 8 tonai drus
kos. MANP irgi veikė labai 
blogai. Liaudies priešai 
stengėsi sukelti kuo dau
giau sunkumų ir tuo pačiu 
sukiršinti darbo valstiečius 
prieš tarybų valdžią. Ragu
vėlės apylinkės pirminin
kas ir kiti liaudies priešai 
iš pareigų atleisti ir per
duoti teismui.

Vilkaviškio apskr., Alvi
to valse, partinis organiza
torius drg. Andriukaitis 
papasakojo, kaip jis padėjo 
suorganizuoti tikslų spau
dos pristatymą valstiečiam. 
Dešimtkiemių įgaliotinių 
pasitarime jis išaiškino 
spaudos reikšmę. Dabar 
dešimtkiemių įgaliotiniai 
siunčia kiekvieną dieną į 
paštą jaunuolius, kurie at
neša spaudą ir išdalija val
stiečiams.

Utenos apskr., Debeikių 
valse, partinis organizato
rius Likas nurodė, kad par
tinis organizatorius turi 
būti jėga, kuri vadovauja 

i ir kontroliuoja tarybinius 
organus, kooperatyvus, mo
kyklas, MTS ir tarybinius 
ūkius. Debeikių partinė or
ganizacija savo posėdyje iš
klausė valsčiaus koopera
tyvo vedėjo atskaitos ir 
davė nurodymų, 
kaip pagerinti koopera
tyvo darbą. Kai jis tų nu
rodymų neįvykdė, buvo 
pravesti rinkimai ir buvo 
išrinktas naujas vedėjas, 
kuris stengiasi, kad vals
tiečiai gautų tai, kas jiems 
priklauso. Debeikių parti
nė organizacija šaukia re
guliariai dukart per mėnesį 
susirinkimus, kurie iš ank
sto paruošiami.

Partijos kandidatai ir 
nariai pildo partines už
duotis, aktyviai dalyvauja 
politinėje veikloje. Vals
čiuj veikia 16 agitpunktų, 
kuriuose skaitomos paskai
tos politinėmis temomis ir 
apie pasiruošimą pavasario

sėjai. Valsčius pilnai atli
ko prievoles valstybei, iš
pildė miško ruošos planą ir 
gerai pasiruošė pavasario 
sėjai. Komunistų ir nepar
tinių aktyvistų politiniam 
lygiui kelti, organizuota 
politinė mokykla, kurioje 
jau baigiamas partijos is
torijos trumpojo kurso na
grinėjimas.

LKP (b) CK organizaci
nio skyriaus vedėjas drg. 
Šupikovas savo kalboj išdė
stė partinių organizatorių 
— partijos atstovų kaime 
uždavinius. Iki šiol pasiek
ta nemaža: valsčiuose su
kurtos partinės organizaci
jos, suburtas nepartinis ak
tyvas, išdildyti ūkiniai už
daviniai ir sėkmingai buvo 
pravesti rinkimai į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą. Ta
čiau dar yra daug trūkumų. 
Žemės reforma dar nėra 
pilnai įgyvendinta. Šiau
lių ir Kretingos apskrityse 
buvo iškraipyta partijos 
politika kaime; buožėms 
buvo palikta geriausia že
mė, visas žemės ūkio inven
torius, trobesiai ir galvijai; 
daug kur žemė buvo pas
kirstyta tarp vienos šei
mos narių. Partiniai orga
nizatoriai turi kontroliuoti 
žemės reformos įgyvendini
mo eigą, stengdamiesi už
kirsti kelią buožėms saviva
liauti ir nevykdyti tarybi
nių įstatymų. Drg. šupiko
vas pabrėžė, kad partinis 
organizatorius yra atsakin
gas už valsčiaus tarybinių 
ir ūkinių organizacijų, MT 
S bei MANP, tarybinių ti
kiu, žemės ūkio kooperaci
jos draugijų, mokyklų, am
bulatorijų ir kooperatyvų 
veiklą. Partiniai organiza
toriai turi kovoti už penk
mečio plano įgyvendinimą.

Partinis organizatorius 
—didelė jėga valsčiuje, nuo 
jo sugebėjimų, nuo jo pa
stangų daug priklausą ko
munistų partijos politikos 
įgyvendinimas kaime.

B. Vildžiūnienė.

NERAMI NEPRIKLAUSOMYBES
DIENA FIUP1N1EČ1AMS

Pirma Nepriklausomybės 
Diena filipiniečiams ameri
kiečių prižadėjimu ir Ame
rikos įstatymu įvyko liepos 
4 d. 1946 m.

Filipiniečiai apvaikščiojo 
savo iškilmingą šventę, ka
da šimtai milijonų kitų azi- 
atiškų žmonių vis kovoja už 
savo politines teises.

Šiems nelaimingiems fili
piniečiams pirma nepri
klausomybės diena buvo tik 
simbolis. Jie vis turi žiūrė
ti į Suv. Valstijas dėl eko
nominės paramos. Gauti tą 
paramą, jie turės duoti mi- 
litarinių, laivyno ir oro tei
sių Suv. Vai. ir ekonominių 
teisių Amerikos biznieriam 
ir Amerikos kapitalui.

1898 m., po vadovyste E- 
milio Aguinaldo, filipinai 
sukilo prieš ispanų valdy
mą tuom pat metu, kada 
admirolas Dewey naikino 
ispanų laivyną Manilos į- 
lankoje. Filipiniečiai tada 
tikėjosi kad Ispanijos užlei
dimas šių salų Suv. Valsti
joms jiems atneš nepriklau
somybę. Kada taip neįvyko, 
Aguinaldos pulkai vis ko
vojo už laisvę — šį kartą 
prieš amerikiečius. Už trijų 
metų salos buvo “nuramin
tos” ir civile valdžia į- 
steigta. Po to Suv. Valsti
jos ruošė šiuos žmones sa
vivaldybei.

William Howard Taft bu
vo Filipinų salų pirmas ci
vilis gubernatorius. Civilis 
gubernatorius valdė salas 
su pagalba prezidento pa
skirtos komisijos.

1907 m. buvo įsteigta pir
ma legislatūra. 1916 m. pa
gal Kongreso įstatymą iš
rinktas Senatas užėmė vie
tą komisijos. 1934 m. Kon-

balandžio mėn. rinkimus, 
inauguruotas Filipinų pre
zidentu gegužės 28 d. ir au
tomatiškai tapo respublikos 
prezidentu liepos 4 d. Jis 
yra narys nacionalistų par
tijos ir jį stipriai remia biz
nieriai ir žemės savininkai. 
Darbininkai ir agrikultūros 
grupės jo nerėmė. Ir net 
dabar vis kovoja.

Adiministracija turės ne
išpasakytai daug vis 
problemų. Salose yra 
skirtingos rasinės grupės. 
Nėra daug maisto, 
progreso padaryta atstaty
ti išnaikintas vietas arba 
atgaivinti svarbiausias tar
nybas, kaip transportaciją, 
telefoną ir elektrą. Yra vi
sokių politinių ir policijos 
problemų kas link neauto
rizuoto nešiojimosi ginklų 
radikalų valstiečių draugi
jos Hukhalahap. Tas var
das reiškia “žmonės prieš 
Japoniją” partiją. Praeitais 
metais daug susikirtimų į- 
vyko tarpe policijos ir šios 
grupės. Šie ūkininkai nori 
kreipti pasaulio dėmesį į 
filipinų darbininkų vargus. 
Per ilgą laiką jie dirbo kaip 
vergai didžiuliuose dvaruo
se turtingų filipiniečių ir 
senų ispanų savininkų. Tie 
nesutikimai buvo svarbi da
lis balandžio mėn., rinkimų. 
Negalima spėti šiandien, ar 
prezidentas Roxas ir jo val
džia rems kokias reformas, 
kad padėti šiems darbinin
kams.

Antras rimtas rinkimų 
klausimas buvo: kolabora- 
cija su japonais. Roxas pats 
buvo kaltinamas už gelbėji
mą japonams, nors ir gene
rolas MacArthur jį teisino, 
bet liaudis jį smerkė.

FLIS.
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legislatūra priėmė įstaty
mą, kuris parūpino nepri
klausomybę 1946 m. Pagal 
konstituciją, priimtą 1935 
m., filipinai išrinko savo 
prezidentą. Filipinuose bu
vo Suv. Valstijų High Com
missioner.

Filipinai tapo nepriklau
soma sala blogų laiku, kada 
visa filipinų ir amerikiečių 
pastangų pabudavota sta
tyba ir išsivystymas buvo 
karo sunaikinti.

Mūsų Kongresas jau pra
vedė du bilius, parūpinant 
ekonominę paramą naujai 
respublikai per. sekamus 
sunkius metus. Vienas bi
lius duoda pinigų už karo 
nuostolius ir rekonstrukci
jai ir yra iš dalies išpildy
mas Amerikos karo laiko 
prižadėjimo ne tik paliuo- 
suoti salas nuo priešo, bet j 
jas atstatyti. Kitas bilius 
liečia muitą. Beveik 80% 
filipinų prekybos buvo su 
Amerika, todėl naujutėlė 
respublika negalėtų pakelti 
muito barjerų.

