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Ketvirtasis Suvažiavimas 
Jaunimas.
Važiuojant Per Sieną.

Rašo R. MIZARA

Shanghai, Chinija. —Vi
durinės Chinijos diktato
rius, Chiang Kai-shekas, 
jau perima į savo rankas 
800 milionų dolerių vadina
mų “nekarinių” Amerikos 
.reikmenų. Tarp tų reikme
nų yra laivai, trokai, auto- 

' mobiliai, kelių pravedimo 
radi-
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Praeitą savaitgalį praleidau 
Toronte Ketvirtajame Kana
dos Lietuviu Suvažiavime.

Suvažiavimas buvo Įdomus 
ir konstruktyvus. Dalyvavo 
virš 60 atstovų, reprezentuo
jančių Montrealio, Toronto, 
Hamiltono, Windsoro, Winni- 
pego ir Sudburio organizuotus 
lietuvius.

Sekmadienio vakarą įvyko 
masinis mitingas su kalbomis 
ir koncertine programo dali
mi : dainavo torontiečių cho
rai, — mišrus, taipgi vyrų ir 
moterų.

Choristai ruošiasi vy i Dai
nų Festivalin ChicXgoje spa
lių mėn. pabaigoje.

Tenka pasakyti, kad toron- 
tiečiai turi gerų talentų, — be 
kiQco: dvi žymias solistes: 
Eleną Degutienę ir Stradze- 
vičiutę. Moterii choras šiuo 
metu buvo silpnesnis, nes ne 
visos dainininkės galėjo daly
vauti programoje: bet vyrų 
choras — didelis ir balsingas.

i

*

Prieš desetka metų Montre- 
aliuje Įvyko pirmas Kanados 
lietuvių suvažiavimas. Man te
ko dalyvauti aname ir šiame. 
Turiu pripažinti, jog kanadie
čiai per tąjį dešimtmetį pada
rė didelį progresą tiek politi
niu, tiek kultūriniu požvilgiais. 
Visa bėda tik tame, kad lie
tuvių Kanadoje dar vis mažai 
ir jie retėja ta prasme, kad 
tūli jų emigruoja į Jungtines 
Valstijas.

Bendrai, Kanados lietuviai 
apie desėtku metų jaunesni už 
J. V. lietuvius, tuo būdu jie 
gyvesni ir veiklesni. Tačiau, 
pasižvalgius masiniame jų mi
tinge, kur dalyvavo tarp 300- 

, 400 žmonių, matėsi žiluo j an
čių galvų, o kai kur jau ky
šojo net ir plikės.
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Jaunimo problemos pas juos 
tokios pačios, kaip ir pas mus: 
jis amerikončja.

Suvažiavime dalyvavo ke
liolika jaunų-vyrų, grįžusių iš 
karo: visi jie rimti ir griež
tai stovi už taikos pasaulyj 
palaikymą, pasisakydami: ge- 

- riau kovoti civiliniame gyve
nime už taikos palaikymą, ne
gu antru sykiu eiti į pragarą, 
kuriuo jie vadina karą.

Tai teisingas nusistatymas 
ir jis; be abejo, darbo žmonė
se visur susiras nuoširdaus pri
ėmimo. . !

» Kanadiečiai — draugiški, 
svetingi žmonės.

Tiek Toronte, tiek Montre- 
aliuje nemažai lietuvių darbo 
žmonių turi įsigyję nuosavus 
namus.

Algos Kanadoje mažesnės, 
kaip pas mus, bet ten gyveni
mo produktų kainos žemesnės.

Mėsa šiuo metu ten racijo- 
nuota, tačiau jos užtenka 
tiems, kurie gali pirktis.

, Įvažiuoti Kanadon ir iš jos

I

, grįžti dar Vis tebėra lengva:1tarP indus,i ir mahometonų 
jokių varžymų, jokių sutruk- Bombay didmiestyje nužu- 
dymų! ' I dyta gal jau iki 200 žmonių

Panašiai taip kadaise buvo ir sužeista kelis kartus dau- 
ir tarp Argentinos ir Urugua- giau iš abiejų pusių. United 
jaus (dabar nežinau, kaip ten Press sako, jog riaušės at- 
esama). , Įrodo vis geriau organizuo-

Jeigu tokis susisiekimas bū- tos. Anglų policija ir ka
tu tarp visų pasaulio valsty- riuomenė šaudo 

____ Suimta 
riaušininkų.

Mahometonai degina in- 
i dusų namus ir įstaigas, o 

Z^KanadMir'Ameri- indusai “ mahometonų.
kos sieną peržengti lengva 
vyriausiai dėl to, kad žmonių

bių, koks yra tarp Kanados ir Kitus. 
Amerikos, tai būtų didelė 
žmonėms laimė.

Bet taip bus veikiausia tik 
socialistinėje gadynėje.

vienus ir 
iki 1,000

New York. — Spėjama, 
gyvenimas daug maž supana- kad trokininkų streikas tę- 
šintas abiejuose kraštuose. J/sis apie savaitę.

Kanadiečių Liaudies Balsas 
gyvuoja gražiai. Draugai pa
sakoja, jog savaitraštis turįs 
ir atsargos.

žmonės duosniai savo* laik
raštį remia ir jį godžiai skai
to.

Kanadiečiai myli Laisvę ir

■ ■ ti i'fa ■■■■■■■■■■■■■■I

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Washington Remia 
MacArthuro Kalbą 
Prieš Sovietus

Washington.— Amerikos 
v a 1 s t y b ės departmentas 
oficialiai parėmė generolo 
MacArthuro k<lbą 
komunistus, reiškia 
prieš Sovietus.

MacArthuras savo kalboj 
praeitą sekmadienį Japoni
jos sostinėje Tokio įspėjo 
japonus, kad neklausytų 
“saujelės komunistų.” Jis 
pasakojo, kad jeigu komu
nistai paimtų Japonijos val
džią į savo rakans, tai gir
di, jie “sunaikintų laisvę ir 
sutremptų žmogaus verty
bę.” Čia jau MacArthuras, 
su minčia prieš Sovietus už
reiškė: ‘‘Strateginė Japoni
jos salų pozicija gali pada
ryt jas galinga taikos tvir
tove arba pavojinga karo 
papėde.”
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Chinijos Diktatorius 
Atmeta Paliaubas su 
Clūnų Komunistais
* Nanking. — Amerikiniai 
tarpininkai (neva) siūlė 
sustabdyt mūšius tarp Chi
nijos diktatoriaus Chiang 
^Kai-sheko tautininkų ir 
cninų komunistų, kol bus 
vedamos derybos tarp vie
nų ir kitų. Chiang Kai- 
shekas užreiškė, kad komu
nistai turi pirmą pasitraukt 
iš penkių svarbiųjų sričių. 
Jis griežtai atsisakė daryti 
pertaiką su . komunistais, 
iki jie apleis tas vietas.

Chinų komunistų vadas, 
gęn. Chou En-lai mėgino su
laikyt 800 milionų dolerių 
vertės karinių Amerikos 
reikmenų perve dimą 
Chiang Kai-shekui. Bet 
amerikonai atstovai greitai 
atidavė tuos reikmenis 
Chiangui.

Šimtai Žmonių Žuvę 
Per Mirtinas Riau
šes Indijoje

Bombay, Indija, rugs. 4. 
—Skaičiuojama, jog per ke
turias dienas skerdynių

ORAS. —švelni giedra.

Vilnį, tačiau Liaudies Balsą 
(visai teisingai) jie, skaito pil
nai saviškiu. Aš jiems sakiau, 
kad ir mes jų laikraštį myli
me ir nepraleidžiame nei vie
no numerio neperskaitę.
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Atmeta Atsakomybę
Už 5 Hošatitiis Amerikomis Lakūnus

Belgrad. — Jugoslavijos 
premjeras Tito atmetė at
sakomybę už tai, kad ju
goslavai rugpjūčio 19 d. 
nušovė Jungtinių Valstijų 
armijos lėktuvą, su kuriuo 
žuvo 5 amerikonų lakūnai. 
Tito, atsakydamas į Ameri
kos protestus bei reikalavi
mus, pabrėžia, jog šis lėk
tuvas, kaip ir rugpjūčio 9 
d. numuštas kitas ameri
kinis lėktuvas, sauvališkai 
skrido per Jugoslaviją gra
žiame ore ir nepaisė jugos
lavų "duotų ženklų nusileist 
žemyn.

Iš to suprantama, kad 
Jugoslavija nesutiks atly
ginti už nušautus ameriko
nus ir jų lėktuvus, kaip kad 
Reikalauja Jungtinės Vals
tijos.
Amerikonai Tyčia Briovęsi 

į Jugoslavijos Orą
Jugoslavijos nota, pasiųs

ta Amerikai rugpjūčio 30 
d., sako:

“Kariniai ir civiliai Ame
rikos lėktuvai kartotinai 
skraidė per Jugoslaviją net 
po rugpjūčio 19 d. įvykio. 
Pavyzdžiui:

“Rugpjūčio 23 dieną trys 
amerikiniai lėktuvai — du 
bombanešiąi ir vienas 
trans portinis lėktuvas — 
skrido per Jugoslavijos že
mę; rugpjūčio 24 d. aštuo- 
ni lėktuvai — trys bomba- 
nešiai, trys kariniai vijimo
si lėktuvai ir du transpor
tai; rugp. 25 d. trys lėktu
vai — du kovotojai ir vie
nas transportas; rugpjūčio 
26 d. devyni lėktuvai— sep
tini kovotojai, vienas tran
sportas ir vienas bombane- 
šis; rugp. 27 d. devyni lėk
tuvai, tame skaičiuje penki 
bombahešiai, du transpor
tai ir du lėktuvai kovotojai.

“Jugoslavijos valdžia at
randa, kad toliau negalima 
pakęsti tokių sužinių ir

SU LĖKTUVU ŽUVO 20 
ŽMONIŲ

Paryžius. — Nukrito di
delis keleivinis francūzų 
lėktuvas. .20 asmenų žuvo, 
o 6 kiti sužeisti.

