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Dunojus ir Laisve.
Susitarimas ir Mr. Byrnes.
Nauji “Kamikazes”.
Jų “Spaudos Laisvė.”
Automobilių Nelaimės.

Rašo D. M. Šolomskas.

Turčių spauda reikalauja, 
Dunojaus upė ir j ją Įplau
kiančios upės būtu “laisvos 
prekybai visų šalių.” Šios po
litikos laikosi Mr. Byrnes ir 
Anglijos atstovai Taikos Kon
ferencijoj.

Sovietų Sąjunga nesutinka 
su tokia “laisve.” Ji sako, 
kad Dunojaus upės reikalus 
gali spręsti tik tos šalys, ku
rios prie Dunojaus gyvena. 
Sovietai sako, kad įvedimas 
tos laisvės visų šalių prekybai, 
tai būtų Dunojaus šalių pa
vergimas.

Prie Dunojaus upės yra So
vietų Sąjunga, Rumunija, 
Bulgarija, Jugoslavija, Veng
rija, čechoslovakija, Austrija 
ir Bavarija (dalis Vokietijos). 
Reiškia, jeigu priimti Mr. 
Byrnes ir Bevino pasiūlymą, 
tai būtų jau padiktavimas ne 
vien buvusioms Hitlerio talki
ninkėms, bet ir mūsų talkinin
kėms — Sovietų Sąjungai, Ju
goslavijai ir čechoslovakijai. 
Vargiai šie reikalavimai 
priimti.

bus

kad
lai-

Mr. Byrnes pareiškė, 
jis Taikos Konferencijoj 
kysis už tai, kas buvo Keturių 
Didžiųjų užsienio ministerių 
susitarta. Taip ir turėtų bū
ti. Nejaugi vienaip susitarė 
su kitų didžiųjų ministeriais, 
o dabar konferencijoj jau ki
taip stovės?

Bet šis jo pareiškimas nepa
tiko Washingtone tiems, ku
rie gero nevelina Taikos Kon
ferencijai ir pasaulinei taikai. 
Jie jau šaukia, kad Mr. 
Byrnes “išdavė demokratijos 
principus.”

Bet gi Mr. Byrnes jau ne 
taip “baisiai išdavė.” Jis savo 
kalboj sakė, kad jeigu konfe
rencijos du trečdaliai nutars 
prieš keturių didžiųjų susita
rimus, tai ir jis prie nutarusių 
prisidės.

Kitais žodžiais, Mr. Byrnes 
p a a k s t ino ponus Evatt’us 
veikti ir kelti skandalą prieš 
tas didžiąsias šalis, kurios su
teikė pergalę.

Karo laiku Japonijos impe
rialistai buvo parinkę fanati
kus, kurie su kariniais lėktu
vais, pilnais bombų, puldavo 
ant Amerikos laivų ir skan
dindavo. Japonai tuos saužu- 
džius vadino “Kamikazėmis.”

Dabar Japonijoj vėl atsira
do “Kamikaze^,” jie veikia 
globoj generolo MacArthuro, 
—tai japonai streiklaužiai. 
Tokia politika daro gėdą Am
erikai.

Pas mus turčiai tiek daug 
šaukia už “spaudos laisvę.” 
Bet Korėjos pietinėj dalyj, 
kur viešpatauja Amerikos ge
nerolai, tai uždarė Korėjos 
Komunistų Partijos dienraštį 
Haibang Ubo.

Kodėl uždarė? Todėl, kad 
tas dienraštis reikalavo Korė
jos liaudžiai laisvės, gynė 
darbininkų, valstiečių ir dar
bo inteligentijos
Reiškia, spaudos laisvė 
bet ne visiems.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00
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KUKLUKSAI GRŪMOJA 
PLAČIAIS POGROMAIS 

PRIEŠ NEGRUS
Phila. Kukluksai Sudegino Kry

žius Kaip Įspėjimą Negrams
liai uždare žinomas kukluk- 
sų organizacijas.

Philadelphia. — Ku Klux 
Klanas Philadelphijos prie-

New York. — K u Klux 
Klanas grasina ruošti kru
vinus pogromus bei žudynes 
prieš negrus, jei daugiau 
jų atvyks į St. Albans apy
linkę, Queense, Didžiojo miesčiuose naktį sudegino 
New Yorko dalyje. Į negrų du kryžius po to, kai baltie- 
St. Albans gyventojų laiškų i ji linčininkai Georgios vals- 
dėžutes kukluksai prikai-į tijoj nužudė dvi. negrų pe
šiojo kortelių su tokiais'ras. Kukluksai grūmojo pa
grūmojimais. Tai po to, kai i našiu likimu ir Philadel- 
valstijos vyriausybė forma-'phijos negrams.

Sovietai Sutinka, kad 
Mažosios Tautos Kelty 
Ir Naujus Klausimus

Tiktai 5 Mėty Bonais 
Atlygins Kareiviam už

Negautas Atostogas
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TONIŠKI

NUŠLUOTI FRANKO!
RAGINO MOLOTOVAS

KONFERENCIJOJ
“Mažųjų Tautų Patronai” Bando 
Suardyt 4-rių Didžiųjų Vienybę

Paryžius. — Sovietų už
sienio reikalų ministras 
Molotovas, kalbėdamas 21- 
nos talkininkiškos tautos 
konferencijoj dėlei taikos 
sutarčių, pareiškė: “Negali
ma bus taikos apsaugoti, 
jei nebus sunaikintas Ispa
nijos fašizmas.”

Molotovas sakė: Austra
lijos delegato Evatto vado
vaujami, visokį reakciniu-

Paryžius, rugp. 1. — So
vietų delegatas taikos kon
ferencijoje, Viačeslavas Mo
lotovas sutiko, kad bet kuri 
tauta, dalyvaujanti šioje 
konferencijoje, gali kelti 
naujus klausimus. Taigi 
konferencija galės įtraukt į 
savo dienotvarkę ir daly
kus, kurių Keturi Didieji 
nesiūlė.

Sovietinės Ukrainos ir de
mokratinės Jugoslavijos de
legatai reikalavo dviejų 
trečdalių balsų spręsti bet 
kokius klausimus, o ne vien 
paprasta dauguma, kaip 
perša Australija ir Graiki
ja. _________

Washington. — Rapor
tuojama, kad tik mažytė 
atom-bomba buvo išsprog
dinta prieš laivus Bikini.

Washington. — Kongre
sas nutarė atlyginti ne pi
nigais, bet bonais karei
viams už jų negautas ato
stogas - poilsio dienas. Už 
bonus jie tiktai po 5 metų 
tegalės gauti pinigus. Ofi- 
cieriams gi tuojaus pinigais 
bus atsiteista už jų praras
tas vakacijas. Visiems ka
riams už tai būsią duota bo
nų iki $3,000,000,000. Tvir
tinama, kad\ prez. Truma- 
nas pasirašys tą kongreso 
tarimą.

Žmoniškesni senatoriai ir 
kongresmanai reikalavo at
lyginti kareiviam pinigais, 
bet dauguma nutarė bonus.

Brazilijos Laivo Gaisre 
Žuvę iki Dvidešimts Žmoniij

Visuotinas Streikas
Portlande, Maine

Amerikos Veteranu Komiteto nariai stovi Seattle 
C

mieste prie skersgatvio ir pardavinėja Tafto obuolius 
po $1 vieną ($3 už du), rinkdami paramą pirkikų 
streikui. Kelių valandų laikotarpiu tūkstantis asme
nų pasirašė tuo būdu kovoti prieš infliaciją.

Amerikonai ir Anglai Ketina 
Greit Ūkiniai Apvienyt Savo 
Valdomas Vokietijos Dalis

London. — Amerikonų ir 
anglų valdininkai tikisi'per 
tris bei keturias savaites 
apvienyti ūkio - pramonės 
reikalus tarp tų Vokietijos 
plotų, kuriuos valdo anglai 
ir amerikonai. Jie kvietė ir 
Franciją ūkiniai apvienyt 
francūzų valdoną Vokieti
jos sritį su anglų - ameriko
nų sritimis. Francija dar

neatsiliepė į kvietimą.
Sovietinis talkininkų kon

trolės tarybos narys, mar
šalas V. Sokolovskis pasiū
lė sudaryt bendrą keturių 
didžiųjų talkininkų komisi
ją, kuri turėtų patyrinėt 
klausimą dėlei ūkinio Vo
kietijos apvienijimo. Sovie
tai nesutinka su amerikiniu 
apvienijimo planu.

Senatas vėl Nustelbė
Sumanymą Panaikinti

Taksus už Balsavimą
Washington. — Senato- 

I rių daugumos vadas dem. 
Alben Barkley siūlė apribo- 

. ti kalbas kas liečia sumany- 
1 mą panaikint taksus, kurie 
’ imami už teisę balsuoti fe- 
deraliuose rinkimuose 7-se 
pietinėse valstijose. Pagal 
senato taisykles, reikia 
dviejų trečdalių balsų, no
rint susiaurinti kalbas. Bet 
už kalbų apribojimą balsa
vo tik 39 senatoriai prieš 
33. Taigi rinkiminių taksų 
šalininkai šnekės ir tauzys 
apie visą svietą, kad sugai
šintų laiką ir neleistų to 
klausimo išspręsti, iki šios 
kongreso sesijos užsidary
mo.

kai, Sovietų priešai kelia 
trukšmą prieš keturių di
džiųjų talkininkų pagamin
tus bendrus planus sutar
tims daryti su buvusiais 
Hitlerio bendradarbiais ka
re. Tie reakcininkai sten
giasi suardyt vienybę tarp 
didžiųjų vakarinių valsty
bių ir Sovietų Sąjungos.

Australijos, Graikijos ir 
Holandijos delegatai todėl 
ypač reikalavo, kad taikos 
konferencija darytų tari
mus tiktai paprasta balsų 
dauguma. Jie piršo bet ko
kios daugumos sprendimus 
priimti prieš Keturių Di
džiųjų pasiūlymus.

Sovietų delegatas Moloto
vas reikalavo bent dviejų 
trečdalių balsų konferenci
jos tarimams. Jis priminė, 
jog Keturi Didieji yra pa
tvarkę, kad ši konferencija 
tegali duoti tiktai patari
mus, o ne privalomus Ketu
riem Didiesiem sprendi
mus. Kartu Molotovas pas
tebėjo, kad jei konferencija 
darytų nutarimus tik pa
prasta balsų dauguma, tai 
anglų - amerikonų blokas 
visuomet gautų daugiau 
kaip pusę balsų prieš Sovie
tų Sąjungos ir jos draugų 
pasiūlymus.

Molotovas taipgi įspėjo 
anglų-amerikonų bloką, 
kad nemėgintų užkart savo 
valios ūkyje-pramonėje ant 
mažųjų kraštų, kurie karia
vo išvien su Vokietija.

5,000 Demonstravo
Prieš Kompanijos

Gengsterius

Reikmenų Kainos 
Aukštyn Keliamos; 
Algos Mažinamos

Susidūrus Dviem Amerikos 
Laivam, Vienas Nuskendo

Rio de Janeiro, Brazili
ja. — Per gaisrą keleivinia
me Brazilijos laive Duque 
de Caixas žuvę iki 20 as
menų — 10 keleivių ir 10 
laivo įgulos narių. Tai 6,- 
937 tonų laivas. Juomi 
plaukė 1,067 keleiviai ir 
buvo 500 jūreivių ir darbi
ninkų.

CIO Reikalauja Baust 
Negry LinčiuotojusWashington. — Kainų 

administracija leido pa
branginti drabužius-audek- 
lus 15 iki 20 nuošimčių. 
OPA valdininkai lemia, kad 
netrukus bus keliais centais 
pabranginta kenuoti vai
siai, daržovės ir kava. Duo
nos kaina bus pakelta dar 1 
centu svarui. Tuo tarpu 
valdinė Algų Pastovumo 
Taryba nusprendė panai
kinti algų priedus, kurie 
buvo pripažinti įvairiem 
statybos darbininkam * po 
birželio mėnesio paskutinės 
dienos.

Portland, Maine. — Auto
busų konduktoriai, trokų 
vežikai ir statybos darbi
ninkai, Darbo Federacijos 
unijistai, paskelbė visuoti
ną streiką. Tai streikas dėl 
pritarimo ir paramos strei- 
kuojantiem miestiniam dar
bininkam. Prie visuotino 
streiko prisidėjo ir CIO 
unijistai.

Jungt. Tautų generalis 
sekretorius Trigve Lie šau
kė didžiuosius talkininkus 
būtinai laikytis vienybės 
taikai apsaugot.

Jersey City. — Ligoninė
je pasipjovė Ch. Baltz, 61 
metų.

ANGLAI UŽTIKĘ GINKLŲ 
SANDĖLI ŽYDŲ BAŽNY

ČIOJ TEL AVIV MIESTE

PHILADELPHIJOS GEDULAS 
DĖL NULINČ1UOTŲ NEGRŲ

Philadelphia. — Šis penk
tadienis Philadelphijoj tai 
gedulo (želavų) diena dėl 
penkių negrų, kuriuos bal
tieji nulinčiavo Georgios 
valstijoj. Gedulą paskelbė 
vadai įvairių bažnytinių, 
tautinių, pilietinių ir uniji
nių organizacijų mieste.

ORAS.—Bus apsiniaukę.

Darbo 
unijistų, de- 

prieš Phelps-

Elizabeth, N. J. — 5,000 
darbininkų, CIO ir 
Federacijos 
monstravo
Dodge fabriką. Jie protes
tavo, kad kompanijos sam
dyti gengsteriai - streiklau
žiai pašovė streiko komite
to vadą B. Ecksteiną ir su
žeidė keliolika pikietininkų. 
Viso apie 20,000 unijistų 
šiaurinėje New Jersey val
stijos dalyje staptelėjo dir
bę/ Tuom jie irgi pareiškė 
protestą prieš kompanijos 
gengsterius.

London, rugp. 1. — Išgel
bėta visi nuskendusio ame
rikinio laivo American Far
mer jūrininkai.

London. — Jūroje netoli 
Anglijos susikūlė prekinis 
Amerikos laivas American 
Farmer į kitą amerikinį 
laivą, American Trader, 
ir nuskendo. Žuvęs laivasi ooko j. t , Washington. — CIO uni-buvo 8,258 tonu. Jame ma- . , &.v . . . •
žai žmonių tebuve Dar ne-jų centras lsvien su Įmaino- v. . ^. . .. Y . .... mis religinėmis, pilietine-žinia, ar visi iie gyvi ish- . . ,6 , • .k ’ J } mis ir darbininkiškomis or-

____ • ganizaci jomis atsišaukė į 

ANGLAI AREŠTAVO DAR &S"Tk c. eaS,
500 TEL AVIV ŽYDŲ j kad panaudotų visą valdinę 

Tel Aviv. — 20.000 anff-'galią nubausti nenaudėlius, 
kurie Georgijoj nužudė ke
lis negrus.

Tel Aviv. — 20,000 ang
lų kareivių ir oficierių tęsė 
kratas, nepraleisdami nė 
vieno namo, žydų mieste 
Tel Aviv, Palestinoje; suė
mė dar 500 žydų, kurie nu
žiūrimi kaip teroristai ko
votojai prieš anglų valdžią. 
Anglai pašovė dar 
žydą. “Atsitiktinai” 
vienas anglas.

vieną 
žuvęs

s

Anglai Reikalauja iš Amerikos $300,000,000 Palestinos ŽdLratei ga'iėt/Skeit saP-
Arabams; Siūlo Suskaidyt Palestiną į Keturias Sritis

Tai ant Amerikos kelių vėl 
eina “karas.”, Į šešis mėnesius

bet 
vis

reikalus.
yra,

Onset, Mass. — Nežinia 
kas priemiestyje nužudė 
Ruthą McGurk, 25 metų.