Manuel Roxas laimėjo!

Žinios iš Lietuvos
Septyni Tonai Vatos

Šiauliai. — Atstatytasis 
valstybinis “Vatos” fabri
kas per tris pirmuosius šių 
metų mėnesius pagamino 
daugiau kaip septynis to
nus vatos, su kaupu įvyk
dydamas gamybinį planą. 
Fabrike plačiai išvystytas 
lenktyniavimas, siekiant 
paruošti naujas gamybines 
dovanas Gegužės Pirmosios 
garbei.

— Ligi šiol aš sistemin
gai {vykdydavau dienos 
normą 120%, — pareiškė 
spartuolė drg. Tarasevičiū
tė, dirbanti pire vatos kam
šymo mašinos. — Pasižadu 
dar labiau pakelti darbo 
našuma didžiosios darbo 
žmonių šventės proga.

' Panašiai pasisako ir kiti 
darbininkai, savo jėgomis 
paleidę į darbą įmonę ir 
viršijantieji dabar gamybi
nes užduotis.

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.

Washing tonas. — Prezid. 
Trumanas paskyrė Nacio- 
nalę Komisiją Dėl Aukštų
jų Mokyklų. Aukštasis 
mokslas esąs visos šalies 
reikalas.

Havana, Kuba. — Jungt. 
Valst. ryžiai, siunčiami per 
UNRRA Chinijos baduo- 
liams, yra kažin kaip pate
kę į Kubą ir pardavinėja
mi juodajam turguje.

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

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS
Tuom vlskuom svečiai pilnai naudojasi 

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, Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Tel. Catskill 885F4
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Philadelphia, Pa Cleveland, Ohio zen” toliau sako, kad net ir 
unijos laikraštukas The Union 
Leader turės užsidaryti, nes 
jo redaktoriui Garland Ash
craft ir jo pagelbininkui ten
ka kovoti su komunistais. Vė
liau ar anksčiau ir Phil Mur
ray turės paskelbti karą ko
munistams.

Ir to laikraščio vedėjas A. 
J. Davey, kuris taip pasiryžo 
skaldyti darbininkų - unijistų 
vienybę, tapo indorsuotas ir 
laimėjo nominacijose gegužės 
9 d. kaipo kandidatas į valsti
jos Senatą. Bet pažangūs 
unijistai, kurie supranta žalą 
tokio editorialo ir tokio rau
donojo baubo kėlimo, veikiau
siai pasirinks progresyvį kan
didatą bešališką žmogų, ku
ris neskaldys darbininkų vie
nybės, o veiks už visų darbi
ninkų gerovę.

W>«1 !sėtkų darbuotojų,’ kad patar
nauti svečiams iš toliau atvyku
sioms.

Draugės ir draugai, netik 
philadelphiečiai, bet ir cheste- 
riečiai ir camdeniečiai, rengki- 
tės, kad pribūti laiku ir užimti 
patarnavimo vietas.

Taipgi visi sąmoningi Lais
vės prieteliai dėkit pastangas, 
kad kuo plačiausiai pikniką iš
garsinti. Nes mums garsinimo 
priemonės sunkokos, nes prie 
radijo lietuviškų valandų mus 
negarsina. O prie to, šiemet už
manyta surengti tuom pat lai
ku kitą panašų “pikniką,” kad 
Laisvės parengimą “užsmaug
ti.” Bet mes tikimės, kad demo
kratinių žmonių pastangos įro
dys, kad lietuvių posakis 
teisingas: Kas kasa duobę 
tam, tai pats į ją įpuola.

M. S.

T

aADF Organas Mato Raudoną 
Baubą

Amerikos Darbo Federaci
jos organas “The Cleveland 
Citizen” liepos 12-tos d. edi- 
toriale iškėlė raudonąjį bau
bą. To laikraščio vedėjam vi
sur vaidinasi komunistai; viso
se unijose, CIO ir AFL viršų 
ima komunistai ir šaukia, kad 
AFL turės imtis griežtų prie
monių apsivalyti nuo komu-1- 
nistu dominavimo. Jis ir PAC 
(Politinės Veiklos Komitete) 
mato tik Komunistų Partijos 
narius ir jų pritarėjus. Sako, 
tas komitetas pradžioje per
sistatė kaip progresyvė gru
pe, bet per pastaruosius kelis 
mėnesius jis išėjo Į aikštę, su
sivienijant su “Independent 
Political Committee of the 
Arts and Sciences,” kuris yra 
niekas kaip komunistų frontas 
s k 1 e i d i m u i k o m u n i s t ų 
gandos, tik po nauju 
Komunistai ten užima 
nybę ir vadovauja tą 
zaciją.

Nacionalė Advokatų Unija,' 
kaip sako “Citizen,” 
klampojo Į komunistų 
gas.” Advokatai, i 
bombardavo U. S. general} 
kurorą, reikalaujant, kad 
būtų prašalintas už tai, 
.i i s savo kalboje :

(Tąsa)
Čečiorienė iš pradžių tylėdama glostė 

Olgos ranką. Bet kai verksmas nesiliovė, 
ją pagaliau išvedė iš kantrybės.

— Žliumbi? Kas bus, tas bus. Gėda 
verkti!

— Juk aš nenoriu verkti, tetule, taip 
savaime, — kukčioja Olga bejėgišku vai
kišku balseliu, kuris čečiorienės ausyse 
skambėjo kaip Ninos, jauniausios, bal
sas. Jos pyktis praėjo.

— Na tylėk... tylėk... Juk dar nieko 
nežinoma.

Kitame kampe tamsoje karčiai nusi
šypsojo. Buvo žinoma, puikiai žinoma. 
Nebuvo jokios vilties mirti.

— Ten trejetas mano vaikų paliko, 
kaip ten su jais dabar, o aš neverkiu,— 
pasakė čečiorienė. Ir ją apėmė staiga 
baisus vaikų ilgesys. Nors vieną valan
dėlę pamatyti juos. Ką jie veikia, kas 
su jais atsitiko? Ar paėmė juos Maliu- 
kienė pas save, ar ne? O gal pasiliko vie
ni troboje ir bijo, bijo ateinančios nak
ties, bijo žingsnių kelyje, bijo taip, kaip • 
bijojo visko nuo pirmos dienos, kai atė
jo vokiečiai ir išmetė iš trobos.

— Lauk! — bliovė aukštas feldfebelis 
ir smogė jai buožė, kai ji norėjo surink
ti nors trupučio skudurų, kad vaikai ne
sušaltų. — Lauk! — kartojo, ir vaikai 
išbėgo iš trobos kaip įgelti, Sonia vien
marškinė, į speigą, į sniegą.

Nepatiko paskui vokiečiams troba ir 
persikėlė į kitą, galima buvo grįžti, vėl 
galima buvo gyventi namie. Tik reikėjo 
priemenę išvalyti, nes aniems, matyti, 
nesinorėjo į speigą, ir priteršė priemenė
je, prie slenksčio, jiems tai nieko nekliu
dė, kad per visa tai reikėjo vaikščioti į 
trobą, kad kambaryje bus smarvė. Su 
pasišlykštėjimu, su pasibjaurėjimu valė 
vokiečių mėšlą ir įtariamai ieškojo tro
boj, ar nepridergė ir ten. Tuomet ji ma
nė, kad tai piktam, apleisdami namą, ku
ris jiems nepatiko. Paskui, kai pabuvo 
kaime, pasirodė, kad visur taip daro, 
kad jiems, matyti, vistiek.

Kaip ten jiems bus pas Maliukienę? 
Kad tik nesimuštų su Saška — jaunes
nis, silpnesnis, o toks mušeika, kad am
žinai turėjo su juo rūpesčio, pareidavo 
namo apdaužytas, visas mėlynėmis, vi
suomet pataikydavo stipresnį už save, 
nuolat jam rūpėjo peštynės su jais.

Su Sonia lengviau, mergaitė pagal sa
vo metus buvo labai išmintinga. Bet tie 
du, trejų metų Nina ir Oska, kėlė neri
mą jos širdyje. Ir kaip Maliukienė susi
tvarkys su tuo trejetu, juk dar savų bu
vo dvejetas, kaip juos išmaitins šiomis 
baisiomis dienomis?

Jevdokimas dūsavo prie sienos.
— Ve, kaip Grochačas miega...
Ritmingas alsavimas aiškiai buvo gir

dėti, garsiai sklido tamsoje...
x —O jūs nenorite miego, seneli? —pa

klausė čečiorienė, norėdama nuvyti nuo 
savęs atkaklų trijų šeimų galvelių vaiz
dą.

— Kur aš čia miegosiu... Jau seniai 
nebenoriu miego... šiaip dvi, tris valan
dėles pamiegu ir daugiau nesinori. Ilga 
senio diena...

— Mes jau seniai čia? — staiga pa
klausė Olga.

— Sunku paskyti, laikas trunka taip 
besėdint... Bet jau vakaras, aname kam
baryje lempa šviečia, tai jau, matyti, va
karas...