New York. — CIO ma- 
rininkų unija pasižadėjo 
remt Darbo Federacijos 
marininkų unijos streiką.

Šičia sudribę lavonai indėnų, kurie žuvo per i
toje, Indijos didmiestyje. Ten mahometo nai-musulmanai skerdė indusus, o indusai 
mahometonus, {tariama, kad anglai sukurstę tas savitarpines skerdynes, kuriose nu
žudyta daugiau kaip 4,000 Indijos žmonių. Dabar gi siaučia naujos mirtinos riau
šės Bombay mieste, Indijoje.

Tito Sako. Amerikos Lėktuvai vėl 
“ Tiksliai. Brutališkai Laužė 

Jugoslavijos Nepriklausomybę”
AMERIKA ATSAKO, “TURBŪT, KITU, 0 NE AMERIKOS lėktuvai skraidė per jugoslavija;” reikalauja 

ATLYGINIMO UŽ ŽUVUSIUS LAKŪNUS
brutališkų į Jugoslavijos 
žemę įsibriovirąų, kuriuos 
daro karinia (Amerikos) 
lėktuvai; todėl' jugoslavų 
vyriausybė prašo Amerikos 
valdžią greitai ir būtinai 
padaryt reikiamus žings
nius, kad tatai nepasikarto
tų ateityje, nes tokie daly
kai taipgi kenkia geriem 
santykiam tarp Amerikos 
ir Jugoslavijos ir iššaukia 
nepageidaujamus įvykius.

“Taigi, nors tų (penkių) 
žmonių mirtis taip giliai ap- 

jokios atsakomybės, nes ji
nai, iš savo pusės, viską pa
darė, kad išvengtų tokių

Saugumo Taryba Svarstys 
Ukrainos Skundą prieš

Graikiją ir Angliją .
Lake Success, N. Y. — 

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba, pagaliaus, nutarė 
įtraukt į savo dienotvarkę 
Sovietinės Ukrainos skun
dą prieš Graikijos ir An
glijos valdžias. Ukraina 
sako, jog dabartinė Graiki-. 
jos valdžia ir jos bičiulė 
Anglija gręsia užkurt karą 
Balkanuose.

Už skundo svarstymą 
balsavo 7 Saugumo Tary
bos nariai, jų tarpe ir Jung
tinių Valstijų delegatas 
Herschel V. Johnson, ir tik 
Anglijos ir Holandijos at
stovai pasipriešino skundo 
priėmimui. Nuo balsavimo 
susilaikė Australijos ir 
Brazilijos delegatai.

Skundą prieš Graikiją - 
Angliją pradiniai įteikė So
vietų Ukrainos užsienio mi
nistras dr. Dmitrius Manu- 
ilskis. O Andrius Gromy
ko, Sovietų Sąjungos atsto-

neseniai įvykusias riaušes Kalkut- r Pranešama,London.
kad Anglijos karo ■ laivas 
grąžins karalių Jurgį II į 
Graikiją.

Čechoslovakijos užsieni
nis ministras Jan Masaryk 
reikalavo pripažint Jugos
lavijai Trieste uostamiestį 
ir aplinkine Venezia Giulia

'nuotikių; o - tai nuotikiai, 
kurie labai lengvai gali 
įvykti pasienyje, kur mūsų 
armija, kaip ir kiekvienos 
nepriklausomos šalies turi 
pareigą saugoti savo žemės 
neliečiamybę ir savo kraš
to nepriklausomybę.”
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 

NOTA
Washington. — Amerika 

oficialiai priėmė maršalo 
Tito apgailestavimą dėl 
amerikonu lakūnu nušovi- c- c-
mo'ir Tito įsakymą dau
giau nešaudyt skrendančių Sako, “Turbūt, 
per Jugoslaviją amerikinių 
lėktuvų. Jungtinės Valsti
jos taipgi pastebi jugosla-

kaipvas, plačiau išdėstė, 
Graikijos valdovai su anglų 
įsikišimu grūmoja suardyt 
taiką Balkanų kraštuose.

Gromyko nurodė, kad 
šiemet jau 34 sykius gink
luoti graikų būriai įsiveržė 
į Albaniją. Pats Graikijos 
premjeras Tsaldaris ir pro
fašistinė graikų spauda gy
rėsi, kad, jie nori atplėšt 
pietinę Albanijos dalį- ir 
prijungt ją Graikijai. Be 
to, jie viešai skelbė, kad 
esąs karo stovis tarp Grai
kijos ir Albanijos.

Gromyko, tarp kitko, pri
minė, kaip Anglijos kariuo
menė slopina demokrati
nius graikus. Sykiu jis pa
rodė, jog anglai okupantai 
neleido Graikijos žmonėms 
laisvai pasisakyti praeito 
sekmadienio balsavimuose, 
ar graikai nori respublikos 
ar karaliaus grąžinimo. 

vų pareikštą pagarbą žuvu
sioms amerikonams, tačiau 
ši šalis tikisi, kad Jugosla
vija ‘tinkamai atlygins’ nu
šautųjų lakūnų šeimom ir 
atsiteis Amerikai už nuos
tolius jos lėktuvams.

Sykiu Amerika per savo 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotoją Wm. L. Clay to
ną pareiškia, kad buvo už
drausta amerikonam laks- • mašinerija, kariniai 
tyti per jugoslavų žemę, ši' jai, kilnojamieji namukai, 
Jungtinių Valstijų nota iš.dideli kiekiai armijos mais- 
rugsėjo 3 d. užginčija, kad .to ir panašu^ dalykai. 
Amerikos lėktuvai tyčiai Jungtinės Valstijos ati- 
skraidė per Jugoslaviją, davė juos Chiang Kai-she- 
Amerikinė nota sako, pa-’kui už tariamus patarnavi- 
vyzdžiui, jog tarp rugpjū- i mus amerikonams ir už tū- 
čio 23 ir 29 d. skridę tik lų finansinių sąskaitų išly- 
keturi Amerikos bombane- ginimą. Bet chinų komu- 
šiai arti Jugoslavijos, bet nistai sako, tai yra tik mil- 
jie nekliudę pačios Jugosla- žiniška Amerikos • parama 
vijos. O Tito tvirtina, jog Chiang Kai-sheko

Jugoslaviją prieš komunistus, 
amerikiniai i

tuo tarpu per 
perskrido 36 
lėktuvai.

Kiti, o Ne 
Amerikos Lėktuvai”

Kurcjugoslavų vyriausy
bė nurodo šimtus ameriko
nų skridimų per Jugoslavi
ją, tai Amerika savo noto
je atsako keliais atskirais 
atvejais: “Turbūt, skrido 
kitų lėktuvai... turbūtj ki
tų,” o ne Amerikos.

Kartu Jungtinės Valsti
jos pripažįsta, kad ameri
kiniai lėktuvai galėjo “ne
tyčia, dėl blogo oro arba 
paklydimo” perskristi per 
Jugoslavijos kampą tomis 
dienomis, kada jugoslavai 
sako, jog Amerikos lėktu
vai būriais skrido per Ju
goslaviją.

Keliuose atskiruose savo 
notos paragrafuose Ameri
ka kartoja, kad galėjo įvyk
ti tokių netikslių skridimų 
per Jugoslaviją, bet, girdi, 
daug kartų mažiau, negu 
jugoslavai skelbia.

Syrija Atsisako nuo 
Derybų su Amerika 
Dėlei Žibalo

----------------- 9

Kairo, Egiptas. — Ame
rikonų korespondentai pra
neša iš Syrijos, kad to kraš
to valdžia atmeta bet ko
kias derybas su Jungtinė
mis Valstijomis dėlei žiba
lo versmių naudojimo t ir 
lėktuvų aikščių Syrijoj. Sy
rija, arabiška šalis, esanti 
pasipiktinus, kad Amerika 
pritarianti Palestinos žy
dams.

(Bet galimas daiktas, kac 
anglai pakišo koją ameri
konams kas liečia žibalą, 
dėl kurio Amerika varžosi 
su Anglija arabiškuose 
kraštuose.)
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Milžiniška Amerikos
Dovana Pervesta
Chiang Kai-shekui

\ o

karui

u

Graikų Monarchists 
Grūmoja Išžudyt 
Komunistus

m

Athena i. — Graikijos 
premjero pavaduotojas St. 
Gonatas pareiškė, jog ka
rališka (ir fašistinė) val
džia išleis įsakymus karo 
teismų sprendimais žudyti 
komunistus ir kitus kai
riuosius, jeigu jie vis dar 
priešinsis valdžiai. Taipgi 
policijai įsakyta juos nai
kinti.

(Bet monarchistų - fašis
tų žandarai jau seniai žu
do respublikiečius, demo
kratus, apšaukdami juos 
“komunistais ir banditais.”

Gonatas pasakojo, kad 
graikai, girdi, didžiule dau
guma balsu nusitarę grą
žint karalių Jurgį į sostą. 
(Tikrumoj anglų durtuvai 
jį grąžina.)
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TEBESTREIKUOJA N OR* 
WALK0 MOKYTOJAI
Norwalk, Conn. — Nors 

pradinės ir vidutinės mo
kyklos atsidarė, bet moki
niai į jas neina. Nes te- 
bestreikuoja 225 miesto mo
kytojai, reikalaudami dau
giau algos.
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Paryžius. — Steigiamasis 
Francijos seimas užgyrė 
busimąjį reguliarį seimą iš 
dviejų rūmų, tai yra, atsto
vų rūmo ir senato.

Chicago. — Naujausi 
skaitmenys rodo, kad La- \ -į 
bor Day švenčių nelaimėse 
žuvę 300 amerikiečių.

. . .
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Molotovas Sugrįžo į 
Taikos Konferenciją O

UžsieninisParyžius.
Sovietų ministras Viačesla 
vas Molotovas, po pasitari
mų su Stalinu Maskvoje, 
sugrįžo į taikos konferen
ciją. Jis tuojau sušaukė 
Keturių Didžiųjų užsieni
nių ministrų pokalbį. Jie 
tarsis, kaWlšspręst klausi
mus, kuįKis suklimpo ben
droji 21-nos šalies konfe
rencija.
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Po Rinkimų Saksonijoj ■
Saksonijoj, Sovietų okupuotoj Vokietijos daly, ,įvy-^ 

ko pirmieji balsavimai po nuvertimo hitlerizmo. Kan
didatus statė Apvienyta Socialistinė Partija, kurią su
daro komunistai ir socialistai; Liberalų-Demokratų Par
tija, Krikščionių Demokratų Partija ir kitos.

