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LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. V.

Telephone: Stagg 2-3878

Liežuvis be kaulo, galva 
be smegenų.

Kai nenori, tai 
nesuranda.

Mokslininko ba imė.
Ar visi bus pakarti?

Rašo A. Bimba.

“Juo didesnis bus melas, tuo 
daugiau jam patikės,” sakyda
vo Hitleris. Todėl ir jis ir me
lavo ir apgaudinėjo, pakol vie
ną gražią dieną pats sau sme
genis ištaškė. 

>■£ ijc *

Hitlerio nebėra, bet jo mo
kiniai tebemeluoja ir tebeap- 
gaudinėja. štai vienas tų lietu
viškosios veislės hitlerininkų 
klerikalų “Amerikoje” (rugpj. 
2 d.) rašo, kad bolševikai Lie
tuvoje nužudę 78 tūkstančius 
žmonių, ištrėmę “į Sibirą” 290 
tūkstančių.

Nei daugiau, nei mažiau, gir
di, kaip tiktai tiek.

* * *
O kad melas būtų dar baises

nis ir išgąsdintų dar daugiau 
kvailių, tai tas pats koks ten P. 
Minkaitis teigia, jog nuo 1941 
iki 1946 metų bolševikai prisi
veža Lietuvon 803,000 rusų.

Protavimu fašistai niekada 
ir niekur nėra atsižymėję. To
dėl jie mano, kad kaip jie, taip 
vipi lietuviai gyvena tuščiomis 
galvomis ir jų tam bjauriam 
melui šventai patikės.

* * *
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Bet jis jau
Atsiims

Prieš keletą savaičių vienam 
Long Islando kaimely, netoli 
Brooklyno, piktadarys nužudė 
moteriškę vardu Logan ir su
žeidė jos dukterį. Piktadario 
būta gana “gudraus” ir bandy
ta išsisukt nuo atpildo už savo 
didelį nusidėjimą,
susektas ir suimtas, 
tai, ką užsitarnavo.

Jį policija greitai surado to
dėl, kad norėjo surasti. Jis, mat, 
yra negras ir nužudė baltą mo
teriškę.

Bet Georgia valstijoj dvide
šimt žmogžudžių dienos švieso
je nužudė keturis jaunus žmo
nes. Jų “niekaip” nesurandama. 
Visi “ieško,” bet nesuranda.

Dalykas yra visai paprastas. 
Nesuranda todėl, kad nenori 
su rasti.

Dalykas tame, kad nužudyti 
jauni žmonės buvo negrai ir 
juos nužudė baltveidžiai ponai. 

* * *

žymusis anglas mokslininkas 
marksistas Haldane rašo apie 
atominės bombos stebuklus. Jis 
netiki, kad keletu bombų būtų 
galima ištisas šalis nušluoti, 
kaip skelbia tūli svieto pabai
gos pranašai.

Haldane bijąs daugiausia to, 
kad šis su atomine bomba “žai
dimas” mokslą ištvirkins dar 

•daugiau. Mokslas ateityje tar
naus dar labiau ne žmonių gė
rio kėlimui, 
gaiš amžiais

*

bet naikinimui il- 
sukurtų gėrybių.

* *

Times korespon-New York 
dentas Schmidt spėja apie re
zultatus Nuremberg teismo. Jis 
mano, kad ir. Čia kils ginčų tar
pe Amerikos, Anglijos, Franci
jos ir Tarybų Sąjungos teisėjų.

Schmidt mano, kad Tarybų 
Sąjungos ir Francijos teisėjai 
reikalaus visiems nuteistiesiems 
kriminalistams kartuvių, o An
glijos ir Amerikos teisėjai sto
vės už bausmės padalinimą. Ne 
visi nuteistieji, jie sakysią, už
sitarnauja aukščiausios baus
mės.

atrė-

Tau-
ORAS. — Būsią šilta.

Anglai įrengė koncentra
cijos stovyklą dviem tūks
tančiam žydų Cyprus saloj.

I

į

Roma. — Bari mieste, 
Italijoj, demonstravo 4,000 
bedarbių veteranų. Juos 
apšaudė policija ir sužeidė 
keturis.

* * *

Nurembergo teismo medalis 
turi dar ir kitą pusę. Ar šitie 
dvidešimt du kriminalistai bus 
visi pakarti, ar tik keli, netru
kus sužinosime. Bet teismo ver
diktas, manoma, paskelbs kri- 
minališkomis buvusias nacių or
ganizacijas, kurios turėjo iki 
trijų milijonių markių!

Kaip bus su jų buvusiais na
riais? Kokia bausmė juos lau
kia?

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopij'a 5c
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GENERAL. PROKURORUI
T. CLARKUI ŽINOMI 

LINČININKŲ VARDAI
Negrai Skundžiasi, kad Valdžia 

Neveikia prieš Kukluksus
New York. — Jau dau

giau kaip pirm savaitės bu
vo įteikti general. Jungt. 
Valstijų prokurorui Tomui 
Clarkui vardai šešių baltų
jų linčininkų, kurie nužudė 
keturis negrus Georgia val
stijoj, sako Walter White, 
sekretorius Nacionalės Są
jungos Negrų Tautai kelti. 
Bet nei Clarko teisingumo 
departmentas nei Federalių 
Seklių Biuras (FBI) nepa
darė jokių tinkamų žings- 
nių prieš tuos žmogžudžius.

Washington. — Jaunuo
lių delegacija, 38 karo vete
ranai ir darbo unijų veikė
jai, atvyko iš New Yorko į 
teisingumo departmentą 
Washingtone ir ragino su
imti ir nubausti kukluksus, 
kurie nulinčiavo keturis ne
kaltus negrus Monroe, Ge
orgia valstijoj. Sykiu dele
gatai prašė patart prezi
dentui Trumanui, kad įsa
kytų uždaryt Ku Klux Kla
ną, kaip piktadarišką orga
nizaciją.

Generalio 
dėjėjas J. 
atsakė, jog 
partmentas

prokuroro pa- 
P. McGranery 
teisingumo - de- 
nieko nedarys

REIKALAUJA PRIEDŲ
DĖL BRANGENYBĖS
Detroit. — Fordo auto

mobilių darbininkų vadai 
reikalauja bonų-priedų prie 
sutartos algos, nes reikme
nys žymiai pabrango.

RADIJO VAIRUOJAMI,
LĖKTUVAI BE LAKŪNŲ

SKRIDO 2,174 MYLIAS
Muroc Lake, Calif. — Du 

kariniai Amerikos lėktuvai 
be lakūnų juose atskrido 2,- 
174 mylias iš Hawaii salų. 
Šiuos lėktuvus radijo ban
gomis ištolo vairavo du di
dieji bombanešiai. Tai 
svarbus karinis išradimas.

Japonai Minėjo Hiro- 
shimos Tragediją

Tokio. — Japonai rugpj. 
! 6 d. minėjo pirmąją metinę 
sukaktį nuo atominės bom
bos išsprogdinimo Hiroshi- 
moje. Atom bomba nužudė 

1 kelias dešimtis tūkstančių 
Hiroshimos gyventojų ir 
žymia dalim sunaikino tą 
miestą. Minint šią tragiš
ką sukaktį, Hiroshimoj bu
vo suruošta pamaldos ir šo
kiai gatvėse.

SOVIETŲ LAIVAI IŠ BAL
TUOS J JUODĄJĄ JŪRĄ

Maskva. — Grupė Sovie
tų karinių laivų perplaukė 
iš Baltijos Jūros į Juodąją 
Jūrą; atliko 3,750.mylių ke
lionę per 384 valandas. Lai
kraštis Raudonasis Laivy
nas pasveikino jūreivius už 
gabumus toje kelionėje.

prieš Ku Klux Klaną. Jis 
taipgi sakė, kad generalis 
prokuroras dar neturįs ga
na parodymų prieš baltuo
sius linčininkus, nors tei
singumo departmental yra 
susiųsta tūkstantis parody
mų, kaip kukluksai terori
zavo bei žudė negrus.

Chiang Puola Chinų 
Komunistus Jehol 

Provincijoje
Nanking. — Chiang Kai- 

sheko Chinijos tautininkų 
armija pradėjo ofensyvą 
prieš chinų komunistus Je
hol provincijoje, kuri rube- 
žiuojasi su Mandžurija. 
Tautininkai, vartodami am
erikinius lėktuvus, ketu
riais atvejais mėtė bombas 
į Chengteh, Jeholo sostinę, 
svarbų geležinkelių mazg^. 
Chiang Kai-sheko kariuo
menė užėmė Laohushįin 
miestą. Komunistai prašo 
prezidento Trumano pa
siuntinį generolą Marshal- 
lą stabdyt šį Chiango ofen
syvą.

Anglija Primoka Milionam 
Motinų už Vaikus

London. — Anglijos val
džia šią savaitę pradėjo 
primokėti motinoms, turin
čioms daugiau kaip vieną 
vaiką. Už visus vaikus, 
apart pirmojo, bus motinai 
mokama po penkis šilingus 
(apie dolerį) paramos per 
savaitę. Primokėjimai tę
sis, iki vaikam sukaks 16 
metų amžiaus. Du milionai 
motinų gaus tokią paspirtį, 
kad daugintų Anglijos pi
liečius.

BEDARBIAI VETERA
NAI ŠAUDOMI 

ITALIJOJE

Jungtinių J autų Komitetas Atidėlioja Demokratinių 
Albanijos ir Mongolijos Respublikų Priėmimą

New York. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos 
komitetas dauguma balsų 
atidėlioja Albanijos ir Iš
laukinės Mongolijos Liau
dies respublikų priėmimą į 
Jungtinių Tautų Organiza
ciją.

Sovietų atstovas komite
te, Aleksiejus Krasilniko
vas siūlė tuojau priimti de
mokratines Mongoliją ir 
Albaniją. Chinijos delega
tas reikalavo bent vieniems

Keturių Didžiųjų atstovai taikos konferencijoj Pa
ryžiuj : viršuj iš kairės į dešinę—Francijos premjeras- 
prezidentas G. Bidault ir Anglijos premjeras Clem. 
Attlee; apačioj iš kaires į dešinę—užsieninis Sovietų 
ministras V. Molotovas ir Amerikos valstybės sekre
torius James Byrnes.

Paryžius.— Vadovaujant 
Amerikos delegatui Jame- 
sui Byrnesui, taikos konfe
rencijos taisyklių komitetas 
rugp. 7 d. penkiolika balsų 
prieš šešis priėmė Anglijos 
delegato pasiūlymą, kad ir 
paprasta k o n ferencijos 
dauguma gali daryti savo

PUIKUS GRŪDĮI 
DERLIUS SOVIE

TU SĄJUNGOJ
Maskva. — Iki rugpjūčio 

1 d..Sovietų Sąjungoj suva
lyta ir iškulta daugiau kaip 
trečdalis javų — nuo 39,- 
500,000 akrų daugiau lau
kų, negu pernai tuo pačiu 
laiku. Nepaisant sausros 
pavasarį ir pradžioj vasa
ros, Zaporožijoj ir kitose 
vietose pietinėje šalies da
lyje, puikiai užderėjo grū
dai. Didieji kolektyviai 
ūkiai gavo po 30 iki 48 bu
šelių kviečių nuo akro že
mės, kaip pranešė lauko 
ūkio ministras I. A. Bene
diktovas.

L a'u k i ama nepaprastai 
didelio kiekio grūdų, ir ga
lima būsią panaikint duo
nos racionavimą.

Paryžius. — Ir Francijos 
ore pasirodė sproginėjau
tieji atomai. Jie esą vejų 
atnešti nuo Bikini salos, 
kur išsprogdinta dvi atomi
nes bombos.

metams atidėti Mongolijos 
priėmimą. Graikijos f asis
tuojančios valdžios delega
tas priešinosi Albanijos 
priėmimui į Jungtines Tau
tas.

Anglijos, Am erikos, 
'Egipto ir Australijos atsto
vai, paremdami ch(ino ir 
graiko “argumentus,” bal
savo dar tyrinėti, ar Alba
nija ir Išlaukinė Mongolija 
tinka tapti Jungtinių 
tų nariais.

DIDĖJA ITALIJOS 
VALSTIEČIŲ 

MAIŠTAI
Roma. — Milicija su tan

kais ir kitais pabūklais puo
la sukilusius valstiečius 
Italijos saloj Sicilijoj ir Mi
lano srityj, šiaurinėje Itali
joje. Valstiečiai sukilo 
prieš valdžios reikalavimą, 
kad jie pristatytų vyriausy
bei grūdus. Tuomet val
džia skirstytų grūdus pagal 
maisto reikalus visame 
krašte.

Susikirtimuose tarp mili
cijos ir policijos, iš vienos 
pusės, ir valstiečių, iš ant
ros, jau užmušta keli as
menys ir sužeista bent 100. 
Valstiečių maištai plečiasi.

Nanking. — Chinų komu
nistų vadai sako, kad jie 
galį atmest taikos konfe
rencijos tarimus, nes jie 
nepakviesti į tą konferenci
ją. Joj dalyvauja tiktai 
fašistuojančios Chiang Kai- 
sheko valdžios atstovai.

Sovietų delegatas primi-i Graikiją.
nė, kaip Mongolija kovojo! Albanijos delegatas 
prieš Japoniją. 80,000 mon-1 mė tuos įtarimus ir nuro- 
golų armijos kariavo prieš i dė, kad pati Graikijos ka

riuomenė pasienyje darė 
p r o v o k a toriškus žygius!. 
prieš Albaniją. O kas lie
čia tautines mažumas ir 
religiją, tai respublikinė 
Albanijos konstitucija už
tikrina visoms tautybėms ir 
religijoms lygias teises.

japonus. 2,000 mongolų 
krito kovoje, ir japonai pa
darė Mongolijai 50 milionų 
dolerių nuostolių.

Graikijos atstovas pasa
kojo, kad Albanijos valdžia, 
girdi, persekioja religiją ir 
kitataučių mažumas. Jis 
taipgi kaltino albanus už 
“įsiveržimus” per sieną į

ANGLAI-AMERIKONAI
PAKEITĖ TAISYKLES

TAIKOS KONFERENCIJOJ
Konferencijos Komitetas Už gyre 

Paprastos Didžiumos Tarimus

Kaltina Amerikonus 
Ir Anglus už Žydų 
Žudymą Lenkijoj
Varšava. — Čia atsilan

kęs Lenkijos ambasadorius 
Amerikai, profesorius Os
karas Lange ir Lenkų Dar
bo Unijų Sąjungos sekreto- 

' rius Witaszewski kaltino 
Į Amerikos ir Anglijos politi- 
! ką už lenkų fašistų “padrą
sinimą” žudyti žydus, žu
dikai esą padrąsinti tuom, 
kad fašistinis lenkų gene
rolas Bor-Komarowski bu
vo oficialiai pagerbtas, at
silankius jam j Ameriką, o 
Anglija remia lenkų fašis
tų generolą Andersą, aršų 
demokratinės Lenkijos ir 
Sovietų priešą.