Mr. E. Bevinas “serga,” 
ir “ligotas” būdamas jis 
tiek turi užtektinai sveikatos 
išstoti prieš demokratinę Len
kiją ir jos sienas. Jis pasi
sakė, kad neužgiria Lenkijos 
vakarinių rubežiy, tai yra, ne
sutinka, kad nuo Vokietijos 
būtų atimta senoviški Lenki
jos plotai — Silezija, Pame- 
ranija, dalis Rytų Prūsijos ir 
Lenkijai sugrąžinta.

Tel Eviv, Palestina. — 
Anglai skelbia, kad jų ka
riuomenė čia žydų bažny
čios rūsyje užtiko slaptą 
žydų teroristų ginklų ir a- 
municijos sandėlį, radijo 
duotuvą, kiekius anglų ar
mijos uniformų, 20,000 pa
dirbtų angliškų bonų (viso 
$800,000 vertės) ir įrengi
mus daugiau tokių bonų

Anglija Stengiasi Giliau [velt Ameriką į Palestiną
- m—--------------------------------------

London. — Anglijos mi
nistrų tarybos pirmininkas 
H. Morrison dėstė seimui 
naują anglų planą dėlei Pa
lestinos. Jisai siūlė paskirs- 
tyt tą kraštą į keturias “sa- 
vivaldiškas” sritis: viena 
sritis būtų žydiška, kita 
arabiška, trečia — anglų 
valdoma Jeruzalė su apylin
ke, ketvirta — Nagob dy
kumų plotas p. Palestinoje.

Morisonas sakė, jog Ame-

rika turėtų užgirt šį Angli
jos planą ir duot Palestinos 
arabams stambią piniginę 
paramą. Jei prez. Trumano 
valdžia nesutiks su anglų 
pasiūlymais, tai Anglija ne
priims 100,000 benamių 
Europos žydų į Palestiną, 
pareiškė Morrisonas. Pasak

jo, Amerika turėtą savo lė
šomis perkraustyt tuos žy
dus ir suteikt jiems maisto 
per du mėnesius po jų atga
benimo į Palestiną.

Anglijos valdovai kiek 
pirmiau reikalavo iš Ame
rikos 300 milionų dolerių 
paremti busimąją arabiš

vo ploto kultūrą ir pramonę 
ir pasivyt žydus.

Prez. Trumanas (šiuos žo
džius berašant) dar nieko 
neatsakė į anglų planus. 
Dabar jis pašaukė namo iš 
Londono tris amerikinius 
narius anglų-amerikonų ko
misijos dėlei Palestinos. 
Trumanas tarsis su jais 
apie Palestinos dalykus. .

Maskva. — Sovietai at
metė Amerikos pasiūlymą 
sudaryt bendrą rusų-ameri- 
konų-anglų komisiją tyrinė
ti ūkinius Vengrijos reika
lus.

NIEKAS NEPARSAMDO
KAMBARIŲ NETEKUSIAM

REGĖJIMO VETERANUI
Houston,. Texas. — Nete

kęs regėjimo per mūšius 
kare, veteranas Joe San
ders buvo išmestas iš vie
nų namų su savo žmona ir 
dukrele tik todėl, kad jis 
apakintas. Dabar niekas 
neparsamdo kambarių San- 
dersui ir šeimai dėl tos pa
čios priežasties, kad kovoj 
už Ameriką jis prarado re
gėjimą.
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Komunistų Partija Sako: Kovon Prieš 
Wall Stryto Pasinio j imą Liaudies 

Gyvenimui Sunkinti!

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Komunistų Partijos Na
tionals Komitetas, užbai
gęs savo sesiją liepos 15-18, 
visapusiai apsvarstęs pa
teiktus raportus, priėjo iš
vadų, kurias šiame pareiš
kime pateikia savo nariams 
ir visai šalies liaudžiai ap
svarstymui ir veiklai:

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

Mažosios Tautos ir Mr. Evatt
Australijos užsienio ministeris Herbert Evatt, ar 

tai patsai sumanė pasiskelbti mažųjų tautų reikalų ‘‘ap
gynėju”, ar jis tą daro sulyg Anglijos imperialistų įsa
kymu, bet iš tų jo pastangų išeina tikra komedija.

Mr. Evatt smarkiai straksėjo “gindamas mažąsias 
tautas” Jungtinių Tautų organizacijos posėdžiuose. Bet 
jis, “gindamas” mažąsias tautas, tuo pačiu kartu pamir
šo milžiniškas tautas, kaip indusus ir musulmanus, In
dijos gyventojus, kaip indonezus, Malajaus ir Indo-Chi- 
nų tautas, Egipto, Palestinos ir Chinijos tautas! Jis 
“gina” mažąsias tautas ten, kur gali liežuvį parodyti So
vietų Sąjungai, bet jis ramus, kaip avinėlis ten, kur bri
tai imperialistai milžiniškas tautas pavergę, kur užsie
nio imperialistai smaugia Indonezijos, Chinijos, Palesti
nos, Irako ir Egipto tautas!

Dabar Mr. Herbert Evatt vėl straksi Taikos Konfe
rencijoj. Jis “čampijonas” ir “mažųjų tautų apgynėjas.” 
Bet pamatysite, ar jis stos už Trieste miesto perdavimą 
Jugoslavijai, o jog Jugoslaviją, lyginant su Italija, yra 
maža tauta. Pamatysime, ar jis stos už tai, kad did
vyriška Albanija, kuri drąsiai ir energingai kovojo mūsų 
pusėj, būtų priimta prie taikos stalo ! Pas tą britų impe
rialistų lėlę nebus drąsos užstoti Graikijos žmones reika
laujant, kad iš ten būtų atšaukta 76,000 anglų armija. 
Jis gal būti turės drąsos putoti prieš Bulgariją, reikalau
ti bulgarų žemės plotą prijungti prie Graikijos.

Pagaliau, tarybinės respublikos — Lietuva, Latvija, 
Estija — didvyriškai kovojo prieš nacius, jos neteko dau
gybės savo sūnų ir dukrų toj kovoj, jų užsienio ministe
rial yra Tarybų Sąjungos delegacijoj, dalyvauja Taikos 
Konferencijoj. Bet ar Mr. Evatt sutiks, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija turėtų ten sprendžiamą balsą, kaip tarybi
nės respublikos Baltarusija ir Ukraina? Labai tenka abe
joti! Čia pas jį nebus meilės mažoms tautoms. Jis plepės, 
nors Australijos armija nei vieno šūvio nepaleido į Bulga
rijos, Rumunijos, Vengrijos ir Suomijos fašistų armijas, 
bet jis nesutiks duoti balsą toms mažoms tautoms, kurios 
didvyriškai kovojo prieš fašistus!

Taigi, angliškai kalbanti imperialistai ir jų lėlė Mr. 
Evatt tik žmonių apgaudinėjimui kalba apie mažąsias 
tautas. Jie yra pavergę dešimtis mažųjų tautų ir net di
delių tautų ir nei negalvoja apie toms tautoms suteikimą 
tautinės laisvės. Ir Taikos Konferencijoj jie dangstosi 
mažųjų tautų šalininkais tik ten, kur mato savo imperia
listiniams reikalams naudos. Bet jie stulpu stoja prieš 
tai, kaip Tarybų Sąjungos delegacija siūlo tikrą progra
mą mažųjų ir didelių tautų laisvei. Tą aiškiausiai parodė 
Italijos kolonijų klausimo sprendimas.

Jiems Nauji “Surprizai”
Taikos Konferencija dar tik prasidėjo, bet reakcinis 

elementas Washingtone jau nusigando, kaip rašo Mr. 
James Reston. Jis ųąšo, kad tūli' diplomatai dairosi, žval
gos ir vienfkitiems klausimus stato.

Kame dalykas? Jie iš pat pradžios laukė ir pranašavo 
Taikos Konferencijoj didelių susikirtimų ir gal būti jos 
pakrikimą. Vieni iš jų sakė, kad būk Tarybų Sąjunga ne
sutinka paskelbti pasauliui užsienio ministerių išdirbtas 
takos sąlygas Bulgarijai, Rumunijai, Vengrijai ir Suo
mijai. Bet tos sąlygos buvo paskelbtos Taikos Konferen
cijos pradžioj, kaip kad ir Italijai sąlygos.

Kiti iš jų šaukė, kad Mr. Byrnes turės “baisų karą” 
prieš Molotovą ir Tarybų Sąjungos delegaciją, reikalau
jant spaudai teisių konferenciją aprašyti. Čia vėl juos 
.ištiko didelis “sMrprizas,” kad Molotovas ir Byrnes abu 
pilnai tuo klausimu sutiko. Molotovas net pareiškė pro
testą, kad tūla spauda apšmeižė Tarybų Sąjungos delega
cijos nusistatymą tuo reikalu.

Kada jie pamatė, kad Tarybų Sąjungos delegacijoj 
yra Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienio ministerial, tai 
Mr. Lansing Warren, New York Times korespondentas 
•iš Paryžiaus rašė:

“Mandatinėj komisijoj . jau kilo klausimas dėl to fakto, 
kad sykiu su Sovietų Sąjungos Užsienio Ministėriu Molo
tovu atvyko į Paryžių ir užsienio ministerial Pabaltijos 
salių- — Latvijos, Lietuvos ir Estijos, kaipo nariai Sovie
tų delegacijos. Jeigu jie bus priimti į konferenciją toj 
padėtyj, tai bus suprasta, kad Talkininkai (Anglija ir 
Amerika), tikrumoj pripažins tas tautas, kaipo dali So
vietų Sąjungos.”

Jis ir kiti korespondentai pranašavo, kad tame klausi
me bus tikra vaina. Bet į Taikos Konferenciją Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užsienio, ministerial priimti be “vai
nos,” kaipo Sovietų Sąjungos delegatai, o tai reiškia kar
tu ir tų šalių. .

Šie keli įvykiai baisiai nepatiko tiems, kurie norėtų, 
kad Taikos Konferencija pakriktų, arba nors būtų pa
versta į tokį jomarką, kaip Mr. Byrnes buvo pavertęs 
•Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdžius Irano 
klausime. , ... .............

Atėjo laikas organizuoti 
Amerikos liaudį— visas de
mokratines ir masines jė
gas — darbininkų klasės 
vadovybėje, kontr-ofensy- 
vui prieš Wall Stryto trus- 
tus, kurie veda Jungtines 
Valstijas prie infliacijos, 
demokratinių laisvių sunai
kinimo ir linkui pragaištin
go atominio karo.

Milžiniškos korporacijos, 
per savo monopolių kontro
lę ant šalies industrijų, 
gelžeklių ir bankų, pradėjo 
imperialistinį vajų valdyti 
pasaulį.

Kad tai atsiekus, trustai 
bando susilpninti ir vėliaus 
sunaikinti d e m okratines 
teises.

Užsieninėj politikoj jie 
bando sugriauti kooperaci
ją, įsteigtą Jungtinių Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos.

Wall Stryto įrankiai at- 
siekimui to, ko Hitleris ne
pajėgė atsiekti, yra:

Amerikos kapitalizmo di
delis susikaupimas dyko 
kapitalo.

Wall Stryto atominės 
bombos monopolis ir di
džiosios militarės įstaigos.

Trumpai pasakius, Wall 
Strytas jau atvirai pradė
jo naudoti finansinį plėši
mą, ekonominį spaudimą, 
sulaikant maistą ir pirklys- 
tę ir naudojant politinę 
penktą kolumną Europos 
šalyse, Lotynų Amerikoje, 
Kinijoj ir visoj Azijoj.

Spėka ir užpuolimais, 
bauginant atominiu karu 
jie mano baigti savo planą.

Kad atsiekus tą krimina- 
lį tikslą, trustai bando ar
dyti ir vėliaus sunaikinti 
visas šalies socialės progra
mos žymes ir Prezidento 
Roosevelto užvestą užsieni
nę politiką.

Tame jie daro spaudimą 
ir naudoja Trumano admi
nistraciją. Jų planai yra 
akstinami aršių reakcionie
rių ir karo rengėjų, kurių 
politiniai spoksmanai yra 
Hooveriai, Taftai, Vanden- 
bergai, Bullitt’ai, Bilbo ir 
Earles.

Tas pavojingas, fašistiš
kas dvikovon iššaukimas 
gali ir turi būti sutiktas A- 
merikos darbininkų klasės 
ir jos aliantų, ir virš visko, 
su pagelba klasiniai sąmo
ningo Marksistinio-Leninis- 
tinio avangardo, Komunis
tų .Partijos.

Kad atmušti tą reakcijos 
vajų, reikia pradėti griežtą 
politinę kovą už įsteigimą 
naujo ir plataus anti-mono- 
polistinio, anti - fašistinio 
fronto, darbininkų klasės 
judėjimo vadovybėje, kad 
prikėlus Prezidento Roose
velto socialinę šalies prog
ramą ir užsienio draugiško 
bendradarbiavimo su Tary
bų Sąjunga politiką.

Kad ir su apribotais trū
kumais, visgi Roosevelto 
politika liberalių socialių 
darbo įstatymų ir įkūniji
mų Jaltos-Potsdamo sutar
čių su SSRS turi savyje el- 
elmentų, ant kurių gali bū
ti įsteigtas anti-fašistinis, 
anti-karinis frontas Jungti
nėse Valstijose.

Tai yrą abelnas siekis, 
dėl kurio darbininkų klasė 

ir jos komunistinis avan
gardas turi kovoti, kad su
laikius fašistuojančios re
akcijos ir atominio karo ei- 
gą.

Yra du budai, kuriais šis 
anti-fašistinis tikslas gali 
būti atsiektas:

1. Žymiai padidinant sa- 
vystovę politinę ir ekonomi
nę veiklą darbininkų klasės 
ir organizuotų darbininkų 
judėjimo.

2. Sumaniausiu, ryžtin
giausiu ir lanksčiu pritai
kymu suvienyto ir demok
ratinio ' fronto, kooperuo
jant su bile grupe, norinčia 
apginti demokratines lais
ves, šalies gyvenimo lygma- 
lą ir taikos programą.

Kad tą atsiekti, partijoj 
reikalingas daug didesnis 
pasireiškimas k o v i n gos 
dvasios, įkūnytas masinėje 
veikloj ir visokioj masinėj 
mobilizacijoj.

Pravedimas suvienyto 
fronto veiksmų darbo uni
jose ir susiedijose prieš da
bartinį naikinimą kainų 
kontrolės, prieš pašėlusį 
pelnagrobiavimą didžiųjų 
maisto išdirbinio korpora
cijų, yra tuojautinė ir gy
va partijos užduotis.

Daug didesnė iniciatyva 
ir organizacinis gabumas, 
turi dabar pasireikšti kovo
je už pasekmingą kainų ir 
rendų kontrolę, kad sulai
kius pražūtingą infliacijos 
kelia, link kurio šalis dabar 
vedama.

Sudarymui to anti-fašis- 
tinio, anti -imperialistinio 
fronto ,kas tiktai gali iš
gelbėti Ameriką, kad nelik
tų auka Wall Stryto reak
cijos, visos pastangos turi 
būti dedamos, kad išlaikius 
ir sutvirtinus .vienybę tarp 
komunistų ir nekomunisti
nių progresyvių jėgų visur, 
ypatingai pačiame darbi
ninkų judėjime.