Balsuoti galinčių toj provincijoj gyvena apie 3,500,- 
000. Užsiregistravusiųjų balsavimams buvo 3,155,377 
piliečiai. Apvienyta Socialistų Partija gavo 1,534,160 
balsų iš 2,282 balsavimo distriktų, dar apie 150 distriktų 
balsai nesuskaityta. Liberalų-Demok. Partija gavo 
630,138 ir Krikš. Demokratų Partija—€21,383 balsus, gi 
Farmerių Sąjunga—26,226; Moterų Komitetas—23,344 
ir kitos partijos apie 7,000 balsų.

Taigi, komunistų ir socialistų vienybės partija pati 
viena gavo daugiau balsų, kaip visos kitos partijos su
dėtos į daiktą. Po liberalų ir krikščionių vardu veikė 
daug hitlerininkų, su jais išvien dirbo reakciniai socia
listai ir Vatikano popiežiaus pasekėjai. Bet visi jie pra
laimėjo.* Ir tai įvyko Saksonijoj, kuri vos virš metai lai
ko, kaip išlaisvinta iš nacių vergijos.

Aišku, kad ten yra dar didelės hitlerininkų jėgos, 
#kad dar daug žmonių vis gyvena antikomunistinėj atmos

feroj, dar vis nepilnai jiems išgaravo hitlerininkų anti
komunistiniai bauginimai. Bet suteikimas valstiečiams 
žemės, pavyzdingas tvarkymas industrijos, mokėjimas 
Raudonosios Armijos komandos tvarkyti reikalus išlais
vina daug vokiečių darbo žmonių iš tos hitlerinės proti
nės vergijos ir juos įtraukia į darbą jų pačių'gerovei.

Žinoma, šie balsavimai Amerikos kapitalistams ne
patiko. Jų spauda į padanges kelia Graikijoj referen
dumo pasekmes, ji įdūkusiai rašo apie Saksonijos bal
savimus. , ;

Po Saksonijos seks Brandenburgo, Magdeburgo ir 
kitose Sovietų okupuotose Vokietijos dalyse balsavimai.

Karalius ir Graikijos Liaudis
Graikijos karalius Jurgis ir vėl grįžta ant sosto. 

Turčių spauda džiaugiasi ir šaukia, būk tai tokia Grai
kijos liaudies valia, būk liaudis 70 nuoš. didžiuma pa
sisakė už monarchiją. Kada Anglijos imperialistų-mo: 
narchistų spauda krykštauja, tai nėra dyvų. Ten vieš
patauja monarchija ir aišku, kad monarchistai nori, kad 
juo daugiau pasiliktų monarchų ir kitur. Bet kada tai 
daro Amerikos “demokratinė” spauda, respublikos, tai 
jau galima aiškiai matyti, kaip pas mūsų valdonus ir 
žtirčius nebeliko savosios užsienio politikos.

D Nedėlioj Graikijoj įvyko neva balsavimai, bet jie 
buvo pravesti baisiausio teroro sąlygose >prieš tos ša
lies demokratiją. Graikijos fašistai, globoj angliško blo
ko tankų, kanuolių ir lėktuvų ugnimi triuškino “komu
nistus” ir “kairiuosius.” Graikijoj ėjo naminis karas. 
Kasdien šimtai žmonių buvo užmušta, dar daugiau su
žeista, o dešimtys tūkstančių suvaryta į koncentracijos 
lagerius ir kalėjimus.

’ ) Graikijoj yra virš 60,000 Anglijos armijos, jos -prie
plaukose stovi britų karo laivai. Graikijos fašistai gink
luoti Anglijos ir Amerikos ginklais.

Prieš pat rinkimus į' Graikijos prieplaukas atplau
kė Jungtinių Valstijų karo laivų eskadra, priešakyj su 
didžiausiu mūsų lėktuvnešiu “F. D. Roosevelt.” Rinkimų 
dienoj virš Athenų, Graikijos sostinės, skraidė virš 100 
Amerikos* karo lėktuvų sudarydami raides “U. .S.” Visa 
tai buvo daroma padrąsinimui viešpataujančios klikos.

Aišku, prie šių sąlygų referendumas buvo niekas 
kitas, kaip iš balsavimų pasityčiojimas. Anglijos impe
rialistai Graikiją pavertė savo kolonija. Jie ir jų poli
tikos palaikytojai grąžina karalių ant sosto. Reakcija 
džiaugiasi, bet tas džiaugsmas yra perankstyvas. Grai
kijos liaudis parodė, kad ji moka kovoti prieš svetimus 
ir savus pavergėjus. Ji drąsiai kovojo prieš Hitlerio ir 
Mussolinio govėdas. Ji mokės kovoti prieš anglų vieš
patavimą ir jų importuotą karalių.

| ‘ itfr. Green Skelbia Karą Sovietams
Mr. William Green, Amerikos Darbo Federacijos 

< prezidentas, kalbėjo Tulsa, Okla., kur jis prisidėjo prie 
tų karo isterikų, kurie reikalauja karo prieš Sovietų Są-

■ jungą. i *■’>.
Mr. Green šaukė, kaip Antro pasaulinio karo išva

karėse šaukė Lindbergas, būk Sovietų Sąjunga “yra silp
na”, kad jai “nereikia daryti jokių nusileidimų,” kad ji 
“bijo atominės bombos” ir tt.

Išniekinęs Tarybų Sąjungą, jis niekino CIO unijas, 
kad jos yra “raudonos” ir kitokios. Ši jo kalba dar kartą 
parodė, kad tas žmogus yra ne savo vietoj, kad jis ne
atstovauja ADF eilinių narių valios, kad jis nenori gero 
Amerikos žmonėms, bet tik rūpinasi kapitalistų tvarkos 
išlaikymu.

Dienos Klausimais
Vėl Kelia Mėsos Kainas
Naujoji OPA, kuri jau 

ant daugelio pragyvenimo 
reikmenų pakėlė kainas, 
nutarė pakelti po 5į cento 
ant svaro jautienos ir po 
pustrečio ant kiaulienos.

Žinoma, tatai daro aiš
kindami, kad tiek bus pa
kelta tik virš tos kainos, 
kuri buvo birželio 30 dieną, 
tai yra, kada likosi pas
maugta senoji OPA.

Turčių spauda šį mėsos 
kainų pakėlimą bando per
statyti, būk tai yra “kainų 
.numušimas.” Visi' žinome, 
kad kada likosi1 pasmaugta 
senoji OPA, tai ant mėsos 
ir kitų reikmenų kainos 
veik dubeltavai pakilo.

Naujosios OPA ponai, 
kurie tik kelia kainas ant 
pragyvenimo reikmenų, ne
pasako, kokių priemonių jie 
imsis, kad tas kainas sure
guliavus, kad atstumus jas 
atgal, kokiomis jos buvo 
prie senosios OPA. Kiek 
praktika parodė, tai naujo
ji OPA tik legalizuoja pel- 
nagrobystę. Tą mato visi 
ir todėl darbo unijos ruo
šiasi prie naujos bangos 
streikų, jeigu tas kainų kė
limas nebus suvaldytas.

Chiang Kai-shekas Gavo 
Amerikos Ginklų $500,000,- 

000 Vertes
Mūsų šalies Karo sekre

toriaus pavaduotojas Mr. 
Howard C. Patterson lan
kėsi Chinijoj ir susitarė 
pervesti generolui Chiang 
Kai-shekui vėl už $500,000,- 
600 įvairių Amerikos armi
jos, oriai vyno ir laivyno 
karo reikmenų.

Prieš tai Chinijos Komu
nistų Partija;, Liaudies Ar
mijos vadai ir Demokratinė 
Lyga iškėlė protestą, Snes 
tai yrS, atvira intervencija 
į naminį karą ir pagalba 
reakcijai.

Mr. H. C. Patterson, Ka
ro Reikmenų Likvidavimo 
Komisijos vedėjas Mr. Tho
mas B. McCabe ir Bvrnes 
pagelbininkas Mr. Dean 
Acheson sako, kad tai nėra 
“karinės medžiagos,” bet 
tik taip civilių naudojimui 
reikmenys.

Stebėtina ar ne? Visi ži
nome, kadx tos medžiagos 
buvo pagamintos karo lai
ku, kada civiliams reikme
nų gaminimas buvo apri
botas. Kita, tos visos me
džiagos nugabentos tūks
tančius mylių nuo Ameri
kos, sukrautos ant Okinava 
ir kitų salų į karo reikme
nų bazes. Jos ten buvo nu
gabentos mūsų karo laimė
jimui prieš Japoniją, o da
bar, štai, staiga, jos pavir-

td jau “nekarinėmis me
džiagomis.” Ar tie ponai 
negalėtų piliečiams paaiš
kinti: Kodėl tos medžiagos 
buvo gaminamos, kaipo ka
rinės, kodėl jos turėjo tar
nauti mūsų armijai ir orląi- 
vynui sumušimui Japonijos, 
kaipo karinės medžiagos, o 
jos dabar staiga pavirto tik 
“civilio naudojimo medžia
gomis” ?

Ar neprimena šis’pasitei
sinimas tos istorijos, kada 
čigonas pen'ktadienį valgy
damas paršiuką. apkrikšijo 
jį lydeka?

Prez. Trumano pasiūlymas 
išleisti darbininkus pavergian
ti įstatą 
testuoti, 
masiniai 
baugino kongresą.

Paremi mui angliškojo darbininkų atsisakymo^ už juos 
bloko, padrąsinimui Turki- ; balsuoti lapkričio mėnesį, jie 
jos fašistų ir Graikijoj mo- ' atmetė prezidento pasiūlymą, 
narchistų į Europos van
denyną nuplaukė mūsų ka
ro laivyno eskadra prieša
ky su didžiausiu lėktuvų 
vežiku “Franklin D. Roose- 
veltu.”