Rimtas Infliacijos Pavojus 
Gręsia Kanadai

Ottawa. — Kanados val
džia taip pat kelia reikme
nų kainas, nes, girdi, padi
dėjo fabrikantų ir versli
ninkų išlaidos. O kai Jung
tinėse Valstijose apšlubo 
kainų tvarkymas, juo la
biau pabrangsta pirkiniai 
Kanadoje. Finansinė Ka
nados ministerija todėl 
įspėjo, kad gręsia pavojin
ga infliacija, tai yra, kainų 
išpūtimas ii’ perkamosios 
pinigų vertės nupuolimas.

GYDUOLĖ NUO KŪDI
KIŲ PARALYŽIAUS?

Topeka, Kansas. — Tiki
masi, kad curare vaistas 
bus gyduolė nuo kūdikių 
paralyžiaus. Išgijo 11 metų 
mergaitė Melissa Wood
ring, kuriai buvo tik sykį 
to vaisto įleista į kraują. 

tarimus. Prieš tą pasiūly
mą balsavo sovietinis už
sienio reikalų ministr. Mo
lotovas, Jugoslavijos dele
gatas ir keturi kiti Sovietų 
draugai.

Molotovas kaltino Byrne- 
są už Keturių Didžiųjų už
sieniniu ministru nutarimo 
laužymą ir už duoto žodžio 
pakeitimą. Jis nurodė, jog 
Amerikos valstybės sekre
torius Byrnes buvo susita
ręs su trimis kitais minis
trais, kad konferencija tik
tai dviem trečdaliais balsų 
tegalės daryti savo tarimus 
ir duoti juos kaip patari
mus Keturių Didžiųjų Mi- . 
nistrų tarybai. Dabar gi 
Byrnes priima Anglijos pa
siūlymą, kad konferencija 
gali dvejaip daryti tari
mus — arba dviem trečda
liai balsų arba paprasta 
dauguma. Byrnes rūsčiai 
atšovė Molotovui. Byrnes 
sakė, jog’ prie Keturių Di
džiųjų ministrų sutarties 
jis pridėjo savo pastabas, 
kad jis taikos konferencijoj 
galėsiąs siūlyti pakeitimus. 
Molotovas atsiliepė, kad 
Byrnes vis tiek balsavo iš
vien su kitais užsienin, mi
nistrais už tarimų darymą 
dviem trečdaliais balsų, ne
žiūrint, kokių pastabų Byr
nes prirašė. Taigi dabar jis 
laužo savo žodį.

I

I

FAŠISTINE POLICIJA •
NUŽUDĖ 100 FILIPI

NŲ PATRIJOTŲ
Ii

Manila. — Fašistinio Fi
lipinų prezidento Manuelio 
Roxaso karinė policija už
puolė ir išžudė 100 valstie
čių Barrio Santa Cruz apy
linkėje. Tai valstiečiai, ku
rie kovojo prieš japonus, 
kuomet Roxas bendradar
biavo su priešais.

4

x

Francija Gaus Ang
lies iš Lenkijos

%

i

Paryžius. — Francija 
padarė plačią prekybos su
tartį su Lenkija. Lenkai 
per metus atsiųs Francijai 
1,400,000 tonų anglies ir 
kiekius švino, laikraštinės 
popieros, audeklų ir sėklų. 
Mainais už tuos produktus 
Francija siųs Lenkijai au
tomobilius, chemikalus, ma
šinas ir judamųjų paveiks
lu filmas. »- \

PLINTA KŪDIKIŲ PARA
LYŽIUS MINNESOTOJE

Minneapolis, Minn.—Pas
kutiniu laiku suserga kūdi
kių paralyžium po kokius 
45 asmenis kasdien Minne- 
sotos valstijoj. Per metus 
iki šiol buvo 706 susirgimai 
ir 58 mirimai nuo tos ligos 
Minnesotoje.
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Vaiką taio it iaka

Daugiau Pinigų Karo Dievaičiui
Prieš užsidarymą kongreso prez. Trumanas pateikė 

naują valstybinio biudžeto planą 1947 metams. Spauda 
išbūbnino jį, kaipo “taupinimo planą”. Bet ta spauda tik
sliai nutylėjo keno lėšomis “taupinimas” daromas.

Mr. Truman pasiūlė pakeisti paskirstymą išlaidų 
biudžeto, kuris buvo kongreso priimtas sausyj, 1946 me
tais. Ir štai kaip atliekamas tas “taupinimas.” Sausyj 
buvo paskirta farmeriams šelpti $1,900,000,000, gi dabar, 
pagal prezidento pasiūlymą, tam reikalui bus išleista 
$700,000,000 mažiau. Sausio mėnesį buvo skiriama so- 
cialiams reikalams ir pašalpoms $1,600,000,000, gi dabar 
tam reikalui skiria tik $1,200,000,000, tai yra $400,000,- 
000 mažiau. Sausio mėnesį buvo paskyrę viešiems vi
suomeniškiems darbams, kaip tai kelių pravedimui, upių 
aptvėrimui ir t.t. $1,600,000,000, o dabar tiems svarbiems 
reikalams bus išleista $700,000,000 mažiau. Sausio mė
nesį valdžios darbininkams buvo skiriama $2,100,000,000, 
gi dabar tam reikalui bus išleista $200,000,000 mažiau.

Taigi “taupinimas” atliekamas kaina svarbių visuo
meniškų darbų. Mažiau skiria pinigų upių aptvėrimui, 
daugiau bus jų išsiliejimų, daugiau padarys žmonėms 
nuostolių ir daugiau žus žmonių!

Bet visai kitaip Mr.. Trumanas atsinešė linkui karo 
reikalams išlaidų. Karo reikalams — statybai karo lai
vų, lėktuvų, didinimui armijos ir ruošimui atominių bom
bų sausio mėnesį buvo paskyrę 14,800,000,000, gi dabar 
Mr. Trumanas patvarkė, kad tiems reikalams būtų iš
leista $18,500,000,000, tai yra, $3,700,000,000 dau
giau, kaip pirma buvo paskirta! Tai tokis tas “taupini
mas” valstybės pinigų.

Kiekvienas mastąs žmogus žino, kad karo reikalams 
išleidžiami pinigai žūva be jokios visuomeniškos nau
dos. Pastatyti karo laivai už kiek metų yra skandinami, 
kad atlikti bandymus, kanuolės, tankai, lėktuvai vis tai 
už kiek laiko pakeičiami.

Velionio Roosevelto buvo politika: ne kuo daugiau gin
klų pasigaminti ir ruoštis prie naujo karo, bet kuo stip
riau sutvirtinti tas jėgas, kurios pasaulį išgelbėtų nuo 
karų, nuo tų baisių katastrofų. Viena tokių jėgų yra 
Jungtin. Tautų organizacija palaikymui taikos; kitas bū
das tai draugiškai ir kaimyniškai sugyventi su Tarybų 
Sąjunga, kad pastoti karams kelią.

Anglai Apmovė Ameriką Paskolą Reikale
Nepaisant, kiek daug turčių spauda rašo apie “gra

žų sugyvenimą” Amerikos ir Anglijos imperializmo, bet 
praktikoj ne viskas taip yra. Apglija dar nuo pirmojo 
pasaulinio karo yra skolinga Jungtinėms Valstijoms še
šis ir pusę biliono dolerių.

Kada reikalavo naujos paskolos $3,750,000,000, tai 
Mr. Halifax, Anglijos atstovas, tiesiai pasakė: Mes ne
prašome, bet jūsų reikalas duoti... Jeigu neduosite, tai 
bus komunizmas.

Pirmiau, kada ko norėjo Hitleris, Mussolinis ar Ja
ponijos imperialistai, tai jie “demokratus” gązdino ko
munizmu. Dabar tai praktikuoja visi reakcininkai ir 
puikiai tai moka išnaudoti anglai diplomatai.

Kada ėjo tos derybos ir kongrese balsavimai pasko
linti Anglijai veik keturis bilionus dolerių, tai Washing
tone suprato, kaip praneša Associated Press, kad Angli
ja tą paskolą išleis Jungtinėse Valstijose — čia super
kant Anglijai įvairias reikmenis. Bet sutartis taip pa
daryta, kad Anglija gali tą paskolą išleisti, kur jai pa- 

* rankiau.
Dabar Associated Press žinių agentūra praneša iš 

Washingtono, kad ten tūli asmenys, kurie susirišę su 
stambia industrija, nusivylė. Dalykas tame, kad Angli
jos supirkimo agentai iš tos paskolos tik $300,000,000 pa- 

. siėmė išleisti Jungtinėse Valstijose ir mano, kad tos su
mos užteks bent pusei metų ar ir ilgesniam laikui. Ang
lijos atstovai sako, kad Amerikoj kainos labai augštos 
ant tavorų, kad jie, už suteiktą jai paskolą, gali kitur 
daug daugiau nusipirkti, kaip Amerikoj. Čia jie per
kasi džiovintų kiaušinių, medvilnės, filmų, bet nei ■ ne
galvoja apie mašinas, grūdus ir daugelį kitų dalykų. An
glija už minėtą paskolą davė didelius užsakymus savo 
kolonijose — Kanadoj ir Australijoj. Negana to, anglai 
taip pat davė didelius užsakymus Švedijoj ir Belgijoj, 
kur jie už dolerį gali daug daugiau nusipirkti, negu 
Jungtinėse Valstijose. Pastaruoju laiku britų užsaky
mai padidėjo Argentinoj, Brazilijoj ir kitose Pietų ir 
Centralinės Amerikos šalyse.

Išeina taip, kad tie, kurie, varydami agitaciją už di- 
. dėlę paskolą Anglijai, manė, kad jie gaus didelius užsa
kymus mūsų šalyj, kad didelės kompanijos turės iš to 
daug pelno, ne visai to susilaukė, nes britai paskolą ten 
išleidžia, kur jiems parankiau!

KEISTI TIE ŽMONĖS!
L A I C’as ir klerikalų 

spauda (socialistinė spau
da eina su ja išvien) nuo
lat plepa, būk Tarybų Lie
tuvoje viešpataują tik ru
sai, o kad tai “įrodyti”, tai 
jie, rašydami apie Lietuvos 
veikėjus ir valstybės parei
gūnus, jų pavardes daž
niausiai suslavina. Girdi, 
štai, va, žiūrėkit kas dabar 
ten darosi!

Kad Tarybų Lietuvos vi
suomeniniame gyvenime y- 
ra rusų, niekas neginčyja, 
— kada jų ten nebuvo?! 
Tačiau, kuomt LAIC’as ir 
jo “žiniomis” šeriama spau
da iškraipo lietuviškas pa
vardes tam, kad iš lietuviš
kos padaryti “rusišką”, tai 
yra šlyykštu, tai yra labai 
negražu!

Savais laikais, kai dabar
tinis Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Povilas Ro- 
tomskis gyveno Jungtinėse 
Valstijose, tai jie paskelbė, 
būk Rotomskis nesąs lietu
vis, nes jo pavardė “Ro- 
tomski”. Kada Rotomskis 
išvyko Vilniun ir apie tai 
buvo Laisvėje parašyta, tai 
South Bostono “Darbinin
kas” paskelbė: “Rotomskis 
išvyko Maskvon.”

Jeigu mes norėtume atsi
mokėti tuo patim — labai 
lengvai galėtume. Mes sa
kytume, kad South Bostono 
“Darbininką” redaguoja ne 
lietuvis, bet rusas Urbano- 
vič; mes sakytume, kad 
Baltimorės lietuvių parapi
jos klebonu esąs ne lietuvis 
Mendelis, bet žydų tauty
bės “Mendel.”

Daug kas būtų galima 
pasakyti apie jų pavardes, 
bet mes to nedarome, ka
dangi tai yra neetiška, ne- 
laikraštininkiška ir nežmo
niška !

Rašant apie Lietuvos vei
kėjus, minint žmonių pa
vardes, jas reikia tašyti 
taip, kaip rašo Lietuvos 
spauda.

SENATORIŲ BALSAS 
DĖL CHINIJOS: IŠ
TRAUKTI MŪSŲ 
ARMIJĄ!

Šiomis dienomis grįžo iš 
pasaulinės kelionės grupė 
Jungt. Valst. senatorių ir 
kOngresmanų. Jie važinėjo, 
stebėjo ir tyrinėjo, kas da
bar dedasi pasaulyj. Be a- 
bejo, platesnius savo pra
nešimus padarys ateityj ir 
tie pranešimai, nereikia nei 
sakyti, turės “visokios me
džiagos.”

Čia mums, tačiau, įdomu 
pabrėžti, ką grįžę keliau
ninkai kalba dėl padėties 
Chinijoj. Senatorius Allen 
J. Ellender, demokratas iš 
Louisiana valstijos, ir se
natorius Hugh Butler, re- 
publikonas iš Nebraskos at
virai ir griežtai reikalauja, 
kad Amerikos vyriausybė 
juo greičiausiu laiku iš
trauktų iš Chinijos mūsų 
ginkluotąsias pajėgas.

“Mes neturime jokio rei
kalo laikyti ginkluotąsias 
pajėgas Chinijoj,’’ sako sen. 
Butler. “Mes nesame kare 
su jokia Chinijos žmonių 
grupe!...”

Tai nuoseklus pareiški
mas ir mes su juo šimtu 
nuošimčių sutinkame. Bu
vimas mūsų ginkluotųjų pa
jėgų, neoficialus mūsų rė
mimas čiang-kai-šeko kli
kos jos kovoje prieš Chini
jos liaudį, labai erzina Chi
nijos žmones ir neleidžia 
Chinijoj tvarkai atsisteigti.

Tai, ką Butleris pareiškė, 
maždaug tą patį andai pa
reiškė Sun-yat-senienė, na

šlė Chinijos didvyrio ir pre
zidento. Ji tuomet irgi sa
kė: amerikiečių kišimasis į 
vidujinius Chinijos reika
lus, drąsina Chinijos reak
cininkus, akstiną juos tęsti 
civilinį karą, per kurį jie, 
reakcininkai, tikisi kada 
nors įtraukti į karą Ameri
ką prieš Tarybų Sąjungą.

Jei amerikiečiai ištrauk
tų iš Chinijos savo mari
nus ir kitokias ginkluotą
sias pajėgas, tai Chinijos 
reakcininkai tuojau nuleis
tų sparnus ir būtų privers
ti taikytis su Chinijos Liau
dies Armija arba, kaip pas 
mus priimta sakyti, komu
nistų armija ir vyriausybe.

Būtų gerai, kad senato
riaus Butlerio ir kitų bal
sas būtų išklausytas ir juo 
tai įvyks greičiau, tuo bus 
geriau!

NEMIEGODAMI SALDŽIAI SAPNUOJA
Dabar jau aiškiai nusta

tyta, kad iš Lietuvos bėgu
sių su vokiečiais skaičius 
daug mažesnis, negu buvo 
fašistinėje spaudoje skelb
ta. Ju esama tiktai desėtko 
kito tūkstančiu, o ne kelių 
šimtų tūkstančių.