Visokie “kairūs” palinki
mai ir taktika, kuri gali 
vien padėti reakcionierių 
siekiams suardyti tą vieny
bę, besirengiant sudaužyti 
visą darbo liaudies progre- 
syvį judėjimą, ir suanaiki- 
nimui demokratiniu teisiu 
Jungtinėse Valstijose, turi 
būti griežtai atmušti ir nu
galėti.

Visos kairios-oportunisti- 
nės tendencijos ir prakti
kos, visas lėtumas mobili
zavime žmonių kovai, visi 
browderiški likučiai pasiti
kėjimo tai ar kitai kapita
listų grupei dėl vadovybės, 
visa browderiška pro-kapi- 
talistinė propaganda apie 
progresyviškas intencijas 
Wall Stryto imperializųio, 
turi akyvai būti išrautos iš 
partijos eilių.

Besiartinant - lapkričio 
rinkimams, partijos tikslas 
yra sumušti imperialistinės 
reakcijos kandidatus, dary
ti žingsnius link nepriklau
somos politinės organizaci
jos ir darbininkų judėjimo 
jėgos, laukiant naujo per- 
sigrupavimo ir pagaliaus 
sudarymo naujos, trečios, 
partijos, kurios pradžia jau 
dabar įmatoma, kovoj prieš 
trustų socialę ir politinę 
programą. Ta partija bus 
bendras frontas visų anti
fašistinių, anti-monopolinių 
elementų darbo liaudies va
dovybėje.

Nežiūrint tūlų klaidų 
praimerese, dar yra progų 
išrinkti progresyvius kong- 
resmanus ir sumušti nuo 
25 iki 50 reakcinių demok-
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ratų ir republikonų kong- 
resmanų.

Rinkimų siekiai yra: su
mušti Hoover - Vanden
berg - Taft kliką; sumušti 
visus kandidatus, kurie pil
nai remia reakcinę Truma
no politiką; susilpninti ir 
nuveikti republikonų - de
mokratų dvipartinį frontą 
ir sumušti visus narius to 
pragaaištingo fronto; da
ryti įtaką į vidury kelio 
stovinčius pro-darbininkiš- 
kus demokratus ir republi- 
konus ir įtraukit juos į pro- 
gresyvę kempę, ir didžiu
moj atsitikimų teikti tinka
mą paramą tokiems kandi
datams, ypač kada tas gali 
duoti pasekmių nugalėji
mui Vandenbergo, Dewey, 
Tafto ir Farley kandidatų.

Pagaliaus, kas svarbiau
sia, tai po praimerių staty
ti kuo daugiausiai nepri- 
gulmingų liaudies kandida
tų, kuriuos rems plačiai at
stovaujantis liaudies fron
tas.

Nors sąlygos kol kas dar 
nepribrendusios organiza
vimui trečiosios partijos, 
jau matosi ir auga galinga 
srovė vedanti prie to. To
kios partijos tvėrimas turi 
nuolatos būti bandomas, 
išaiškintas ir organizuotas.

Nacional. Komitetas nuo
dugniai svarstė reikalą 
Marksistinio - Leninistinio 
lavinimosi, skleidimo parti
jos laikraščio Daialy Wor
kerio ir Workerio kaipo 
svaribausios priemonės pa
siekimui žmonių.

Speciale atyda buvo at
kreipta diskusavimui plano 
lavinimui narių socializmo 
moksle ir visose partijos 
kovose dėl tuoj autinių rei
kalavimų kelti socializmo 
perspektyvą.

Kad dar pagerinti ir pra
plėsti nacionalės vadovybės 
darbą, visa eilė sumanymų 
buvo paduota Nacionalio 
Komiteto veiklai. William 
Z. Fosteriui įnešus, Eugene 
Dennis tapo vienbalsiai iš
rinktas Komunistų Partijos 
gneraliu sekretorium; Hen
ry Winston išrinktas orga
nizaciniu sekretorium; Bet
ty Gannett orgainzacinio 
sekretoriaus pagelbininke; 
John Williamson darbo se
kretorium; Jack Stachel 
lavinimosi ir agitacijos de
partment. pirmininku; Mac 
Weiss mokslo sekretorium 
ir Political Affairs redak
torium; Benjamin Davis, 
Jr., į legislatyvį komitetą. 
Priimtos Nacionalio Komi
teto Tuoj autinės Užduoty s

1. Pravesti Daily Worke
rio ir Workerio naujų skai
tytojų vajų .

2. 1 Organizuoti masinę 
veiklą prieš infliacinį kainų 
kilimą ir aukštas rendas; 
imti iniciatyvą ir koope
ruoti judėjimui dėl atnauji
nimo algų derybų.

3. Mobilizuoti partiją ir 
darbininkus rėmimui kan
didatų, platformos ir darbo 
progresyvių kandidatų at
einančiuose lapkričio rinki
muose.

4. Naujai pradėti vajų už 
enutraukimą diplomatinių 
ir ekonomin. ryšių su Fran
co Ispanija.

5. Išjudinti šalies žmones 
dėl ištraukimo šios šalies 
ginkluotų jėgų iš Kinijos ir 
nutraukti Amerikos pagel- 
bą Chiango režimui, kuris 
veda civilį karą.

Komunistų Partijos . 
Nacionalis Komitetas.

“JF AT FIRST YOU are not 
believed, lie, lie again.”

This is the theory that the 
Lithuanian - American Coun
cil, purveyors of Nazi prop
aganda, operate on.

In a cable to Secretary of 
State James’ F. Byrnes, chair
man of the American delega
tion at the peace conference 
in Paris, the so-called council 
made some fantastic claims. 
The biggest lie of all was the 
claim that the council rep
resented 1,000,000 Lithuan
ians in this country.

The most liberal estimates 
put the Lithuanian popul
ation, including native-born 
Americans, at about 500,000. 
We wonder where the phony 
spokesmen of Lithuanian Am
ericans dug up the other half 
million Lithuanians.

The multiple vision of the 
council reminds us of a polit
ical scandal that occured 
years ago in Philadelphia. A 
group of crooked and petty- 
war d - heelers contrived to 
defeat an opposition cand
idate by listing names on 
grave - stones as registered 
voters. So over zealous were 
they in their job that they 
delivered more registered 
voters than there were res
idents in the election district.

Congressman May, who 
suddenly developed heart 
trouble during a Senate Com
mittee investigation, has a 
new complaint. Jie now 
blames the Reds and Pinks 
for smearing him and trying 
to crucify him. Gee, but the 
red bogey is a convenient 
cover for guilt. Almost every 
corrupt and bankrupt politi
cian, not to mention some 
crooks, cry red when they are 
cornered.

Murray Garsson, whose 
firm received government 
war - contracts through the 
influence of Congressman 

% J ką tašo it Sako
AR IR TYSLIAVIENĖ KOMUNISTĖ?!

Praeitos savaitės Brooklyn© Vienybėje V. Tysliavienė 
rašo apie SLA ateitį. Ji, matyt, turi daugiau žinių, gau
tų iš paties SLA centro, nes jos ideologijos žmonės 
šiandien tą Susivienijimą valdo.

P-nia Tysliavienė mano, kad “bendra Susivienijimo 
padėtis, atrodo, gana liūdna, o jos ateitis neaiški. ..” 
Girdi, SLA sekretoriaus “suteiktos statistikos rodo, kad 
didžiausia Amerikos lietuvių organizacija laipsniškai 
smunka ir vargiai ją išgelbės konversija ...”

Toliau:
“SLA smukimą ryškiausiai parodė narių sąstatas. 1941 m. 

Susivienijimas turėjo 15,866 narius. 1946 m. sausio 1 d. narių 
skaičius nukrito iki 14,538. Penkių metų laikotarpyje Susi
vienijimas neteko virš trylikos šimtų narių. Nors naujų narių 
nuolatos gaunama, bet ne tiek, kiek reikėtų papildyti miru
siųjų ar išsibraukusiųjų eile}. Negana to, kad Susivienijimo 
narių skaičius mažėja, daugiau kaip du trečdeliai jų yra virš 
50 m. amžiaus, o jaunamečių (nuo vienerių iki 18 m. am
žiaus) tėra tik 338. 1945 m., kaip SLA sekretorius praneša, 
mirė 288 nariai, iš kurių 260 buvo virš 50 m. amžiaus. Iš to 
galima spręsti, kad SLA narių mirtingumas ateityje bus kele
riopai didesnis. Todėl ir konversijos klausimas anaptol nėra 
baigtas. Mirtingumui padidėjus, po poros metų ir naujieji 
apdraudos skyriai nebus tinkami.”

Tysliavienė mano, jog ir SLA iždininko vietos panaiki
nimas (sekretorius bus ir iždininkas) padėties nepatai
sys. Pasirodo, kad iždininko vieta panaikinta politiniais 
sumetimais: Gugis tūliems pasirodė “perkairus,” todėl 
jis daugiau iždininku nebebus. O kadangi Vinikas atsako 
ponų politikai gerai, tai jam ir buvo pasitarnauta. Jeigu 
Viniko vieton būtų sekretorium išrinkta adv. Masytė, 
žinoma, seimas nebūtų nutaręs iždininko vietą panaikinti 
hvpinigų kontrolę perleisti naujai, pažangiai sekretorei!

Tysliavienė tačiau klausia: “kas gali užtikrinti, kad 
1948 m. rinkimuose SLA nariai vėl išrinks dr. Vini- 
ką? ...”

Taip, kas gali tai užtikrinti? Juk žemė vis sukasi!
Jei taip, kaip rašo Tysliavienė, kitas kuris SLA narys 

būtų parašęs Laisvėje, tai Tėvynė jį būtų apšaukusi ko
munistu ir “Maskvos agentu.” Žiūrėsime, ką ji pasakys 
apie Vienybės redaktoriaus žmoną.

May, use to do some hunting 
on his own years ago. Under 
the Hoover administration he 
earned the dubious title of a 
witch-hunter. During that 
time he worked in the im
migration department and his 
chief chore was hounding 
foreign born workers. At one 
time he is reported to have 
taken into tow 400 foreign 
born workers in one day. At 
another time he was reported 
to have accepted a $50,000 
bribe to fix things for a New 
York bootlegger facing de
portation. When Miss Perk
ins became the head of the 
Labor Department Garsson 
got the bounce.

More than 40 Lithuanian- 
Americans were initiated into 
a new post of the American 
Veterans Committee in Chica
go last Friday. The forma
tion of the new A VC outfit 
brings the number of Lithu
anian American veterans org
anizations to three in the 
Windy City. Two of them, 
the recently formed Don Var
nas Post of the American Le
gion and the AVC post, are 
organized from veterans of 
World War II. The other, 
the Darius - Girėnas Am
erican Legion Post, is comp
osed almost exclusively of 
veterans of World War I.

Reports have it that the 
Don Varnas Post was org
anized only so that the lead
ership of the Darius - Girėnas 
Post could hold on to the 
reigns of the latter. The Da
rius - Girėnas leadership had 
feared that the influx of 
World War II veterans would 
seriously under - mine their 
grip of the Post. So they made 
a concessięn to World War II 
veterans and “allowed” them 
to organize a new post.

Founders of the new AVC 
post say that they chose the 
American Veterans Commit
tee because both of the other 
posts did not respond to the 

, need of veterans.
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A. Bimba

Daugiau Įspūdžių ir Atsimi
nimų iš Tarybų Lietuvos

(Pabaiga)
Vyrai pasilieka vyrais! — sakau joms. — Jais ne

galima ir nereikia pasitikėti nei per nago juodymą. Pa
duosi jiems pirštą, pasiims jie visą. Pas mus irgi tuo 
reikalu mūsų sesės turi daug “bėdos”. Pas mus vyrai 
irgi turi dideles, smalsias akis ir neužmerkia jų, kai iš 
po trumpo sijono pasirodo gražios blauzdos. Tokia jau 
jų prigimtis — visur tokia, Lietuvoje, Amerikoje, Švedi
joj, Rusijoj, Chinijoj.

Iš moterų veiduose išraiškos supratau, kad joms ma
no išmintingas pamokslas ne visiškai patiko.

* * *

Pastebėjau, kad, bendrai paėmus, Lietuvos jauni
mas savo ūgiu bus šiek tiek žemesnis už mūsų jaunimą. 
Visi žinome, kad mūsų jaunimas yra nepaprastai “išsitie
sęs”, gerokai aukštesnis už savo tėvus. Tai aiškinama, 
kad čia, Amerikoje, vaikai auga geresnėse sąlygose, ne
reikia vos spėjus iš lopšio išlipti eiti į darbą, ir t.t. Lie
tuvoje, kaip žinome, buvo daug sunkesnės vaikams 
augti sąlygos. Todėl jie negalėjo išaugti taip aukšti, 
kaip čia, kaip Amerikos lietuvių jaunimas. Ypač šis 
karas atsiliepė ant Lietuvos jaunimo augimo. Sielvar
tas, baimė, siaubas, šiurpulingi vaizdai, dažnai stoka 
maisto, atsiliepė ant jaunų žmonių. Tai matai jų veiduo
se, tai junti jų sielose.

* * *

Blogas Lietuvoje dalykas, tai didelis samogono pra- 
plitimas. Valstiečiai jį daro ir geria. Stebėtis reikia, 
kas juos visus taip išmokino tą piktą skystį pasidaryti! 
Kadangi vyriausybė yra paskendusi kituose darbuose, 
tai nepastebėjau, kad prieš tai būtų vedama įtempta ko
va. Tiesa, uždrausta, nevalia namie degtinę virti, bet, 
man atrodo, to uždraudimo mažai kas prisilaiko. Su 
laiku aišku, prieš tą blogą reikės kovoti.

Tiesiog nežinau, kaip tie žmonės tą samogoną ir 
geria. Porą sykių paragavau, tai dar ir šiandien tebe
jaučiu jo paškudną skonį. Baisiai neskanus!

Tačiau, turiu pasakyti, kad tas dar nereiškia, jog 
Lietuvoje girtuoklystė be galo išsiplėtojus. Man atrodo, 
kiek pastebėjau, kad ten žmonės ne daugiau geria, kaip 
pas mus. Miestuose gatvėse girtų nepastebėjau — gal 
vieną kitą Kaune ir Vilniuje.

šitie valstybiniai ūkiai suklestės. Apie tai netenka abe
joti.

Kiek jų šiandien yra Lietuvoje? Tikrai nežinau, bet 
bus daugiau kaip šimtas, gal arti pusantro šimto.

ų* #

PASTABA
Kita ir svarbiausioji dalis mano patyrimų Lietuvoje 

išeis knygos formoje. t Knyga vadinsis “Prisikėlusi Lie
tuva”. Ją išleis, dar šiemet, Lietuvių Literatūros Drau
gija. Knygoje bus nušviesti visi Tarybų Lietuvos vy
riausybės ir liaudies užsimojimai ir planai atstatyti Lie
tuvos miestus, pramonę ir žemės ūkį. Tai bus be galo 
svarbi medžiaga susipažinimui su šių dienų Lietuva ir 
susidarymui nuomonės, kaip Lietuva atrodys už keleto 
metų.

Be to, nušvietimui Lietuvoje socialistinės kūrybos 
polėkių ir sunkumų, su kuriais dar tenka susidurti, žur
nalo “Šviesos” šių metų 3-čiam numeryje tilps straipsnis 
“Filosofiški Bruožai Apie Lietuvą.”

Nuo Volgos Iki Elbės
Rašo Seržantas V. Gudeika

Alaska
beveik 90 metų, 
tuomet vadinama 

Amerika, tapo A- 
nuosavybe. Kovo

Alaska, 
Rusiška 
merikos 
mėn. 1867 m. $7,200,000 če
kis buvo perduotas Rusų 

i atstovams Sitkoj, ir Ame- 
! rikos jėgos pasisavino ją.