Tas Amerikos karo laivy
nas lankėsi fašistinei Por- , 
tugalijoj, pribuvo'į Graiki- j ?ln?. 
ją, iš ten plauks į Darda-' 
nellų sąsiaurį,

Aišku, kad tai nėra pa
prastas kokis vizitas, kaip' 
ir Mr. Trumano “žuvavi- 
mas” nėra tik'tam, kad pa
gauti žuvų. Šis mūsų karo 
laivyno vizitas į Vidurže
mio Jūrą yra tokis pat gin
klų pajėgos ir politinio so
lidarumo demonstravimas, 
kaip kad buyb pirmesnis 
vizitas šarvuočio ‘Missouri.’

Aišku, kad tokis Ameri- 
kos ir Anglijos karo laivų 
d ę ip onstravuną^ , Vįdurže-J 
mio Jūroj, aplankymas Por
tugalijos, Graikijos ar Tur
kijos prieplaukų negalėjo 
praeiti nepastebėtas Tary
bų Sąjungos spaudoj, radi
jo komentatorių, taip pat 
ir kitų demokratinių šalių

Admirolas Halsey 
Mandravoja

Paryžiuje eina Taikos 
K o n f e r encijos posėdžiai. 
Ten ginčų yra daug.

sužadino unijas pro- 
Bendri CIO ir AFL 
mitingai, pikietai pa- 

Bijodami

Laisvės Vajuje

Tas labai nepatiko admi-. 
rolui William F. Halsey, 
kuris spaudos koresponden
tams piktai pareiškė: “Its 
'nobody’s bussines where U. 
S. warships will go—we’ll 
go where we damn please.”

Mums atrodo,' kad tokis 
a d m irolo mandravojimas 
yra panašus į tą Japonijos 
imperialistų mandravojimą, 
kada jie niekino mūsų šalį 
ir ketino taikos sąlygas pa
diktuoti Baltajame i Name. 
Vietoj to, jię atsidūrė kal
tinamųjų suole.

• Imperialistinis pasipūti
mas, kitų tautų paneigimas 
visada baigdavosi pačių pa
sipūtėlių pralaimėjimais.

■>

AFL prezidentas William Green

Daugiau punktų vajinin- 
Nuo parengimų už- 

nuo aukų ir nuo 
parduotų Šerų bus duodami 
punktai.

Šiemet Laisvės vajus, ga
vimui naujų skaitytojų, bus 
vedamas naujais metodais. 
Bus kartu sukeliamas aps
kritiems metams dienraščio 
gyvavimui fondas.

Laisvės išleidimas per apv 
skritus metus lėšuoja $65,- 
000. Pusę tos sumos, $32,- 
500 norime sukelti laike va
jaus.

Vajus bus vyriausia gau
ti naujų skaitytojų. Tąčiau, 
kartu jisai bus vajus rinki
mui dienraščiui aukų, ruo
šimui pramogų ir prikalbi- 
nimui naujų šėrininkų Lais
vės bendrovei.

Laike vajaus norime su
kelti $20,000 už naujas ir 
atnaujIntas prenumeratas; 
$10,000 parengimais ir au
komis; $2,500 Laisvės ben
drovės serų pardavimų.

Už naujas prenumeratas 
vajininkams punktai bus 
skiriami vienas nuo 5c. Už 
atnaujintas prenumeratas 
vienas nuo 25c; už parduo
tus Šerus vienas nuo 50c., 
už aukas ir nuo uždarbių 
pramogomis, vienas nuo 
50c.

Pavyzdžiui, maža koloni
ja nusitaria sukelti Šerais 
$100 ir išpildo. Gauna 200 
punktų. Parengimais ir au
komis nusitaria ir sukelia 
$300. Gauną 600 punktų. Už 
prenumeratas ta pati siste
ma, kaip buvo' pernai. Gi 
nuo Šerų, pramogų ir aukų 
punktai yra naujas daly
kas. Tas suteiks progos ir 
mažesniems kolonijoms 
aukščiau pakilti punktais.

Prašome kiekvienos kolo
nijos, didelės ar mažos, sto
ti į vajų. 'Prašome prisi
rengti iš anksto ir su pir
ma diena spalių stoti į dar
bą.

Šiemet vajus bus 3 mėne
sių, nuę spalių 1 d.z iki sau
sio 1 
duoti .progos suruošimui 
pramogų. Kitais-metais va
jai būdavo skelbiami trum
pesniam laikui. Bet į pabai
gą vajininkai prašydavo 
prailginti, šiemet duodame 
daugiau laiko iš karto, kad 
nereikėtų daryti prailgini- 
'mų vajaus laiko. “

Kviečiame, į vajų . visus 
senus vąjininkus, laukiame 
pamatyti naujų vajininkų 
ir kviečiame visus Laisvės 
skaitytojus gauti nors po 
vieną naują skaitytoją šia
me vajuje. P. Buknys.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

MILITARY MEN, out of pro- 
1’1 portion to peace-time needs, 
are taking over leading posts 
of our government. This dan
gerous trend has been noted 
by two former members of 
the administration.

Harold L. • Ickes, who re
signed from his post of Sec
retary of Interior after the 
Pauley oil incident, puts the 
blame for the trend squarely 
upon the shoulders 7>f Presid
ent Truman.

In his column in the New 
York Post. August 30, Ickes 
points out that an “exclusive 
aristocracy of ten top war
time Army, Navy v and Air 
leaders” hold important posts 
in our civilian government.

Stating that “President 
Truman has set one of the 
worst possible precedents” by 
permitting a military junta to 
take over regins of govern- 
^rnent, Mr. Ickes declares:

“The government of this 
country was intended by the 
founding fathers to be oper
ated by civilians, not-by pro
fessional soldiers. It should be 
kept so.

—o—
Donald N. Nelson, former 

chairman of the War Produc
tion Board, shares the views 
of the former Secretary of In
terior. He makes these views 
known in his book “Arsenal 
of Democracy” to be pub
lished Thursday.

“The

portant 
branches of our Government, 
and the question of military 
control will confront us not 
only in war but in peace.”

“The lesson taught by these 
recent years of war is clear: 
our whole economic and social 
system will be in peril if it 
is controlled by the military 
men.”

War 
.warns, 
one of 
and

Department” 
‘"henceforth 

the most im- 
influential

—o—
There you have the opin

spalių 1 d.' iki sau- 
. 1947, nes norime

ions of two persons once pro
minent in our government. 
The opinions carry much 
weight coming as they do 
from two men who held re
sponsible posts in our govern
ment. Probably if they were 
expressed by persons with 
backgrounds different from 
Mr. Nelson and Mr. Ickes they 
could be regarded as views of 
alarmists.

—o---
Inch by inch, and step by 

step military men are taking 
control of the government. Re
cognition of the fact immedi
ately raises the question : “Are 
we heading for military dic
tatorship ?”

Hatch,

evaluate re-

rocket
catas-

Wash-
ob-

—o—
Senator Carl

Chairman of the Presidential 
Commission to
Sults of the Bikini bomb test, 
has said that the tests have 
shown that present armies 
and navies are outmoded and 
that war itself is a thing of 
the past. When the Senator 
said that war is a thing of 
the past he wasn’t, far from 
wrong. The next conflict, with 
its atom-bombs and 
bombs, would be a 
trophe.

— o—
The New York Times 

ington correspondent
serves: “The most striking 
fact in the capital today is 
that war-talk is increasing 
while America’s ability to 
wage war is decreasing. And 
the corollary of this fact is 
that a war psychology is de
veloping...” .................. .

It would appear to us that 
“a war psychology” overshad
ows America’s ability or in
ability to wage war. “A war 
psychology” is usually father 
to the deed. Decreasing our 
ability to' Wage war will not 
of itself avert war. Something 
is necessary to disperse the 
“war psychology” which is 
a problem for our statesmen, 
and not for your scribe.

Skaitytojų Balsai
Dėl “Vaivorykštės”

Laisviečiai klausė skai
tytojų apie “Vaivorykštę”. 
Tai begaliniai įdomi ir daug 
pasakanti karo tragedijų 
apysaka. Rašytoja gyvai 
perstato civilių žmonių gy
venimą. Aš per praeitą ka
rą, 1914 m., gyvenau Lie
tuvoje. Buvo daug tokių lie
tuvių, kad pavojingesni dar į į talką ir pati pirmutinė pi- 
ir už vokiečius, ypatingai 
seniūnai. Bet tada žmonės, 
lietuviai, dar nebuvo tiek 
pribrendę, kad kur pasitai
kius nulinčiuotų tokį niek
šą. Gal tada ir kiti ėdikai 
bijotų. Bet tada nuskriaus
tieji nešė tuos skausmus ir 
pataikavo skriaudėjam, net 
ir dovanas duodavo, kad 
daugiau nebeskųstų vokie
čiam.

Bet po karo, kai vokie
čiai pasitraukė iš Lietuvos, 
tų niekšų gyvenimas buvo 
nepavydėtinas. Daugelis jų 
susilaukė tai, ką jie buvo 
užsitarnavę. Vieni “dingo 
be žinios”, kitus rado prie 
savo namų viduriais išsmai- 
gytais. Todėl, be abejo, 
kad ir per šį karą, vokie
čiam traukiantis iš Lietu
vos, daug tokių niekšų ir 
lietuvių kaimiečių bei mies
čionių pasitraukė iš Lietu
vos, o amerikiečiams, be jo
kio patyrimo žiūrint, atro
do, kad ne vien valdininkai 
smetonlaižiai su pilnom ki
šenėm pinigų bėgo, bet bė- 
go ir kaimiečiai darbinin
kai.

“Vaivorykštę” skaitant, 
atrodo, kad Rusijos žmonės 
daugiau patyrimo turi su

niekšais; jie taikė tada su 
jais apsidirbti, kada niek
šai daugiausia pavojingi.