Pabėgėlių tarpe, aišku, 
apart paprastų kriminalis
tų, žmogžudžių yra gana 
gudrių ir suktų politikierių. 
Nė valandėlei nereikia pa
miršti, kad Lietuvoje fašiz
mas viešpatavo virš tryli
kos metų. Jisai prisiūgdė 
nemažai vadų, pirmos rū
šies makliorių, sukčių, ky
šininkų. Visi jie, supranta
ma, nešdinos iš Lietuvos į 
Vokietiją.

Todėl nereikia stebėtis, 
jeigu dabar Amerikos lietu
vių tūloje spaudoje jie tiek 
daug ir taip garsiai šūkalo
ja, dangų su žeme maišo. 
Jie moka gudravoti ir ieš
koti sau simpatikų.

Bet kokia jų ateitis? Kaip 
ilgai jie pajėgs be darbo 
Vokietijoje gyventi ir ala- 
savoti prieš Tarybų Lietu
vą? Ką jie mano ir apie ką 
jie sapnuoja? Tai gana įdo
mūs klausimai.

Vienas dalykas man vi
siškai aiškus, būtent tas, 

I kad šitie pasprukę nuo Lie
tuvos liaudies snietoninin- 

i kai nėra skaitę labai įdo- 
imios 1917 metų rusų pabė
gėlių istorijos. Jei jie ją 
būtų skaitę, tai jie galvo
tų ir geltųsi kiek kitaip. Jie 

! nesielgtų taip, kaip elgėsi 
anieji pabėgėliai — bent 
jau kvailai nebesapnuotų a- 
pie savo prarastojo rojaus 
susigrąžinimą. , Atsimena
me, kiek daug tuomet caris- 
tai pripė'ckodavo Amerikos 
spaudoje apie 'tai, kaip bol
ševizmas būsiąs nušluotas 
ir kaip prisikelsianti senoji 
Rusija su senaisiais valdo
vais ir jų lekajais. Niekaip 
jie nedasileisdavo tos min
ties, kad tai yra niekuo ne
pagrįstas sapnas. Laukė jie 
to rojaus sugrįžtant ir, bet, 
kaip jau visi žinome, nebe
sulaukė. Jie išsiblaškė po 
visus pasaulio kampus ir jų 
balsas amžinai nutilo.

Mūsų laikų lietuviškieji 
pabėgėliai,^iį§J<o neišmokę 
iš anos istorijos, eina lygiai 
tuo pačiu keliu, kuriuomi 
taip pasekmingai nužygia
vo amžinon užmirštin anie
ji caristai. Jie taip pat 
garsiai ir taip pat despera
tiškai sapnuoja apie susi
grąžinimą to žemiškojo ro
jaus, kuriame jie, kaip tie 
paukščiai, nei sėdavo, nei 
pjaudavo, o živnastį gauda
vo.

Chicagos klerikalų Drau

GRANT W. OAKES
United Farm Equipment 
& Metal Workers, CIO, 
p r ezidentas, pirmininkas 
atidaryme unijos trečios 
d v i metinės konvencijos, 
įvykusios Chicagoje.

ge (rugp. 2) vienas tų pa
bėgėlių, tūlas K. J. Klum- 
bis, sakosi išreiškiąs “poli
tinę galvoseną” visų savo 
kolegų, kuri, “trumpai su
glaudus, šiuo metu” esanti 
tokia: “jie visi, suaugę ir 
jauni, inteligentai ir pa
prasti žmonės, tvirtai ne
palaužiamai tiki į Lietu
vos prisikėlimą laisvam gy
venimui,” tai yra, smetoni
niam - fašistiniam gyveni
mui; “neaiški tik yra jiems 
prisikėlimo data ir proce
sas; prisikėlusiai Lietuvai 
reiks visų tų lietuvių, kurie 
dabar gyvena ištrėmime, 
nes tai daugumoje inteli- 
gentinės pajėgos.”

Vadinasi, Lietuva “prisi
kels” ir pašauks juos iš Vo
kietijos sugrįžti ir vėl Lie
tuvą valdyti!

Jų tiktai nelaimė, kad jie 
nežino, kada tasai “prisikė
limas” ir jų “pašaukimas” 
įvyks. Labai bloga dar ir 
tas, kad jie nežino, kokiu 
procesu tasai “prisikėli
mas” įvyks. Reiškia, jie nie
ko nežino, o sėdi Vokietijo
je ir nemiegodami sapnuo
ja!

Gudresnieji iš jų, aišku, 
puikiai žino, jog tieji sap
nai yra didžiausia apgavys
tė. Todėl jie plakasi prie 
Amerikos lietuvių, kad ga
lėtų čia kaip nors atsiplak
ti ir susirasti užuvėją. Ple
pėdami apie prisikėlimą, jie 
palaiko savo neprotaujan
čius pasekėjus kvaila vilti
mi.

“Prisikėlimo datos ir 
proceso” nežinojimas, ma
tyt, kelia pabėgėliuose di
delį nerimą. Kas bus, gir
di, jeigu dar keletą metų 
“prisikėlimas” neįvyks?

Klumbis abejoja, ar dar 
ilgai jiems bus vietos Vo
kietijoj dykaduoniauti ir 
UNRRA’os “ham and eggs” 
maitintis. Labai galimas 
daiktas, pasak Klumbio, 
kad reikės iš ten krausty
tis. Bet'kur ir kaip? Jis 
pats nebežino ir niekas iš 
pabėgėlių nežinąs. Todėl 
Klumbis šaukia: “Rūpinki
tės mūsų dabartimi, bet ne
pamirškite ir mūsų ateities. 
Padėkite mums, reikalui 
prisėjus, planingai emi
gruoti.”

Pabėgėlių likimas, mano 
supratimu, aiškus: Tokio 
Lietuvos prisikėlimo, kokio 
jie laukia, nebe'sulauks. 
Lietuva jau prisikėlus nau
jam gyvenimui. Istorijos 
ratas atgal nepasukamas. 
Todėl pabėgėliams priseis 
baladotis ir blaškytis iš vie
nos žemės į kitą. Vienas 
kitas jų, kuris nėra susite
pęs rankų nekaltų žmonių

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

pOUR AMERICAN Marines 
* were killed recently in 
Cnina. The official report 
said that they were ambushed 
by Chinese Communists and 
were slain in the skirmish 
that ensued between Ameri
can Marines and Chinese Com
munist forces.

On the surface it would ap
pear that the Chinese Com
munists were responsible for 
the deaths of these American 
boys. But one must examine 
our policy toward China as 
expressed by President Tru
man and Secretary of State 
James F. Byrnes to find who 
was really responsible for the 
death of the American boys.

On December 15, 1945 Pre
sident Truman expressed Un
ited States policy toward Chi
na in the following words:

“In continuation of the 
constant and close collabora
tion with the National Govern
ment of the Republic of Chi
na in the prosecution of this 
war, in consonance with the 
Potsdam Declaration, and to 
remove possibility of Japanese 
influence remaining in China, 
the United States has assumed 
a definite obligation in the 
disarmament and evacuation 
of the Japanese troops. Ac
cordingly the United States 
has been assisting and will 
continue to assist the National 
Government of the Republic 
of China in affecting the dis
armament and evacuation of 
Japanese troops in the li
berated areas. The United 
States Marines are in north 
China for that purpose.” (Em
phasis mine—M. S.).

A ★ ★
In much the same language, 

Secretary of State James F. 
Byrnes followed the Presi
dent’s declaration in a radio 
address on December 30, when 
he said :

“Mr. Molotov and 1 dis
cussed the problem of Soviet 
and American armed forces 
in China. The Soviet Union, 
pursuant to their agreement 
with the National Government 
of China, plans to remove its 
forces from Manchuria by 
February 1st. We will move 
our Marines from north China 
when Japanese troops are dis
armed and deported from 
China or when China is able 
to complete the task unas- 

! sisted by us.” — (Emphasis 
mine — M. S.)

Klausimai ir Atsakymai
Gerb. Redakcija: —

Prašau paaiškinti kas dėl 
Taikos Konferencijos, kad 
ten Bielorusijos ir Ukrai
nos delegatai turi balsavi
mo teisę, o lietuviai neturi, 
nors ir jie priimti, kaipo 
Sovietų Sąjungos delegatai. 
Kame gi dalykas, kad vieni 
turi teisę balsuoti, o kiti, 
kad ir priimti, bet neturi 
tos teisės?

J. S. Rainys 
Atsakymas.
Už tokią padėtį 

i vakarinių valstybių 
; kratai” diplomatai, 
j te, konferencijoj dalyvauja 
Anglija — ji turi balsą ir 
jos visos kolonijos — Aus- 

j trali j a, Kanada, Apvienyta 
Pietų Afrika, Nauja Zelan
dija ir Indija turi balsą, 
nors jos Europoj visai ne
kariavo.

atsako 
“demo- 

Mato-

krauju, atsipeikės ir susi
ras kelius atgal į socialisti
nę Lietuvą. Dauguma jų, 
būdami fašistiniais krimi
nalistais, išsiblaškys ir nu
tils, kaip nutilo caristiniai 
rusai.

A. Bimba.

Previously Byrnes had said 
on December 7, 1945 that 
“our troops are in China for 
the sole purpose of facilitat
ing the surrender of large 
numbers of Japanese troops 
to the armies of the National 
Government in compliance 
with the orders of the Supreme 
Allied Commander.” 

★ ★ ★
The statements of President 

Truman and Secretary of State 
Byrnes make it quite clear 
what our policy in China 
should have been. We say 
should have been because we 
do not believe that our pre
sent - day policy in China is 
consistent with the expressed 
statements of either the Pre
sident or the Secretary of 
State. Our sole announced 
purpose for keeping troops in 
China was to disarm and re
patriate the Japanese. This 
purpose was accomplished a 
good several weeks before our 
Marines met their deaths.

Other statements of our 
government officials on our 
policy in China seemed to 
make it plain that we had no 
other purpose than helping 
the Chinese disarm and re
patriate the Japanese.

President Truman had de
clared that “United States sup
port will not extend to United 
States military intervention to 
influence the course of any 
Chinese internal strife.

General Wedeymeyer re
iterated this policy when he 
stated that American forces 
are “not being employed to 
assist the Central Government 
against dissendent groups.”

With these official state
ments one wonders why our 
forces in China ^rc still there. 
The Japs have /been disarmed 
and returned to their home 
islands. Therefor, our mission 
in China has been accomp
lished and our troops should 
have been withdrawn once the 
mission was completed. If 
American boys were killed af
ter the mission was completed, 
there must be something 
wrong with our policy in Chi
na. It looks like our policy in 
China is not that which we 
have declared it to be. Or 

i else we just have no policy at 
1 all in China, save that which 
certain American militarists 

! carry out on their own.

Sovietų Sąjungą sudaro 
šešiolika lygateisių sovieti
nių respublikų ir, pagal tei
sybę, tai jos visos turėtų 
turėti ten delegatus, nes 
Sovietų Sąjungos pastango
mis buvo vyriausiai par
blokšta hitlerinė Vokietija, 
o kas dėl Vengrijos, Bulga
rijos, Rumunijos ir Suomi
jos, tai jos jėgomis išimti
nai. Bet nei Anglijos, nei 
Jungt. Valstijų diplomatai 
nesutiktų, kad visos šešio
lika sovietinių respublikų 
dalyvautų su sprendžiamu 
balsu.

Kada Krymo Konferenci
joj, anksti 1945 metais, So
vietų Sąjungos atstovai iš
reikalavo lygių teisių balsa
vimo Bielorusijai ir Ukrai
nai, kaip ir visai Sovietų 
Sąjungai, tai Amerikoj tūli 
rėkė, kad reikalaus visoms 

: mūsų valstijoms atskirai, 
1 tai yra, 48-ių balsų.

Taip dalykai yra. Kaip 
bus toliau, pamatysime. 
Lietuvos delegatai kartu su 
kitais SSSR delegatais at
stovauja visą Sovietų Są
jungą, o tai suprantama ir 
tarybinę Lietuvą.
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Lietuvių Komunistų Konferen- 
ei jos Pareiškimas

(Nuo Redakcijos: Mūsų 
skaitytojų informacijai že
miau talpiname lietuvių ko
munistų konferencijos pa
reiškimą. Iš jo matosi, kad 
lietuviai komunistai yra už
simoję sustiprinti savo eiles 
ir praplėsti savo veiklą įvai
riose srityse.)

1946 m. liepos 6 d. Broo- 
klyne įvyko Amerikos lie
tuvių komunistų konferen
cija. Tai buvo pirma tos 
rūšies konferencija bėgyje 
pastarųjų šešerių metų.

Vyriausi konferencijos 
tikslai buvo: padaryti ap
žvalgą, susipažįstant su 
tuo, kiek dabar lietuvių pri
klauso partijai, ką jie turi 
veikti, kad padidinus savo 
eiles naujais darbininkais; 
koki darbai stovi prieš jų 
akis; kaip ir kokiomis prie
monėmis sudaryti platesnį 
ir sąlydesnį liaudies frontą 
Amerikos lietuviuose įvai
riems svarbiems darbo 
žmonių reikalams pravesti, 
— žodžiu, kaip sustiprinti 
demokratinį sparną tarp 
Amerikos lietuvių.

Diskusijų eigoje buvo pri
eita sekamų išvadų:

1. Dėlei karinių sąlygų 
partijinis darbas, partijinė 
veikla daugelyj vietų tarp 
lietuvių buvo apleista. Ka
ro metu, mat, buvo dėtos 
visos pastangos kariniams 
darbams ir namų fronto 
stiprinimui, paliekant orga
nizacinius partijinius dar
bus ateičiai.

2. Dėl komunistinių jėgų 
nestiprėjimo, be abejo, pri
sidėjo ir browderizmas. E- 
sant Browderiui partijos 
sekretorium, į tautines 
grupes buvo juo mažiau 
kreipiama dėmesio; tauti
nių grupių biurai buvo lik
viduoti, viskas buvo siekia
mas! artificialiai “suameri- 
konizuoti”; pagaliau buvo 
likviduota ir pati Komuni
stų Partija. Visa tai nei
giamai atsiliepė į visus par
tijos narius, tame skaičiuje 
ir į lietuvius.

3. Konferencijoje paaiš
kėjo, kad šiuo metu komu
nistiniam judėjimui prijau
timas tarp lietuvių yra 
didesnis, platesnis, 
negu kada nors buvo. Dau
gelis lietuvių darbininkų, 
buvę kadaise partijos na
riais, bet dėl tos ar kitos 
priežasties pasitraukę, mie
lai jon grįžtų, jei tik būtų 
paraginti, paakstinti. Dau
gelis gerų prijautė jų, kurie 
niekad nėra pirmiau buvę 
partijiniais, bet puikiai vei
kia masinėse organizacijo
se, įstotų parti j on, jei tik 
su jais kas nors pasikalbė-

, tų, juos paakstintų. Yra 
daug norinčiųjų būti orga
nizuotais komunistais, tik 
nėra kas juos paragina to
kiais būti.