Šia Šiaurinės Amerikos
1 šiaurės-vakarų dalį atrado 
Bering ir Čirikoff 1741 m.

Pirmieji rusai Kadiako 
! salą apgyveno 1784 m. ir 
i daug rusų misijų buvo į- 
; steigta pusiausalyje ir Ale
utian salose. Rusų - ameri
kiečių firma buvo organi- 

i zuota kailiu mainui. Ir vė- v

Apie valstiečius ir gyvulius. Lietuvos nelaimė, kad 
tiek daug metų viešpatavo ponai. Jie lobo ir krovėsi 
turtus, statėsi miestuose palocius ir ūžė. Gyveno jie 
laimingai ir pertekliuje. Bet jie gyveno Lietuvos vals
tiečių kaštais. Jie buvo pamiršę valstiečių ekonominį 
gerbūvį ir kultūrinį lygį. Nepajėgė valstietis taksų pa- 
simokėti, atėjo žandaras, viską, net pačią jo žemę, var
žytinėmis pardavė ir baigta. Smetoniniai valdininkėliai 
tas žemes beveik už dyką sau susigraibstė.

Ir dėl ekonominių sunkumų ir dėl stokos žinojimo, 
Lietuvos valstietis su savo gyvuliais elgiasi labai pras
tai. Štai tvartas (savo akimis mačiau): viename gale 
pora arklių, kitam gale trejetas karvių ir telyčia, vie
nam kampe pora kiaulių, kitam keletas avių. O vidu
ryje tvarto rėkia, šaukia,’ klykia antys, vištos, žąsys. 
Mėšlo daug, šlapia, dušnu, arklių ir karvių šonai ap
kepę storomis mėšlo plytomis.

Ar gali tokiose sąlygose gyvuliai tarpti? Juk jau 
dabar nebėra jokia paslaptis, kad gyvuliui, kaip ir žmo
gui, reikia ir saulės, ir šviežio oro, ir sausos “lovos,” 
jeigu nori, kad jis gerai išaugtų ir tau naudos duotų.

Neabejoju, kad Lietuvos vyriausybė j tai atkreips 
savo dėmesį ir nesigailės nei jėgų, nei išteklių išvaduoti 
Lietuvos gyvulius iš tos baisios nelaisvės. Tai reika
lauja krašto ir žmonių gerovė.

Išmintingai, manau, Lietuvos vyriausybė daro, kad 
dar išlikusių dvarų centrų bei didžiųjų ūkių neskaldo, 
neišdalina. Nėra nė reikalo, nes norintiems bežemiams 
ir mažažemiams žemės gauti, žemės yra užtenkamai. 
Tegul tik jie ima ir ją rūpestingai apdirba.

Tie didieji ūkiai yra padaryti valstybiniais ūkiais. 
Jie bus pavyzdiniais ūkiais. Jie bus operuojami mo
derniškai. Jų žemė bus apdirbama mašinomis, jų gy
vuliai bus auginami ir prižiūrimi pagal vėliausį agrikul
tūros mokslą. Jie ne tiktai valstybei duos duonos ir 
įplaukų (jeigu, žinoma, bus gerai vedami), bet bus di
džiausia parama ir tiems patiems valstiečiams. Viena, 
valstiečiai galės prisižiūrėti, kaip reikia moderniškai 
žemę apdirbti ir apsėti, kaip gyvulius reikia auginti ir 
prižiūrėti, kad jie daugiausia naudos duotų. Iš šių 
ūkių, kaip aiškino man Lietuvos vadai, bus galima pa
gerinti visos Lietuvos gyvulių veislę, suteikti valstie
čiams geresnių sėklų.

Kad tai yra vyriausybės norai ir planas, tai jau 
parodo kad ir Dotnuvos Žemės Ūkio Akademija. Tai, 
žinoma, kol kas, tiktai visiškai mažu mastu. Bet ar 
begali būti geresnė ir gražesnė pagalba valstiečiui, kuo
met jis atvežęs neišvalytų, gal gan prastų grūdų maišą, 
parsiveža pilnai išvalytų, atrinktų sėklų tokį pat maišą.

Keletą tų didžiųjų valstybinių ūkių Lietuvoje ap
lankiau. Kol kas, žinoma, jų dar negalima vadinti pa
vyzdiniais ūkiais. Jie buvo vokiečių ir fašistų visiškai 
apiplėšti, jų trobesiai visiškai apleisti. Jie tarybinės 
vyriausybės buvo rasti beveik visiškai tušti. O į kele
tą mėnesių darbo nepastatysi ant abiejų kojų, nepripil- 
dysi gerais, rinktiniais gyvuliais ir moderniškomis ma
šinomis. Ims metus kitus. Reikės daug darbo ir di
delio rūpesčio.

Bet gairės teisingos, kelias aiškus. Už metų kitų

Pavalgyje Kūrėsi ir Grūdi
nosi Raudonarmiečiai 

Lietuviai
Iki karo gal tik pastabus 

geografas galėjo įžvelgti 
žemėlapyje nedideliu taške
liu pažymėtą, stovintį kai
riame Volgos krante, Ba- 
lachnos miestą. Šiaip mū
sų krašto žmonėms jo var
das buvo nežinomas.

1941 metų paskutinėmis 
gruodžio dienomis Balach- 
na tapo daugeliui lietuvių 
lyg antra gimtinė. Tyliame 
Pavolgės mieste, kiekviena
me žingsnyje girdėjosi lie
tuvių kalba, skambėjo lie
tuviškos dainos, pilnos il
gesio gimtajam kraštui. Į 
Balachną lietuvius vedė 
viena mintis — greičiau 
įsilieti į savo tautinį jungi
nį, greičiau išmokti valdyti 
ginklą, greičiau pradėti žy
gį prieš fašistinius žmogžu
džius. Čia rinkosi vyrai ir 
moterys, darbininkai ir ra
šytojai, mokslininkai ir val
stiečiai. Vyko jie niekieno 
neverčiami, vedami tik sa
vo širdies, kurioje kaupėsi 
meilė Lietuvos liaudžiai ir 
neapykanta amžinam jos 
priešui — vokiškajam gro
bikui.

Ši įvairaus amžiaus, įvai
rių tautybių ir. profesijų, 
bet vienodų troškimų žmo
nių minia, kurioje buvo 
daug niekada savo amžiuje 
n e tarnavusių kariuomenė
je, kantraus mokymosi ir 
atkakliausio darbo dėka, 
puikiausiai greitai išmoko 
p ė stininkų, minosvaidinin
kų, artileristų ir kitų karui 
reikalingų specialybių.

Atėjo Laukiamoji Diena
Sujudėjo vienas po kito 

ilgi ešalonai. Toli užpaka
ly paliko turtinga atmini
mais Balachna. Lietuvos 
divizijos kariai, apsigink
lavę moderniškiausia tech
nika, traukė į vakarus.

Visų kovotojų pakilusi 
nuotaika. Skamba lietuviš
kos dainos. Pro šalį, lyg ek
rane slenka melsvi pušynai, 
dailiais ornamentais išpjau
stytos langinės, nedideli, 
bet jaukūs kolektyvinių 
ūkių valstiečių nameliai — 
milžiniški Gorkio ir Dzer
žinskio miestų fabrikų pa
statai, šešiaaukščių namų 
korpusai, aukštos įtampos 
elektros laidai, tramvajai.

Norėtųsi pamatyti gra
žiąją mūsų sostinę Maskvą, 
bet ešalonai nesustodami 
lekia pietvakarių kryptimi.

Kurį laiką sustojom Jas- 
naja Polianoje, didžiojo ra
šytojo Levo Tolstojaus tė
viškėje. Tolstojaus sodyba 
yra brangi kiekvienam 
žmogui. Čia patekti svajo
ja gal ne vienas žurnalis
tas, rašytojas, dailininkas, 
poetas, o ten buvome ne
kartą. Mes matėme vokie
čių J, š s p r o g d intą gražią 
dviejų aukštų mūrinę kai
mo mokyklą, ligoninę, išnie

kintą rašytojo sodybą, iš
degintus kaimus ..

Tylūs ir susimąstę aplei
dome mes didžiojo rašytojo 
sodybą, kiekvienas pasiry
žę skaudžiai atkeršyti fa
šistiniams vandalams už 
Jasnąją Polianą, už kiek
vieną sudegintą kaimelį, už 
broliu ir seserų kančias, už v- v z
pavergtą Lietuvą.

Oriolo žemėje
Kaukė į n iršusi pūga, 

sniegu užnešti visi keliai. 
Kur-ne-kur juoduoja pavie
niai grubūs krūmokšniai ir 
vokiečių sudegintų kaimų 
vietovėse apsvilę dūmtrau
kiai. Kapstėmės, klimpda
mi iki juosmenų pusnynuo
se, greta pavargusių ark
lių tempiame sunkias pa-: 
trankąs, patys būdami po 
kelias paras be maisto ir be 
poilsio. Toks buvo mūsų 
žygis j pirmąsias linijas.

Puikiai prisimena mūsų 
kovotojai Nikitovkos ir 
Aleksiejevkos kaimus, kur 
lietuviai tiesiog iš žygio 
puolė priešo pozicijas. Už
virė atkakliausia kova. Vo
kiečiai tvarstėsi už kiekvie
no žemės kupstelio. Tarp 
klaikiausių pūgos kauksmų 
sproginėjo tūkstančiai mi
nų ir Sviedinių. Šūvių spro
gimų ir audros ūžesys nu
stelbė pavienius garsus, 
viską suliedamas į vieną 
pragarišką šniokštimą.

Šioje maišaty drauge su 
seržantu Izbickiu ir savo 
pusbroliu kovotoju Stasiu 
Gudeika turėjome palaiky
ti ryšius tarp puolančių 
pėstininkų ir jų ugnį palai
kančio mūsų artilerijos di- 
vizijono.

A t k a k liausiai grūmėsi 
lietuviai dėl 208-sios aukš
tumos, kurioje laikėsi įnir
šę fašistai. Toji aukštuma 
buvo 7 kartus atakuota, ir 
ji ėjo iš rankų į rankas.

Čia atsižymėjo pirmieji 
mūsų artilerijos pulko did
vyriai, leitenantas Jarko- 
vas, kuris stojo vietoj žu
vusio pėstininkų kuopos 
vado ir atakos metu davęs 
komandą šturmu pulti auk
štumą. Jis krito pervertas 
kulkos su Stalino vardu lū
pose. Norėdamas išgelbėti 
šio narsaus Pavolgio sū
naus gyvybę, didvyriška 
mirtimi žuvo seržantas Ba
ranauskas.

Šiose kovose grūmėsi ge
riausi Lietuvos patriotai— 
k o m u n i s tai Bernotėnas, 
Stanelienė, Gintautas, Cvi- 
likas, Brazdžiūnas ir dan
ge 1 i s kitų, negailėjusių 
kraujo nei gyvybės dėl to, 
kad Lietuvos liaudies atei
tis būtų graži ir laiminga.

Prie Nikitovkos buvau 
sužeistas į koją. Patekau į 
ligoninę. Užnugary buvo 
pikta ir neramu, ilgėjausi 
kovos draugų, troškau vėl 
grįžti į frontą. Bet pasi
rinkau kitą kelią — pate
kau į Lietuvą, tapau tary
biniu partizanu.

Stubelės savininkui pakėlus randa nuo $90 iki $115 
mėnesiui, susirinkę vaikai savo čia buvimu atkreipia 
žmonių domę i randų kėlimą. Šiame sename namelyje, 
esančiame Latrobe, Pa., talpinasi trys šeimos, tarpe 
jų du veteranai. Per visas šeimas jie turi tik vieną

Okupuotoje Lietuvoje
Dangus buvo apsiniau

kęs, matėsi, kad pradės 
tuojau lyti; pro tirštą rūką 
vos galima buvo pastebėti 
Zibalų bažnyčios bokštus. 
Mes buvome apsiginklavę 
naujais automatais, bet 
trūko šovinių, kurių turė
jom apie 50 št. Prieš mus 
stovėjo uždavinys: neįleisti 
vokiečių į Staškūniškių, 
Kruoniu, Novosiolkų, Leva- 
niškių, Limonių ir kitus 
kaimus, kur jie vyko plėš
ti iš smulkių valstiečių gy
vulių už neišpildytas oku
pantams p r i e v o 1 es. Mus 
glaudė Širvintų ir Šešuolių 
miškų tankumynai.

— Stok! — staiga sušun
ka sargybinis — rankas 
aukštyn! Mes visi paren
gėm ginklus ir įtempėm 
žvilgsnius miško tankumy- 
nan, kuriame netoli pasiro
dė nepažįstami žmonės.
\ —Palaukit, draugai, išsi-1 

aiškinkime, atrodo, esame 
savi, — pasakė išeidamas iš 
miško iškeltomis rankomis
žmogus.

— Greit paaiškėjo, kad 
tai buvo ištikrųjų saviškis, 
išbėgęs iš vokiškos belais
vių stovyklos, Raudonosios 
Armijos karys. Pamatęs, 
jog turi reikalą su tarybi
niais partizanais, jis pasi
siūlė prisidėti prie bendro
jo darbo. Gavęs mūsų su
tikimą, jis pasiūlė priimti 
ir kitus jo žinioje buvusius 
žmones. Pasidalinę minti
mis, mes juos priėmėm į 
būrį. Tai buvo raudonar
miečiai, pabėgę iš netoli 
Berlyno buvusios “Adolfo 
Hitlerio” vardo karo be
laisvių stovyklos.

Vokiečiai mūsų laukiamu 
keliu nevažiavo. Gavome 
pranešimą, kad jįe jau 
siaučia kaime. Teko lauk
ti apie 5 valandas, kol fa
šistai pasirodė nuo Zibalų 
pusės.

Pro šalį slenka trejos 
rogės. Jose sėdi 12 fašistų, 
visi jie ginkluoti. Greta 
rogių eina 5 civiliai: 3 ve
žikai ir 2 areštuotieji: Gri
nevičius ir Drazdauskienė. 
Abu Novosiolkų kaimo val
stiečiai.

Kas daryti? Daviau įsa
kymą visiems vieną kartą į 
viršų iššauti. Trinktelėjo 
šūviai, aidas nuskambėjo 
per mišką.

Vokiečiai, palikę ginklus 
ir areštuotus valstiečius, iš
virtę iš vežimų, ėmė bėgti 
Širvintų link. Su jais gal
votrūkčiais bėgo du išdavi-

I cifiko pakrantę.
Rusijos valdžia neturėjo 

l jokios naudos iš “Rusiškos 
Amerikos”, kaip ji buvo va- 

i dinama. Ne tik negalėjo už- 
j simokėti savo išlaidų, bet 
buvo visokių dilpomatinių 
nesutikimu. Naminio karo 
metu, Rusija gražiai sugy
veno su Suv. Vai. Rusų val
džia pasiuntė laivų padėti 
Unijai, jeigu svetima šalis 
stengtųsi įsimaišyti į kovą 
tarpe šiaurės ir pietų. Ir są
ryšyje su šių Rusijos karo 
laivų atvykimu, buvo pada
ryta pasiūlijimai parduoti 
Alaską Suv. Valstijoms.

William E. Seward, kuris 
tada buvo Valstybės sekre
torium, tikėjo į Alaskos at
eitį, bet daug Kongreso na
rių tam priešinosi. Jiems 
Alaska atrodė kaip “ice 
box” ir net kada pinigai 
buvo užmokėti, jie vis va
dino Alaska “Seward’s fol-

kai: Mykolas Grcitėnas ir 
Vincas Jakštys.