Lenkų tautai didelis pa
sididžiavimas ir garbė tu
rint tokią gabią rašytoją, 
kaip Vanda Vasilevska. 
Jei Vaivorykštė būtų pers«- 
pausdinta į knygą, aš labai 
norėčiau ir kitų prašyčiau

nigus už knygą nusiųsčiau.
M. M.

Sioux City, Iowa.
(“Vaivorykštė” yra iš

leista Lietuvoje. Gal būt 
neužilgo ją bus galima gau
ti, todėl mes jos knygoje 
neleisime. — Laisvės Red.)

UŽSIMUŠĖ DU AUTO.
LENKTYNIUOTOJAI

Atlanta, Georgia. — Au
tomobilių lenktynėse Dar- 

i bo Dienoje užsimušė du 
i garsūs automobilistai, Ge
orge Robson, 32 metų, ir 
Geo. Barringer, 42, kuomet 
sudužo t jųdviejų mašinos. 
Abudu pirmiau buvo laimė
ję stambias dovanas už 
greitumą.

Washington. — Valdžia 
pranašauja, kad 1947 m. vi
si amerikiečiai sykiu gau
sią 165 bilionus dolerių 
įplaukų.

Paryžius. — Keturi di
dieji* talkininką i nutarė pa
likt Italijai ne daugiau kaip 
297,500 kareivių, jūreivių ir 
karinių lakūnų.
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Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)• fa

lė”, jau spėta kiek prirūky
ti... Gal ketvertas entuzias
tų kortininkų, apsėdę sta
liuką, paraudonavusiom a- 
kim tiriamai glamonėjo 
kortas. Skubotai perėję per 
tą “užeigėlę”, įžengėm val- 
mojo priemenėn.

O ten jau esama pilna 
žmonių! Kiti jau ir baigė 
pusryčiauti. Šeimininkas, 
pilno apvalaus veido ir 
apvalaus pilvo žmogynas, 
galvos linktelėjimu parodė 
mum sėstis. Tuoj priskubė- 
jęs padavėjas juodukas 
svetingai įteikė meniu kor
tas ir skubiai sudorojo iš
valgytas lėkštes. Išsirinkom 
paprastus čia tautiškus 
pusryčius: pora keptų su 
kumpio riekele kiaušinių, 
trejetas grikinių blynų su 
siropu, riekelė apspragin- 
tos baltos duonos ir kavos 
ąsotėlis. Prisišveitėm pusė
tinai. O da buvau užmiršęs 
— išvalgėm pirma to po 
pusę citraus, ir, užsimokė
ję po rublinę (žinoma, dar 
ir palikę kiek padavėjui,. po 
lėkštele, už “fatygą”), vėl 
atgal nukripavom per va
gonų virtinę į savąjį nutu
pėtą vagoną. Radom lovas* 
jau sudorotas, sulanksty
tas. Tai, atsisėdę, pat pir
ma pradėjom stebėt skren
dančius pro šalį vietovaiz
džius. Ir jau, žinote, vaiz
dai pradėjo po truputį kei
stis, neigiamojon pusėn... 
Mat, vis artyn jau ėjo pie
tų bei vasarių kraštai. O 
tie kraštai vis labiau atsili
kę nuo rytų ir šiaurių.

Namukai, farmelės skur
džiau atrodo. Kitos lūšnelės 
ir visai nublukę. Pievos 
kažkokios necivilizuotos, 
laukinės.;, lyg kokie rais
tai, apaugę šiurkščia aukš
ta žole, brūzgynais. Pora 
neilgų stabtelėjimų, ir apie 
pusdienį porteris pradėjo 
nešiot ir kraut čemodanus 
vagono gale. Vadinas, jau 
nebetoli ir Sen Lujus. Artė
jančio didelio miesto požy
miai vis labyn ėjo aikštėn. 
Stambesni pastatai, fabri
kėliai, išnašesnės sodybos, 
didžiulės, kaip siena, garsi
nimų lentos, su to ar kito 
viešbučio vardu ir adresu...

(Tąsa)
Skaitai žmogus, visas ap- 

/šalęs, net pasidygėdamas...' 
Ot tai jums būtų puiku pa
sigręžė tokia gigantiška 
drama ant teatr. pastolio! 
Ot kad taip mūsiškiai liau
dies teatrai, bent didmies
čiuose, sugebėtų ką nors 
panašaus suvaidinti! Gal 
tai tik tolimas vargiai ap
čiuopiamas idealas... Bet 
nesakyčiau, kad visai jau 
taip ir negalimas pasiekti. 
Skurdu darosi ant širdies, 
kai žmogus pamąstai apie 
mūsiškį teatrinį lygį. _Ne 
tai kad nebūtų gerų vaidi
lų, su tyrais norais, su ga
bumais, net ir talentais. 
Tokių yra. Yra ir 
sugabių rėžis ierių. 
Yra ir veikalų, gerų dramų, 
neblogų komedijų. Bet dar 
daugiau yra netikusių, nu
blukusių kratinių, kad, 
žiūrint, tau net koktu daro
si, kad mes publiką drįstam 
maitinti tokiuo tuščiu jova
lu, “kultūrinam” ją, “ug- 
dom” politinę ir grožinę jos

• sąmonę... Argi jau mes taip 
ir nebepajėgiam aukštėliau 
meniškai pasišokėti?... Per- 
statyt kokią nejuokingą, 
atsiprašant, komedijapalai- 
kę, eikvot jai tiek jaunų 
jėgų, energijos ir laiko... ir 
paskui tik vargint publi
ką... Publikai negardžiai at
sirūgsta šitokie teatriniai 
perlai, — ji atbunka, pamo
ja ranka ir nebekaip tenori 
lankytis į tokias gastroles... 
Ne, brangieji, jei jau vai
dint, tai vaidint ką vertin
gą, meniškai gražaus, idė
jiškai pakilaus...

publikos nedaug tesimatė: 
vis daugiausia kur išsiva
dėja. Tarpe sėslesniųjų bu
vo dvi pasipūtusios pane
šiotos damos, padribusiais 
paakiais ir pagurkliais, tir
štai išsipudravusios, išsiru- 
žavusios, išsikvapinusios. 
Sėdėjo kitam tako šone ir 
nuobodžiai vedžiojo apuo- 
kiškas akis tai po vagoną 
tai pro langus po orą. Ne 
mūsų tai lauko uogos, 
mirktelėjau saviškei. Čia, 
bra, mėlynojo kraujo po- 
vos... Prie jų, brolyti, be 
šilkinių pirštinių oniai 
gripšt!... Tai mudu su sa
viške irgi ištolo... nei žode
lio su jom nepraši tarėm iki 
pat Sent Lujaus, kurį pa
siekėm ant rytojaus, sek
madieny, apie 11 vai. ryto.

Tolėliau sėdinėjo keletas 
pagyvenusių vyriškių, po
ra moterukių su krykštau
jančiais vaikiūkščiais. Pra
eidami pro šalį, mudu ma
žiukams parodydavom savo 
prielankumo: tai akim žais
mingai mirktelėdavom, gal
vą kryptelėdavom, tai už 
smakriuko g r i p š t e lėda- 
vom.....Ir vis su teigiamais
atoveiksmiais: vaikiukai 
pasitikimai spoksodavo, ki
tas net rankytę ištiesdavo, 
o močiutės patenkintai nuo
laidžiai šypsojosi. Vienas 
riestesnis treigys arkliu
kas net tiek įsidrąsino, kad 
net iš ano galo vagono at- 
keverzodavo pas mudu... 
Mūsų sėdynė buvo tuoj ant
roji nuo vyriškojo galo, nuo 
porterio indaujos, nuo ledų 
vandens atsigerti.

Tą pirmąjį vakarą mudu 
nėjom nei vakarieniaut į 
tam tyčia valgyklą. Turė
jom įsidėję sausainių, po po
rą virtų kiaušinių, razinkų, 
net ir salotos lapų. Tai 
sau nuošaliai, kai anos šau-

Ne ką darysi. * Tai .eime 
spalvuotų su vaizdeliais at
virukų pasirinkt. Pasirin
kom po gerą tuziną ir marš 
į paštą: čia pat paskersai 
gatvę. Pašte stati sau gra
žiai, palengvėlia prirašėm 
po keletą kortelių, gavom 
ženklelių ir čia pat klionkt 
dėžėn.

Tai vieną darbą atlikom. 
Išėję, dairomies: pranašūs 
pastatai ,viešbučiai, parkas, 
purzluojantis fontanas, pa
minklai, busai... Pasiėjėję 
kiek matom: stovi geltonas 
didelis autobusas. Keletas 
žmonių bū riuojasi apie 
aukštą jauną vyruką su 
geltonu kaškietų... A... 
tai čia, bra, viętovaizdinis 
busas — “sightseeing bus.” 
Dabar tik dar pirma valan- 

1 da. Eime, sėdam vidun. 
Užsimokėjom, rodos, po 
$2.85. Mūsų žvalus kon
duktorius sukvietė visus 
sėstis ir per garsiakalbiu- 
ką pradėjo kalbėt, aiškint. 
Gabus ir inteligentiškas vy
ras! Žino visas miesto įdo
mybes ir moka gražiai jas 
išrodinėt. Sakė, visa eks
kursija užtruks virš 3 vai.

(Bus daugiau)

San Francisco, Cal
Prisiuntėme į LPTK. Centrą. 

Brooklyne $285 Vilniaus 
Instituto Reikalui

$85 liko pelno nuo pietų, 
kurie buvo surengti pagerbi
mui dr. J. J. Kaškiaučiaus ir 
jo žmonos (suruošė San Fran
cisco ir Oaklando kuopos), 
taipgi $200 surinkta ant blan- 
kos per V. Sutkienę. Aukavo 
sekami:

A.

A.
Ve

“fe5

Et... bet važiuojam to
liau. Gal kitam ir nejauku 
pasidarys nuo tokių šaluti
nių kelioniškų ekskursijų... 
Tai vely grįžkim atgal į 
vieškelį, į gelžkelį. Vagone i niosios poniutės iškripavo į 
nieko sau, pakenčiama. Vis
gi tai šiokis . tokis įvairu
mas, o įvairumas gerai vei
kia žmogų, — jeigu ir ne 
čia pat ant vietos, tai kada 
truputį paskiau. Juk dau
giausia tuo ir naudingos, 
kad ir tos pačios atostogos. 
Ne tiek jau tu ten gauni 
poilsio, ar gero maisto, ar 
kokių priprastų patogumų. 
Bet gauni visų pirma įvai- 
paįvairina kelionę. Žmona 
kartkartėmis pavarto kokį 
paveiksluotą žurnalą, kiek

• paskaito, bet vis dažniausia 
pro langą žiūri.