Tuo būdu, konferencija 
nutarė ligi naujų metų į- 
traukt Komunistų Partijon 
nemažiau 300 naujų narių 
lietuvių. Naujiems nariams 
įrašyti vajun privalo stoti 
kiekvienas lietuvis komuni
stas, nepaisant, kur jis be
gyvena.

Konferencija išrinko 
Centro Biurą, susidedantį 
iš septynių narių, kuris iš
dirbs programą, pagal ku
rią bus pravedamas darbas 
naujiems nariams įrašyti.

4. Atsisteigusi 1945 m. 
Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partija atmetė klai
dingas ir žalingas Browde- 
rio teorijas, kurios vedė 
Amęrikos darbininkų judė
jimą į oportunistines pel
kes. Ji susirūpino tautinė

mis grupėmis ir atsteigė 
Centro Biurus, kurie padė
tų organizuoti ir konsoli
duoti atitinkamų tautybių 
darbo žmones bendrai ko
vai už gražesnį, laiminges
nį liaudies gyvenimą.

Amerikos darbo žmonėm, 
amerikiečių tautai, niekad 
Komunistų Partija nebuvo 
taip reikalinga, kaip šian
dien. Kuomet Wall Stryto 
imperialistai tęsia infliaci
jos, darbo žmonėms gyve
nimo sunkinimo reakcinę 
politiką namieje, kuomet jo į 
imperliastinė politika ruo
šia dirvą naujam karui, — 
karui prieš Tarybų Sąjun
gą, kuomet Trumanas at
metė prez. Roosevelto pro
gramą ir vis labiau krypsta 
link reakcinės politikos, 
diktuojamos demokratų ir 
republikonų reakcininkų, 
tai Komunistų Partija, ko
vojanti už darbo žmonių 
būvio pagerinimą ir taiką, 
pasilieka vienintelė organi
zacija, rodanti mūsų kraš
tui kelią į taikų ir gražesnį 
gyvenimą. Tiek ekonomi
niame, tiek politiniame gy
venime mūsų partijos vaid
muo nuolat didėja ir jis di
dės. Dėl to ir lietuviai ko
munistai privalo subruzti: 
traukti naujų pajėgų į ko
munistinės partijos eiles.

5. Konferencijoje paaiš
kėjo, kad nemažai- mūsų 
partijinių draugų persiau- 
rai į dalykus žiūri, palinkę 
prie sektantizmo, izoliavi
mosi nuo platesnių masių ir 
platesnio veikimo. Tai par
eina dėl menko teoretinio 
draugi! prasilavinimo ir dėl 
jų pačių neįsitraukimo į pla
tesnius darbus. Gyvenimas 
deda uždavinį ant kiekvie
no mūs: daugiau lavintis, 
šarvuotis marksizmu - le
ninizmu, gilinti savo žinoji
mą ir jį taikyti gyvenimui, 
plečiant, tvirtinant demok- 
raitnę veiklą lietuviuose.

6. Konferencija surado, 
jog nepaisant visų trūku
mų, pasireiškusių karo me
tu veikloje, pažangesnieji 
lietuviai nuveikė daug dide- 
hų darbų: Dviejų didelių 
•lemokratin. suvažiavimų— 
New Yorke ir Pittsburgh e. 
— sušaukimas, Lietuvos 
Raudžiai pagalbos teikimas, 
pažangiu masiniu organiza- 
Niu _ LDS ir LLD — iš
laikymas ir ugdymas —vis 
tai darbai, prie kurių pri
sidėjo ir komunistai ir ku
kiais galima pasididžiuoti. 
Tačiau visa tai būtų atlik
ta kur kas pasekmingiau. 
iei būtų komunistinės eilės 
tvirtesnės ir platesnės. . ..

Mūsų pareiga tebelieka 
ta pati: tvirtinti masines 
organizacijas, ištikimai jo
se veikiant: stiprinti pažan
giąją spaudą; palaikyti me
no, kultūros grupes ir cho
rus; žodžiu, darbuotis išti
kimiau ir energingiau ne
gu kada nors.

Š. m. spalio mėn. Chica- 
ęoie įvykstantis Lietuvių 
Meno-Kultūros Suvažiavi
mas privalo būti padarytas 
nasekmingiausiu.

194'ŽĮ m. sausio 8 d. su
kaks Ivgiai 400 metų nuo 
nerodymo pirmos lietuviš
kosios spausdintos knygos. 
Šis ivvkis privalo būt iš
naudotas juo didesniam tel
kimui Amerikos lietuviu į 
kultūrinį judėjimą, privalė 
būt praplėsta spauda, — 
knygos ir laikraščiai; turi 
būt uždegtos juo didesnės 
lietuvių masės noru švies
tis, lavinkis ir palaikyti sa
vo spaudą.

7. Amerikos lietuviai re

akcininkai, susispietę į 
“Amerikos Lietuvių Tary
ba”, eina talkon Hearstui, V 7 Z
kitu tautu fašistams ir vi
sokiems reakcininkams sa
vo pastangose juo greičiau 
išprovokuoti tretįjį pasau
linį karą — karą prieš T. 
Sąjungą. Jų talkininkai: 
lenkai fašistai, latviai, ven
grai, slovakai, serbai, kro
atai ir kiti. Kas tik už karą 
prieš T. Sąjungą — tas jų 
draugas ir prietelius. Jie 
per savo spaudą diena iš 
dienos plūsta, dergia, ap
meluoja Lietuvą tam, kad 
nuo jos atšaldyti Amerikos 
lietuvių visuomenę. Jie 
kviečiasi iš Vokietijos, Aus
trijos ir kitų kraštų fašis
tinius pabėgėlius, kad su jų 
pagalba paskleidus daugiau 
fašistinių nuodų tarp Ame
rikos lietuvių.

Visa tai deda ant mūsų 
pareigą daugiau rūpintis 
kova prieš šiuos žmonių 
proto nuodytojus.

Busimąjį rudenį privalo
me ligi šiol nematyta ener
gija skleisti pažangiuosius 
laikraščius, eiti su jais pas 
fašistų ir jų talkininkų už
nuodytus žmones, kad jie 
skaitydami, patys matytų, 
kas darosi Lietuvoje ir kad 
jie nebūtų aukomis fašistų 
ir jų talkininkų.

Mūsų pareiga, beje, ne- 
stumti nuo savęs, bet 
traukti pas mus kiekvieną 
žmogų, kuris tik sutinka 
tuo ar kitu klausimu bend
rai su mumis veikti, nors 
jis kitais klausimais,—pav., 
socializmo klausimu — ga
li su mumis ir nesutikti.

Mes turime surasti tinka
mus būdus, kaip visur iš
vystyti kuoplačiausį pa
žangųjį veikimą. Visokias 
tokiam veikimui kliūtis, ku
rias sudaro lietuviški faši
stai, klerikalai ir. socialis
tai, mes turime nugalėti.

Masinėse organizacijose 
darbas turi būt geriau ko
ordinuotas, planingas, kad 
jis galėtų daugiau reikiamų 
pasekmių duoti.

Senuosiuose susivieniji
muose kova prieš reakcio
nierius plečiasi. Žymi tų su
sivienijimų narių dalis iš
stoja prieš netikusią va
dovybę, kuri privedė abu 
susivienijimus prie konver
sijų. Opozicijos vadovybė, 
tačiau, pusėtinai silpna. 
Reikia tai vadovybei padėti, 
kad susidarytų pastovus ir 
tvirtas veikimas.

Nemažai lietuvių priguli 
CIO ir Darbo Federacijos 
unijose. Lietuviai siuvėjai, 
mainieriai, plieno darbi
ninkai, automobilių darbi
ninkai reikia įtraukti į pa
žangiųjų liet, veikimą, taip
gi įtraukti ir į partines ei
les.

8. Darbas tarpe čia gimu
sių lietuvių dėlei karo sąly
gų susilpnėjo. Partijiečių 
čia gimusių veikėjų skaičių 
reikia žymiai padidinti ir į- 
traukti visą eilę dabar es
ančių partijoje lietuvių čia 
gimusių į lietuvišką veiki- | 
ma. Pažangaus jaunimo; 
veikimas masinėse organi
zacijose turi būti toks pla
tus, kad jis apimtų ne tik
tai pačius pažangiausius 
jaunuolius, bet kad jis į- 
trauktų ir politiniai atsili- 
kusį jaunimą ir taktiškai, 
laipsniškai būtų auklėtas 
dalyvauti kovose už kasdie
ninius reikalus, prieškari
niame veikime ir t.t. Mūsų 
parti j iečiai turi žiūrėti, i- 
dant būtų daugiau anti-fa- 
šistinės anglų kalboje lite
ratūros apie lietuvių prob-

lemas ir kad ji būtų masi-l 
niai platinama lietuvių čia- 
gimių tarpe.

Čia gimusių ir abelnai lie
tuvių parti j iečių veikėjų a- 
tyda turi būti pasukta į 
verbavimą jaunų, ypatingai 
čia gimusių lietuvių į Ko
munistų Partiją, nes mūsų 
visas ateities judėjimas 
priklauso nuo to, ant kiek 
mes turėsime politiniai su
sipratusią vadovybę angliš
kai kalbančiųjų lietuvių 
tarpe.

Pažangūs lietuviai vete
ranai, ypač komunistai tu
ri veikti visose didžiosiose 
veteranų organizacijose.

Artinasi ruduo, o su jais 
ir kongresiniai rinkimai. 
Mūsų partijos nariai priva
lo rinkiminėje kampanijoje 
uoliai dalyvauti, veikiant! 
sulyg nustatyta partijos 
linija.

Kova prieš gyvenimo 
branginimą, prieš infliaci- . 
ją; kova už negrams teisių! 
pripažinimą, prieš linčą ir 
linčiuotojus; kova prieš an- 
ti-semitizmą ir visokį ra
sizmo “principą” privalo 
būti pagyvinta.

Šitokios, draugės ir drau
gai, yra mūsų pareigos! 
Šiais visais klausimais kon
ferencija taria savo bendrą 
žodį.

ANGLAI BANDĖ PASISA
VINT AMERIKOS LAIVĄ

London. — Anglai pirmi 
pasiekė pavojingai sužalotą 
amerikinį laivą American 
Farmer, prikabino jį prie 
anglų laivo ir taip tempė į 
uostą, kaipo savo “praizą”, 
pagal tarptautinius įstaty
mus. Paskui amerikonai 
nupjovė prikabinimą ir pa
tys ėmė vairuot tą “skęs
tantį” laivą. Anglai pyks
ta. Laivas su kroviniais 
vertas $4,500,000.

Brazilijos valdžia suteikė 
atsilankiusiam gen. Eisen
hower i ui Karinių Nuopelnų 
Oi’dena. C-

PARAMAI
LIETUVOS

ŽMONIŲ PIKNIKAS
RENGIA LIET. PAG. TEIKIMO KOM., BROOKLYNO SKYRIUS IR A.L.D.L.D. 2-RAS APSKRITYS

Nedėliok Rragpffičio 11 baigusi, 1946 
iinro iinrrTVinr numr 340 MITCHELL AVENUE

LINDEN, NEW JERSEYO

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujama Walter Žuko, dainuos šiame piknike.

PROGRAMA: Dainuos AIDO CHORAS, iš Bro oklyno, vadovybėje JURGIO KAZAKEVIČIAUS. 
Taipgi dainuos SIETYNO CHORAS, iš Newark, N. J., vadovaujamas WALTER ŽUKO.
ĮŽANGA 5Oc ASMENIUI (taksai Įskait.). BUS GERA ORKESTRĄ IR GERA SALĖ ŠOKIAMS.

TURĖSIME SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ.

Skaitlingai dalyvaukite šiame piknike ir parem kite Lietuvos žmones ir tuom pat kartu pasilinks
minkite patys. /
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Užrašai iš Karo Meto|K^«Se i žinoti, kad Tarybų Sąjun
gos tautų vienybėje yra ne
nugalimoji jėga. Tos tautos 
gins savo žemę, savo egzis-

Lietuvoje
(Ištraukos iš dienoraščio 1941-1941 m.) 

Rašo KAROLIS VAIRAS
Karolis Vairas - Račkaus Įima pavadinti kritiškiau-! 

siu. Tą patį vakarą Mas-! 
kvos radijas nieko apie tai! 
nepranešė. Prieš kelias die-' 
nas kalbėjau su vienu LT- ; 
SR Aukščiausios Tarybos! 
nariu. Užklaustas, ar jis ; 
nemano, kad gali kilti ka-j 
ras tarp Vokietijos ir Tary-į 
bu Sąjungos, pasakė, kad 
karas jei ir kiltų, tai tik 
ne dabar, gal rudenio]). Ta
rybų Sąjunga karo nenori, 
ji yra pasiryžusi bet ku
riuos ginčų klausimus sprę
sti ne ginklu, bet derybų 
bei pasitarimų keliais. Ta
čiau, sakė jis, galinti pulti 
Voketija, o tada, žinoma, 
Tarybų Sąjunga, sumobili
zavusi visas jėgas, kiršiauti 
vokiečiams tokius smūgius, 
kad Hitlerio trečiasis rei
chas turėsiąs visai subyrė
ti.

Toks pasikalbėjimas buvo 
tik prieš keletą dienų.

Vakar mieste buvo gali
ma pastebėti nerimo. Rusų 
kariškių šeimos kraustėsi iš 
kai kurių Kauno didesniųjų 
namu. Važiavo sunkveži
miais ir lengvomis mašino
mis. Klausinėjome vienas 
kita, susitikdami Stalino 
prospekte (buv. Laisvės 
Al.) arba kavinėje:

— Ar jau karas?
— Neišdrįs vokiečiai, — c 7

buvo tokiu nuomonių. — 
Neužmiršo jie savo Bis
marko patarimo nesileisti į 
karą dviem frontais, rytuo
se ir vakaruose.

—O gal jie apsvaiginti 
savo pasisekimų Vakaruo
se? Turi Prancūziją, Belgi
ją, Olandiją, Daniją, Nor
vegiją... Gal mano žaibo 
smūgiais sutriuškinti ir Ta
rybų Sąjungą?