Įsakau šauti. Nugriūva 
du fašistai, likusieji išbė
giojo po mišką. Išlaisvinę 
areštuotus valstiečius, su
plėšę vokiškuosius įsaky
mus, pasitrankėm.

Veltui vokiečiai su savo 
pakalikais įsiutę lakstė po 
Širvintų mišką, ieškodami 

C C f

kaltininkų. Mes buvome
Levaniškio miške. Mano
būrys padidėjo 25 žmonė
mis, ginklų turėjome per
teklių, jų prasimanydavo
me gauti iš vokiečių.

Miške buvo tylu, uždavi
nių neturėjome. Daug gal
vojom apie valstiečių var
gą, rengiau planus, kaip at
keršyti už visas nelaimes 
vokiškiems okupantams ir 
jų pakalikams. Spausdinau 
ir platinau valstiečių tarpe 
atsišaukimus, kviesdamas 
aktyviai įsijungti į kovą 
prieš hitlerinius žmogžu
džius ir vietinius išdavikus.

Jakštys ir Greitėnas vi
sais būdais stengėsi mane 
likviduoti. Jie areštavo ma
no seną tėvą, bet po ilgo 
kankinimo Ukmergės kalė
jime, nieko neišgavę, turėjo 
paleisti.

Artėjo 1943 metų Gegu
žės Pirmoji. Šią šventę 
reikėjo, tinkamai pagerbti. 
Miesteliuose ir kaimuose 
siautė fašistai. Gyvatiškai natorių Suv. Valstijos pa- 
šniokštė draskomos vėjo i skiria keturiems metams, 
nekenčiamos svastikos. Vi- Alaskos teritorija padarė 
sur stovėjo sustiprintos žymų progresą. Mūsų val- 
sargybos. džia stengias siųsti daugiau

(Tąsa 5-me pusi.) ' gyventojų į Alaską. FLIS

Bet tas nupirkimas buvo 
vienas iš puikiausių invest- 
mentu Suv. Valst. Tik mi
neralai atnešė Amerikai be- 
..yeik 100 sykių, kiek užmo
kėta už tą kraštą. Žuvų in
dustrija yra svarbesnė, ne
gu mineralų gamyba. Kas 
met į Suv. Vai. kenuotų la
šišų atsiunčiamaa už $35,- 
000^000.

Alaska su Aleutian salo
mis turi 586,400 ketv. my
lių. Tai du syk didesnė, ne
gu Franci ja. Prie kranto y- 
ra milžiniški miškai. Yukon 
upė, 2,300 mylių ilgio, yra 
svarbiausia upė Alaskoje. 
Čia yra visokių laukinių gy
vulių. Nors yra gana gele
žinkelių, bet aviacija lošia 
labai svarbią rolę.

Juneau yra Alaskos sos
tinė. Kiti svarbieji miestai 
yra Ketchika, Anchorage, 
Fairbanks, Nome, Peters
burg ir Sitka. Teritorija tu- 

i ri savo legislatūrą. Guber-

BOSTONO APYLINKEI
FUR COATS

PUTROS - KAILINIAI
Pirkite Fur Coats su pasitikėjimu iš ANTANO VASA
RIO, Jo 18 metu patyrimai futrų biznyje, užtikrina jums 
ekspertišką ir teisingą aprūpinimą.

UŽEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ RINKTINIUS

NAUJUS FUR COATS
Geresnės Kokybės ir už Žemesnę Kainą

Jei jūsų dabartinį Fur Coatą reikia VALYTI, TAISYTI 
ar PERSIŪTI naujesne mada, — atlikite dabar, žemais 
vasaros kaštais.

Ko tik jūs pageidaujate FUR COATŲ reikale, užeikite 
pas mus pasitarti—draugiškai ir teisingai.

ANTANAS VASARIS
KAY FUR SHOP

63 Pleasant St., Brockton, Mass.
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dienos, ramiai galvos apie sūnų, kuris 
krito. Tai buvo paprastas dalykas, — 
ir ne jis vienas už tėvynę, žinoma, žuvo. 
Pamirš tėvai Levoniuką — jų buvo dar 
du sūnūs, dvi dukterys, troba bus pil
na, kai vyrai grįš iš karo. Atstatys tro
bas, kurias sunaikino vokiečiai, net at
augs medžiai, kuriuos negailestingai kir
to soduose kurui. Užgis žaizdos, bus taip, 
kaip buvo. Tiktai jai vienai jau niekas 
nebegrįš, ir nieko nebus galima užmirš
ti, padaryti iš naujo, panaikinti, išbrauk
ti. Visi turėjo kelią — vienų buvo sun
kesnis, kitų džiaugsnūngesnis, tiktai ji 
viena neturėjo kelio. Iškilo juoda, nenu
galima siena, užtvėrė viską gražiausiai 
kaimo merginai, geriausiai kolektyvinio 
ūkio darbininkei. 0 kaip ji džiaugėsi, 
kiek kartų džiaugėsi, jog yra taip, kad 
gali būti dešimt kitų, o visų akys kryp
sta į ją. Kai išeis dainuoti, tai jos bal
sas skamba švariausiai, garsiausiai. Kad 
nė viena neturi tokių akių ir tokių kasų, 
ir tokios švelnios ir rausvos odos, ir to
kių antakių. Ji vaikščiojo aukštai iškėlu
si galvą, laiminga savo grožiu.

Kol pagaliau ir taip pavirto nelaime. 
Kad ji būtų buvusi raukšlėta ir suvytu
si, kaip senė Martyna. Kad ji būtų bu
vusi kreiva ir šleiva, kaip šluba Justė, 
kad būtų buvusi biauri kaip Klava, šla
kuota ir ruda. Bet ne, ji buvo tokia, ko
kia buvo, ir to pakako, kad ją pastebėjo 
anie trys; ir tą pačią akimirką jos liki
mas buvo nulemtas.

Iš už durų kartas nuo karto sklido gar
sai ir žingsniai. Jie buvo ten, šeiminin
kavo čia, kaimo tarybos namuose, kaip 
namie. Jautėsi šeimininkais. Melanija 
sugniaužė kumštis. Juk buvo ne tik čia. 
Buvo Kijeve — ten, kur kadaise ji buvo 
nuvažiavusi į parodą. Vaikščiojo pla
čiomis gatvėmis, vaikščiojo tarp spin
dinčių auksinių bokštų, trypė batais Ki
jevo grindinį. Buvo Charkove, kurį ji 
pažinojo, trypė batais Charkovo grindi
nį. Vaikščiojo po Ukrainos žemę, trypė 
ją kareiviškais batais. Ne tiktai ji, Mela
nija. Ukrainos žemė buvo išniekinta, 
išgėdinta, apspiaudyta, sutrypta. t Griu

vėsiuose stovėjo miestai, vėjas nešiojo 
kaimų pelenus, gulėjo nepalaidoti lavo
nai, siūbavo kartuvėse pakarti kūnai, 
žemė primirko krauju, skendėjo ašarose.

Tačiau ateis diena, ir žemė laisva pakils 
į auksinę saulę. Plauks sraunia banga 
Dniepras, ūš Proskla, Desna ir Psiolas. 
Nuskalaus žemę aukšti vandenys, nu-

* plaus nuo jos mėšlą ir purvą. Primirkusi 
krauju dirva duos šimteriopą derlių. Su
žibės auksu neaprėpiami laukai, gry
niausiu auksu užsidegs saulėgrąžų plo
tai, darželiuose sužydės malvos, ir ap
dengs lysves ugningi pamidorų rutuliai. 
Iš naujo suklestės žemė, iš naujo skaisti, 
nuostabi, turtinga.

O ji, Melanija, jau visiems laikams 
pasiliks tuo, kuo yra — sudraskytas sku-

* duras, kuriam uždaryti visi keliai.
Ji suvaitojo nesąmoningai.
— Nemiegi, Malanka? — paklausė Če- 

čiorienė.
Melanija krūptelėjo. Pajuto, kad mote

ris prisiverčia, ir ją paėmė pyktis. Neno
ri, nešnekėk — ir kam iš viso kalbėti?

— Ne. O kas jums darbo dėl mano 
miego? — piktai paklausė.

— Taip sau klausiu.
— Nėr čia ko klausinėti. Galit manim

nesidomėti.
— Kodėl? Visiems mums vienodas li

kimas.
Ji nemaloniai sukikeno.
— Visiems vienodas! O man ne vieno

das!
— Ką gi, nelaimė...
— Kaip kartais jūs žinot, kas nelaimė! 
ją pagavo laukinis pyktis, apmaudas, 

kurio nebuvo kam išlieti. — Sėdėtumėt 
sau tyliai, jeigu jūsų niekas nekliudo! 
Girdite, kaip Grochačas miega?

— Na ir kas, tegu sau miega... Juo ge
riau...

— Nešnekėk su ja, tetule... Ji pikta, — 
tyliai sukuždėjo Olga, patraukdama Če- 
čiorienę už rankos.

Melanija išgirdo.
— Žinoma, ką čia su manim šnekėti? 

Aš pikta, žinoma, pikta; O tu gera, kaip

— Ko pyksti, Malanka,— stengėsi4*per- 
kalbėti čečiorienė.

— Aš nepykstu, ne! Ko gi pykti! Aš 
žinau, kad aš pikta ir nenoriu kitokia 
būti! Tegu sau Olga būna gera, tegu bū
na! Visi jūs geri, o aš bloga — pradėjo 
šaukti, kol iš apšviesto kambario kažkas 
kelis kartus trenkė kumščiu į duris.

Nutilo, čečiorienė nekalbėjo. Melanija 
sunkiai alsavo, žiūrėdama į tamsą.

Dabar ji prisiminė, kaip apie ją buvo 
parašyta laikraštyje, rugiapiūtės metu. 
O tada ji nebuvo bloga! Bobos ir mergi
nos ją'bučiavo, laikraštyje buvo fotogra
fija, kaip gi! Ne visai gerai ji tuomet 
išėjo, geriausiai buvo matyti dantys, 
šviečią šypsena, veidas dingo šešėlyje, 
bet vis dėlto buvo fotografija, ir apie ją, 
pirmąją piovėją, buvo ispausdinta. Ži
noma, buvo apie ką laikrašty rašyti, bu
vo...

Ir vėl pradėjo skaičiuoti. Viena, dvi 
trys, iki dešimties. O jeigu jau po vidur
nakčio, reikia pridėti dar vieną dieną, 
vienuoliktą. Na taip. Nebuvo ko ir skai
čiuoti. Nešiojo pilve fricą, utėlėtą fri- 
cą, ji, Melanija Vyšnevienė, pirmoji ko- 
lektyvininkė.

Už sienų stūgavo vėjas. Jį girdėjo pro 
storus sienojus, pro galingus balkius. 
Grochačas pabudo ir garsiai nusižiova
vo.

— Bet miegat, — su pavydu pasakė 
Jevdokimas.

— Ką gi, reikia išsimiegoti, nežinia, 
kas bus... -

— Aišku, kas bus, — nutęsė senis.
I — Mūsiškiai gali grįžti, —skubiai pa
sakė Olga. Ji nenorėjo kalbėti apie mir
tį. Ji norėjo, kad ir Grochačas patvir
tintų, kad grįš, kad gali grįžti. Bet Gro
chačas tylėjo.

— Gali, ar ne? — spyrėsi.
— Galėt, tai gali... Bet kad tai įvyktų 

kaip tik per tas tris dienas.
— Gali ir įvykti. Arba mūsų partiza

nai užeis...
— Tai jau ne, — nuginčijo vyras. — 

Kur jie čia lįs. Jie toli į miškus nuėjo, 
miškuose sėdi, per tokį sniegą nėr čia ko 
klampoti. Paseks juos, suras, išnaikins. 
Vasarą kas kita, nueisi kur nori, kiek
vienas krūmas uždengs, priglaus. O da
bar — tai jau geriau tegu iki pavasario 
palauks, iš miško juos baido. Nėr čia ko 
tokiu metu į atvirą lauką eiti.

— O kariuomenė?
— Kariuomenė kas kita. Kariuomenė 

gali drąsiai sau eiti.
Olga atsiduso.
— Kaip vėjas stūgauja...
— Žmonės sako, kad tokiu metu mir

tis po žemę vaikšto, — pasakė Jevdoki
mas.

Olga pajuto, kaip nemalonus šiurpulys 
perėjo nugara. Kamaroje buvo tamsu, 
baisu, o senis sugalvojo apie tokius da
lykus šnekėti.

— O ką gi, teisybę sako, — tyliai pa
tvirtino Čečiorienė, — vaikšto ji po mūsų 
žemę, oi vaikšto...

Nutilo ir tarytum klausėsi kažkokių 
žingsnių už storos sienos. Tarytum galė
jo pamatyti einančią keliu ją, mirtį.

— Dar dvi mirtys, — pastebėjo senis.
— Kaip dvi mirtys, — nustebo mote

rys.
— žinoma, dvi... Viena vokiečių, kuri 

mūsiškius ima. O kita, kuri vokiečiams 
kelią pastoja.

Olga prisiglaudė prie čečiorienės.
— O jūs nekalbėkit, seneli... Baisu...
— Tu baisaus nebijok, — griežtai pa

sakė Grochačas. — Dabar pasaulis bai
sus, ir dienos baisios... Savo reikia žino
ti, ir bijoti, nėr čia ko. O tai išsigąsi vie
ną sykį ir padarys su tavim ką norės.

— Kas?
— Kaip tai kas? Vokiečiai. Jiems svar

biausia — žmonėms baimės įvaryti. Kai 
tik bijai, tai jau žuvęs. O kai nebijai, tai 
ir vokietis nieko tau nepadarys.

— Vaska jų nebijojo, bet nušovė... Ir 
Paščiukas...

— Ar aš tau sakau, kad nenušaus? 
Tam jis turi šautuvą rankose, kad šau
dytų. Tam jis vokietis, kad žudytų. Aš ne 
apie tai, — ne tai svarbiausia.

— O kas svarbiausia?
— Negi tu pati nežinai, kas svarbiau

sia? . ' ■ : ’
z Ji tylėjo, nežinodama ką atsakyti.

(Daugiau bus)

V
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Los Angeles policistas kelia buožę prieš pikietą prie 
užstreikuotos Pacific Press šapos. Unijistai, nariai Int. 
Printing Pressmen’s & Assistants Unijos, AFL, bandė 
neleisti skebų pereiti pikieto liniją. Policijai Įsikišus, 
trys darbininkai buvo sužeisti.

CLEVELAND*) ŽINIOS
Nežiūrint, kad vietinis L. P.įkavalkų, 

T. Komitetas savo kvotą $2,000 Rose E. 
jau užpildė su kaupu dėlei stei-j naitienė, 
gimo Vilniuje vėžio ligos insti- Radžers, 
tuto, bet komitetas dirba iki tas' navičius, 
vajus užsibaigs su 
diena liepos men. 
Komiteto susirinkime pirm. J 
ž. pridavė auką $10.00, pat 
vežtą net iš Hot Springs, Ark 
Aukavo ‘Elena černauskienė.