— Tiktai vakaras... — atsiduso nusi
vylusi Olga. — O man atrodo, kad jau 
kažin kaip ilgai.

— Kur ten ilgai... O tu mergaite val
dykis, nes mums teks čia nežinia kiek sė
dėti...

— Jauna, jaunas visuomet skuba, — 
pasakė Jevdokimas. čečiorienė tamsoje 
pasuko į ją galvą. Akys jau apsiprato su 
tamsa, ir siauri plyšiai duryse taip pat 
praleisdavo truputį šviesos. Balta senio 
galva neaiškiai buvo matyti sienos fone.

— O kur gi skubėti? Niekur jau mes 
nebeskubėsime, seni Jevdokimai... Ką čia 
išsėdėsime, tai mūsų, o paskui, tai jau 
iu-

— Taip, taip, — patvirtino senis.
—O jeigu mūsiškiai grįš? — nedrą

siai įsiterpė Olga. Ne, juk negalėjo taip 
būti, kad jau iš tikrųjų nebūtų išėjimo, 
kad tamsios kamaros durys teatsidarytų 
mirčiai.

— Juk pasakė —lauks tris dienas.
—O per tas tris dienas?

— Tokia pūga, sunku... Kaip čia eiti, 
kaip čia kulkosvydžius, patrankas su sa
vim tempti? Savo nosies nematai pūgo
je, sniegas gali užpustyti kiekvienoj dau
boj, kiekviename įlomyje...

Čečiorienė kalbėjo ramiai, bet staiga 
suprato, kad pati netiki savo žodžiais. 
Nors ir sniegas, o — juk lauki kiekvieną 
dieną, lauki atkakliai, didžiai tikėdamas. 
Kodėl gi dar šiandien rytą galėjo tikėti, 
kad grįš, kad gal būti jau yra prie Laš- 
čanų, gal jau eina dauba, gal jau kopia 
taku j kalną, — o dabar jie neturi grįš
ti. Pūga buvo vakar ir užvakar, — ką 
jiems reiškia pūga, žmonės parodys 
jiems takus, perėjimus, juk sava žemė, 
audros ir sniegas jiems buvo pažįstami, 
tai ne naujiena.

Taip, Olga buvo teisi. Galėjo grįžti 
kaipptik vieną iš tų trijų dienų, kurios 
liko iki mirties. Subraškės durys, pasi
girs šūviai, jie išeis iš tamsios kamaros 
į namus, pas Maliukus, pas vaikus.

Gal jau eina. Tamsos priedangoje, 
dengiami nakties, saugomi vėjo ūžimo, 
kuris slopina garsus, tyliai selina prie 
kaimo, smogs staiga kaip perkūnas, kaip 
žaibas, sudaužys, sutraiškys kaip blakę 
vokiečių gaują, kuri apsėdo kaimą ir 
siurbia jo kraują.

— O gal ir grįš, — pasakė garsiai.
— Gal ir sulauksime.
— Taip manote, tetule? — paklausė 

Olga.
— Gali ir tajp būti, — sumurmėjo Jev

dokimas. — Oi, laikas, laikas jau...
— Suras mus, juk visi žino, kur mus 

uždarė, — karštai šnibždėjo Olga. Tą 
akimirksnį jai pasirodė svarbiausia, kad 
surastų, kad tuojau atidarytų duris, kad 
nereikėtų čia nė valandėlės sėdėti, kai 
jau vokiečiai varomi raudonarmiečių 
durtuvų ims bėgti per pūgą ir sniegą.

—Nebijok, tegu tik grįžta, — ramino 
ją Čečiorienė. — Tau jau taip, tarytum 
jie būtų prie kaimo.

na- 
jau 

iš 
da-

I
■

Seattle, Wash.

ir naujų; Draugystė

yra 
ki-

D.

Vaiky Prasižengimai
Londonepropa

varei u.
pirmo-;
organi-

čia neseniai pasibaigė teis
mas Sovietų leitenanto Nikolai 
G. Redino.

Jis buvo apkaltintas, būk da
vęs $250 Herbert Kennedy, kad 
šis jam išduotų planus destro- 
jerio “Yellowstone.”

Lt. Redin buvo suareštuotas 
25 d. kovo, š. m., ir buvo paleis
tas po $5,000 kaucijos. Valdžia 
manė, kad čia padarys didžiau
sią sarmatą Sovietams.

Teismas tęsėsi per 22 dienas. 
Mėginta Redinas visokiais bū
dais sufrėmuot, kad tik jis bū
tų galima nubaust mirčia arba 
visam amžiui kalėjimai! paso- 
dyt, bet iš to didelio debesio pa
sidarė mažas lietus. Džiūrė, 7 
vyrai i]- 5 moterys, atrado Re
dina nekaltu.

Valdžia leido daug pinigų; 
buvo atsiųsti net 2 valdžios ad
vokatai iš Washington, D. 
bet ir tie negalėjo padaryt 
kaltą žmogų kaltu.

Valdžios svietkai buvo 
Kennedy ir jo moteris.

Pasirodo, kaip valdžia mažai 
paiso: iš žmonių ima taksus, o 
leidžia tūkstančius dol. tokiems 
paikiems dalykams.

Ponas Kennedy atvažiavo į 
šią šalį iš Anglijos 25 metai at
gal ir dar nėra Amerikos pilie
tis. Jis turėjo pirma patapt pi
liečiu, o paskui jau pradėt špie- 
gaut, bet valdžios advokatai nei 
vieno žodžio neužklausė jo, ko
dėl jis netapo Amerikos pilie
čiu.

Bėdiną gynė du advokatai, 
Griffin ir Irvin Goodman.

Po teismo Redinas pasisvei
kino su visais džiūrės nariais 
ir sakė ačiū už teisingą nu
sprendimą, o teisėjui paduoda
mas ranką, sake:

“Amerika ir- Sovietu 
visada bus draugiškume.”

Teismas, kaip minėjau,
si 22 dienas. Iš to taip didelio 
debesio buvo mažas lietus.

Londonas. — Po karo ne
paprastai Londone paaugo 

- - - - ; prasižengimai nepilname- 
irgi įsi- čių vaikų. Plačiai veikia 

i “intri- skaitlingos gengsterių gru- 
mat, už- peš ir terorizuoja gyvento

jus. Policija nepajėgia jau
nuolius išgaudyti ir nubau
sti.

pro

I

a1

kad 
sakė,

kad komunistai čia nori įvesti 
Sovietų užsieninę politiką, ku
ri yra persigėrus komunizmu, 
ir čia nepriimtina.

Toliau “Citizen” aimanuo
ja, kad nelaimei ir teisingi li
beralai ir progresyviai, ir FD 
R filosofijos sekėjai vis giliau 
klimpsta į keblumus, nes ko
munistai, gavę palankias pro
gas, juos suklaidina su savo 
“lygių teisių” obalsiais. “Citi- nepavyksianti.

Mūsų G eradėjai Darbuojasi.
Reakcines audros čia siaučia 

smarkiai, ne tik per radiją, bet 
ir bažnyčiose, ar bent kokiose 
sueigose. Kur tik ne žengsi, vi
sur nugirsti neapykantos žo
džius, taikomus tarybinei Lietu
vai ir jos išhuosuotojai iš 
cių, Tarybų Sąjungai, čia 
randasi keletas pabėgėlių 
Lietuvos. Jie pilni pagiežos
bartinei tvarkai Lietuvoje. 
Jiems gaila smetoninės ir hitle
rinės tvarkos Lietuvoje. Jų są
žinė gal ir labai rfešvari, tar
navusi nacių tvarkai, o jų lie
žuvis plūsta tarybinę tvarką. 
Dar kiti, norį atkeliauti į šią 
šalį, rašinėja laiškus, nežinia 
kokiais keliais gavę antrašų vi
sai jiems nežinomų žmonių, 
maldauja tų žmonių “pasiran- 
činimo,” nuduoda nekaltais avi
nėliais, tik išvarytais į Vokieti
ją karo darbams. Tik, girdi, pa- 
gelbėkit jiem čia atkeliauti, 
tuomet jie labai daug pripasa
kos, kodėl jie nenori grįsti į sa
vo gimtinę.

Šitokioje atmosferoje, rodo
si, ir medžiai gali pradėt džiūti, 
netik žmonės atšalti nuo para
mos savo tėvams, broliams, se
sutėms. Bet taip nėra!