Man atrodė, kad vis dėlto 
vokiečiai gali būti apakinti

kas Amerikos lietuviams 
yra gerai žinomas, nes jis 
gyveno Amerikoje, rcdaga-l 
v o Tėvynę ir dirbo visuome
niniame judėjime. Karo me-, 
tu, Karolis Vairas gyveno 
naciu okupuoto} Lietuvoj ii1 . ‘ v L , . ‘ v, . . vten rase dienorašti, žemiau | 
paduodamosios ištraukos iš 
jo dienoraščio yra įdomios! 
ir lengvai parašytos. Gal 
kada nors vėliau K. Vairas į 
išleis visus savo užrašus! 
knygčjo. Beje, K. Vairas! 
šiuo metu gyvena Kaune,, 
tarnauja valstybinėje Kau-j 
no bibliotekoje ir daug rašo 
tarybinėje Lietuvos spaudo-!
jo. — Laisves Red. '

PIRMOSIOS KARO DIE
NOS KAUNE

1941. VI. d. sekmadienis
Graužus, šiltas ir saulė

tas birželio rytas. Kas ga
lėjo tikėtis, kad tą rytą vo
kiečių aviacijos bombos 
plaišys Kauno pastatus? 
Nei prieš mėnesį, nei prieš | 
savaitę apie tai net ir pa-' 
galvoti neteko. Kauniečiai! 
jau ir be to buvo tiek įner
vinti kasdieninių savo ap
linkumos įvykių, kad apie | 
karą, apie didžiąją pašau- I 
lio politiką retas tegalvojo. ;

Klausant Londono ir Ma-į 
skvos radijo, pastaromis 
dienomis galima buvo jaus-; 
ti, kad politinė atmosfera i 
pasaulyje dar labiau įelek
trizuota, negu ji buvo ligi 
to laiko. Vakar, birželio 21 j 
d., 19 vai. iš Londono buvo! 
paskelbta, kad Tarybų Są-l 
jungos pasiuntinys Berlyne] 
Dekanozovas turėjęs ilges-1 
nius pasitarimus su Vokie
tijos užsienių reikalų mini-j 
steriu von Ribbentropu. 
Švedų laikraščių korespon- 1 
dentų Berlyne pranešimais | 
tie pasitarimai jau esą pri-l 
ėję tokio laipsnio, kurį ga-‘ 

j tenciją. Jas riša didžiosios 
idėjos, ko nėra vokiškojo 
rasizmo pagrinde.

Vokiečiai sutriuškino 
Prancūziją, užėmė visą eilę 
valstybių Vakaruose, ku
rios dabar yra priverstos 
dirbti Vokietijos karo ma
šinai. Bet juk tai nėra ge
ros valios darbas. Anksčiau 
ar vėliau pakels galvas vi
sos vokiečių pavergtosios 
tautos. O kas bus tada? 
Kas bus?

I ši klausima “kas bus 
tada” yra man atsakęs 
1939 m. vienas vokietis, su 
kuriuo atsitiktinai buvau 
susipažinęs Konrado kavi
nėje. Tai buvo pačioje ka
ro pradžioje, sužlugus Len
kijai. Vokietis kalbėjo su 
manim labai atvirai, gal 
dėlto, kad ir jis buvo ilgus 
metus tarnavęs vokiečių 

i konsulatuose ir nesivaržė 
i atviriau pasakyti, sužino- 
i jęs, kad ir man teko būti 
Lietuvos diplomatinėje ir 

. konsuląrinėję tarnyboje.
— Šis karas jau dabar y- 

ra mūsų pralaimėtas, —jis 
! sakė. — Hitleris ryžosi per
daug apžioti... Kas bus?

! Blogai bus mums, vokie
čiams. Jei sulauksi karo ga
lo, matysi, kad po karo vi
soje Europoje ir visame pa
saulyje vokiečiai bus taip 
pat nekenčiami ir perse- 

| kiojami, kaip kad dabar jie 
! patys nekenčia ir persekio
ja žydus... Mus Europoje 

i šaudys, kaip šunes...
— Tamsta nepritari hit

lerininkams? — klausiu jo.
— Ne. Dvidešimt šešiūs 

metus gyvenau užsieny, iš 
i jų daugiau kaip pusę gyve
nau Rusijoje. Caro Rusijo- 
joje ir bolševikų Rusijoje, 
žinau, kad, Vokietijos įsi
vėlimas Į karą su Sovietais, 
būtu mūsų tautos nelaimė. 
Vokietijai būtų galas...

(Rus daugiau)



FtisTapTą ' ' Laisve—Liberty, UtKuanian Dailž Ketv^-*^; —• • ° <*'4

— VAIVORYKŠTE —
Parašė VANDA VASILEVSKA ★ ★ ★ Vertė IR. POVILAVIČIŪTĖ

Waterbury, Conn.

(Tąsa)
— O kaip galvoji, kas galėjo tau įduo

ti duonos? Kas galėjo atsiųsti berniuką, 
taip maždaug dešimties, vienuolikos me
tų berniuką?

Sąžiningai peržvelgė mintimis kaimy
nus. Ne, ne todėl, kad norėjo pasakyti. 
Pačiai parūpo sužinoti, kas jai norėjo 
padėti sunkiausią valandą, kas norėjo, 
gaudžiant vokiečių šūviams, ją pavalgy
dinti. Bet juk visi turėjo vaikų, o kiek 
gi turėjo dešimties vienuolikos metų 
berniukų? Net pati negalėjo numanyti.

— Nežinau. Kaime berniukų daug. 
Kiekvienoje troboje vaikų...

Susiraukė. Suprato, kad ji iš tikrųjų • 
nežino.

— Taip... D tu man pasakyk, kur da
bar gali būti Garbiniuotasis?

Ją nukrėtė šaltis. Vėl prasideda tas 
pats. Ji jautė rankomis šiltą sūnelio kū
nelį. Nuo to, mažyčio kūnelio sklido į- 
kvėpimas, ir į širdį įsiliejo jėga. Jau 
ji nebebuvo kryžminėje vokiečių klausi
mų ugnyje. Su ja buvo mažytis sūnelis, 
kančiose pagimdytas, ant pliko daržinės 
laito, vaikelis, kurio laukė dešimtį metų 
ir pagaliau sulaukė. Buvo su ja, tyliai 
miegojo, po jos delnais greit, švelniai 
plakė mažytė širdelė, kaip paukščio šir
dis. Veidelis apvalus, raudonas, antakė
lių žymė, noselė, kaip mažytė saga, gra
žiausias, nuostabiausias iš visų, kokius 
iki šiol teko matyti. Pajuto širdyje bega
linį švelnumą, visišką saugumą, tikrumą, 
kad dabar jau niekas negali jai nieko 
padaryti, su ja buvo sūnelis.

— Kur jis gali būti dabar? — pakar
tojo Verneris ramiu, tykojančiu balsu.

Ji neigiamai pakraipė galvą.
— Nežinau aš...
— Nežinai... Miške...
— Kokiame miške?
Ji gūžtelėjo pečiais.
— Miškas...
Tas atsakymas jam nieko nedavė. Bal

ta lyguma, gulinti aplink kaimą, visur 
baigėsi miškais. Į vakarus ir į rytus, į 
šiaurę ir į pietus ėjo miškai. Tiktai šito
ji rajono dalis jų neturėjo, ir kaip tik 
todėl jo dalinys taip ramiai gyveno kai
me. Bet kitiems nuolat gręsė visokios 
staigmenos, ir todėl vadovybė taip reika
lavo kokių nors žinių, kurios galėtų nu
vesti į Garbiniuotojo slėptuvę.

— Miškų čia daug... Juk turėjai pro 
kur nors išeiti j kaimą?

— Neatsimenu... nežinau... Visur snie
gas, išvedė j kelią ir tiek...

— Aha... Na, o į kurį kelią?
— Nežinau... Neatsimenu...
— Taip greit pamiršai? Juk tik ketu

rios deinos, kai parėjai į kaimą?
Nustebusi ji prisiminė, kad tai iš tik

rųjų buvo viso šešios dienos. Vadinasi, 
dviejų Verneris nežinojo, šešios dienos 
— o atrodė, kad nuo to laiko, kai ji ty
liai susirengė ir paliko miške kupstines, 
praėjo ištisas gyvenimas. Mintimis nu
ėjo tų šešių, tų keturių baisių dienų ke
liu, kai ji atsidūrė vokiečių rankose —ir 
sustojo prie šilto ryšulėlio rankose, prie 
kūdikio, kuris štai buvo su ja, buvo gy
vas, ramiai miegojo galvažudžių landy
nėje, lygiai ir tyliai alsavo.

Verneris lėtai suko papirosą. Paskui 
pakėlė akis ir pažvelgė į geltoną, mėly
nėmis padengtą veidą.

— Klausyk, juk tu motina...
Vėl buvo tie patys žodžiai. Tiktai da

bar rankose buvo sūnelis, mažytis trupi
nėlis, kūdikėlis, pagimdytas daržinės lai
te, įvyniotas į motinos marškinius.

— Turi sūnų.
Geltonas veidas suspindo šypsena, ei

nančia iš pačių sielos gelmių. Taip, ji 
turi sūnų, turi sūnų...

— Nori, kad būtų gyvas ir sveikas, 
nori, kad išaugtų....

Taip, taip, žinoma, ji norėjo, kad būtų 
gyvas ir sveikas, kad augtų... Ai, pradės 
keltis, pradės vaikščioti mažytėmis ko
jytėmis. Pradės trepsėti po trobą, pra
dės rangytis per slenkstį, graibyti nuo 
suolo šaukštą mažyčiais pirščiukais. Bė
gios paskui katę, paskui šunį, paskui 
veršį. Lips į daržą, išraus sau morkelę. 
O paskui bus didesnis — eis į mokyklą, 
paims maišelį su knygomis, išdidus, rim
tas... 0 paskui? Ne, negalėjo įsivaizduo
ti, kas bus paskui. Negalėjo įsivaizduoti, 
kad iš šito mažyčio, kurį laikė ant ran
kų, išaugs suaugęs žmogus, kuris ves, 
pats turės vaikų.

— O gali jį išgelbėti. Gali išsaugoti ir 
savo ir savo vaiko gyvybę. Aš tau šitai 
duosiu. Būk protinga pasinaudok.

Ji tylėjo, ne visai suprato, ko vokietis 
siekia, bet vėl ją apėmė nerimas, vėl nu
krėtė kūną šiurpulys. Ko jis norėjo? 
Kodėl kalbėjo taip ramiai ir tyliai ir 
įtikinėjo, lyg jis suprastų ir norėtų pa
kalbėti žmoniškai?

— Anuos mes ir taip surasime. Viena, 
dvi dienas vėliau, tai neturi jokios reikš
mės. Pagalvok, viskas yra mūsų ranko
se. Raudonoji Armija sumušta, nieko 
jau nėra, kam kvailas užsispyrimas? 
Anie sėdi miške, nieko nežino. Juk jie 
apsupti iš visų pusių, jiems nėra ‘išėji
mo, nėra išsigelbėjimo. Ne šiandien, tai 
rytoj pateks į mūsų rankas ir bus nu
bausti. 0 tau aš esu pasiruošęs atleis
ti, kad kartu su jais darei nusikaltimus, 
— prikalbėjo tave, apgavo, na ir tuomet 
dar neturėjai sūnaus... Užmiršim net 
tai, kad išsprogdinai tiltą, galėsi sau ra
miai gyventi kaime, auginti vaiką...

Ji klausėsi atidžiai, nenuleisdama nuo 
jo žvilgsnio.

— Nemanyk, kad aš esu kažkoks žvė
ris, kad esu žiaurus. Ką gi, tarnyba... 
Darau tai, ką mane verčia paryti karei
vio pareiga, pareiga tėvynei... O tavęs 
man gaila, man gaila tavo vaiko. Nesi
gaili savęs, pasigailėk savo vaiko. Da
vei jam gyvybę, neturi teisės jos atim
ti.

— Kaip tat, atimti? — paklausė ji au
tomatiškai, lyg galvodama apie ką kitą.

Verneris nekantriai pastukseno papi
rosu į stalą. Pelenai nubyrėjo ant išmė
tytų popierių.

— Juk tu supranti, juk tu puikiai su
pranti, kad atsižadėdama pasakyti, pa
smerki savo vaiką mirčiai. Pagalvok, pa
galvok valandėlę, aš palauksiu. Pagal
vok, o paskui pasakyk. Nori duoti pa
rodymus, ar ne? Bet aš manau, kad bū
si išmintinga, kad pasakysi. Anų ir 
taip jau niekas neišgelbės, o tu išsigel
bėsi pati ir vaiką išgelbėsi.

Išsiėmė iš stalčiaus tabako ir popie
riaus ir lėtai suko naują papirosą. Die
na žiūrėjo į jo pirštus, gumbuotus, ap
augusius rusvais plaukais. Negalvoda
ma, akimis sekė tabako trupinius, už
lenkimus baltame popieriuje. Blykste
lėjo degtuko liepsnelė, į viršų pakilo mė
lynas dūmelis, susirietė į apskritus žie
dus, nuėjo iki lubų. Akys sekė melsvą 
juostelę.

— Na?
Ji gūžtelėjo pečiais.
— Nesakysi?
— Aš nieko nežinau.
Jis atsistojo. Išsitiesė visu ūgiu, at

sirėmė rankomis į stalą, pasilenkęs į ją. 
Žvėriškas įtūžimas iškreipė jo veidą.

— Tai tu šitaip ? Aš su tavim, kaip su 
žmogum, o tu... Palauk, aš tau parody
siu- > -

— Hans!
Duryse pasirodė kareivis.
— Eikit čia.
Įėjo du su šautuvais. Pažino, tai buvo 

tie patys ,kurie ją saugojo daržinėje, 
kurie juokdamiesi žiūrėjo, kaip ji gim
dė.

— Palaikykite ją. Duokite benkartą.
Kareivis ištiesė ranką ir, kol ji su

prato, kas vyksta, paėmė iš jos rankų 
kūdikį. Ji pašoko, bet iš dviejų pusių ją 
sulaikė už rankų geležiniai delnai. Ji 
žiūrėjo beprotiškomis akimis. Kareivis 
paėmė kūdikį į ranką, ji išsigando, kad 
išmes. Ištiesė savo mažytę naštą kapi
tonui, sumišęs.

— Padėk ant stalo.
Dabar vaikas gulėjo ant stalo, tarp 

vokiečio ir jos. Sunkiai įsikabino karei
vių letenos į jos pečius.

Ji suprato, kad neištrūks, nors ir į- 
temptų vi^as jai dar likusias jėgas. Kū
dikis gulėjo ant stalo, mažytis kamuolė
lis, raudonas veidelis vos matomas iš su
pančių galvutę marškinių. Verneris su 
pasibiaurėjimu žiūrėjo į ramiai miegan
tį mažytį. Ir staiga vaikelis atvėrė akis. 
Iš po mažų vokų sušvito ežerėliai mikro
skopiškai juodi, drumzlini, kaip šunyčių 
ir kačiukų, kurie vos praveria akis. 
Smakrelis pasitempė. Diena skausmin
gai sugniaužė širdį — mažytis pravirko 
bejėgiškų, vienos dienos kūdikio riksmu.