Tą pirmą kelionės dieną 
nieko ypatingai įdomaus 
neįvyko. Skaitėm, skaitinė- 
jom, dairėmės, žiūrinėj om, 
— pratinoms su nauja ap
linka. Jaunyvas juodbruvys 
bernaitis svetingai 
mu dvie m 'perleido 
savąją sėdynę: jis daugiau
sia laiko praleido “draugiš
kajam” vagone, “parlor 
car.” Ten susispiečia praš
matnesnė publika, susipažį
sta, susibičiuliuoja, kortom 
groja, sąmojus pasakoja, 
gudrius pokštus... radijo 
klauso... Čia pat gale ir bu- 
fetukas. Ant drąsos vis 
kai kada išmeta po burnelę, 
kitą... Na, ir, žinoma* pasi
rūko, kiek tik kam tinka... 
Šiaip miegamieji vagonai, 
“Pulman cars” švarūs, rū
kyt draudžiama. Užtat visi 
rūkoriai ir susispiečia į a- 
ną “saliūnėlį”. Kai priseina 
tau pereiti, pietų ar vaka
rienės, per tą svečių vago- 

*ną, tai tau net akis ir gerk
lę užgauna tas aitrus mels
vas tirštai pricivilizuotas 
oras... Linksma ir “sveika”, 
nėr ko sakyt...

Mūsų vagone pastovesnės

valgyklą, mudu ir sumau- 
mojom, kaip nieko nebūta. 
Net, bra, mum už ausų 
braškėjo...

Lauke gamtovaizdžiai 
buvo matyt maždaug to
kie, kaip ir artimesnėse 
mūsų miesto apylinkėse. 
Tiesa, ėmė maišytis kaubu
rėliai, šlaitai, skardžiai, pa- 
kriaušiai, bet netokie jau 
aukšti ir netokie gauruoti, 
kaip apie Skrantus arba 
Vilksbarįus. Prietemoj ke
lioms minutėms traukinys 
sustojo Vilmingtono stoty. 
O paskui jau sutemo. Labai 
mandagus ir paslaugus juo
dukas porteris pradėjo lo
vas klot. Dar kiek paskaitę, 
apie 9 vai. ir suėjom gult 
į savo palapines: maniškė 
pasirinko sau apatinę, o aš 
užsirepečkenau į viršutinę 
laktą. Kaip ir paprastai, 
ausis sau sandariai užsi- 
kimšau vaškiniais kamštu- 
kais, galvą ir akis apsiklo
jau skepetėle ir nusiteikiau 
migdytis. Ir, žinote, mano 
užmigta, neblogiausiai. Ir 
miegota neblogiausiai. Pra
budau, kaip penkios. Anks
toka, tai dar padrybsojau, 
nebeužmigdamas, gal 
pusvalandį. Ot tau 
nys, sudribėlis...

Paskui, jau dienai 
šus, paskirdau ir, nusiriog- 
linęs atsargiai žemyn, nu- 
slimpinaū apsipraust ir ap- 
siskust. Kai grįžau, jau ra
dau žmoną išėjusią į mote
riškąjį galą. Apsitvarkę, 
apsiglostę, pasileidom išil
ga; vagonų į valgomąjį. 
Reikėjo persvirduliuot gal 
per kokį tuziną ilgų vago
nų. Neblogas pasivaikščio
jimas!...

Ogi štai ta ir “karčiamė-

Knisius $100.
Kazlauskas $40.
Burda $25.
ir M. Baronai $10.

Po $5: Mr. & Mrs. F. 
sėly, Frank & Dan Kuchins- 
kas, V. Lizdenis, L. Green, A. 
Pežienė.

Kiek anksčiau surinkau 
$300 ir pasiunčiau tam pa
čiam tikslui'.: Beje, dar turėsi
me didelį parengimą rugsėjo 
1 d. Losangeliečiai sulos ope
retę, varde Baltijos Kraštų 
Komiteto; pelnas skiriamas 
Vilniaus Institutui.

V. Sutkiene.

Verta Pakartot
ir pakartoja KRIENAS

•m?

gerą 
tingi-

išau-

Namai ėmė eit tirštyn ir 
didyn, įvažiavom lėtai į 
plačią aikštę, gausiai gelž- 
kelio bėgių išraižytą. Tai 
bus ir stotis... Išsilaipinę iš 
vagono ir įdėję ką delnan 
žemai dėkuojančiam porte
riui, .suradom krūvoj sudės
tytus ant perono savo če
modanus. Čia vėl kiti por
teriai su raudonom kepu
rėm sukraustė 1 lagaminą 
ant vežimukų ir nudardėjo 
stotin. Stoty atsiėmėm savo 
čemodanus, apsidairėm, ap- 
siklausinėjom.' Po didžiuliu 
laikrodžiu, prie , didžiulės 
juodos toblyčios su kreidos 
parašais stovėjo už barjie- 
ro du vyrai. Tipiška pietie
tiška potarme, keistai tąsy
dami skiemenis, lyg kad 
dainuodami, «atsakinėjo jie 
užklausimus. Mūsų trauki
nys išeisiąs kaip 6 vai. vak., 
nuo tų ir tų bėgių.

Gerai. Laiko yra. Da
bar tik truputį po vienuo
likai. Kas čia dabar veikt? 
Šužymėjom čemodanus, ati
davėm pasaugot, kad Kuo
sos būtų rankos pasišvais- 
tyt. Stotis didžiulė. Čia 
pat didelis “Harvey” res
toranas. Pervalgėm kiek 
pusdienio. Dar pasiteira- 
vom, ar nebūtų galima gaut 
čia pat viešbuty kambarys, 
išsimaudyt, apsitvarkyt... 
Ne, negalima. Visur pilna.

Yra šioje žemėje plotai— 
kaip širdies — jų negalima 
prarast.

VI. Mozūriūnas

Kur Vytautas Didysis val
de mus ir gynė, bus pe^ am
žius, kaip bebuvo, Lietuva 
tėvynė. Maironis.

Kaip laikas nepaliaus 
dienų margųjų audęs, taip 
niekas nepavergs mūsų ne
mirtingosios liaudies.

Ant. Venclova.

Pinti Lietuvai turim, tuo 
pat ir žmonijai, į vainiką 
garbės aukso giją po gijai.

Liudas Gira

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Yeroslavo ir Onos Kier- 

tianių, gyvenančių Cambridge, Mass. 
Turiu svarbų reikalą. Jie patys ar 
kiti prašomi pranešti savo adresą. 
Zosė Rajeckaitė-Yakavičienė, 108 
Bellwoods Ave., Toronto, Ont., Ca
nada. (205-206)

Pajieškau savo brolėnų Petro Mi
kalausko ir Antano. Lietuvoje gyve
no Sobuvos kaime, Jezno valsč., Aly
taus apskr. Labai prašau jų atsiliep
ti, arba kas žinote kur jie dabar 
randasi, malonėkite pranešti, už tai 
būsiu labai dėkinga. — Domicėlė 
Skernevičiūtė, Scarsdale Lodge 32, 
School Sane, Scarsdale, N. Y.

(206-2011)

Aš esu 40 m. amžiaus lietuvis, 
amatninkas, turiu nuolatinį darbą. 
Labai pageidauju susirast merginą 
ar moterį progresyvę, neseflesnę už 
mane. Prašau rašykite lietuviškai ar 
angliškai. — J. J. Kardonas, 60 Co
lumbus Ave., Tuckahoe, N. Y. 

(206-207).

Mes ir Kanados Lietuviai

w

Trečias Puslapis

Demokratinių Am. Lietuvių Centro pir m. Rojaus Mizaros kalba, sakyta Ket
virtajame Kanados Lietuvių Suvažiavime, įvykusiame š. m. rugpiūčio 31 ir 

rugs. mėn. 1 d. Toronte.
ir senesnės; mes turime daugiau veikė
jų, visuomenininkų; profesionalai Šian
dien pas mus skaitomi ne desėtkais, bet 
šimtais; yra tūkstančiai biznierių ir biz- 
nierėlįų.

Tai vyriausiai pareina iš to, kad Lietu
vos emigracija pradėjo plaukti ne į Ka
nada, bet į Jungtines Valstijas.

Šiuo metu sukanka 80 m., kai į Ameri
ką prasidėjo lietuvių emigracija. Iš sy
kio ji buvo skystoka, bet su kiekvienais 
metais, kaip ta upė,'ji vis gilėjo ir plėtė
si ligi 1914 m., t. y., ligi pirmojo pasau
linio karo.

Nuo to laiko į Jungtines Valstijas Lie
tuvos emigracija smarkiai sumažėjo, bet 
ji per tūlą laikotarpį buvo padidėjusi į 
Kanadą ir Pietų Ameriką.

1949 m. sukaks lygiai 70 metų, kai 
Amerikoje pasirodė pirmas lietuviškoje 
kalboje laikraštis, pavadintas “Gazieta 
Lietuviška.” Nuo to laiko gimė nemažai 
laikraščių, bet daugelis jų, pagyvavę po 
metus kitus, užsidarė, mirė, tačiau lietu
viškas spausdintas žodis nesiliovė rodę
sis amerikinėje padangėje.

Bėgyj šitų 70 m. Amerikoje buvo iš
leista virš 1000 skirtingais pavadinimais 
lietuviškų knygų ir brošiūrų.

Mūsų dienraštis Laisvė, kuriam tenka 
progos man dirbti, šiais-metais atšventė 
savo 35-rių metų gimtadienį. Yra senes
nių laikraščių, jau pasiekusių po virš 50 
m. amžiaus.