Jau kelius kartus buvo sumi
nėta mūs lietuviai geradėjai, o 
čia, štai
Lietuvos, pašalpinė, Frankfor- 
to dalyje, paaukojo Vilniaus In
stitutui $25. Chesterio Vytauto 
Lietuvių Pagalbinis Kliubas pa
aukojo $50. Pavieniai draugai, 
per draugą S. Reikauską: K. 
Petrelio $10, Andrius Belik ir 
Andrius Kupčiūnas po penkis 
dol. O kiek mūs darbščiosios 
mezgėjos numezgė naujų mez
ginių! štai, drg. Struogienė vėl 
7 svederius, 7 kepures, 6 poras 
pirštinių. Draugė Rainienė ma
žne tiek pat. Ir jau keliolika 
kartų po tiek primegsta. Dra
bužių surinkta, supakiuota ir 
pasiųsta vėl keli šimtai svarų. 
Šiuom syk gauta apie 400 sva
rų iš Russian War Relief nau
jų vilnonių, sukirptų, tik nepa
siūtų. Kadangi daug dar
bo, o čia šilta ir skubinama iš
siųsti dvyliktas siuntinys, tai 
tik padarius sampelių, pasiun- 
tėm. Manom, ten Lietuvoj pa
tys galės pasiūti. O keletas 
mūs geradėjų pridėjo savo dar
bo: S. Reikauskas, šaulinskie- 
nė, Abraitienė, žalnieraitienė, 
J. Gružauskas, P. Pilėnas, ir 
Merkiai. Gaila, kad tūlų drabu
žių aukotojų negaliu s’uminėti 
ir jiems padėkavoti, nes dauge
lis atnešė patys drapanas ir ga
na geras į Liet. Republ ikonų 
Kliubą, o nepaliko jokio raščiu
ko, kam jos priklausė.

Kitas labai svarbus, kultū
ringas darbas mums artinasi. 
Tai Laisvės piknikas rugsėjo 1 
d. Dėl to reikės jau keleto de-

ANGLŲ KOMUNISTŲ 
VADAS ĮSPĖJA AMERI
KĄ DEL ATOM-BOMBOS

Londonas. — Anglijos 
Komunistų Partijos pirmi
ninkas Harry Pollitt sako, 
kad atominė bomba bando
ma Amerikos reakcionierių 
panaudoti grūmojimui ki
toms šalims. Toji politika
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— Gal ir yra, — pakartojo čečiorienė 
ir sunėrė pirštus, net sąnariai subraškė
jo.

O Melanija ir toliau atkakliai žiūrėjo 
tamsoje į vienų tašką. Taip, jie galėjo 
laukti, jie galėjo tikėtis, jiems tai būtų 
išgelbėjimas. Bet jai jau niekas nieko 
negalėjo padėti, niekas nebegalėjo išgel
bėti. Grįš saviškiai — ir ką? Nei išeiti, 
juos pasitikti, nei pasisveikinti su jais. 
Vandens puodelio negalėjo paduoti, ne
galėjo pakviesti į trobą, juk ji buvo vo
kiečių pakratas, nešiojo pilve fricą, pra
keikta amžiams. Grįš saviškiai, atgis 
kaimas. Gatvėje dainuos merginos, rodys 
dantis vyrams, o kaip jau įkyrėjo vi
soms, kol dar vokiečių nebuvo, bet visi 
jauni buvo išėję į kariuomenę. Mylėsis 
trobose ir niekas net nepasipiktins —juk 
savi, ir ko jiems merginos turėjo gailė
tis tuo metu, kai nebuvo žinoma, ar pa
siliks gyvas dar mėnesį, dar dieną. Tik
tai į ją vieną niekas nepažiūrės, kiekvie
ną pasišlykštėjimas nukratys. O kad ir 
karas pasibaigtų, kad ir Ivanas sugrįž
tų, —tai jau pas ją nebesugrįš. Pasa
kys jam, aplenks trobą, sutiks kelyje, 
praeis kaip pro nepažįstamą, gal dar ir 
nusispiaus.

Ji raitėsi kančioje, rangėsi iš skausmo, 
ir jai atrodė, kad jau pasiekė tokią ribą, 
kad ilgiau nebegalima pakelti, kad 
skausmas pasidarė nebepakeliamas, kad 
mirs. Bet širdis plakė kaip visuomet, ir 
smilkiniuose tviskėjo kraujas, ir darėsi 
aišku, kad nėra nei galo, nei pabaigos 
tam, kiek galima iškentėti.

O kartu kažkas vertė galvoti, nuolat 
galvoti, vis prisiminti, draskyti nagais 
savo širdį, prisiminimo botagu plakti sa
vo kūną, nuolat, be pertraukos draskyti 
savo žaizdas. Ten, kitame kampe,, buvo 
girdėti Olgos šnabždėjimas. Toli nuo jos 
atsisėdo oi toli, — pagalvojo kandžiai, 
užmiršdama, kad ji pati palaukė, kol jos 
susės, ir paskui pasitraukė nuo jų į toli
miausią kampą. Taip, Olga gali laukti, 
Olga gali bijoti mirties, Olga turi kam 
gyventi. Grįš iš kariuomenės Ostapas, 
ves ją, gyvens sau, kaip visi gyveno, 
dirbs, kaip visi dirbo prieš karą, gimdys 
Ostapui vaikus. Tiktai ji viena, Melani
ja, gražiausia kaimo mergina ir geriau
sia kolektyvinio ūkio darbininkė, jau 
niekad nebus tokia, kaip prieš karą.

(Daugiau bus)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<♦>

<♦>

<♦>

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus,

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

<!>

<!>

<!>

<!>

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)
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<♦>

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

Laidotuvių 
Direktorius

1

1113 ML Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

496 Grand Street
Tru-Ember Fuel Co., Inc

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EVergreen 7-1661
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„ Ukmergės Menininkai
Ukmergė. — Prie dviejų 

aukštų mūrinių namų Uk
mergėje, Kęstučio aikštėje, 
renkasi valstiečių — vyrų 
ir moterų — būreliai. At
smaukusios nuo kaktų 
šviesias skareles, žvalgosi 
merginos linksmomis, gu
viomis akimis, šypsosi vie
na; kitai:

— Į teatrą eisime. Pažiū
rėsime, kaip ta mūsų Onu
tė iš Panoterių vaidins!

— O manai, tave pagal
bon iš salės pasišauks? — 
pašaipiai atsiliepia žilaūsis 
valstietis, gal tos Onutės 
kaimynas ar giminė. —Ne
bijok! Ji visus juodvarnius 
iš galvos pila, geriau, negu 
tavo bobutė poterius! Na, 
eime į vidų, jau suzvanijo.

Šiandien Ukmergės Kul
tūros Namai stato S. Čiur
lionienės “Dvyliką brolių, 
juodvarniais lakstančių.” 
Stato jau nebe pirmą kartą 
ir nebe pirmą veikalą. Gra
žus dramos kolektyvas, ku
ris šiuo metu ruošiasi atsi
skirti nuo Kultūros Namų 
ir sudaryti atskirą, sava
rankų dramos teatrą Uk
mergėje, vaidino jau Binkio 
“Atžalyną”, Žemaitės “Mū
sų gerąjį”, Arbūzovo “Še
šetas mylimųjų”... Vaidino 
ne tik savo mieste, bet ir 
daug aplinkinių valsčių su 
spektakliais aplankė: Ko- 
varską, Širvintus, Siesikus, 
Pagirį... O meninės savi
veiklos olimpiadoje Kaune 
šis kolektyvas laimėjo pir
mąją vietą. Visu pasišventi
mu su jaunaisiais meninin
kais dirbanti režisierė drg. 
Olga Kupstienė ne kartą 
jiems sakydavo:

— Jūs visai jau priprato
te prie scenos, padarėte di
delę pažangą, pabandykite 
atsidėti vien teatrui, rizi- 
kuokit įkurti jį savo mies
te!

Ir tie MTS darbininkai, 
amatininkai, keli mokytojai 
ir tarnautojai, kurie sudaro 
kolektyvą, pirmosios pre
mijos paskatinti ir matyda
mi, kad jų darbas gerai į- 
vertintas, bando — atsis
kirs jie, ir turės ukmergie
čiai visai atskirą savo dra
mos teatrą.

PHILADELPHIA, PA.
Visų Laukiamas Didysis

PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVES
Rengia Phila. ir apylinkės pažangiosios lietuvių organizacijos.

Jvyks Sekmadienį 
(Prieš LABOR DAY Šventę*

Rugsėjo 1 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 GĖRIMŲ

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kalbės ROJUS MIZARA, Laisves Redaktorius

Nepraleiskite puikios progos, atsilankykite, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienraštį 
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Energingas U k m ergės 
Kultūros Namų direktorius 
drg. Jonas Vitkūnas, buvęs 
pradžios mokyklos mokyto
jas, sugebėjo per trumpą 
laiką taip gerai suorgani
zuoti savo įstaigos darbą, 
kad čia veikia be dramos 
ratelio dar tautinių šokių 
grupė, choras, atgibrigada, 
kurie rinkimų metu su kon
certais, paskaitomis ir pra
nešimais aplankė visą eilę 
valsčių, miestelių ir kaimų.

— Dabar, Pergalės Die
ną, mes jau turime penkio
lika dainų paruošę, — sako 
Kultūros Namų choro ve
dėjas drg. Einoris.

— O mūsų tautinių šokių 
grupė išmoko jau tris nau
jus liaudies šokius, mes taip 
pat galėsime šventės proga 
ir mieste pasirodyti, ir kai
muose, — atsiliepia tauti
nių šokių grupės vedėja 
drg. Juzumaitė.