(Daugiau bus)

Liepos 28 dieną įvyko Vilijos 
Choro piknikas. Programą iš
pildė pats Vilijos Choras po va
dovyste Mrs. Bronės Lucas, ku
ri užėmė vietą reguliarės moky
tojos, Gertrude Ulinskas, išva
žiavusios ant vakacijos. Choras, 
nors mažas skaičiumi daininin
kų, dainavo labai gražiai ir pu
blika buvo patenkinta; tas pa
rodo, ‘kad Vilijos Choras pro
gresuoja ir auga didyn.

Nors pikniko rengimo komi
sija buvo manius, kad piknikas 
gal nebus pasekmingas dėlto, 
kad įvyko sekantį nedėldienį po 
Conn. Valstijos Apskričių pik
niko, bet publikos atsilankė 
daug, ypač daug jaunimo matė
si piknike, ir chorui liks nema- 
zai pelno.

Piknike matėsi žmonių ir iš 
kitų miestų. Iš Bristol, Torring
ton, Waterbury, Bethlehem ir 
iš kitur. Visi atsilankė, kad pa
remti dailės organizaciją Vili
jos Chorą. Choras taria visiems 
širdingai ačiū už atsilankymą 
į jų parengimą. Tai suteikė vi
siems choristams daugiau pa
drąsinimo ir ūpo žiūrėti į ateitį/ 
Dabar choras, laikytame savo 
susirinkime, rugpjūčio 1 d., nu
tarė surengti koncertą kai tik
tai oras atvės ir piknikų sezo
nas pasibaigs. Vėliau nutarė su
rengti teatrą ir dėl tų parengi
mų buvo išrinkta komisija. Aš 
vėlinu jiems gero pasisekimo.* * *

Lietuvių Piliečių Politiško 
Kliubo susirinkimas įvyko rug
pjūčio 2 dieną. Tarpe tarimų ir 
komisijų raportų buvo praneš
ta, kad Kliubo piknikas jau čia 
pat, įvyksta August 11 dieną, 
Lietuvių Parke, Chestnut Hill 
Road, Waterbury, Conn, šo
kiams gros John Satulos orkes
trą. Bus gerų užkandžių ir ska
niausių gėrimų. Kaip žinote, 
gėrimo dabar yra sunku gauti 
dėl piknikų, bet Kliubo piknike 
jo bus užtektinai ir ištroškę 
bus pavaišinti su geru alum.

Kliubo Valdyba yra sekanti: 
pirmininkas Stanley Wedzū- 
nas, vice pirm. Charles Lasky, 
ižd. Edward Lusas, f in. sekr. 
Joseph Švinkimas, prot. seki'. 
Frank Ramanauskas, permittee 
Joseph Strižauskas, biznio kon
trolierius Edward Bakutis.

Visi yra progresyviai vyrai 
ir visi dirba labai sutartinai 
kliubo gerovei.

Komisija piknikui surengti 
yra Joseph Svinkūnas, Bolius 
Petrauskas ir Jonas Grebliūnas. 
Kaip Kliubo Valdyba, taip ir 
pikniko komisija kviečia visus 
kliubo narius ir jų pažystamus 
atsilankyti į šį metinį pikniką 
ir jį paremti, nes visi kliubo 
nariai, kuomet juos ištinka ko
kia liga ar nelaimė, gauna pa
šalpą, o katrie numiršta, tai jų 
giminės gauna pomirtinę.

1945 m. kliubas išmokėjo po
mirtinių ir pašalpų su virš $12,- 
000.00, o mėnesinių duoklių na
riai sumokėjo per 1945 metus 
tik apie $8,000.00. Tas parodo, 
jog ką mes mokame po $9.00 į 
metus į kliubo iždą, neužtenka 
apmokėti pašalpom ligoje ir po
mirtinėm. Reikia gauti iš kur 
kitur pinigų, kad padengti ne- 
dateklių, kurį duoda pašalpų 
ir pomirtinių skyrius. Todėl 
kiekvieno kliubo nario yra prie
dermė atsilankyti į šį pikniką 
kaip į savo organizacijos pa
rengimą. Kliubietis.

Haverhill, Mass

Easton, Pa.
Didins Miesto Ligoninę

Miesto ligoninė buvo *pa- 
budavota prieš 20 metų, tar
pe 20-tos ir 21-mos gatvės. 
Pastaruoju laiku ligoninė pa
sidarė permaža — perankš- 
ta, kilo sumanymas padidint 
ligoninę kone kita tiek. Suma
nyta ir apskaitliuota tam tiks
lui sukelt $999,000, t. y. ne
pilnai milijoną dolerių auko
mis. Darban rinkimui aukų 
pakinkyta gabiausi, įtakin
giausi darbuotojai, biznieriai, 
daktarai, slaugės ir šiaip ge
ros valios piliečiai; jie ėjo ir 
rinko aukas. Fabrikantai, 
įmonininkai, verslininkai ir 
profesionalai aukojo tūkstan
čiais dolerių; biednuomenė 
aukojo kvoderius - dolerius 
ir tas viskas buvo dedama į 
tą pačią krūvą. Rugpjūčio ‘1 
dieną aukų rinkimo komisija 
surengė bankietą - pietus Kaš
tono viešbutyje pagerbimui 
darbuotojų ir pati k ri nirtuli 
savo darbo pasekmių. Pa
aiškėjo, kad rezultatai labai 
geri, nes aukų jau surinkta 
$828,000; mažai trūksta iki 
išpildymo kvotos. Komitetas 
tiki, kad per porą savaičių 
kvota bus išpildyta.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
paaukojo ligoninei $100. An
trą $100 įrengimui Vėžio Li
gos Instituto Vilniuje. Apart 
to, ir pavieniai lietuviai au
kojo po kelius dolerius. Už 
tokias aukas kliubas užsitar
nauja amžinos garbės. Tai 
geras pavyzdys kitiems kliu- 
bams ir draugijoms.

Jau kelinta savaitė sunkiai 
serga Juozas Meškauskas, 
Laisvės skaitytojas; guli mies
to ligoninėje.

Serga Antanas Cvirka. Da
bar jis randasi namie, Front 
ir 24-tos gatvės. Abudu 
Laisvės skaitytojai, geri žmo
nės. Aplankykite savo drau
gus.

V. J. Stankus.*

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.
JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

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., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Pataisau Klaidas.
Laisvės 179 num. tilpusioje 

korespondencijoje yra padaryta 
du klaidingi pažymėjimai. Kur 
yra pažymėta Marrimac, Mass, 
tai turėjo būt Merrimac, Mass. 
O kur pažymėta, kacf velionio 
Petro Norbuto kūnas buvo pa
šarvotas graboriaus A’Amico 
Sebastiano and Son koplyčioje, 
tai turėjo būti pažymėta, gra
boriaus D’Amico Sebastiano 
and Son koplyčioje. Atsiprašau 
už padarytas klaidas.

Lalyvav ęs Laid o tuv esc.

š I Ą D I E N Ą ★ 
★ p as KRIENĄ

Netenkant autorito geru
mas tame, kad sykiu neten
ki ir sunkių pareigų. “With 
expiration of commission, 
expires obligation.”

Pr. Krienas.

Dauguma Japonų Nepasi
tenkinę Dabartine 

Valdžia

Tokio. — Pasak dienraš
čio “Asahi” padaryto visuo
menės apklausinėjimo, tik 
32 nuoš. Japonijos žmonių 
užgiria dabartinę premjero 
Yoshidos valdžią. 37 nuoš. 
priešingi šiai valdžiai, o ki
tu nuomonė nežinoma. 

L-

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines Į;

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat į
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS
Tuom viskuom svočiai pilnai naudojasi

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

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

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

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

Tel. Catskill 885F4

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-504*

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR RAR & 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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □□

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

CHARLES J. ROMAN j
(RAMANAUSKAS) J

Laidotuvių ;
Direktorius !

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

1113 Mt Vernon St ! 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110
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CHICAGOS ŽINIOS

1

■

Demonstracija Prieš Ispanijos 
Fašizmą

šiandien, rugpjūčio 3 die
ną, 11:30 vai. ryte įvyko pro
testo demonstracija prieš Is
panijos fašizmą.

ši demonstracija yra pirmas 
žingsnis pravedimo kovos 
prieš Ispanijos fašistus, kurie 
prisidėjo prie surengimo šio 
karo. Be to dabar slepia dau
gybę karo kriminalistų.

Chicagoje yra paskelbtas vi
sas mėnuo dėl vedimo neatlai- 
džios kovos prieš Ispanijos fa
šizmą.

Minėtą demonstraciją ren
gė Chicagos Komitetas Kovai 
Už Ispanijos Laisvę ir Ispani
jos Karo Veteranai, Lincolno 
Brigados nariai.

ši demonstracija itin svar
bi. i

lais prieš fašizmą, kol dar nė
ra vėlu.

Rep.

Fašizmo Priešas.

Lietuviai Veteranai Organi
zuojasi j AVC

Penktadienio vakare, liepos 
26 d., Įvyko lietuvių karo ve
teranų susirinkimas, Holly
wood Inn svet. Susirinkime 
dalyvavo 60 karo veteranų. Po 
visų pasikalbėjimų nusitarta 
suorganizuoti savo organizaci
ją, ką ir padare.

.Naujoj.’, veteranų organiza
cija, Amerikos Lietuvių Vete
ranų Komitetas, bus prijung
ta prie A. V. C.

Į aukščiau minėtą veteranų 
organizaciją įsirašė 40 narių.

Mūsų šalies kovūnai, kurie 
dalyvavo aktualiuose mūšiuose 
sumušimui vokiško, 
japoniško fašizmo, 
sibrėžė kovot čia, 
už savo reikalus ir
reiškiančius fašistinius ele
mentus.

Veteranai nusitarė dirbti 
juo smarkiau, kad įrašius juo 
daugiausiai Amerikos lietuvių 
veteranų. Be to, kad visus 
apvienyti vieningam darbui 
prieš naujo karo rengėjus.

Linkime Antro pasaulinio 
karo veteranams geriausio pa
sisekimo jų pasibrėžtame dar
be.

komitetas
4448 Mi-

mitingas

pasakė C. Davis, yra 
ir vargiai kiek protau- 
žmogus kitaip galėtų

Rasinė diskrimina-

itališko ir 
dabar pa- 
Amerikoje 
prieš pasi-Masiniai Protestuojama

71 organizacija Chicagoje 
sudarė komitetą, kuris šaukia 
masinius protesto mitingus, 
prieš Georgia valstijoje įvy
kusius negrų linčius. Prieša
kyje tų organizacijų stovi Na- 
cionalis Negrų Kongresas, o 
prie jame veikiančių organiza
cijų dar prisidėjo 70 organi
zacijų. Veikiantis 
randasi po antrašu 
chigan Avė.

Pirmas masinis
aukščiau minėtu reikalu, įvy
ko penktadienį, rugpjūčio 2 
d., 7 v. v. ant 3rd St. ir South 
Park Way.

P i r m a d ienį kalbėdamas 
Rep. Corneal Davis, savo kal
boje nurodė, kad nužudymas 
nekaltų keturių negrų Georgia 
valstijoje, yra pradžia prak
tikavimo hitlerizmo mūsų ša
lyje.

Ką 
tiesa

* j antis
suprasti, 
cija yra fašizmo pirmas įran
kis. Vokietijoje naciai pir
miausia' puolė žydus. Mūsų ša
lyje žydų ir negrų diskrimina-1 
cija smarkiai vedama. Jos va
dai yra nacių mokiniai arba 
tiesiogini naciai.

Kiekvienas žmogus nusista
tęs prieš fašizmą, turėtų stoti 
į kovą prieš visokius rasinius 
diskriminatorius ir dalyvauti 
protestų mitinguose.

Susirūpinkime kovos reika-

D.

“Ponų” Piknikas
Pereitą sekmadienį netikė

tai užsukau pas Dan Smith, 
ten radau “ponų” pikniką. Sa
koma, kad surengtas Lietuvių 
Amerikos Piliečių Pašalpinio 
Kliubo.

Pamaniau sau, piknikas lie
ka pikniku, nueisiu pasižiūrėti 
kas veikiama. Nuėjęs štai ką 
patyriau, čia esama visai skir
tingų žmonių. Toje grupėje 
jokių draugų nebuvo, tik visi 
“ponai.” 
dairyti ir 
matnybes.

Vienas-
prie garsiakalbio ir sako: “Aš 
ponas prezidentas, neturiu nie
ko pasakyti. Bet visų prašau, 
kad eitumėte prie baro. Ma
tote, aš buvau išvažiavęs ant 
vakacijų ir gerai saulėje nu
degiau. Tai aš noriu, kad jūs 
visi rašytumetės į mūsų kliubą. 
O dabar prašau ateiti mano 
pagelbininko, vice - pirminin
ko. Jis daugiau ką jums pa
sakys.”

Vice - pirmininkas atėjo ir 
priėjęs prie garsiakalbio sako : 
“Gerbiamieji svečiai, jūsų čia 
gana daug. (Apsidairiau ir su
skaičiau viso labo 11 asmenų. 
—P. B.) Taigi, prašau rašytis 
į Piliečių Kliubą, nes mes ižde 
turime $7,000. Į kliubą gali 
rašytis visi, bile tik lietuviai, 
nedaro skirtumo iš kur: iš prū
sų ar iš rusų, bet turi būti ge
ri lietuviai, kitokių nepriima
me!”

Po jo ilgo kalbėjimo ir giri- 
mosi buvau pradėjęs manyti 
stoti į tą kliubą. Bet galų gale 
sumaniau patirti, koki tie lie
tuviai yra geri ir koki prasti.

Bes įklausydamas užgirdau 
štai ką, ponas vice - pirminin
kas sako:

“Nepriimame nei anarchis
tų, nei socialistų, nei rusų, tik 
priimame gerus lietuvius.”

Beklausant užgirdau skai
tant naujų narių vardų sąra
šą. Nagi girdžiu, kad tų ge
rųjų lietuvių sąraše skamba F. 
Jakavičiaus vardas, jei neklys
tu, tai Keistučio Kliubo pir
mininko. Kiek aš žinau, tai jis 
socialistas.

Apsidairiau ir įmačiau, kad 
tame piknike buvo tokių žmo
nių, kurie drąsiai kalbėjo ir 
diskusavo, kad reikia velionio 
Juozo Jukelio palaikai iškasti 
iš kapinių ir išmesti už tvoros. 
Buvo tokių, kurie rekomenda
vo J. Jukelio antkapį sudau
žyti į šmotelius.

Tada tikrai supratau, ko
kius žmones vice - pirmininkas 
vadino “gerais lietuviais” ir 
kokių elementų jis trokšta 
įtraukti į kliubą, kad galėjus 
kitus narius mulkinti.

Piknike Buvęs.