Nutarta Rengti Bazarų.
Kadangi tikimasi, jog L.P.T. ] 

Kom, gal būt užbaigs savo vei
kimą su pabaiga šių metų, tai 
iClevelando komitetas užsibrie-' 
žė dar prieš pabaigą šių metų; 
surengti bazarą. Išrinkta tam: 
darbui komisija iš 5 ypatų, bei 
to, visi komiteto nariai pasiža
dėjo pagal išgalę padirbėti. 
Kaip žinoma, bazarai duoda ne
retai geras pasekmes, bet į 
juos prisieina ir gana daug 
darbo įdėti. Todėl nuo dabar 
jau pradėkime prie jo ruoštis.

Drabužiu Siuntinys.
Šiomis dienomis jau bus ga

lutinai priruoštas didokas dra
bužių siuntinys ir išsiųstas. 
Šiame siuntinyje Lietuvos žmo- K 
nes ras labai daug ii’ gražių 
šiltų žieminių drabužių ir jis 
kaip tik laiku pasieks Lietuvą, 
kuomet jie bus labai reikalin
gi. Šiam siuntiniui drabužius 
surinko ir suaukojo sekamos 
ypatos:

Apolionija 
Mažeikienė, 
Gabriūnienė, 
Baužienė, E. Sklerienė, M. Rau- 
luševičienė, A. Pasingienė, Z. 
Saimonienė, J. Gilius, K. Va
latka, A. Radžers pasiuvo 10

M. Karsokienė, Peggy 
Norvilienė, M. Rauly- 

D. Petrauskas, P.
J. žemaitis, M. Iva- 
drgg. Puišys ir Bak- 

paskutine lienė atvežė iš Akrono. R. L.I ’Pereitame1 Clark, St. Mikuckis, K. Petrai- 
.' tis, G. Palton, B. Chapas, F. 
- Kruger, M. Račkaitienė, V. 
. Mockaitienė, . A. Katkauskienė, 

: Maurutienė, Visockienė,. šlekie- 
1 nė, J. Dominaitis, M. Baltru- 
! šaitienė ii- J. Andrijauskas.

•I Drg. J. Stripeika sutaiso labai
’ daug batų, o draugė A. Radžers 

i sutaiso, išskalbia ir daug nau- 
jjų drapanų vaikučiams pa'siu- 
i va. Draugė K. Romandienė 
j taipgi labai daug drapanų su- 
į renka.

Drauge Anna Passing drg. 
A. Bimbos prakalbose aukojo 
$5.00 Vilniaus Institutui, bet 
per klaidą jos vardas aukauto
jų paskelbtame surašė nebuvo 
paskelbtas. Už tai draugės at
siprašome.

L. P. T. Kom. pirm.

Jurgis Uzdilla, Wilkes Bar- 
rėj, gavo laišką nuo giminaičių 
iš Suvalkų apskričio, Punsko 
pašto, Zaboi’iškių apylinkės. Ta 
vieta yra demokratinėj Lenki
joj. Laiškas sekamo turinio:

Liepos 16, 1946. 
Mylimieji dėdė ir dėdienė!

Sveikiname jumis visus ben
drai ir linkime viso gero jūsų 
gyvenime. Sužinoję, kad jūs 
esate gyvi labai nusidžiaugėme 
ir gavę pas dėdę jūsų antrašą 
sumanėme skubiai parašyti 
nors trumpą laišką . ..

Mes kol kas ne kaip gyvena
me po baisiojo karo audrų ir li
komės karo sukuryj išsklaidyti. 
Karo baisenybėse nebuvo net 
vilties, kad ir gyvi išliksime, bet 
išlikome, tik vargas, kad nevisi 
kartu gyvename. Tėveliai gy
vena Lietuvoj, o mes sugrįžome 
į namus ii’ gyvename bendrai 
broliukas, sesutė ir švogeris. 
Pas mus bloga dar padėtis, nes 
karo viskas sunaikinta, o iš ki
tur pagalbos gauti negalima. 
Mes į namus parėjome tik su 
tuo, ką su savimi parsinešėme, 
žinoma, jums gal tas neaišku.

Čia 1911 metais padarė su
tartį apsikeisti žmonėmis — 
kraustė iš Lenkijos lietuvius, o 
iš Lietuvos vokiečius. Ir mes 
buvome iš čia išsiųsti į Tarybų 
Lietuvą . . . Mums nuvažiavus į
Sovietų Lietuvą porą mėnesių KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
neblogai pagyvenome, o pas-' 
kiau prasidėjo karas.

Užėjo pas mus vokiečiai, kol Jei<ni
kas dar nebloga buvo metus hejimo, raumenų gėlimo, sciatikos.

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

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street

* ROCHESTER 5, NEW YORK

tą viską duos, ką čia paliekame. 
Vieni sakė, kad mus veš į Rusi
ją, o kiti, kad į dvarus dirbti. 
Bet į Rusiją nevežė, tik iš ša
kių apskrities atvežė į Alytaus 
apskritį ir ten vėl vokiečio ukyj 
dirbome iki 1944 metų, kada į 
Lietuvą sugrįžo Raudonoji Ar
mija. Rusams nustūmus vokie
čius, tai mes ir sugrįžome į se
nus namus, o tėveliai liko Lietu
voj, nes negalėjo sykiu sugrįž
ti. Dabar apie juos nieko neži
nome, kaip jie gyvena, nes jie 
yra už rubežiaus ir 100 kilomet
rų atstoj, tai susisiekti negali
ma jokiu būdu.

Jūsų mamytė mirė sausio 12 
d., 1943 m., palaidota Alytaus 
miesto kapinėse, gražioj vietoj. 
Prašome jumis atrašyti, tai se
kamame laiške ir mes plačiau 
aprašysime mūsų gyvenimą.

Sudiev,
Juozas Krakauckas.

REKORDINIS RAKIE- 
TOS AUKŠTIS

White Sands, N. M.—Ka
riniuose pratimuose ameri
konai išlėkdino rakietą V-2 
iki 104 mylių aukščio. Tai 
nuo vokiečių pagrobta ra- 
kieta.

ARTHRITIS 
REUMATIZMO

jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU-

laiko gyvenome vokiečių 
bet vėliau atvyko vokiečiai į 
ūkius ir mums vietos nebuvo, 
mūsų viską pasisavino, tik lei
do pasiimti skudurus, o taip 
viskas, tiek gyvuliai, tiek pada
rai turėjo ant vietos pasilikti. 
Mums sakė, kad naujoj vietoj

NOTARY 
PUBLIC 

♦

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

Beniulienė, 
M. Micutienė 
J. Stripeika,

Egzaminuojant Aids, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8842

MARININ K AMS GRĘSĖ 
SUĖMIMO PAVOJUS
Peiping, Chinija.— Ame- 

*jrikonų saržentas James 
’ West sako, kad po susikir- 

| timo su chinais palei kelią 
į Peipingą amerikiniai ma- 
rininkai turėjo skubiai 
bėgti, nes chinai būtų galė
ję apsupti visą tą marinin- 
kų būrį.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □ □

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN 1
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių

/■>v 'N'..:'* "<

Direktorius !

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- J 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St S
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 a



MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
Užpakalinių Kišenių 

Darbininkai 
Aplemavojimų Dirbėjai ir 

Abelni Operatoriai 
Aukštos Rūšies Kelinėms.

SIMON ACKERMAN 
CLOTHES INC.

Dirbiniai iš Gintaro
Klaipėda.—Vietos Pram- 

kombinato gintaro išdirbi
nių dirbtuvė, kuriai vado
vauja senas gintarininkas

1213 East New York Ave., 
Kampas Ralph Ave., Brooklyn.

Žinios iš Lietuvos

tas plėsis ir augs dar spar- palangietis drg. J. Kamins- 
tesniais . šuoliais ir per plečia savo darbą ir

Nuo Volgos Iki Elbės

PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVES
Rengia Phila. ir apylinkes pažangiosios lietuvių organizacijos.

Labai patogioje vietoje

CRESCENT PICNIC GROUNDS
PUIKI SALE ŠOKIAMS

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

-■L =•■...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 
J

Kalbės ROJUS MIZARA, Laisvės Redaktorius
Nepraleiskite puikios progos, atsilankykite, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienraštį
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Binghamton, N. Y.
Draugai I. H. Wizes, ilgame

čiai šio miesto gyventojai, įsi
gijo gražioje vietoje ūkį (far- 
mą), pagal kelią No. 6, apie 3 
myl. atstume nuo miesto. Gai
la, kad jie mus paliko, dabar, 
gal rečiau teks su jais susitikti 
parengimuose, kur jie būdavo 
dažnai atsilanko; jie taipgi ir 
geri rėmėjai darb. judėjimo.

Velijame jiems naujoje vieto
je geriausių pasekmių.

Įrengimui Tiriamosios Me
dicinos ir Vėžio Ligos Insti
tuto Vilniuje aukos dar vis 
plaukia per Liet. Pagalbos 
Teikimo skyrių. Štai, liepos 
29 d. užėjo drg. Louis šimo- 
liūnas pas mus su čekiu $25 
vertėje ir jį įteikė viršpami- 
nėtam tikslui. Drg. šimoliū- 
nas, vadinasi, išpildė savo žo
dį. Ačiū jam! O tie, kurie 
dar savo pažado neišpildėte, 
prašomi tai padaryti.

J. K. Navalinskiene.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
laiko automobilių nelaimėse 
užmušta 15,750 žmonių ir su
žeista 540,000. 1946 metais
automobilių nelaimių kiekis, 
lyginant su 1945 metais, pa
augo 40 nuošimčių.

Tiek daug nelaimių, kiek 
daug žuvo žmonių ir turto! 
Reikėtų visiems imti daugiau 
atsakomybės už auto vairavi
mą. ! i j

Nanking. — Amerikonų 
ginkluoti,. Chinijos tauti
ninkai puola chinų komu
nistų kariuomenę Kiangsu 
ir Shantung provincijose.

penkmetį pralenks prieška
rinius mastus.

J. Tamošiūnas.

Penktas Puslapis

1944 m. Gegužės Pirmoji. 
Mes vėl vykdom partijos ir 
vyriausybės duotąjį uždavi
nį. Visi įsitikinę artėjan
čia tarybinio ginklo perga
le. Mūsų jėgos išaugo, fa
šistai jaučia žvėrišką bai
mę. Parengiu planą dar 
gražiau pasipuošti ir pada
ryti vizitą Širvintų vals
čiaus policijos viršininkui. 
Dešimtys kaimų ir mieste
lių šventei pasipuošė raudo
nosiomis vėliavomis, pla
čiausiai paskleista litera
tūra. Trise slenkame prie 
valsčiaus nuovadijos buto, 
kur gyvena “visagalis” vir
šininkas ir neseniai atsikė
lę nepažįstami gestapinin
kai. Palikę Jatkauską sar
gyboje, mes su Potapovu 
įsiveržėm į kambarį.

“Drąsus” prieš moteris, 
vaikus ir senelius, fašistinis 
nuovados viršininkas mėgi
no vaidinti nekalčiausį avi
nėlį, ir ėjo tartum epušės 
lapas, virpėdamas iš bai
mės. Jis buvo perduotas 
sugrįžusiai Raudonajai Ar
mijai, kad atsakytų prieš 
liaudį teisme už padarytus 
nusikaltimus.

Oderis — Berlynas
Nenorėjau pasitenkinti 

vien Širvintų ar Ukmergės 
išlaisvinimu. Negalėjau nu
rimti ir susitaikyti su ta 
mintimi, kad turiu padėti 
ginklą kol fašizmas galuti
nai nesutriuškintas ir vėl 
stojau į Raudonąją Armiją.

Briansko stotyje ilgi eša- 
lonai stovėjo atsigręžę į va
karus. Drauge su tūkstan- 
čiąis kitų tokių valstiečių, 
bent kiek pagilinę karo 
mokslo žinias, rengėmės 
vykti į frontą.

Traukiniai lekia pro de
mokratinės lenkų respubli
kos sritis. Rūksta neseniai 
iš hitlerinės tiranijos išva
duotos gražuolės Varšavos 

! degėsiai. Miestas išrausy
tas apkasais, išnarpliotas 
spygliuotų vielų voratink
liais. Čia dar neseniai siau
tė kaukuolėmis ir svasti
kom apsikarsčiusi mirtis. Iš 
po namų griuvėsių sklinda 
stiprus lavonų kvapas. Var
šavos griuvėsiai primena

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Darbo žmonių šventės ; 

proga norėjom, kad. nors < 
keliom valandom laisvai su
plasnotų raudonoji Tarybų , 
Lietuvos vėliava. Tai įvyk
dyti atsirado drąsuolių iš 
kaimo jaunimo. Pirmoji ap
siėmė iškabinti Tarybų Lie
tuvos vėliavą paprasta kai
mo mergaitė drg. Stasė Zi- 
balaitė. Ji savo uždavinį 
puikiausiai įvykdė. Šešuo- 
lėlių tarybiniam ūkyje, kur 
okupacijos metu fašistiniai 
žmogėdros kėlė puotas, Ge
gužės Pirmosios šventės 
garbei didingai pleVėsavc 
raudonoji vėliava.

Kiauklių miestelyje rau
donąją vėliavė iškėlė vals- 
tietė mergaite Marytė 
Stankevičiūtė, o Širvintuo- 
se tą įvykdžiau aš pats.

Keršydami fašistai gegu
žės 2 d. užpuolė mišką, ir 
mus apsupo. Atkakliausiai 
grūmėmės su kelis kartus 
gausingesnėmis priešo jė
gomis. Brangiai kainavo fa
šistams mėginimas mus su
naikinti. Tik atvykus pa
pildomai kuopai, mes bu
vom priversti laužti apsu
pimo grandinę. Tas parei
kalavo iš mūsų 8 draugų 
gyvybių. Mūšio metu ma
ne sužeidė į dešinę koją. 
Turėjau laikinai pasitrauk
ti gydytis. Būriui tuo me
tu vadovavo drg. Potapo
vas.

Sveikdamas rašiau atsi
šaukimus, o pagijus išėjau 
jų platinti. Vieną kartą 
mane lengva mašina paviję 
Greitėnas ir Jakštys. Iš
kratė, bet nieko nerado. 
Posodinę nuvežė į Širvin- 
tus, kur kartu su banditu 
Rusachackiu sumušė iki 
sąmonės netekimo. Širvin
tų kalėjimo buvo liūdna ir 
klaiku. Per nosis ir per 
burną daž nai tekėdavo 
kraujas. Ant sienų buvo pil
na užrašų: “nukankintųjų! 
kraujas šaukiasi pagal
bos?’

Bet kažkas sutrenkė į 
langus, išbyrėjo stiklai ir 
išlūžo grotos. Aš bematant 
atsidūriau laisvėje. Mane 
išvadavo draugai partiza
nai.

PHILADELPHIA, PA.
Visę Laukiamas Didysis

PIKNIKAS

Įvyks Sekmadienį 
(Prieš LABOR DAY Šventę)

Rugsėjo 1 September
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mano gyvenimą, kuris sme
toniško ir hitleriškojo fa
šizmo tiek kartų buvo su
griautas.

Varšavoje, mes — ponų 
plaktų mužikų vaikai —ga
lingai užtraukiame lietu
višką dainą. Pajuda ešalo- 
nai, vėl traukiame į frontą. 
Poznanėje persėdame į pa
imtą iš vokiečių šarvuotąjį 
traukinį. Jau girdėt pat
rankų šūviai, už keliasde- 
šimts kilometrų šviesu nuo 
raketų.

Įvažiuojame į Soldiną, į 
šitą istorinę vietą, kur dar 
tebėra toji pati nulaužta 
pušis, į kurią sudužo klas
tingų vokiečių pamuštas 
Atlanto nugalėtojų Dariaus 
ir Girėno lėktuvas. Šiose 
vietose Vytautas drauge su 
rusais, baltarusiais, lenkais 
ir čekais sutriuškino kry
žiuočius.