Draugas Vitkūnas, rody
damas jo kolektyvui skir
tas patalpas, vedžiodamas 
po didelę salę, sceną, užku
lisį, su visur krutančiais 
darbininkai, kurie, įsitvėrę 
kibirus su kalkėmis, teptu
kus, šluotas, bėgioja iš vie
no aukšto į kitą, pasakoja:

— Štai, dabar remontas 
pas mus vyksta. Jį atlikus, 
namai bus visiškai tinkami 
mūsų uždaviniams, mūsų 
dramos, choro, šokių rate- 
ili darbams. Miesto vykdo
masis komitetas, suprasda
mas didelę Kultūros Namų 
reikšmę, sudarė mums vi
sas sąlygas dirbti ir toliau, 
kaip atrodo, irgi padės 
mums, kiek galėdamas.

— O pradžia? Sunki bu
vo?

— Pradžia visuomet sun
ki. Ypatingai dabartiniu 
metu, kai mūsų kraštas tik 
keliasi iš okupantų paliktų 
griuvėsių, kai viskas iš nau
jo kuriama ir atstatoma. Iš 
pradžių ir patalpos buvo 
netikusios ir, svarbiausia, 
žmonių neturėjome. Bet — 
tarybinėje šalyje visada 
gausu entuziastingu žmo
nių, visu pasišventimu, vi
su užsidegimu dirbančių 
savo Tėvynei ir 'savo liau-
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džiai! Atsirado ir pas mūs 
Ukmergėje tokių. Ir kiek
vienas miestas, kiekvienas 
kaimas gali pas save tokių 
rasti, jei tik nori! Na, ir 
štai: atėjo pas mus į savi
veiklos ratelius ir darbinin
kai, ir tarnautojai. Kas 
dien jų skaičius didėja, — 
dabar jau meno rateliuose 
apie porą šimtų žmonių tu
rime! — ir darbas jų nuo? 
lat tobulėja, nes suradome 
tinkamus jiems meno vado
vus... Juo toliau, juo leng
viau dirbti. O didžiausias 
atpildas už mūsų triūsą ir 
vargus yra ne tik Meno 
Reikalų Valdybos ir Profe
sinių Sąjungų Centro Tary
bos padėkos laiškai, ne tik 
ta pirmoji premija savi
veiklos olimpiadoje, — bet 
dar labiau mus skatina 
dirbti tas džiaugsmas, toji 
šiluma, įvertinimas, kuriais 
apdovanoja mus valstiečiai 
kiekviename kaime, kur 
mes apsilankome su spek
takliais, koncertais ar pas
kaitomis.

Išeiname gatvėn. Krišto-, 
liniame pavasario ore
skambiai aidi žingsniai 
skubančiųjų į spektaklį.

— Matote, kaip darbo 
žmogus trokšta meno! — 
parodo Ukmergės Kultūros 
Namų direktorius drg. J. 
Vitkūnas. — Smetoniniai 
ponai apie tai negalvojo, tik 
tarybų valdžia taip gausiai 
nutiesė mūsų kraštą kultū
rinių židinių tinklu. O sta
lininis penkmetis jų skaičių 
žymiai padidins, kad nebe
liks Tarybų Lietuvoje jokio 
miestelio ar kaimo, kurs 
neturėtų savo kultūrinės į- 
staigos! Tam didingam pla
nui įgyvendinti mes visi 
dirbsime iš visos širdies, iš 
visų jėgų!
.. .Lyg jura liūliuoja dide

lė salė Kultūros Namuose, 
švyti baltomis dėmėmis 
merginų skarelės, žiūri į 
sceną žibančios, meno ir 
grožio ištroškusios akys...O 
scenoje laisvai vaikšto Onu
tė iš Panoterių kaimo, — 
nors dar prieš kelias minu
tes spurdėjo širdelė užkuli
syje! — vaikšto, savo už
keiktų broliukų ieško ir, 
kūrybos įkarščio pagauta, 
nebegalvoja apie tai, kad 
iš salės ją seka pažįstamos 

ir nepažįstamos akys, tie 
kaimynai, dėdės, tetos... 
Kad jie kits kitam džiaugs
mingai alkūnėmis pastūk- 
čiodami, su pasididžiavimu 
šnabžda:
. — Žiūrėk, mūsų Ona į 
artistus išėjo! O ir tie kiti 
artistai, taip pat juk iš mū
sų tarpo!

O. Dovilas.

Racine, Wis.
Iš LB ir S -Draugystės 

Pusmetinio Susirinkimo
Liepos 21 d. įvyko Lietuvos 

Brolių ir Seserų Savišalpos 
Draugystės pusmetinis susirin
kimas. Draugystės pirmininkas 
brolis S. Ragauskas neatvyko į 
susirinkimą. Susirinkimą ati
darė vice-pirmininkas brolis T. 
Gališauskas. Pusmetinis susi
rinkimas buvo sušauktas per 
atvirutes, tad narių susirinki
mai! atvyko dikčiai.

Iš valdybos pranešimų paaiš
kėjo, kad mūsų draugystė per 
pirmą pusmetį turėjo daugiau 
išlaidų, kaip įplaukų, net 
$191.40, nes per šį pirmą pus
metį teko daug išmokėti ligonių 
pašalpų, kas ir buvo priežastis 
iždo sumažėjimo. Bet dabar jau 
neturime ligonių.

Bizniškų parengimų komite
to narys J. Gutauskas pranešė, 
kad piknikui, įvykus liepos 21 
d., Lincoln Parke, veik per visą 
popietį grasino lietus, tad, ma
tyt, dauguma narių susilaikė 
nuo dalyvavimo piknike. Bet 
atvykusieji labai gražiai links
minosi ir puikiai vaišinosi. 
Piknikas užsibaigė su dainomis 
ir šokiais, griežiant S. Sapiko 
orkestrai. Pelno draugystei liko 
$42.00.

Nutarta pakeisti nekuriuos 
konstitucijos punktus ir išrink
ta komitetas iš sekančių darbš
čių narių draugystės labui: Jo
no Strazdo, Jono Glebos ir Teo- 
filiaus Gališausko. Susirinki
mas įgaliavo komitetą iki meti
nio susirinkimo pilnai prireng
ti ir sutverkyti visus punktus, 
kuriem reikalinga pakeitimas.

Nutarimų rašt. Ch. Kiselis.

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

Rugp. 4 d., jvyks piknikas, ruošia
mas Rusų-ukrainiečių, IWO skyr. 
Įvyks Kardash Shore — Evergreen 
Park. ■ Pelnas skiriamas Lvov Ligoni
nei, Sov. Ukrainoj. Turėsime valgių, 
gėrimų, muziką šokiams, taipgi rasi
te geras maudykles. Kalbėtojai bus 
anglų ir ukrainų kalbose. Bušai išeis 
nuo Liet. Salės, 851 Hollins St., 
10:30 A. M. ir 11:45 A. M. Kelionė 
į abi pusi $1.00. Automobiliais va
žiuokite Eastern Ave. iki Josenhans 
Corner, sukite po, dešinei j Holly 
Neck Rd. Važiuokite 3 mailes, suki
te po dešinei prie iškabų į Evergreen 
Park iki Kardash Shore. — Kviečia
me visus. — Rengėjai. (177-178)

CLEVELAND, OHIO
Rugp. 4 d., jvyks LDS 55 kp.' pik

nikas pas dd. Grinius, ūkėje. Rengė
jai pasirūpins, kad visko būtų, kaip 
tai valgių ir įvairių gėrilnų. Apart 
linksmai praleidžiant, laiką, galėsime 
pasimatyt, pasikalbėt su mūsų ge
rais draugais Griniais, kurie visuo
met gražiai paremia mūsų darb. ju
dėjimą. Nuvažiuoti pas juos galima 
sekamai: Važiuokite Cahalan Rd. 
No. 6. Pervažiavę Čhardon miestuką, 
už poros mylių No. 6 sukasi po tie
siai, nuo ten važiuokite tiesiai 166, 
juom privažiavę No. 86, sukite po 
kairei, netoli rasite pikniko vietą. 
Galima važiuoti ir No. 20 iki Pains- 
ville, nuo ten imkite No. 86, kurio 
važiuodami rasite.pikniko vietą. Tė- 
mykite iškabas. — Kviečia Rengėjai.

(177-178)

BROCKTON, MASS.
Rugp. 4 d., įvyks piknikas, Liet. 

Taut. Namo Parke, Keswick Rd., 
prie Winter St. Rengia Kom. Parti
ja, Brockton Unit ir Bostono Dist. 
Pradžia 1 vai; dieną. Kviečiame da
lyvauti.

Prašome jsitėmyti, kad LLD 6 kp. 
susirinkimas įvyks rugp. 5 d. viršmi- 
nėto namo kambariuose, 7:30 v. v. 
Nariai dalyvaukite, atsiveskite ir 
naujų. — G. Shimaitis. (177-178) 

kearnySarrišon, n. j.
LLD 136 kuopos susirinkimas at

sibus rugpjūčio 2 d., 7 vai. vakare, po 
antrašu 15-17 Ann St., Harison, N.J.

Draugai ir draugės, malonėkite 
būti susirinkime, nes turėsime labai 
daug svarbių reikalų aptarimui. — 
V. W. Zelin. (176-177)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kuopos susirinkimas 

įvyks 2 d. rugpjūčio, 7:30 vai. vaka
re, ant 407 Lafayette St., Prašau na
rių dalyvauti. — Fin. rašt. A. Jocis.