PAJIEŠKOJIMAI

Tai pamaniau apsi- 
patirti ponų praš-

ponas” atsistojo

Aš, Kazimieras Gudas, pajieškau 
savo brolių Jono ir Ignaco Gudų. Iš 
Lietuvos paeina nuo Kauno gub , 
Panevėžio apskr., Pasvalio Parapi
jos, Miegonių Sodžiaus. Taipgi pa
jieškau savo sesers sūnaus Jono 
Katkevičiauss, nuo Pasvalio miesto. 
Jie patys, ar kas žino kur jie ran
dasi, lai atsišaukia po sekamu ant
rašu: Chas. Goodas, Box 303, Roslyn, 
Wash.

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 ilginus, 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.

PHILADELPHIA, PA
Fisę Laukiamas Didysis

PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVES
Rengia Phila. ir apylinkes pažangiosios lietuvių organizacijos.

Įvyks Sekmadienį 
(Prieš LABOR DAY Šventu

Rugsėjo 1 September
19 4 6

Labai patogioje vietoje

CRESCENT PICNIC GROUNDS
SALĖ ŠOKIAMS

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

1 ....................................... ........................... ...

PUIKI
56 Cornell Avenue,

Piknikas
=============== 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
I

Kalbės ROJUS MIZARA, Laisvės Redaktorius i
Nepraleiskite puikios progos, atsilankykite, pasilinksminkite
ir paremkite savo dienraštį

T

MHi

Vartotojų, darbininkų ir veteranų organizacijos pa
siuntė delegacijas pikietuoti New Jersey valstijos vyriau
sybės butą po to, kaip gubernatorius Walter Edge, re- 
publikonas, pasirašė bilių, leidžiantį pakelti randas 10 
nuošimčių. Tačiau naujasis federalis OPA kol kas ne
leidžia randas kelti, nors daugelio kitų reikmenų kainų 
jisai ir nebekontroliuoja..

LOWELL, MASS
Gęriausiai Pavykęs Piknikas

Liepos 28 dieną, Lietuvių 
Piliečių Kliubas turėjo suren
gęs dar vieną šių metų pikni
ką Freemano miške — “Free
man’s Grove,” Westford, 
Mass.

Šį kartą buvo nusamdytas 
didokas busas žmonėms nuves
ti i pikniką, žmonių prisirin
ko daug daugiau, negu busas 
paprastai turi sėdynių, tokiu 
būdu daug jų nuvesta. Gi kiti 
suvažiavo privatiškomis maši
nomis ir taip piknike dalyvavo 
didelis būrys žmonių.

Turėjome ^svečių ir iš kitų 
miestų. Iš Lawrence buvo S. 
ir B. Šlekiai su savo giminai
te, S. Penkauskas, A. Butėnas, 
M. Balevičius, J. Dzidolionis, 
M. Davidonis ir dar vienas 
draugas — jo vardo neatsi
menu. Atsiprašau!

Iš Nashua, N. II., buvo drg. 
V. ir M. Vilkauskai; su jais 
kartu piknike svečiavosi ir d. 
M. Vilkauskienės pusseserė su 
svainium — Pociai iš Belmont, 
Mass. Taipgi ir drg. M. žie
delis su drauge M. ir J. Na- 
gorskis iš Nashua. Tai vis, 
mat, svečiai iš toliau. Labai 
smagu esti susitikti žmones iš 
toliau ir rečiau sueinamus. 
Tatai labai paįvairina patį 
pikniką arba bile parengimą. 
Mes labai dėkingi svečiams iš 
toliau ir vietiniams už skait
lingą atsilankymą.

Mūsų šis piknikas buvo vie
nas iš geriausiai nusisekusių, 
nes jame uždirbta gerokai virš 
šimtas dolerių pelno. Kadangi 
kliubas dabar dar tebėra nau
jos vietos — nuosavo namo 
įsirengimo stadijoj, tai tokia 
šilta parama gerųjų prietelių 
yra labai reikalinga ir už tą 
gerą prijautimą kliubas širdin
gai visiems ačiuoja.

Piknikui gerai pasidarbavo 
draugai Puskunigiai Uršulė ir 
Juozas, M. Čiuladienė, M. Pa- 
lubinskienė ir rodos kitos 
draugės. Labai ačiū draugei 
Varonikai Kaladinskienei, ku
ri paaukojo bonką degtinės ir 
pati su Onute Urboniute tikie- 
tukus išpardavė . Tas davė 
piknikui gražų uždarbį.

Taipgi Mr. Ch. Freeman 
gražiai pasidarbavo padidini
mui įplaukų, paplatindamas 
tikietukus vien tarp moterų 
dėl kitos bonkos šnapso. . Be 
to, Freemanai .veltui ’suteikė 
kliubui savo parką, kas irgi 
didžiai pagelbėjo kliubui. Už 
tai Freemanams labai ačiū! 
Ačiū ir kitiems, kurie pasidar
bavo pikniko labui!

šiame piknike buvo tinka
mai pagarsintas kitas rengia
mas piknikas, Kuris yra ren-

giamas toj pačioj vietoj: Free
mano miške, rugpjūčio (Au-

18 dieną. Tai bus pik- 
paramai anglų kalboje 
žmonių laikraščio, Dai-

Molotovas Pašiepė 
“Kišeninius” Delegatus

Paryžius. — Sovietų de
legatas taikos konferenci
joj, Viačeslavas Molotovas 
įtarė Amerikos valstybės 
sekretorių J. Byrnesą, kad 
jis su anglais ir “kišeni
niais” atstovais iš mažųjų 
tautų nori viešpatauti kon
ferencijoj prieš Sovietus ir 
sovietinius draugus. Molo
tovas užklausė, gal Byrnes 
dar norėtų prigabent saviš
kių delegatų nuo tokių tau
telių, kaip Honduras, Hai
ti, Guatemalos ir panašių, 
kurios visai neveikė kare 
prieš fašistų Ašį.

Byrnes, iš savo pusės, įta
rė Sovietus, kad jie siekią 
diktuoti šiai konferencijai. 
Byrnes prisiminė, kad So
vietų Sąjungoj, girdi, nėra 
spaudos laisvės, ir pareiš
kė, kad sovietiniai laikraš
čiai nedrįsią išspausdinti 
jo kalbą. Molotovas užtikri
no, jog ta kalba bus įtalpin
ta Sovietų laikraščiuose ir 
pastebėjo, kad du trys bo
sai valdo daugumą Ameri
kos spaudos. Panašiai ir 
Anglijoj. Kai kurie ameri
konų laikraščiai, beje, skel
bė neva Molotovo kalbos tu
rinį pirma, negu jis buvo 
bent žodį tos kalbos pasa
kęs, pridūrė Molotovas.

n i kas 
darbo 
ly Worker ir Sunday Worker. 
Pikniką rengia Progresyvių 
Darbininkų Lyga, kuri suside
da iš įvairių tautų žmonių ir 
pripažįsta, jog Daily Worker 
yra vienatinis anglų kalboje 
darbo žmonių ir darbo intele- 
gentijos laikraštis. Tai eilinių 
amerikiečių spauda, kuri nuo
širdžiausia ir geriausia gina 
taiką ir demokratinius princi
pus.

Tame piknike daug žmonių 
dalyvaus. Tad ir lietuviai yra 
kviečiami plačiai dalyvauti. 
Čia ir gi turėsime mylimų sve
čių ir iš kitų miestų ir daug 
įvairumų bus.

Draugas Vincas Vilkauskas 
užgirdęs šio pikniko garsini
mą, sako: “Na, tai gerai, aš 
iš Nashuas atjosiu ant gaidžių 
keturių kojų į jūsų pikniką, 
jeigu jau rengiate tokiam 
svarbiam tikslui.”

Tai tikrai bus įdomu maty
ti tokį raitelį ant gaidžio. O 
žiūrovų ir tėmytojų bus daug. 
Gerai, drauge Vincai, tik jau 
gerai įžabok įganytus gai
džius, kad tikrai pataikytum 
į pikniką Augusto 18 dieną.

Kad kelią nepaklystum, ve 
tau ir kelrodys: Kaip per 
Lovvellį atvažiuosi į Chelms
ford Center, tai iš čia imk ke
lią “Route” 27 (Acton Road) 
ir juomi važiuok kokias 4 my
lias iki Freemano namų, ku
riuos matysi po dešinei rankai 
nuo kelio. Važiuodamas ma
tysi po dčšinei ežeriuką (o gal 
nepastebėsi. Tai nieko) ir 
gelžkelį, kartais prisiartinantį 
prie pat kelio, tai vėl atsitoli
nant, bet vienoj vietoj priva
žiuosi lyg ir didesnį kampelį 
—pasisukimą po tiesiai skersai 
gelžkelį į Freemano kiemą, ne
toli nuo kelio. Ten matysi “bar- 
nę” su raudonu stogu. Čia bus 
ir iškaba: “Picnic.” Tai čia ir 
jok ant gaidžių keturių kojų. 
O gaidžius palikęs iš čia ga
lėsi sau pėsčias eiti namo.

Na, žiūrėsime, kas bus. Bet 
šiuo laiku Daily Workerio 
skaitytojai ir draugai ruošia
si prie to pikniko labai gerai.

Didelis busas veš žmones į 
pikniką nuo L. P. Kliubo, 14 
Tyler Street, kaip 12:30 po 
pietų. O grįšime atgal, kaip 
7 vakare.

Kelionė 
50 centų.

Įsigykite 
kalno, tai
susitvarkyti prie važiavimo.

Jūsų Kaimynas.

atsieis ypatai tik

kelionės tikietus iš 
bus daug lengviau
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERIS VALYMUI
Nuolatinis darbas; dieninis ar naktinis Šil
tas ; nemokama apdrauda; mokama už Šven
tes ir vakacijas.
Ronson Art Metal Works, Inc.

Employment ofisas, 7 Mulberry St., 
Newark, N. J.(182)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI - MOTERYS

Užpakalinių Kišenių 
Darbininkai 

Aplemavojimų Dirbėjai ir 
Abelni Operatoriai 

Aukštos Rūšies Kelinėms.

SIMON ACKERMAN 
CLOTHES INC.

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

(185)

PRANEŠIMAI
PATERSON, N. J.

Trijų tautų bendras piknikas. Ren
gia ALDLD 84 kp., rusų ir lenkų 
IWO. Įvyks rugp. 11 d., 2 vai. dieną. 
Rusų Parke, West Paterson. Kel
rodis: Važiuokite Singac Bus No. 4 
nuo Market St., prie City Hali ir iš
lipkite ant McBride Ave. (du bloku 
pervažiavus High Bridge) ir eikite 
j kalną. Sekite iškabas, iki pikniko 
vietos. Tas pats kelias ir automobi
liais. Kviečia visus Rengimo Kom.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 11 d., 11 vai. ryto. Mainierių 
salėje, kampas Main ir Oak Sts. Na
riai malonėkite dalyvauti. — P. E., 
sekr. (183-184)

BROCKTON, MASS.
Lietuvių Taut. Namo Draugovė 

rengia pikniką, rugp. 11 d., 1 vai. 
dieną. Įvyks Liet. Taut. Namo Par
ke. Pelnas
Keswick Rd. kelio, kuris mus labai 
kankina per eilę metų. Prašome da
lyvauti. — Kom. (183-184)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 11 

d. rugp., 10:30 vai. ryto, 29 Endi
cott St. salėje, prašau draugus da
lyvauti. — J. M. Lukas, sekr.

(183-184)

BINGHAMTON, N. Y.
Liet. Literatūros Drg. 20 kp. su 

sirinkimas įvyks rugp. 9 d., Liet. Sa 
Įėję, 7:30 v. v. Visi nariai esate kvie 
čiami dalyvauti. Pereito mėn. susi 
rinkimas neįvyko, narių mažai daly 
vavo, ypač pusė Komiteto narių ne 
dalyvavo. Būtų gerai, kad ateinan 
čiame susirinkime visi nariai daly 
vautų ir kad Komitetas išduotų ra 
portus. — A. Navalinskas, kp. pirm

skiriamas pataisymui

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS 
MERGAITĘ IR DVI 

MOTERIS

Chicago. — 17 metų am
žiaus studentas William 
Heirens prisipažino nužu
dęs šešių metų mergaitę 
Susanne Degnan ir dvi su
augusias moteris. Prisipa
žinimas išgautas, kada val
stijos prokuroras pasižadė
jo nereikalaut žmogžudžiui 
mirties bausmės.

ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS

ENGLISH - LITHUANIAN
SELF - INSTRUCTOR

Parašė
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Išleido Dienraštis Laisvė

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

i

252 Puslapių, Kaina $1.50.

0

ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS

English-Lithuanian Dictionary

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

339 Puslapių. Kaina $3.00

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 
ir mokestį.

LAISVES ADMINISTRACIJA
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn 6, N. Y.
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šeštas Puslapis
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Ketvirtadienis, rugpj. 8, 1946

Kas Bus Iš Taikos
Konferencijos

narius 
j Madi-

įvyks | siedi jos ir 
8-tą,. < .

kalbėtojų — unijų 
darbininkiškų, su

vartotoj ų organi ža
li- dalyvaus visi, 

kėlimui

Viso didžiojoM New Yorko- kitų žymių 
Brooklyno skale rengiamas ma- vadai, kitų 
sinis pirkikų mitingas 
jau šiandien, rugpjūčio
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Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Now Yorko^/z^feZiiiiot
Iš LDS 1-mos Kuopos 

Susirinkimo ir Veiklos
Liepos mėnesį kuopos regu- 

liaris susirinkimas neįvyko. Ta 
diena buvo 4-ta liepos, Ameri- 

• kos didelė patrijotinė diena at- 
žymėjimui mūsų šalies atsisky
rimo nuo Anglijos ir pasirašy
mo Nepriklausomybės Deklara
cijos.

Rugp jūčio 1 d. susi l inkimas 
įvyko Laisvės svetainėj. Narių 
susirinko skaitlingas būrys. 
Valdybos raportas priimtas. Iž
do globėjai pateikė raportą 
peržiūrėjimo knygų pirmo pus
mečio. Išlaidų per 6 mėnesius 
buvo $3,023.98. Įplaukų per 6 
mėnesius $3,015.21. Nedatek- 
liaus $8.77. Globėjais yra G. 
Kuraitis ir A. Balčiūnas.

Laišku skaitymas: Iš LDS 
raštinės paaiškina, kad suvažia
vę Į LDS 7-tą Seimą, Boston, 
Mass., kuopų atstovai taisė 
LDS įstatus-konstituciją. Nau
joje yra daug pagerinimų na-' 
riams. Taipgi delegatai, apsvar-| 
stę lėšų fondo stovį, pakėlė 5 
centus. O Į nepaprastos pagal
bos fondą, kur pirmiau mokėjo
me 20c kartą į metus, dabar 
mokėsime po 2 centus Į mėnesį. 
Viršininkams, kurie turi atva
žiuoti iš toliau, sugaišuoti die
nos darbą, buvo mokama po $6 
už dieną, o dabar bus mokama 
po $8.

LDS 1-mos kuopos susirinki
me kai kurie draugai ir drau
gės diskusavo, kad nereikėjo 
pakelti mokesties į lėšų fondą. 
Bet kitų draugų buvo įrodyta 
reikalingumas. Visi sutiko. Išsi
skirstė su geru ūpu, pasiryžę 
veikti dėl LDS gerovės.