Mūsų krašto lietuviai pradėjo organi
zuotis prieš virš 60 m. Šiemet du lietuviš
ki Susivienijimai švenčia 60 m. amžiaus.

Tik praeinant norėčiau prisiminti, jog 
būtų pravartu tieKJ. V., tiek Kanados 
demokratiniams lietuviams susirūpinti 
išleidimu Amerikos lietuvių istorijos, 
kurioje būtų ir Kanados lietuvių sky
rius. Tokia istorija galėtų pasirodyti 
1949 m., kuriais sukaks 70 m. nuo pasi
rodymo pirmo lietuviško laikraščio Ame
rikoje!

Ta pačia proga leiskite man pastebėti, 
kad 1947 m. sausio mėn. 8 d. sukaks 400 
metų nuo pasirodymo pirmos spausdin
tos lietuviškos knygos. Tai milžiniškas 
lietuvių tautai įvykis. Tarybų Lietuvos 
visuomenė šią sukaktį ruošiasi atžymėti 
labai iškilmingai. Jungt. Valstijų lietu
viai taipgi rūpinasi tuo reikalu, — net 
ta proga menama sušaukti Tretįjį De
mokratinių Lietuvių Suvažiavimą apie 
tą patį laiką, kai įvyks Lietuvių Litera
tūros Draugijos suvažiavimas, kada nors 
1947 m. pradžioje, gal kovo 1 ir 2 dd.

Kalbant apie mus ir kanadiečius, kyla 
klausimas: koki gi saitai mus riša? Ko
dėl mes veikiame ir žadame veikti bend
rai, broliškai?

1. Mus riša tautybė. Nors mes ir jūs 
šiandien gyvename skirtinguose kraš
tuos, kurių piliečiais esame, tačiau dide
lė dauguma iš mūs gimėme “bakūžėje 
samanotoje”, po šiaudiniu stogu ir, var
go spaudžiami, apleidome savo gimtąjį 
kraštą. ,

Mylėdami savo naująsias tėvynes, ku
riose gyvename, mes nepamirštame ir 
tos šalies, kurioje gimėme, — nepamirš
tame mūsų tėvų krašto, kuriame gyvena 
mūsų tėvai, broliai ir sesės. Mes visuo
met palaikėme glaudžius ryšius su Lie
tuvos liaudimi. (Visuomet sielojomės jo
sios sielvartais ir džiaugėmės jos laimė
mis, jei jų kada nors ji turėjo. Mylėdami 
savo gimtąjį kraštą* Lietuvą, mylėdami 
savo naująsias tėvynes, pasirinktas lais
vu noru, mes, kaip demokratiniai žmo
nės, taip jau mylime ir gerbiame ir visas 
kitas tautas bei rases, griežtai smerkda
mi ir kovodami tuos, ką tarp tautų ir ra
sių daro skirtumus, — visokius rasisti
nės teorijos apaštalus!

1940 m. Lietuvos liaudis pasirinko 
naują gyvenimo santvarką — tarybinę 
santvarką — ir buvo pradėjusi laimingai 
statyti socialistinės santvarkos pastatą. 
Deja, fašistinis priešas ją užpuolė, api
plėšė, sugriovė jos miestus, miestelius ir 
kaimus, palikdamas griuvėsių kalnus; 
jis išžudė šimtus tūkstančių Lietuvos pi
liečių, jų tarpe labai šviesių ir didingų 
asmenybių. Ir štai, kai Lietuva tapo 
Raudon. Armijos išlaisvinta, ji pradėjo 
atsistatyti. Šitoje tai valandoje mes ir 
jūs bendrai stojome savo tautai į talką, 
teikdami jai visokeriopos pagalbos, kiek 
tik leidžia sąlygos.

(Bus Daugiau)

Gerbiamieji Suvažiavimo dalyviai!
Demokratinių Amerikos Lietuvių Cen

tro vardu teikiu jums, gerbiamieji, Ket
virtojo Kanados Lietuvių Suvažiavimo 
atstovai, nuoširdžius ir broliškus svei
kinimus!

Demokratinių Amerikos Lietuvių Cen
tras, kurio vyriausioji būstinė yra 
Brooklyne, buvo įkurta 1945 m. lapkri
čio mėn. 23-24 dd. Pittsburghe, Antrąja- 
mę Demokratinių Lietuvių Suvažiavime, 
dalyvaujant daugiau kaip 300 delegatų, 
atstovaujančių virš 150,000 organizuotų 
Jungtinių Valstijų lietuvių.

Iš tikrųjų, bėgyje pastarųjų ketvėrių 
metų demokratiniai J. V. lietuviai turė
jo du savo suvažiavimus. Pirmasis 
įvyko 1943 m. gruodžio mėn. 18-119 dd. 
New Yorke. Jo tikslas buvo: mobilizuo
ti, jungti, apvienyti visą Amerikos lietu
vių visuomenę karinėms krašto pastan
goms stiprinti, fašistinei valstybių ašiai 
sulaužyti, taikai laimėti ir juo ryškiau 
padėti Lietuvai išsilaisvinti iš nacių 
priespaudos. >

Karas buvo laimėtas, tačiau taikos at- 
steigimas toli gražu nepasiektas. Mes 
sušaukėme antrąjį demokratinių lietu
vių suvažiavimą kitokiose sąlygose, ku
riame jau ir kitoki šūkiai buvo iškelti. 
Tarp vyraujančių šūkių, kyšojo šis: Lai
mėjome karą — laimėkime taiką!

Netenka jums aiškinti, kas ir kaip 
šiandien provokuoja naują karą,—peril- 
ga būtų istorija. Kiekvienas, turįs akis, 
mato padėtį Chinijoj, Europoj, Pary
žiaus konferencijoj ir Jungtinėse Tau
tose. Užtenka pasakyti, jog naujas pa
saulinis karas, taikomas, aišku, prieš Ta
rybų Sąjungą, yra provokuojamas vy
riausiai Jungtinių Valstijų ir Anglijos 
imperialistų, kuriems mielai pritaria, ku
riuos remia fašistai tiek Europoje, tiek 
kietuose kraštuose. Lietuviški smetoni- 
riinkai taipgi neriasi iš kailio, belaukda
mi naujo karo, tikėdamiesi, būk po jo 
jie galėsią matyti atsteigtą smetoninę 
nepriklausomybę Lietuvoj ir vėl ten šei
mininkauti, kaip prieš 1940-tuosius me
tus.

Turėdami savo rankose atominę bom
bą, imperialistai mano galėsią nušluoti 
Tarybų Sąjungą keliais mostais. Jie pa
miršta, jog lazda turi du galu ir kad Ta
rybų Sąjunga 1946 m. yra ne tokia, ko
kia buvo 1918-20 m., nors ir tuomet jie 
nebepajėgė jos sunaikinti.

Jei karo provokatoriams pavyktį už
degti trečiojo pasaulinio karo liepsną 
atomo bomba, tai toji liepsna nušluotų 
gal būt ištisas tautas, neaplenkdama ir 
Amerikos miestų; tai būtų baisiausia 
liepsna, kokią pasaulis yra matęs ir joje 
gal būtų sužlugdyta žmonijos civilizaci
ja. #

Štai, kodėl taiką mylinčioji žmonija taip 
ryžtingai kelia savo balsą prieš naują 
karą ir jo provokatorius! Mes esame 
dalimi taiką mylinčiosios žmonijos ir 
mes taipgi visu ryžtumu privalome bu
dėti, stovėdami taikos reikalų sargyboje!

Greta to, mūsų suvažiavimas pasisakė 
už pagyvintą veiklą ekonominiame fron
te, už darbininkams algų pakėlimą, už 
pragyvenimo produktų kainoms griež
tesnės kontrolės palaikymą; už kovą 
prieš fašizmą ir reakciją, tiek lietuviška
me fronte, tiek tarptautinėje plotmėje; 
už Tarybų Lietuvos pripažinimą ir likvi
davimą buvusių • smetoninės Lietuvos 
konsulatų ir atstovybės, patapusių fašis
tinės propagandos lizdais ir eikvojančių 
lietuvių tautos turtą.

Kanados lietuviai turėjo savo broliš
kus atstovus abiejuose mūsų suvažiavi
muose ir už tai mes jiems esame didžiai 
dėkingi.

Tarp Jungtinių Valstijų ir Kanados 
demokratiniai nusiteikusių lietuvių vi
suomet buvo palaikomi gražūs, draugiš
ki ryšiai, — dabokime, kad jie ir ateityj 
tvirtėtų o ne silpnėtų. Ir taip bus, jei 
tik mes kiekviename svarbesniame darbe 
vieni su kitais kooperuosime, vieni ki
tiems padėsime. Gi dirbti išvien, drau
giškai kooperuoti mes galime. Bendrų 
darbų turime užtenkamai.

Jungtinių Valstijų lietuviai, aišku, sa- t 
vo skaičiumi yra kur kas didesni už Ka
nados lietuvius. Mes visuomet buvome 
kanadiečių skaitomi lyg ir “vyresniuoju 
broliuku”, kaip anglai sako: big brother. 
Mūsų spauda kur kas skaitlingesnė ir 
stambesnė, mūsų organizacijos platesnės

ssxaj
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įsiterpė Grochačas.

uz-

(Tąsa)
— Mūsiškiai, mūsiškiai! Girdite, lįs

kite lauk! — rėkė ir verkdama, juokda
masi, tempė čečiorienę už skaros. ,— 
Mano vaikai, gyvi, sveiki, mūsiškiai kai
me, mūsiškiai kaime!

— Nutilkit, bobos! — riktelėjo joms 
Grochačas, — duokite išeiti!

Melanija vienu judesiu pakilo nuo že
mės. Be žodžio, be garso išbėgo j lauką. 
Ant slenksčio sėdėjo jaun. raudonarmie
tis ir tvarstė sau koją. Drąsiu judesiu 
ji pačiupo gulintį šalia jo šautuvą.

—O tu ką? — ištiesė jis ranką. Bet 
atitraukė matydamas baisų juodą, pu
siau pablūdusių akių žvilgsnį.