. (176-177)

Šie nariai United Electrical, Radio & Machine Work
ers, CIO, susimobilizavę j skrajojančius pikietų būrius, 
pasirodo netikėtai šian, ten ir visur pikietuoti už nu
mažinimą kainų. Čia jie paraduoja priešais Wilson ir 
Swift mėsos kenuotuves Trentone, šaukdami: “We 
want price control.”

Skaitytojų Balsai

CHICAGOS ŽINIOS
Mulkina žmones.

Marijonų geltonlapis, neturė
damas ką rašyti, sako, kad nuo 
1944 metų iki 1945 m. pabai
gos, Lietuvoje žuvo 20,000 lie
tuvių “partizanų.”

Pasiskaitęs tokių davinių, 
žmogus matai, kad tas laikraš
tis daugiau negu fašizmu dvo
kia. Kokie gi ten yra Lietuvos 
“partizanai”? Jei jis sakytų, 
kad tiek ir tiek žuvo nacių tar
nų, tai dar būtų kas panašaus.

Kaip keista, tūkstančiais ir 
milionais Lietuvos žmonės žu
domi, išvežami į Sibirą, šimtai 
tūkstančių pabėgo į Vokietiją, 
o kai ateina žinios iš Lietuvos, 
visi žmonės gyvi išskyrus, ku
riuos naciai nužudė.

Keisčiausia tai buvo tas, kad 
man tą žinią perskaitė geras 
katalikas ir dar pasakė, kad 
jam atrodė, jog “D.” redakto
riai. nesveiko proto. Sako daro
si sarmata skaityti tokios ži
nios. Matomai jie mano, kad 
mes katalikai esame kvaili. 
Sarmata, kad taip mulkina 
žmones. Rep.

Iš Lietuvių Komunistų 
Pasekmingo Susirinkimo.

Liepos 25 dieną įvyko K. P. 
Vinco Kapsuko Kliubo susirin
kimas. Narių atsilankė gana 
skaitlingai ir visi, kaipo komu
nistai, dalyvavo diskusijose.

Visi komunistų susirinkimai 
brandūs ir gilūs, tačiau pasta
ruoju laiku mūsų susirinkimai 
darosi vis pilnesnį ir gyvesni. 
Vietoje, kad keletas draugų pa
sakytų ilgokas kalbas, dabar 
praktikuojama visada pravesti 
bendras diskusijas, kurios duo
da daug pasimokinimo visiems 
dalyviams.

Šiame susirinkime bendrai ap- 
diskusuota lietuviškų fašistų 
vedami skymai Amerikoje ir 
kaip jie pasislėpę po gelbėjimo 
lietuvių vaikų Vokietijoje ban
do demoralizuoti Amerikos lie
tuvius ir vilioti iš jų pinigus 
neva dėl vaikų, o tikrenybėje 
dėl savęs.

Diskusuota klausimas, kaip 
pasekmingiau supažindinti 
Amerikos lietuvius su klasių 
kovomis ir nurodyti, kas jų lau
kia, jei jie susidėję rankas 
lauks malonių iš kapitalistų ar
ba jų bernų.

Nusitarta veikti smarkiau ir 
atsargiau prieš lietuviškų na
cių pasimojimus sugužėti šion 
šalin. Tuo reikalu teks rašyti 
laiškus kongresui ir faktais nu
rodyti, kaip jie kartu su naciais 
žudė Lietuvos žmones.

Nutarta dėti daugiau pastan
gų plėtimui apšvietos tarpe 
darbo masių ir kartu auginti 
K. P. Komunistė.

Gražiai Ątsiliepia žmonės 
Lietuvos Reikale.

Labai gražiai atsiliepia Chi- 
cagos lietuviai reikale suteiki
mo pagalbos Lietuvos “.žmo
nėms. Gana didelis skaičius 
lietuvių atvežė drapanų ir šiaip 
aukų dėl Lietuvos žmonių. Del1

Tiriamosios Medicinos ir Vėžio
Ligos Instituto Vilniuje sukel
ta $10,953.21. Tai graži auka 
nuo Chicagos lietuvių.

šiomis dienomis drapanų at
vežė šie draugai: A. ir B. Deck, 
F. Zeimant, Agnes Daugėlienė 
ir Grigienė.

Kuriems nebuvo patogu at
vežti, tai pašaukit per telefoną 
Victory 7325 ir nuo jūsų dra
panos bus paimtos. O dar kiti j 
tai nunešė į jiems artimą polici
jos stotį ir iš ten pašaukė, kad 
paimtume drapanas.

Man teko kelius kartus pa
imti iš policijos stoties punde
lius gerų drapanų. Policijos ka
pitonas paaiškino, kad atneša 
lietuviai drapanas ir prašo, kad 
pašauktų mūsų komitetą, kad 
paimtume jas. Keisčiausia, kad 
kiti atnešę drapanas ir nepri
deda savo pavardžių.

Varde LPTK tariame visiems 
auktojams širdingą ačiū.

Prie progos norime priminti, 
kad Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas yra vienintelis ko
mitetas, kuris tiesioginiai siun
čia Lietuvos žmonėms pagalbą. 
Tad, kurie norite, kad jūsų dra
panos pasiektų Lietuvoj jūsų 
brolius, aukokite per Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą. 
Drabužių rinkliavos stoties ant
rašas: 3246 So. Emerald Ave.

Ketvirtadieniais per dieną 
būna atdara krautuve. Tą dieną 
susirenka moterys taisyti ir pa
kuoti drapanų. Jei kurios galite, 
tai ateikite padėti taisyti dra
panų. LPTK Sekr.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Kitaip su mūsų spauda. 
Mes dedame nemažai raštų iš 
Lietuvos, kurie parodo mūsų 
tėvų krašto pastangas sugrįž
ti į normalų pokarinį gyveni
mą.

Mes spausdiname gerų apy
sakų, iš mokslo srities straips
nių ; daug korespondencijų iš 
kolonijų.

Mūsų dienraščiai — Laisvė 
ir Vilnis — stoja už naują pa
saulį, už gražesnį, laiminges
nį darbo žmonėms gyvenimą.

Mūsų priešų spauda stoja 
už grąžinimą seno, liaudies 
prakeikto gyvenimo. Bet ka
dangi jų troškimai iriasi ne 
pirmyn, o atgal, tai jie plūs
tasi, sielojasi, — pirmiausiai 
puldami Tarybų Sąjungą!

Campbell Staples, 34 m., 
salesmanas, sėdėdamas ant 
palangės savo raštinės 7-me 
aukšte, 274 Madison Ave., ne
tyčia pasviro ir nukrito. Už 
poros valandų mirė Bellevue 
ligoninėj, New Yorke. Gyve
no Greenwich, Conn.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 ’

KUNIGAI REMIA 
NACIUS

Visiems žinoma, kad vo
kiškųjų nacių kariuomenes 
eilėse tarnavo nemažas 
skaičius ir lietuvių, nacių 
simpatikų. Dalis jų buvo 
nusiųsta ir į Italiją, kariau
ti ten prieš amerikiečių-an- 
glų karines jėgas. Vokieti
jai susmukus, daug vokie
čių pateko į nelaisvę. Tarp 
tų karo belaisvių dabar yra 
Italijoj ir lietuvių. Jiems 
draudžiama rašyti laiškus 
į užsienius. Todėl tie lietu
viški naciai eina pas lietu
vius kunigus (ar net pas 
lenkus) ir gauna iš jų pa
galbą. Kunigai jiems lei
džia naudotis jų adresais, o 
gautus laiškus jie atiduoda 
jų adresatams. Vienas to
kių kunigų yra P. Jatulis 
Romoje, kurio vardas ir 
adresas randasi daugelyje 
Ameriką pasiekiančių laiš
kų. Taigi tasai “tėvelis” ak
tingai remia lietuviškus na
cius! O tokių yra ir dau
giau. Skaitytojas.

Ottawa, Canada
Nuo Nedarbo Bilius Pakeistas

Pastaruoju laiku buvo pri
imtas Bilius Nr. 243. šis bi- 
liuš įneša tam tikrus pakeiti
mus į Unemployment Insu
rance Aktą.

Padaryti pakeitimai nedi
deli, bet verta su jais susipa
žinti.

Reikia atsiminti, kad origi- 
nalis bilius buvo priimtas ir 
galion įėjo pradžioj karo. Jis 
apėmė visas industrijos šakas, 
išskyrus tas, kurioms apdrau- 
da nuo nedarbo labiausiai rei
kalinga. . . Jis išskyrė iš ne
darbo apdraudos agrikultūrą, 
miško darbininkus, oro ir van
dens transportacijos tarnau
tojus, žuvininkus, ir visus 
tuos, kurie uždirba virš $2,000 
į metus.