Iš LDS 7-to Seimo raportavo 
delegatai V. Čepulis, Eva Miza- 
rienė, G. Kuraitis, G. Wareson 
ir K. Petrikienė. Visi delegatai 
užsiganėdinę seimui patalpomis, 
viskas buvo gerai suorganizuo
ta. Pagyrė seimo pr i rengimo 
komisiją. Tarimai ir visi veiks-' 
mai LDS 7-to Seimo delegatų, 
taipgi draugų įspūdžiai buvo 
aprašyti Laisvėje, Vilnyje ir 
LDS organe Tiesoje. Delegatai 
patarė nariams perskaityti, jei
gu dar nėra skaitę.

LDS 3-čio apskričio laiškutis 
nuo d. A. Matulio kviečia į nak
tinį pikniką, kuris įvyks šešta
dienį, rugpjūčio (Aug.) 31-mą, 
Liberty Parke, Lindene. At
siuntė 50 tikietų. Už parduotus 
tikietus pinigai palieka kuopos
ižde. Ant vietos parduota 10 ti- visame Brooklyne atliks parei- 
kietų. Pasiėmė parduoti V. Ya- 
nauskas, A. Velička, S. Sasna, 
V. Bunkus. Tikietų kaina 50c.

Kuopa ruošis prie metinio 
parengimo. Valdyba paims sve
tainę.

Nariiį stovis: Ligonių nėra. 
Eina prie susispendavimo 6. K. 
Petrikienė perstatė 1 naują na
rį. Kor. Juryis Kuraitis.

*

Senatorius Mead Kalbės 
Pirkikų Mas-Mitinge

Padėkite Lietuvai Prisikelti iš Vargo 
Sau Smagiu Būdu

Lietuvai Pagalbos Teikime 
Komiteto Brooklyno skyrius 
rengia pikniką, kurio likusiu 
pelnu pagelbėsime Lietuvos 
žmonėms, nukentėjusioms nuo 
fašistų atnešto karo.

Piknikas įvyks jau šį sekma
dienį, rugpjūčio (August) 11, 
Lithuanian Liberty Park, 340 
Mitchell Ave., Linden, N. J. 
Bus vienas iš puikiausių paren
gimų baigiantis šios vasaros se
zonui. Dalyvaudami bendrai 
brooklyniečiai ii- New Jersey 
artimųjų apylinkių lietuviai, 
smagiu sau pasilinksminimu, 
galime gražiai paremti Lietuvą.
Lietuva Kentė. Per šimtmečius.

Mes turime atsiminti ilgų me
tų Lietuvos kovas už lietuvišką 
spaudą. Lietuvoje spauda buvo 
uždaryta 1866 ir per arti 40 
metų laikotarpi lietuviai teturė
jo tiek spaudos, kiek su dideliu 
vargu pajėgė išleisti ir slaptai, 
kontrabandos keliu parsigaben
ti iš užsienio.

Lietuviai atgavo spaudą 1904 
metais. Bet caro valdžia labai 
persekiojo lietuvišką spaudą, 
ypatingai darbininkų spaudą. 
Nors kiek pažangesnis laikraš-

tis turėdavo ekstra redaktorius, 
kurių darbas būdavo ne laikraš
tį redaguoti, o kalėjime sėdėti. 
Bet Lietuvos liaudis nesitraukė 
iš kovos lauko.

Tik 1940 metais Lietuvos 
darbo žmonės įžengė į švieses
nį, laimingesnį gyvenimą prisi
dėjus prie didžios Tarybų Są
jungos. Bet toji laimė buvo la
bai trumpą laikotarpį. 1941 
metų birželio 22 dieną iš vaka
ru įsiveržė mirtini Lietuvos c- C 
darbo žmonių 
lu išnaikinti ant 
vių tautą. Per 
kruviname kare 
broliai ir sesutės 
ir vidujiniais priešais 
Raudonajai Armijai 
siems 
liaudis 
kovų.

Tai 
erškėčių takai, kuriuos jau bai
gia pergyventi. O mūsų, 
kiečių lietuvių 
kiais galimais 
jiems greičiau 
baigti, padėti 
karo sunaikintas įstaigas.

A. Mureika.
LPTK Brooklyno Sk. sek r.

mirtini
i priešai su tiks- 

visados lietu- 
keturis metus 
kovėsi mūsų 

su išlaukiniais 
Dėka 

ir savie- 
Lietuvos 
ir iš šių

partizanams, 
išėjo laimėtoja

tokie Lietuvos istoriniai

ameri-
užduotis viso- 

būdais pagelbėti 
tuos vargus už- 

jiems a ts i steigti

Draugės, Mūsų Gerovė ir Mūsų Kliubo 
Garbė to Reikalauja

Aną vakarą sutikau
Wilson, Moterų Apšvietus Kliu
bo pirmininkę, skubinant kur 
nors. Persimetėm žodžiu. Sku
binanti ji į Laisvės redakciją 
pranešti, kad viso Brooklyno 
organizacijos ruošiasi visos sa
vaitės streikui.

—Mūsų žmonės turi apie tai 
žinoti, privalo streike dalyvauti. 
0 mūsų kliubietėms reikėtų da
lyvauti aktyviai. Mūsų gerovė ir 
mūsų kliubo garbė to reikalau
ja. Turime dalyvauti organi
zuotai. Drauge, dabar atėjo 
vyriausia mums proga ir mūsų 
išbandymas.

Sutikau su 
viskame. Kas 
ne dienraštis 
daugiausia 
Kas, kad 
veikliausia 
ganizacija

mūsų pirmininke 
gi daugiau, kad 
Laisvė pasieks 

lietuvių su žinia,
ne mūsų moterys, 
masinė lietuvių or-

Williamsburge ir

Ko Iš Mūsų Nori? v •

Pirkikų Streiko Komitetui 
reikia visokios talkos. Tačiau, 
vyriausia, reikės minios pikie
tų, kurie stovėtų prie krautu
vių per ištisą savaitę ir infor
muotų visuomenę apie streiką. 
Atsiminkime, kad masė brook-

RADIO PROGRAMA
Morris Childs, Daily Worker 

redaktorius, bus girdimas rug
pjūčio 8-tos vakarą nuo 7 iki 
7:45 iš WABF stoties, 
Relations Forume.

Mažo ryšio sugedimas tarp 
dviejų vagonų Grand Central 
stotyje praeito pirmadienio ry
tą suvėlavo šešiom dešimtim 
tūkstančių atvykstančių kelei-

Laborjvių išėjimą į stotį po 20 iki 40 
1 minučių.

Šeimininkes Lanko 
Bučerius

Visose miesto dalyse šeimi
ninkės lankosi pas bučerius 
prašyti, kad jie kooperuotų su 
pirkėjais jų streike prieš aukš
tas mėsos kainas 12-20 šio mė
nesio.

Kooperuoti jie galėtų visai 
uždarymu bučernių tomis die
nomis. Uždarų bučernių pirki- 
kams nebereikės pikietuoti, ga
lės daugiau pikietų pastatyti 
kitur. Jeigu pirkikams pavyks 
uždaryti bučernęs dešimčiai 
dienų, mėsos trustai turės pa
jukti pirkikų galią, paliauti 
kainas kėlus.

Antradienį atplaukė iš South
ampton į New Yorką laivas su 

karo nuotakom ir vaikais.558

Mire Žymus Ko 
munistas

Harry Lichtenstein, žymus 
komunistas, mirė rugpjūčio 5, 
nuo širdies atakos, kaip prane
ša angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker rugpjūčio 
7-tos laidoje. Palaidotas rugpj.

Mary i lyniečių darbininkų spaudos 
dar neskaito. O kita, komercinė 
spauda, juk vėlina, kad kainos 
daugiau kiltų ir jų bendrinin
kai milionieriai dar daugiau 
pelnytų.

Taigi, reikės pikietuoti, rei
kės dalinti lapelių.

Streiko komitetas prašo būti 
pikiete nors vieną dieną ar da
lį dienos per savaitę. Kas išga
li, padirbėkite daugiau. Bet 
jeigu kiekviena išgalinti vaikš
čioti, sveika, stipri moteris pa
aukos nors vieną dieną ir gaus 
savo draugę, tai mūsų kliubas 
būsime davusios bent šimtą pi
kietų.

Kad streiko komitetas žinotų, 
galėtų geriausia koordinuoti sa
vo spėkas, iš anksto svarbu ži
noti, kiek pikietų kurią dieną 
turės. Tad tuojau praneškite 
pirmininkei Wilson arba per 
kurią kitą centralinę draugę 
atsiųskite jai pranešimą, kurią 
dieną jūs pikietuosite. Pirmi
ninkė, atstovaudama mūsų kliu- 
bą Williamsburg Consumers 
Council susirinkimuose, pareiš
kė, kad mums, kaipo darbo 
žmonėms, yra svarbu laimėti 
žemesnes kainas. O laimėjimai, 
kaip jau žinome, neateina iš 
dausų, už juos reikia visiems 
nors biskeliu darbo prisidėti.

Vyrams taipgi yra ir bus 
darbų prisirengiant streikui ir 
laike streiko, jie taipgi prašomi 
talkon.

Brooklyne pirkikų streikas 
įvyks 12-tą šio mėnesio, baigsis 
20-ta. Kliubietė.

Lichtenstein ėjo daugybę vi
sokiausių partijos ir viso darbi
ninkų judėjimo jam uždedamų 
pareigų per visą laiką savo bu
vimo partijoje, kurioje jis buvo 
nariu nuo pat įsisteigimo.

Mirė eidamas pareigas New 
Yorko apskrities komunistų or
ganizacijos iždininko ir Work
ers Bookshop vedėjo.

New Yorko valstijos komu
nistų organizacijos pareiškime 
sakoma, jog “jis paaukojo visą 
savo energiją ir gabumus dar
bininkų klasės reikalams. Jis 
ėjo daug atsakomingų pareigų.”

Velionis paliko* žmoną ir sū
nų.

Mažytis Kūdikis Auga
Svėręs laike gimimo pusantro 

svaro, Mr. ir Mrs. Rudolph 
Glantz’ų sūnelis Jay parvežtas 
iš ligoninės namo į Bronx, 1414 
Walton Ave. Vaikas buvo gimęs 
šeštą nėštumo mėnesi. Tokių 
tik 1 iš tūkstančio gyvena, sako 
daktarai. Dabar, po 3 mėnesių, 
vaikas sveria virš 5 svarus, ga
lėsiąs augti.
lr

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steičiuB su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

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

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

Išskiriant trečiadieni
ir sekmadienj.

V-. /

Tel. SOuth 8-5569

NAUDAI DIENRAŠČIO

pusi.

9:30 vai. ryte 
salės. Iš parko

Claude Rains ir Vivien Leigh rolėse Caesar ir Cle- 
opatros. Vaizdas jų dviejų išsiskyrimo Cezariui užka
riavus Egiptą. Filmą paremta George Bernard Shaw’o 
veikalu. Pradės rodyti rugpjūčio 15-tą, Winter Gar
den,, Broadway ir 51st St., New Yorke.

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

Bušai išeis 
nuo Laisvės 
grįš 8-tą valandą vakare.

TUOJAU užsisakykite sau 
vietą buse. Kaina $3 į abi

GINNY SIMMS
dainininkė Warnerio spal
vuotoj muzikališkoj fil- 
moje ‘‘Night and Day,” 
rodomoj Hollywood Teat- 
tre, Broadway ir 51st St., 
New Yorke.

Laimėjo Veteranams 
Atostogas

Norintieji Važiuoti į 
Philadelphijos

ei jų veikėjai.
ketvirtadienį, tuojau po darbo Į kurie nori priešintis 
— 5 valandą—Madison Square1 kainų, infliacijai.
Parke, Madison Ave., ii’ 23rd1 Unijos ragina savo
St., New Yorke. | tiesiai iš šapų skubėti

Greta Mead, kalbės daugelis į son Square.

Paryžiuje susirinko atstovai 
nuo 21-nos šalies į Taikos Kon
ferenciją, kad užbaigus Antrą 
Pasaulinį Karą. Bet jau nuo 
pat pradžios konferencijoj pa
sireiškė didelių ginčų. Mr. Byr
nes kaltina Sovietų Sąjungos 
delegaciją, priešakyj su Moloto
vu, kad jis už tai kaltas. Molo
tovas sako, kad viskas gerai ei
tų, jeigu Mr. Byrnes laikytųsi 
tų nutarimų, kurie jau yra už-

slėnio ministerių padaryti.
Tūli reporteriai prašauja, 

kad konferencija pakriks ir ne
bus pasirašyta taika su buvu
siomis Hitlerio talkininkėmis. 
Šį klausimą ir kitus aiškins I). 
M. šolomskas Lietuvių Litera
tūros Draugijos 1 kuopos susi
rinkime, ketvirtadienį, rugpjū
čio 8 d., 8 vai. vakare. Kviečia
mi kaip nariai,,taip ir simpati- 
kai atsilankyti. Kp. Or/y.

and 
450, 
ato-

United Electrical, Radio 
Machine Workers Lokalas 
.CIO, laimėjo veteranams 
stogas su alga Sperry Gyro
scope šapoje, Brooklyne. Dėl to( 
vyriausia buvo ginčijamasi jau ( 
nuo galo praeitų metų. Atosto-J 
goms laiką rokuoja ne tik nuo j 
išdirbto po sugrįžimo iš karinės 
tarnybos, bet ir tarnybinį.

Einant tuo susitarimu, visi 
veteranai gaus ne mažiau dvie
jų savaičių atostogų su alga.

Parko Departmento šokėjų 
galutino kontesto dalyvių parin
kimai bus 23-čią Brooklyne ir 
27-tą Queens. Kontestantai už
sirašo ne vėliau 20-tos ir 24-tos. 
Visų miesto apskričių parinktų
jų kon testas Įvyks rugsėjo 5-tą, 
Central Parke.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-
esant ir

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway ir Stone Are. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas

306 UNION AVENUE 
Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS 
c

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare 

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINES - VYNAI - ALUS 
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

TUOJAU kreipkitės j 
Laisvės raštinę ir užsisa
kykite vietą buse.

Al

I,------------- 7----------------------------------------—

U Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

A,.

Degtinės, Vynai ir Alus
R II E 1 N G O L D

BEER & ALES

’Wjlp'k I . X ' w 

į. 32 Ten Eyck St.
f:\ U?4'?

BROOKLYN, N. Y.
o a Tel. EVergreen 4-8174

Peter Kapiskas
...... ......—........... ....................... .......—. J

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770
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F. W. Slialiiis
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbinga* laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

LZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVer^reen 4-9612

DAIMONTAI

Fountamnes Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 
valetai ir religijiniai 

dalykėliai

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdaf-a Vakarai*.

LAIKRODŽIAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

V’IJIv/#