Mes prie Oderio. Kitoje 
pusėje vokiečiai mėgina su
silaikyti, kad jų fiureriai ir 
gauleiteriai spėtų kelionei 
pasikrauti čemodanus. Bet 
sekančios dienos rytą rau
dona tekanti saulė ir 22,000 
pabūklų bei gvardinių mi
nosvaidžių (katiušų), įvai
riausių kalibrų vamzdžiai, 
laukdami signalo, jau žvel
gė tiesiai į Berlyną. Naktį 
prožektorių šviesoje prasi
dėjo dar negirdėta milijo
nų minų ir sviedinių, arba 
kaip mes artileristai juos 
vadinome, “taikos balan
džių” muzika ir mūsų žygis 
į Berlyną.

1945 m. Gegužės Pirmo
sios šventės neturėjome lai
ko švęsti. Iš pat ryto ga
vome po 100 gramų “balto
sios” ir šiek tiek paskubom 
užkąsti. Prasidėjo tikra 
rugiapiūtė.

Blykš telėjus raketoms, 
sudrebino orą patrankų 
gaudimas. Dundėjo žemė. 
Nuo parako dūmų susidarė 
tirštas rūkas, kurį skrodė 
išlėkdami iš patrankų 
vamzdžių ugniniai prožek
toriai. Nepaliaujamai tra
tėjo šautuvai ir kulkosvai
džiai. Padangėje pasirodė 
mūsų narsieji oro sakalai, 
kurie ištisomis srovėmis 
metė bombas ant fašistinių 
pozicijų. Giedrios dienos 
metu pasidarė naktis. Pasi

girdo šauksmai “ura” ir 
pėstininkų banga įsiveržė į 
vokiečių apkasus Berlyno 
centre. Voliojosi užmušti 
arkliai, vokiečių kareivių 
lavonai, sužeistieji šaukė 
pagalbos. Mūsų kovotojų 
buvo nepaprastas entuziaz
mas, ypatingai užimant 
Reichstago rūmus. Viršum 
Reichstago rūmų suplevė
savo raudona pergalės Vė
liava. Įėjome į vidų—kam
bariai ir salės, dideli ir ma
ži kabinetai vedė į krauge
rio Hitlerio kabinetą. Ant 
stalo stovėjo gaublys pas- 
vyręs į vieną pusę, ant že
mės buvo daug knygų, že
mėlapių ir kt. popiergalių. 
Ant sienos kabėjo didelis 
žemėlapis, kuriame Hitleris 
su savo Geringu, Gebelsu, 
Ribentropu ir kt. krauge
riais braižė pasaulio užka
riavimus — laisvę mylinčių 
tautų pavergimą, šiuose rū
muose dabar buvo šeimi
ninkai Raudonosios Armi
jos kariai, kurių tarpe buvo 
daug lietuvių. Komjaunuo
lis drg. Stankevičius, pa
žvelgęs į žemėje gulintį 
Hitlerio paveikslą, tarė:

“Štai kada tau, krauge
ry, atėjo atsiskaitymo va
landa!”

Traukėme toliau. Visur 
griuvėsiai, ugnis ir dūmai. 
Civiliai gyventojai visi ne
šioja ant rankovių baltus 
raiščius. Pabuvę apgriau
tame teberūkstančiam Ber
lyne, žygiavome toliau — 
prie Elbės krantų.

Elbe
Priešas jau baigiamas 

triuškinti. Karas eina prie 
galo. Gegužės 7 d. priėjome 
rytinį Elbės krantą. Čia bu
vo susispietę tūkstančiai 
sunkvežimių, p a t r a nkų, 
tūkstančiai belaisvių. Iš de
šinės pusės vokiečiai dar 
šaudė. Didelis sviedinys 
krito netoli manęs. Jis leng
vai mane sužeidė, bet tai 
buvo visai lengvas sužeidi
mas. Dalies vadui leidus, aš 
galėjau ramiai neiti tą die
ną pareigų, bet nenorėjau 
likti be darbo, nešiau sar
gybą kartu su anglų ir ame
rikiečių kariais, kurie buvo 
anapus Elbės. Mane suįdo
mino vienas faktas: kaip 
anglai, amerikiečiai ir indai 
neša sargybą. Jie ateidavo 
į postą su šalmu ant gal
vos, vienoje rankoje nešda
vo automatą, o kitoje kė
dę. Pirmiausia pastatydavo 
kėdę, atsisėsdavo ir sėdėda
mi nešdavo sargybą. Teko 
kalbėtis su anglų bei ame
rikiečių kareiviais ir kari
ninkais. Jie stebėjosi mūsų 
karių jėga ir ištverme.

Vokiečių kariuomenė pra
dėjo masiniai kapituliuoti. 
Visur kilo aukštyn skubom 
iš rankšluosčių ar iš skalbi
nių padarytos baltos vėlia
vos. Nustojo tarškėję kul
kosvaidžiai ir visai nutilo 
patrankos. Vokiečiai krovė 
į krūvas ginklus ir paskiro
mis voromis, nuleidę gal
vas, ėjo pasiduoti į nelais
vę.

Gegužes 9 dieną pilnai 
kapituliavo visos vokiečių 
kariuomenės dalys. Mūsų 
kovotojai taiką sutiko ne
paprastu entuziazmu. Visas 
frontas šventė didžiausią 
džiaugsmo šventę.

Mano kovos draugas ei
linis Motiejūnas tarė: — 
Mes toli nuo Lietuvos su
tinkame šią dieną, lietuviai 
gal to dar nežino. Kaip ge
ra būtų pasidžiaugti kartu 
su namiškiais,1 juk neveltui 
mūsų tiek iškentėta.

Eilinis Mackela, ilgai 
klaidintas buržuazinių na
cionalistų, pamatęs savo a- 
kimis tarybinio ginklo pa
jėgumą, tarė:

— Dabar pats pamačiau, 
jog jtarybinįai žmonės nie-

Atsilankėme pas buvusius 
binghamtoniečius draugus J. 
M. Sadauskus, gyvenančius 
Cortland apylinkėje, apie 50 
myl. nuo Binghamtono. Pasi
kvietėme sykiu važiuoti ir Bill 
Bakšą su jo žmona Jane. Sa
dauskus radome labai užim
tus šienapiute, tad ilgai ten 
nebuvome. Jie turi 30 mel
žiamų karvių, taipgi 30 ne- 
melžiamų. Karvės melžiamos 
mašinomis ir visas ūkis gra
žiai įrengtas. Jie džiaugiasi 
savo vaikų . darbštumu. Jų 
dukrelė dar tik 13 m. am
žiaus, bet dirba, kaip suaugu
si. Sūnus 15 m. amžiaus ir 
yra didelė tėvams pagalba 
prie darbų.

Drg. Sadauskai yra Lais
vės skaitytojai ir LDS 6 kp. 
nariai, taipgi prižadėjo savo 
sūnų Įrašyti į LDS, kai jam 
sukaks 16 m. Palikę juos dir
bant, pažadėdami grįžti va
kare, po darbo, mes nuvažia
vome prie Come ežero. Grįžę, 
su Sadauskais nuvykome pas 
jų kaimynus Stasiūnus, buvu
sius brooklyniečius.’ Draugė 
Stasiūnienė aprodinėjo mums 
savo stubą. Viskas gražiai 
įtaisyta, kaip mieste, — daug 
kambarių. Vėliau A. Nava
linskas pradėjo “biznievoti”, 
siūlyti Vilnies pikniko tikietu- 
kų. Pirmutinė “kostumierka” 
buvo M. Stasiūnienė, nupirku
si už $2.50 ir jos sūnus, taipgi 
Sadauskų šeima pirko už $2. 
Mrs. žubrickienė, Sadauskie
nės motina, kuri Čia viešisi, 
taipgi prisidėjo. Draug-ė Sta
siūnienė buvo pakalbinta 
įstoti į LDS; ji sakė dėl to 
pasikalbės su šeima.

Daug geriausių pasekmių 
abiems šeimoms!

J. K. A. Navalinskai.

KRISLAI

Chiang Kai-sheko chinai 
su amerikiniais lėktuvais a- 
takuoja chinų komunistus.)

Tokio. — Japonijos val
džia suspendavo 27 nacių 
kompanijas.

kada negali būti nugalėti— 
tikrai nėra tokios jėgos pa
saulyje, kuri galėtų mūsų 
ginklui pastoti kelią.

5 ŽUVO BOMBANEšIO 
NELAIMĖJE

Montgomery, Ala. — Nu
krito ir sudužo bombanešis 
B-25. Žuvo 5 asmenys.

DEGA DIDELIS BRAZI
LIJOS LAIVAS

Rio de Janeiro. — Kilo 
gaisras Brazilijos laive Du- 
cquecaxias, beplaukiant jam 
į Europą. 1,000 keleivių e- 
są išgelbėta.

Klaipėdos Uostininkų 
Yaimejimas

Klaipėda. — Reikšmingo 
laimėjimo susilaukė Klaipė
dos uostininkai, iškovodami 
visasąjunginėse jūros pre
kybos uostų socialistinėse 
lenktynėse antrąją vietą, 
pusantro karto viršiję šių 
metų vasario mėnesio dar
bų planą. Šiomis dienomis 
įvyko iškilmingas VPSCT 
ir TSRS Jūrų Laivyno Mi
nister. pereinamosios Rau
donosios vėliavos įteikimas. 
Įteikdamas vėliavą uosto 
viršininkui drg. Kuzminui, 
LKP (b) Klaipėdos miesto 
sekretorius drg. Poškus pa
reiškė įsitikinimą, kad iš
vaduotasis Klaipėdos uos-

Tabako Pramonė Pasiekė 
Prieškarinį Lygį

Vilnius. — Socialistinėse 
lenktynėse Gegužės 1-osios 
ir Pergalės Dienos garbei 
respublikos tabako fabriko 
darbininkai pasiekė naujų 
laimėjimų.

Kauno “Kovos” ir “Zefi- 
ro” fabrikuose darbininkai 
visiškai atstatė vokiškųjų 
grobikų sugriautuosius į- 
rengimus ir pradėjo dirbti 
dviem pakaitom.

Vilniaus tabako fabriko 
Nr. 1 montažninkų brigada, 
vadovaujama meisterio So
lo veičiko, pastaruoju metu 
atremontavo ir įrengė ce
che 7 kimšimo automatus 
bei rekonstruktavo iki šiol 
neveikusią gilzių mašiną. 
Tai įgalino padidinti papi
rosų gamybą nuo 28 milijo
nų iki 40 milijonų štukų per 
mėnesį.

Gamybinio pajėgumo at
žvilgiu Lietuvos tabako fa
brikai pasiekė prieškarinį 
lygį. Šiais metais tabako 
fabrikų darbininkai išleis 
50 milijonų papirosų dau
giau, negu prieš karą.

“Ramunės” Darbo Pirmūnų 
Garbės Lenta

Kaunas. “Ramunės” sal
dainių fabrike matomojoje 
vietoje iškabinta meniškai 
apiforminta garbės lenta, 
kurioje pažymėti geriausie
ji įmonės žmonės, nuolat 
žymiai viršijanti savo išdir
bio normas.

Dvidešimt trys foto nuo
traukos iškabintos šiuo me
tu lentoje. Tai šio fabriko 
spartuoliai— kieto karame- 
lio presavimo brigadininke 
Ksavera Kaluževičienė, iš
dirbanti 270% nustatytojo 
uždavinio, kakao ir kavos 
pupejių degintoja Elena 
Sirtautienė, saldainių vi- 
rintoja Goldą Langmanie- 
nė, atliekančios po dvi —su 
puse normos, ir kiti.

Artėjant didžiajai šven
tei, “Ramunės” darbinin
kai dar labiau išvystė lenk
tyniavimą, kovodami už 
garbę būti darbo pirmū
nais.

S. Ąžuolaitis
Pradėjo Veikti Medicinos 

Aparatūros Fabrikas
Vilniuje pradėjo veikti

vienintelis Lietuvoje medi
cininės aparatūros fabri
kas. Fabrikas išleis sterili
zavimo prietaisus, operaci
nius ir ginekologinius sta
lus, autoklavus ir, atliks me
dicininių įrengimų remon
tą. Pirmoji fabriko produk
cija: stacionarinis autokla- 
vas ir operacinis stalas pa
daryti pagal paskutinius 
technikos reikalavimus. Vie
nam stalui išleisti darbinin
kai pagamino ir surinko 
214 detalių. Elta.

jau yra pagaminusi didelį 
kiekį savo gamybos ginta
rinių munštukų, segtukų, 
dėžučių, klumpučių, plunks
nakočių ir kt.

Gegužės Pirmosios gar
bei gintarininkai aktyviai 
įsijungė į socialistines lenk
tynes, kasdien atlikdami 
darbą * po 120—125% vir
šum plano. Elta.

Paryžius. — Teigiama, 
kad Amerikos atstovas Ja
mes Byrnes taikos konfe
rencijoj remsiąs Sovietų 
siūlymą daryti tarimus 
dviem trečdaliais balsų.

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

Rugp. 4 d., įvyks 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 
j abi pusi $1.00. Automobiliais va
žiuokite Eastern Ave. iki Josenhans 
Corner, sukite po dešinei į Holly 
Neck Rd. Važiuokite 3 mailes, suki
te po dešinei prie iškabų j Evergreen 
Park iki Kardash Shore. — Kviečia
me visus, -k Rengėjai. (177-178)

CLEVELAND, OHIO
Rugp. 4 d., įvyks LDS 55 kp. pik

nikas pas dd. Grinius, ūkėje. Rengė
jai pasirūpins, kad visko būtų, kaip 
tai valgių ir įvairių gėrimų. 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 Chardon 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 įsitėmyti, 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)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

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

tai,

grą-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

kampanijos 
Halsey, ne- 
Brooklyne. 
kaipo žymi

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

ma
mų, nes Darbo Partija jos 
remia.

Amerikos žydų Kongresas iš
kėlė kaltinimą New Yorko Post 
Graduate ligoninei, kad jinai 
diskriminuoja imant darbinin
kus.

N Į j.

desperacijoje, kad 
vieningumas kliudo 
įvesti infliaciją ir iš- 
žmonių kišenių vis- 
niršta, kad jiems

• L. K—tė, 
LPTK Fin. Sekr.

užmokėjo keliais 
savo gyvenimo ka- 
jūsų ir mano nedar- 
gaunamą čekį. Mes 

Tš kartok buvo

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Filmų kompanijų New Yorko 
raštinių darbininkai reikalaus 
pakelti algas po $10 savaitei. 
Veik pusė jų tebegauna 
žiau $30 savaitei.

Suteikiam garbinga* laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama, Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway lr Stone Ave.
pri« Chauncey St., Broadway Lini 

Tel. GLenmore 5-6191

šeštas Puslapis Penktadienis, Rugpj. 2, 1946

K.*-

NewWto^/K^^Zinloi Bušų Vairuotojai Prašo 
Trumpesniy Valandy

Reikalavo Nubausti 
Linčininkus

Masinė protesto prieš linči
ninkus demonstracija, įvykusi 
New’ Yorko Madison Square 
Park e praeitą trečiadienį, 
reikalavo mirties bausmės lin- 
Čininkams. Pasiuntė prezi
dentui Trumanui reikalavimą 
“tiesioginės ir toli siekiančios 
veiklos” nubaudimui krimina
listų ir užtikrinimui negrams 
saugumo.