1942 metais, darbininkams 
karo industrijoj dirbant daug 
viršlaikio, lubos buvo pakel
tos aukščiau. Buvo galima 
uždirbti virš $2,000. Taipgi 
buvo patvarkyta, kad vetera
nai galėtų išsirinkti apdraudą 
nuo nedarbo nuo įstojimo į 
armiją (išdirbus 15 savaičių 
po paleidimo ir užsimokėjus 
apdraudos mokesčius).

Liepos menesį 1943 metais 
buvo pakeistas bilius taip, 
kad darbininkas galėtų už
dirbti iki $2,400 nenustoda
mas apdraudos teisių. Taipgi 
buvo panaikintas aprubežiavi- 
mas tiems, kurie dirba valan
domis, savaitėmis ar ant šmo
tų. Taipgi buvo Įtraukti tie 
darbininkai, kurie dirba vi
suomenes aptarnavime. Buvo 
pridėta sekcija, kuri leido ap
drausti profesionales slauges, 
oro transporto darbininkus.

šiuo metu įnešti pakeitimai 
apdraudžia miško darbinin
kus, jūrininkus ir kitus dar
bininkus. Taipgi darbininkui, 
imančiam apdraudą nuo ne
darbo, leidžiama užsidirbti iki 
$1.50 į dieną. Senasis įsta
tymas leido užsidirbti tiktai 
iki $1.00 į dieną.

Laike biliaus diskusijų pa
sirodė, kad iki šių metų ko
vo mėnesio į Apdraudos nuo 
Nedarbo Fondą sumokėta 
$348,000,000. Iš tos sumos iš
mokėta $30,000,000 dėl be
darbių. Išmokėjimai kiek pa
didėjo pastaraisiais mėnesiais.

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, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite i dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.
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Komunistą Kandidatas
Į Gubernatorius

Brooklyniečiai Darbuojasi 
Dėl Vilniaus Instituto

CIO Skelbia 2 Dienų 
Streiką Valgykloms

Darbininkai Reikalavo 
Veikti Prieš Linco 

Terorą

MUZIKA

Robert Thompson, Komu
nistų Partijos kandidatas į 
New Yorko valstijos guberna
torius, yra dar jaunas vyras, 
bet jau dviejų karų veteranas.

šiame kare jisai tapo apdo
vanotas Distinguished Service 
Kryžiumi už “nepaprastą did
vyriškumą veiksmuose netoli 
Tarakona, Naujojoj Guine- 
joj.” Jisai tarnavo 32-j e Di
vizijoje (Red Arrow), Pacifi-

Liepos 25-tos vakare įvyku
siame LPTK Brooklyno Sky
riaus susirinkime mūsų darb
štusis komiteto narys drg. F. 
Reinhardt pridavė $42.00 dėl 
Vilniaus Instituto.

Drg. Reinhardt 
aukštutinėj dalyje 
valstijos atlankė 
draugus Rochester 
kolonijose.

atstogaujant 
New Yorko 
gimines bei 

ir Buffalo

A.

Pirmieji jo ginkluotos kovos 
(ne 
prieš 
1936 metais, 
jame

Ten jis kariavo prieš 
ir jo talkininkus vo-

jai esant ginkluotu) 
fašizmą žygiai buvo 

Ispanijoj, garsi a- 
Abrahomo Lincoln Ba

talione. 
Franco 
kiečius, italus.

Sugrįžęs iš karų, Thompso- 
nas yra vadovybėje darbo 
žmonių partijos — Komunis
tų Partijos — ir Amerikos 
liaudies kovų prieš naminį ir 
užsieninį fašizmą. Jisai yra 
New Yorko valstijos Komu
nistų Partijos pirmininku ir 
nariu centralinio tos partijos 
komiteto.

Pakol kas jis, nei kuris ki
tas iš keturių jo sankeleivių 
į kandidatūras ant komunistų 
tikieto, nėra oficialiu kandi
datu. Kad tą atsiekti. New 
Yorko valstijoje komunistai ir 
jų draugai turi surinkti, sudė
ti po peticijomis 12,000 pilie
čių parašų, po 200 kiekviena
me, mažame ir dideliame 
valstijos apskrityje. O apskri
čių yra 62. Komunistų Par
tija prašo tiems parašams rin
kėjų ir parašų davėjų.

Parvežė A akų iš Buffalo

Buffalo, N. Y’., yra labai ma
žai lietuvių, bet, pasidarbavus 
vietiniui drg. John Raideriui, 
surinko net $18.00 ir pridavė 
drg. Reinhardt. Taigi, abudu 
draugai labai gražiai pasidar
bavo dėl paramos Lietuvos 
žmonių. Už tai jiems priklauso 
didelė garbė.

Aukotojų vardai. Po $5.00: 
John Raider ir Petras Mocke
vičius. Po $1.00: Otto Chossin, 
Joseph Edien, Jonas Langis, 
Joseph Noweki, Helen Rosen-

burg, J. Dielinikaitis, D. 
Zubrickas, Edward Reinhardt, 
Jeff ir Savzon Mivezak. 
Visi iš Buffalo, N. Y.

A. Valička, Rochester, N. Y., 
$1.00.

Brooldyniečiai Aukojos

A. Linkus $5. Adolf Kuehn 
$3. A. Gebienė $2. Po 1: P. Pa
kalnis, Adolf Steinbremer, Otto 
Wink, Gustov Bender, Ch. Kun
drotą, V. Duoba, J. Tamkus, 
Berta Demsy, John Rimša, Ol
ga Reinhardt, ir Frank Rein
hardt.

Drg. 
skundėsi 
nuo gerų

Aukojo
B. Rasevičienė, Joe Patrick, P. 
See, Joe Besevich, Mrs. P. Meš
kėnas ir W. Kulik.

Už pasidarbavimą širdingai 
ačiū.

valgan
čia r b i n i n k u s rugpjūčio 
ir 2-rą atsinešti užkan- 
iš namų ir pasilikti pie- 
šapose. Gi sutaupytu 

pamitingauti, išnešti

Marijona Kulikiene 
nesveikuojanti, bet 

žmonių surinko $7. 
po $1: John Locisky,

New Yorko miesto CIO pa
ragino restauranuose 
čius 
1-mą 
džius 
tauti 
laiku
protesto rezoliucijas prieš kai
nu kėlimą, v v

R e z o liucijose prezidentui 
Trumanui ir naujajai Price 
Decontrol Board reikalaus at
varyti mėsos, pieno ir jo pro
duktų ir kitų būtinų pragyve
nimui reikmenų kainas atgal 
į birželio 30-tą buvusią nor
mą.

Miesto centralinėse dalyse, 
kur masiniai žmonės pietauja 
restauranuose, unijistai pilnė
tuos keletą desetkų tų restau- 
ranų, kuriuos aukščiausia 
kelta kainos.

pa-

K. Ručinskienė.
Fin. sek r. LPTK.

Brooklyno Skyr.

MIRE

as

bu-

die- 
va-!

Brownsvilleje Tęsia
Mėsos Streiką

Brownsvilles mėsos streik
praeitą antradienį pradėjo 
antrą savaitę. Didžiuma 
Černių uždarytos. Kelios 
kusios pikietuojamos kas 
ną, visomis prekybinėmis 
landomis.

šeimininkės priėjo išvados, 
kad tik streiku, nepirkimu 
prekių galima užsispyrusius 
mėsos trustus pamokinti pri
silaikyti svarkos. Tame jos 
prašo ir- smulkiųjų prekybi
ninkų paramos. Nenorinčius 
su jomis kooperuoti, jos ener
gingai pikietuoja 
šia, nepamirš po 
veda sąrašus, kas 
laike streiko.

Streiką remiantieji 
bininkai uždarė 
languose įdėjo 
“We are closed 
tion with the
C o u n c i 1.” Tokių kortų 
Brownsvillej dabar daugybė.

ir, yeikiau- 
streiko. Jcs 
kaip elgiasi

preky- 
krautuves ir 
pranešimus: 
in Coopera- 

Consumers

Atsišaukė į Komunistus 
Veteranus Veikti už

Baloto Apsaugą
Irving Goff, komunistų ve

teranų direktorius New Yorko 
valstijoj, pasmerkė legijonie- 
rių adjutanto Maurice Stem- 
ber pasimojimą neleisti ant 
baloto komunistų ateinančiuo
se rinkimuose.

Goff ragino visus komunis
tus veteranus veikti tuo klau
simu. Prašė atsakyti į tai 
vykimu į “up-state” rinkti 
rašų uždėjimui komunistų 
baloto.

nu- 
pa- 
ant

Karlonas Atostogauja

atsilsio ir ge- 
taipgi tyro 

labai puikus

visam Laisves šta- 
laimės. Apgailes- 
negalėjau dalyvau- 

Choro susirinkime,

PARDAVIMAI
Barber Shop — skutykla. Seniai įs
teigtas biznis, net 15 metų, lietuvių 
apylinkėj, 336 Union Avė. Savininkas) 
turi išvažiuoti į kitą miestą, šaukitel 
EVergreen 4-9380. (17*178)

Vincas Karlonas, Maspetho 
lietuvių organizacijų darbuo
tojas ir Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto geras tal
kininkas, liepos 21-mą išvyko 
porai savaičių atostogų pas 
savo švogerį Vladą Geležaus- 
ką, Glen Cove, 
rašo:

“Atvykau čia 
rai išsimaudyti, 
oro gaut, čia
‘byčius’, einu kas dieną mau
dytis.