Demonstraciją sušaukė ben
drai Nacionalis Negrų Kon
gresas ir Civilių Teisių Kon
gresas. Sušaukta ant greitų
jų, poros dienų pranešimu 
darbininkų spaudoje, 
mercinė spauda, žinoma, 
garsino.

Demonstracijos priimta 
zoliucija taipgi reikalavo teis
ti sen. Bilbo ir naujai išrinktą
jį Georgijos gubernatoriumi 
Talmadge už “kurstymą muš
tynių ir žmogžudystės.”

“Mes reikalaujame Senato 
Rinkiminio ir Privilegijų Ko
miteto nedaleisti Bilbui užim
ti sekamame Kongrese vie
tos,” pareiškia čia priimta re
zoliucija. i

Tarpe kalbėjusių buvo dar
bo unijų, veteranų, moterų, 
žydų ir negrų organizacijų, 
taipgi Darbo Partijos ir Ko
munistų Partijos atstovai.

John Williamson, Komunis
tų Partijos sekrętariato narys, 
buvo audringai sveikinamas. 
Be kitko, jisai pareiškė, kad 
nulinčiavimai žmonių Geor- 
gijoj, Mississippi ir Freeporte 
nebuvo “netikslūs - pripuola
mai. Jie buvo organizuoti bal
tųjų viršžmogiškumo” šalinin
ku.

Williamsonas taipgi kaltino 
Teisdarybės Departmentą už 
nesistengimą išravėti, nubaus
ti, užmušėjus. Toks nereika- 
lavimas atskaitom ybės iš 
žmogžudžių, sakė jis, akstinai 
Ku Kluksus ir pietinių valsti
jų valdonus daugiau siausti.

Tarpe žymiųjų 
taipgi buvo senas 
Dr. Max Yergan, 
Stem, Bert Alves.

Majoras O’Dwyer atsiuntė 
pareiškimą, pasmerkiantį lin- 
čiavimus Georgijoj. Taipgi 
skaityta telegramos nuo se
natorių Robert F. Wagner ir 
James M. Mead. Abu smer
kia linčiavimus ir reikalauja 
federalės ir valstijų vyriausy
bių veiklos patraukti linčinin
kus atsakomybėn.

Ko
ri e-

re-

kalbėtojų 
kovotojas 

Meyer S.

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.

PARDAVIMAI
Barber Shop — skutykla. Seniai įs
teigtas biznis, net 15 metų, lietuvių 
apylinkėj, 336 Union Avė. Savininkas 
turi išvažiuoti į kitą miestą.. Šaukite 
EVergreen 4-9380. (176-178)

Norintieji Važiuoti 
Philadelphijos

NAUDAI DIENRAŠČIO

TUOJAU užsisakykite sau 
vietą buse. 
pusi.

Kaina $3 į abi

Bušai išeis 
nuo Laisvės 
grįš 8-tą valandą vakare.

9:30 vai. ryte 
salės. Iš parko

TUOJAU kreipkitės i 
Laisvės rastinę ir užsisa
kykite vieta buse.

Komunistų Kandidatas į 
Lt. Gubernatorius

Komunistų kandidatas į 
New Yorko valstijos guberna
toriaus pavaduotoją, Israel 
Amter, yra veteranas kovoto
jas. Jo nuopelnų visuomenei, 
ypatingai darbo žmonėms yra 
daug, didelių. Tačiau vienu 
iš geriausia atmenamų bene 
bus nedarbo apdrauda.

Tas čekis, kurį mes gauna
me kas savaitė ilgesnio nedar
bo laikotarpiais, gaunamas 
dėka tam, kad komunistai pir
mutiniai ir daugiausia už tai 
kovojo. O Amteris buvo pa
čiose pirmosiose eilėse.

Kada milionai žmonių tapo 
išmesti iš darbų 1929-1933 
metais, komunistai iškėlė rei
kalavimą nedarbo apdraudos 
ir nors šiokios tokios bent lai
kinos pašalpos. Baisu net at
siminti, kaip tas Ameriką iš- 
gązdino. šiuo tarpu gal tiek 
neišgązdintų pareiškimas, jog 
darbo žmonės Amerikoje ima 
galią savo rankosna.

Kas ką sakė tuomet apie tą 
baisų komunistų išmislą, kad 
darbo žmogus, biednas žmo
gus, turi gauti nors šį tą pra
gyvenimui tada, kada jisai 
prieš jo norą išmetamas iš 
darbo ?

Hearstas ir kita milionierių 
spauda šaukė — Ta baisybė 
atėjo iš Maskvos. Tik Maskva 
nuo dorų dvarininkų ir milio
nierių atima turtą, o šeria tin
ginius.

Didžiuma v y r iausybininkų 
ir dvasiškijos šaukė tą patį— 
Nešerti “valkatų” bedarbių. O 
jų pats vyriausis “spokes- 
manas,” tuomet buvęs prezi
dentu, Hooveris, sakė, jog be
darbiams reikia tik netingėti 
—neturinčiam pinigų gauti 
kasę obuolių ir atsistojus ant 
kampo juos parduoti kitiems 
neturintiems pinigų.

Amteris Kitaip Išrokavo
Amerikos komunistai, Am

teris jų priešakyje, galvojo 
kitaip. Jie sutiko su kitais 
tame, jog tiesa, kad Maskva 
pati pirmoji pradėjo teikti 
p r a g y v e nimą savo bedar
biams, kurių pirmaisiais Ta
rybų Sąjungos gyvavimo lai
kais dar pasitaikydavo. Bet 
jie manė, kad ir Amerikos 
žmonėms nedarbo pašalpa 
yra tuojau reikalinga ir vi
suomet bus naudinga.

Komunistai sakė, jog reikia 
I masiniai reikalauti ir gausime 
bedarbiams pašalpą. Jie iš
šaukė žmones į masines de
monstracijas po visą šalį. New’ 
Yorko mieste, po sustatytomis 
ant bildingų kanuoliukėmis, 
kovo 30-tą, 1930 m., susirinko 
į Union Square 100,000 žmo
nių minia, su Amteriu tos mi
nios vadovybėje.

Demonstracijos vadus areš
tavo. Amteris buvo vienu iš 
tų. Jisai 
mėnesiais

1 įėjime už 
| bo laiku 

laimėjome, 
gauta tik šiokia tokia pašal
pa, lyg kokia išmalda. Vė
liau, taip pat komunistams ko
vojant pirmose eilėse, dėka 
masių spaudimui, gavome so
cialės apdraudos įstatymą ir 
tą reguliarį čekį per keletą ar 
kelioliką savaičių nedarbo 
metu.

Neužteko vien tos vienos 
d i d ž i o s i os demonstracijos 
Union Akštėje. Jų buvo daug 
čia ir po visą šalį. Amteris 
šimtuose jų, gal tūkstančiuose 
vra sakęs prakalbas už ne
darbo apdraudą, už unijizmą. 
už daug ką kitą naudingą 
darbo žmonėms, iš ko jau esa
me pajutę praktiškos naudos.

Ne kartą jūs ir aš esame 
girdėję ubagus dvasioje tebe- 
niekinant Amterį už tai, kad 
iis komunistas, bet neteko 
girdėti, kad kas būtų prime-

Israel Amter

tęs jam ar kuriam nors kitam 
komunistui tą ‘nenorimis’ gau
tą nedarbo apdraudos čekį— 
komunistų baisų išmislą. Reiš
kia, veidmainiauja, patys ne
tiki į tai, ką kalba.

Vienok tie, kurie supranta, 
kad dar ne viską turime, kas 
galima būtų turėti turtingoje 
ir pažangioje technikos atžvil
giu Amerikoje; tie, kurie tiki 
galimybe dar geresnio ryto
jaus, tie piliečiai duos savo 
parašus, jie parinks parašų 
uždėti Amterį ir kitus pana
šius jam komunistus ant balo
to. Reikia gauti 12,000 pa
rašų. Ir tas reikia padaryti 
jau dabar, šiomis penkiomis 
savaitėmis. L. K. N.

Visiems reikėtų pamatyti 
puikų, socialės reikšmės turintį 
ir artistiškai perstatomą veika
lą “On Whitman Avenue,” Cort 
Teatre, New Yorke. Teatras vė
sus.

Darbo Partija Remia
3 Negrų Kandidatus

Prie jau esamųjų New Yor- 
ko valstijos seimelyje trijų ne
grų atstovų iš New Yorko 
miesto, Harlemo, Darbo Parti
ja dės pastangas išrinkti dar 
tris. Turint šešis iš 150 atstovų, 
negrai turėtų atstovybę arti to
kią, kokia išpuola pagal skaičių 
negrų gyventojų.

šeši atstovai reikštų atsto
vybę 4 nuošimčių valstijos gy
ventojų; negrų šioje valstijoje 
yra 4 ir pusė nuošimčių.

Seimelyje jau yra William 
Prince, William T. Andrews ir 
Hulan Jack. Tie visi tikimasi iš 
naujo išrinkti.

Naujai nominuotais yra 
Charles Collins į Valstijos Se
natą ir Chester Addison iš New 
Yorko ir Ada B. Jackson iš 
Brooklyn© į seimelį, šie visi 
trys yra progresyviai. Darbo 
Partija visus juos remia. Bet 
svarbu, kad jie gautų ir kitų 
bent vienos partijos balsuotojų 
nominacijas jų distriktuose.

Dėlto, sako Darbo Partija, 
svarbu, kad žmonės išeitų bal
suoti nominacijose (primaries) 
šio mėnesio 20-tą. Ir kad darbu, 
ėjimu pas žmones į namus pa
gelbėtų jiems laimėti.

Ados Jackson 
i‘aš t i nė randasi 328 
toli Throop Ave., 
Jinai čionai žinoma 
veikėja per eilę metų. Jeigu ji
nai gaus ir vietos republikonų 
nominaciją, jinai gali laimėti 
rinkimus. Jos laimėjimu laimė
tų ir progresyviai, ne vien tik 
negrai kaipo tautinė grupė.

Prieš Jacksonienę vietos re
publikonų politinė mašina iš
statė kitą negrę, Maude Rich
ardson. Tačiau jau dabar žino- 

kad jinai nelaimės rinki
ne-

Fifth Ave. busų vairuotojai 
praeitą antradienio vakarą iš
dalino 25,000 lapelių prie Lew- 
isohn Stadium, kur kas vakarą, 
išskyrus penktadienius ir sek
madienius, vidurvasariu 
ta koncertai.

Lapeliuose sakoma, jog vai
ruotojai dirba viršvalandžius, 
kad nesutrukdyti visuomenės 
nuo pasiekimo koncertų. Kitaip 
jie būtų jau paskelbę streiką. 
Nurodo, kad sutrumpinus dar
bo valandas rastųsi tenai dar
bo gal šimtui veteranų ’ir pa
gerėtų susisiekimas.

Vairuotojai prašė, kad pub
lika jiems pagelbėtų laimėti 
trumpesnes valandas. Tą . jie 
galėtų padaryti parašymu laiš
kų Fifth Avenue Coach Co. vi- 
ce-prez. Edmond C. Conns, 
W. 132 St., New’ Yorke.

•?’W •

prašalinimui čiaudu-
(ragweed) tikslu pa-

alergiškiems žmo-

Cary Grant ir Alexis 
Smith, žvaigždės Warne- 
rio turtingai spalvotoje 
muzikali škoje f ii moję 

“Night and Day,” rodo
mo} Hollywood Teatre, 
Broadway ir 51st St., New 
Yorke.Puošnaus Car Club savinin

kas ir 3 merginos muzikantės
pašauktos teisman del linksma-SKELBKITĖS LAISVĖJE 

vimo ir triukšmavimo po 4 vai. 
ryto, neturint kabaretui leidi
mo. Savininkas kliubo, esančio 
puikiame rezidenciniame kam
putyje, 924 Fifth Ave., Nev/ 
Yorke, sako, jog leidimo nerei
kią, nes tai esąs privatiškas, tik 
nariams k Ii ubas.

Sveikatos Department© rei
kalavimu, miestavas švaros 
Departmentas pravesiąs purk
šti m ą miesto tuščių lotų che
mikalais 
lio žolės 
lengvinti 
nėms.

Sakoma, kad ta žolė — jos 
žiedų dulkės — esančios at- 
sakomingos už 85 nuošimčius 
Čiaudėtojų pradedant vidurva
sariu ir rudeniop. Kiti kenčia 
nuo kitų priežasčių, ypatingai 
nuo paprastų stubos dulkių.

I Dėl to ir abelnai dėl dulkių 
kenksmingumo sveikatai,

I miestas pradėjo bausti krėtė- 
■jus dulkių per langus.

Kada nors ir šlavimas sau
sų grindų turės eiti iš mados. 
Daug naudingiau yra kartą 
per savaitę drėgna ar šlapia 
mapa grindis iššluostyti, ne
gu kasdien šluoti. Kur plovi
mas negalimas, ton šluoja 
siurbliais, ne šluotomis

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Ku Kluksai Grąsina
St. Albans Negram I

Vilniaus Institului 
Aukos

Nors vajus rinkimui pinigų 
įrengimui Tiriamosios Medici
nos ir Vėžio Ligos Inst. Vilniu
je pasibaigė su liepos mėnesiu, 
š. m., visvien gauname po biskį 
aukų..

Vienas geras brooklynietis, 
Lietuvos rėmėjas (K. A.) davė 
$5. Taipgi kitas Lietuvos pa
triotas, Kazys Lapikaitis, Broo
klyn, N. Y., davė .$5.

Varde Lietuvos žmonių, ta
riame širdingai ačiū!

Negrai St. Albans, L. L, gy
ventojai praeito antradienio 
vakarą rado įkaišytus į jų 
pašto dėželes grąsinimus nuo 
Ku Klux Klan, kaip praneša 
angliškas darbininkų dienraš
tis Daily Worker. St. Albans 
yra kiek atokesnis Brooklyn© 
priemiestis.

Greta aprašymo apie 
Daily Worker rugpjūčio 
laidoje išspausdino ir to
sinančio lapelio nuotrauką.

Tarpe gavusių tokį lapelį 
buvo ir Mr. Charles A. Col
lier, Viso Miesto Piliečių* Ko
miteto Harlemui veikiantysis 
sekretorius. Komitetas susi
deda iš baltų ir negrų pilie
čių, unijų ir įvairiausių visuo
meniškų organizacijų atstovų. 
Jo tikslas kovoti už pilietines 
ir ekonomines teises negrams, 
kaip tas nurodyta mūsų ša
lies konstitucijoj.

Amerikos fašistiniai gaiva
lai dabar 
žmonių 
greičiau 
šluoti iš 
ką. Jie
kliudo nukapoti darbininkams 
algas, suskaldyti unijas.

Fašistų ir visų reakcininkų 
geriausis šansas laimėti, tai 
suskaldyti žmonių vieningu
mą, sukurstyti baltus su neg
rais, krikščionis su žydais, čia- 
gimius su sveturgimiais. Taip
gi sukurstyti nežinančius, len
gvatikius ir pasyvius prieš 
kovingus darbininkų ir liau
dies teisių gynėjus, pakrikšti
jant juos raudonais.

Priešfašistams ir visiems 
demokratijos mylėtojams dėl
to negana tik simpatizuoti 
persekiojamiems, žudomiems 
negrams, bet reikia veikti jų 
gynime. Tai yra kartu gyni
mas ir savo teisių kaipo dar
bininko ir kaipo žmogaus.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-
esant ir

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Te!. SOuth 8-5569

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kamnas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

g ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

LAIKRODŽIAI
DA1M0NTAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

/ ■ -

raukim Foiintaninčs Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 
valetai ir religijiniai 

dalykėliai

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