“Vėlinu 
bui geros 
tau j u, kad 
ti Aido
kaip visada kad esu pripra
tęs dalyvauti. Taip pat atsi
prašau Lietuvai Pagalobs Tei
kimo Komitetą, kad negalėjau 
ateiti jums pamačyt drabužių 
sukrauti. Kaip sugrįšiu, tai 
atsilyginsiu su darbu.

“Vėlinu visiem draugam ir 
draugėm laimės ir sveikatos. 
Iki pasimatymo.

“Vincas Karlonas.”

Jack Carson, Janis Paige, Joan Leslie ir Dennis 
Morgan, scenoje iš Warnerio smagios komedijos “Two 
Guys from Milwaukee,” rodomos Strand Teatre, 
Broadway ir 47th St., New Yorke.

jū

Gengsterius Ginklavęs 
Policistas Padėtas 
po Aukšta Kaucija

40George L. Rabidoux, 
metų, Brooklyno policistas, 
teikęs plėšikų gaujai ginklus, 
padėtas po $35,000 kaucija 
iki tolimesnio kvotimo, Įvyk
siančio rugpjūčio 7-tą.

Rabidoux, kaip sakoma kal
tinime, parūpinęs ginklus pen- 
kiem gengsteriam, kuriuos su
ėmus ir nuteisus už krimina- 
lystes, vienas išdavė polListą. 
Plėšikai buvo suimti ir nuteis
ti už apiplėšimą Davido Foun
tain, Metropolitan Sand and 
Gravel Co. algų nešėjo, praei
to birželio 28-tą.

Tame plėšime 
buvo gavę $6,179 grobio. Ra
bidoux iš to gavęs $2,000. Už 
tą Judošiaus grašį jis gengs- 
teriams buvęs pristatęs poli- 
cisto uniformą, perdirbtą po- 
licisto žymę, taipgi amunici
jos 45-to kalibro mašininiam 
šautuvui, revolveriams ii- piš- 
talietams.

Nuteisti už tą apiplėšimą 
yra William Hensler, 31 m., 
115-14 125th St., So. Ozone 
Park; Frank Walsh, 37 m., 
775 Fulton St., Brooklyne; 
George Moore, 29 m., 456 W. 
50th St., New Yorke; William 
Romer, 31 m., 100-12 103rd 
St., Ozone Park, ir William 
Leishman, 39 m., 446 W. 49th 
St., New Yorke.

Romeris prisipažinęs ir iš
davęs Rabidoux, kuris, sako
ma, areštavus irgi prisipaži
nęs.

Rabidoux gyveno 611 76th 
St., Brooklyne. Esąs vedęs ir 
tėvas dviejų vaikų, 4 ir 6 me
tų, bet su šeima negyvenąs. 
Policijoj tarnaująs nuo kovo, 
1937 m.

m. 
N orth 
liepos

62Frances Bendžius, 
amžiaus, gyveno 124 
5th St., mirė namuose, 
30 d., kur ir kūnas pašarvo
tas. Laidotuvės Įvyks rugp. 2 
d., šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Isiclorą, dukterį Anną, 
sūnų Joseph ir seserį 
Petronella Atkočaitis.

Laidotuvių pareigomis 
pinasi grab. J. Garšva, 
Bedford Ave., Brooklyne.

Mrs,

rū-
231

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ketv., 
rugp. 1 d., 7:30 v. v,, Laisvės Name, 
419 Lorimer St. Šiame susirinkime, 
apart kitų reikalų, delegatai patieks 
raportą iš 7-to Seimo. Visų narių 
pareiga dalyvauti. — Valdyba.

MASPETH, N. Y.
LDS 14-tos ir LLD 138-tos kuopų 

i susirinkimas įvyks rugpjūčio (Aug.) 
o-nno-ąfpri*ii ' 1-rnos vakarą- Rusų Name> 56’58 
® ‘ į 61 St. Kviečiu visus ir visas atsilan

kyti, yra svarbių,reikalų aptarti. At
siprašau, kad aš negalėsiu pribūt. 
Kalvaitis užims mano vietą. — Or
ganizatorius V. Karlonas.

EAST NEW YORK.
LDS 13-tos kuopos susirinkimas 

įvyks rugpjūčio 1-mą, 8-tą valandą 
vakare pas Misevičius, 115 Montauk 
Ave. Visi nariai ateikite. (176-177)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steičius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

D

Skiipumas 'Atsimokėjo’

1)

Vienas ginkluotas plėšikas, 
blondinas, ne negras, atėmęs 
nuo 12 iki 15 tūkstančių do
lerių nuo King of the Sea sa
vininko padėjėjo, restauraci
jos raštinėj, Third Ave. 
53rd St., New Yorke.

Raštinėje tuo tarpu buvo 
dvi knygvedės. Vedėjo pa
dėjėją ir knygvedes plėšikas 
suvarė į lavatory ir pagrasino 
nušauti, jeigu išeis pirm pus
valandžio. Jie prabuvę ten 
apie 10 minučių, o ir išėję ne
galėjo tuojau telefonuoti, nes 
telefonas buvęs * užrakintas. 
Savininkas Flashner užrakin
davęs, kad kartai? darbinin
kai netelefonuotų privatiškais 
reikalais. Darbininkams susi
radus savininką, plėšiko ir 
pėdsakai jau buvo išnykę.

Į

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

•«:

Organizuoti New Yorko 
miesto darbininkai pradėjo 
garsiai skelbti savo pasipikti
nimą fašistinio slibino siauti
mu prieš negrus vėliausiose 
Georgia negrų skerdynėse.

John Steuben, AFL Hotel 
Front Service Employees Lo- 
kalo 144-to finansų sekreto
rius pareiškė:

“B rūtai iškas nužudymas 
penkių negrų piliečių Georgia 
valstijoje, tarpe tų dviejų ve
teranų ir dviejų moterų, yra 
vienu gręsmingiausių vykių 
mūsų šalyje. Toks augantis 
fašizmui panašus beteisišku
mas prieš negrus, ypatingai 
Pietuose, yra vaisiumi Talm- 
adge ir Bilbo laimėjimo.

“O r g a nizuoti darbininkai 
netoleruos tokio gaujų siautė
jimo. Visos organizacijos pri
valo susivienyti kovai prieš 
namini fašizmą.”

Bendruose kelių unijų, taip
gi atskiruose pareiškimuose 
daugelis atskirų unijų ir jų lo
kalų, šimtai jų, paskelbė pa
našius pareiškimus ir pasiun
tė vyriausybei reikalavimus 
suvaldyti linčininkus.

JASCHA HEIFETZ

Ketvirtadienis, rugpj. 1, 1946
—- 11 . ........................... ■ 1 -- •— -»

Brooldyniečiai Protes
tavo Linčiavimus

Georgijoj

grieš Brahm’o smuikai kon
certo žvaigždžių 
dėmis koncerte 
tadienio vakarą, 

Lewisohn 
St. ir 
New

vadovauja New Yor

po žvaigž- 
šio ketvir- 

rugpjūčio 
Stadiume, 

Amsterdam
Yorke. Efrem

1-mą,
138th
Avė.,
Kurtz
ko Filharmoniškai Simfoni 
jos Orkestrai.

pusantro tūkstančio 
buvo susirinkę ant 
kampo sušauktame

Fui-

Virš 
žmonių 
gatvės 
masiniame mitinge prie
ton ir Albany Ave., Brookly
ne, šeštadienio vakarą. Kal
bėjo grupė gerų kalbėtojų, 
susiedijos veikėjų.

Mitingą sušaukę Bedford- 
Stuyvesant Komunistų Parti
jos sekcija protestuoti prieš 
linčiavimus Georgijoj ir rei
kalauti prezidento Trumano 
areštuodinti ir tinkamai nu
bausti linčiuotojus ir linčo 
kurstytojus. Ant vietos su
rinkta 600 parašų po petici
jomis prez. Trumanui tuo 
klausimu.

Frank Robinson, negras, 30 
m. amžiaus, tapo pavojingai 
sužeistas automobiliaus prie 
35th St. ir Park Ave., New 
Yorke.

JONAS LAZAUSKAS

PARDAVIMAI
2 šeimynų, pusiau-atskiras, medi

nis namas. 5 ir 6 kambariai, 1 gara- 
džius, atptvertas porčius, ištaisytas 
basementas. $9,200. Atsišaukite: 
John Kaulinis, 54-07 69th Lane, 
Maspeth, N. Y. (176-177)
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grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui 
padidinu t o k i o 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., Brooklyn, 

Kempei Broadway ir Stone Ave. 
prie Channcey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Tel. SOuth 8-5569

DAIMONTAI

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame- 

Rei-
esant ir

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

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Valandos: 1 
} 1— 8 vakare

Penktadieniai* Uždaryta

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

512

Lietu viskas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir llaujer Ste. 
BROOKLYN C, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

'RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

LAIKRODŽIAI

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 Vakarai*.
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