— Tfu, beprotė...
— Tu jai palik,

— Ar mažai čia vokiškų šautuvų?
Už namo kilo šauksmai.
— Pabėgo! Vokietis pabėgo! •
Kapitonas Verneris buvo pusiau 

ztroškęs nuo dūmų. Nuo nenutrūkstamo
šaudymo aklai uždarytoje troboje pasi
darė visai tamsu. Dūmai troškino, 
griaužė akis. Vamzdžiai įkaito iki rau
donumo. Prie sienos, nepakenčiamai 
nutęsdamas, vaitojo sužeistas kareivis. 
Verneris norėjo atsigręžti ir šauti jam 
tiesiai į veidą, bet nė valandėlei nega
lėjo atsitraukti nuo savo automato. Jo 
širdyje siautė neviltis. Troboje ant grin
dų gulėjo sužeistieji, jis jautė, kad gy
vas iš čia nebeišeis. Užklupo jį kvailai, 
idiotiškai jį užklupo, kuomet jam atro
dė, kad tai yra visiškai neįmanoma. 
Tiap, anie štabe nuolat turėjo galvoje ja
vus, lašinius, užtat jie mokėjo visuomet 
reikalauti, tačiau jiems neatėjo į galvą 
apsaugoti į kaimą kelius. Drebėjo bijo
dami partizanų, nuolat kalbėjo apie tuos 
partizanus, bet nežinojo, kas vyksta jų 
teritorijoje nuo bolševikų pozicijų pu
sės. Kapitonas nieko negalėjo suprasti,
— sprendžiant iš visų duomenų, frontas 
buvo toli, nepaprastai toli, — o štai čia 
apsupo komendantūrą ne partizanai, kas 
galėtų atsitikti visuomet net tolimiausia
me užnugaryje, bet reguliari kariuome
nė, Raudon. Armijos dalinys. Javai — 
taip, bus jums dabar javai! Sužeistasis 

.vaitojo vis baisiau, gavo, matyti, į pil
vą. Ir po velnių, argi niekas nieko ne
girdi, kas čia vyksta, negirdi čia kilusio 
pragaro? Jam ausyse dundėjo, ūžė, at
rodė, kad sprogs galva. Ir kaip ilgai pa
galiau gali visa tai tęstis? Telefoną 
perkirto, — niekaip nebuvo galima su 
kuo nors susisiekti. Jis girdėjo, kaip 
tilsta kaime šūviai, girdėjo, kaip didėja 
prie komendantūros triukšmas ir ūže
sys, matyti, jų būrys jau buvo sugniuž
dytas, matyti, komendantūra buvo pas
kutinis postas, paskutinė gynimosi vie-

Staiga po jo kojomis susiūbavo grin
dys, kurtinantis trenksmas perskrodė 
sunkų, nuo dūmų pajuodusį orą. Oro 
srovė jį nubloškė toli, prie sienos. Pasi
girdo riksmai. Langinė nukrito, jis su
prato, kad į langą buvo mestas granatų 
ryšulys. Šovė liepsnos liežuviai. Pajuto 
skaudų dūrį petyje. Ant grindų voliojo
si sudraskytų rankų ir kojų skutai. Ne, 
čia jau nebebuvo kas veikti. Greit, kaip 
žaibas, puolė į kitą kambarį. Čia buvo 
ramiau — maža kamarėlė teturėjo vie
ną angą ir šaulys prie kulkosvydžio nuo
lat spaudė gaiduką, šaudydamas į orą, 
nors jau niekas jam nebeatsakinėjo, — 
matyti, iš tos pusės buvo pasitraukę. 
Verneris vienu judėsiu išlupo skląsti, su 
triukšmu atsivėrė langinės. Trenkė ran
ka į langą — išlėkė. Iššoko į sniegą, nė 
nežiūrėdamas, ar ko nors ten nėra, ar 
nepaims jo iš karto taikikliu. Jis už
springo šaltu, grynu oru. Rytmečio 
šviesa, mušanti nuo sniego ir iš dangaus, 
jį apakino. Jis girdėjo iš paskos šauks
mus, matyti ten veržėsi į trobą. Dide
liais šuoliais bėgo tiesiai, į pirmą trobe
sį, kokį pamatė, į Maliukų klojimą.

•

Bet staiga jo kelyje, lyg iš po žemių, 
išaugo Melanija. Puolė ji staigiu šuo
liu. Rankose ji laikė už vamzdžio šautu
vą. Jis pamatė iš arti nudegusį veidą ir 
akis verdančias, juodas, didžiules. Plau
kų sruogos išsidraikė po tą baisų ir 
įkvėptą veidą. Melanija pilnu stiprių 
rankų užsimojimu aukštai iškėlė šautu
vo buožę. Jis žaibiškai pakėlė revolverį. 
Kartu trenkė šūvis, ir buožė baisia jėga 
nukrito žemėn. Subraškėjo kaulas. Jis 
suvaitojo ir griuvo aukštielninkas. Su-

triuškyta nosis, sutraiškytas kaktos 
kaulas, kraujas užliejo jam veidą. Su
kriokė. Springo tuo krauju, užliejo jam 
akis, gerklę, kunkuliavo tiršta banga. Jį 
smaugė.

Per du žingsniu gulėjo Melanija. Ji 
pajuto šūvį kartu su tuo, kai išgirdo 
lūžstančio kaulo braškėjimą. Ji 
pajuto šūvį savo kūne kaip laimę. Į pil
vą — taip, kaip tik ir reikėjo, į pilvą. Ne
skaudėjo — ne, tai nebuvo skausmas, 
tai buvo laimė. Jos lūpose pasirodė 
džiaugsminga šypsena. Kažkur dingo, 
išdilo išraiška, kuri visą mėnesį buvo 
sukausčiusi jos veidą senatvės ir šalčio 
kauke. Gulėjo išskėstomis rankomis, vei
du į dangų juodaakė, raudonskruostė 
Melanija, gražiausia kaimo mergina. 
Tik dar ranka gniaužė šautuvo vamzdį, 
bet viskas buvo jau toli, vyko vaivorykš
tės šviesoje, šalto rytmečio žydrumoje, 
žėrinčiame sniege, kurį nušvietė saulės 
spinduliai.

Tie pirmieji saulės spinduliai pažadi
no vaivorykštę. Jos blyškus lankas bu
vo matyti danguje visą naktį, bet tąi 
buvo tik balzgana juosta, neaiškus ruo
žas, besivaidenąs dangaus gelmėje. Da
bar saulė jį pripildė šviesos, šilumos, 
spalvų. Nušvito ji danguje tyriausiu 

, spindėjimu, švelniomis kaip gėlių pūkai 
' spalvomis. Mainėsi žiedlapių rausvumu, 

buvo lelijinė kaip ankstyvo pavasario 
alyvos, žalia kaip Saločių lapai darže, 
žaidė varpelių violetu, skaisčiu rožės 
raudonumu, primulų žiedlapių auksu. 
Prasiveržė šiltu, skaidriu spindėjimu, 
negęstančia šviesa.

Įsmigo akys į vaivorykštę, į šviečiantį 
lanką, išskleistą'aukštai danguje. Gyvy
bė iš kūno tekėjo kartu su krauju. Stin
go, tirpo pirštai, .lede j o kojos, kūnas ša
lo. Laimingos akys žvelgė į vaivorykš
tės lanką, į šviesų kelią, einant nuo kraš
to iki krašto tolimame danguje. Šviesus 
takas, vedantis nežinia kur, džiaugsmin
gas kelelis vis šviesesnėje, vis labiau 
prisipildančioj saulės žydrumoje. Vaivo
rykštės taku ėjo Melanka, gražiausia 
kaimo mergina,- geriausia darbininkė 
kolchoze. Tai apie ją rašė laikraščiai, ir 
jai pražysdavo meile vasaros naktys.

Ne, nebuvo sniego, nei šalčio. Šnargėjo 
šienas po galva, kvapsnus-šienas, pilnas 
žiedų. Čiurleno vanduo, kažkur netoli, 
čia pat, kunkuliavo, taškėsi skaidrus 
vanduo. Kvepėjo pievos, iš toli sklido 
daina, ją traukė merginos, juokėsi vy
rai, skambėjo armonika tylioje nakty. 
Akys paieškojo vaivorykštės danguje,— 
ne, vaivorykštės negalėjo būti, juk tai 
buvo vasaros naktis, ir Ivanas juokėsi 
džiaugsmingai, arti, arti buvo jo akys, 
pilkos iš po juodų antakių. Vaizdas 
drumstėsi, viską apgaubė nakties tam
sa. O juk buv(f vaivorykštė, — ji pano
ro pamatyti ją dar kartą, pasotinti akis 

. spindėjimu. Melanija sunkiai atsirėmė 
alkūne. Ją pervėrė neapsakomas, ne
žmoniškas skausmas, kiaurai perverian
tis vidurius. Susmuko ant žemės. Ji pa
juto, suprato, kad miršta, ir suskėtrojo 
rankomis ore, stengdamasi pagauti spal
votą juostą, vaivorykštę, išskleistą .dan
guje. Bet pirštai sugriebė tik tamsą, ir 
akys apsidengė negyvu, stikliniu blizgė
jimu. Iš prasiskleidusių lūpų pasirodė 
blizgą dantys, ir veidas sustingo keista 
išraiška, pilna skausmo šypsena.

Už namų sustiprėjo riksmai, — tai 
bobos vedė pagautus vokiečius. Terpyly- 
cha .savo tvartę surado pabėgėlį, kuris, 
metęs šautuvą, puolė pro atidarytas du
ris ir susirangė kampe, po šiaudų kupe
ta. Jį išdavė pėdsakai sniege. Ji nesi
šaukt raudonarmiečių pagalbos, — try- 
se, ji ir dvi Grochačo dukterys, su ša
kėmis, grėbliais atsargiai pėdsakais įėjo 
į tvartą.

— Ei, fricai, eik lauk!
— Palauk, Froska, atsargįai, šiauduo

se sėdi...
— Nelįskite aš jį šakėmis užgriebsiu...
— Eik paliai sieną, paliai sieną, dar 

gyvatė šaus...
Priremtas kareivis žodžių nesuprato, 

bet pro šiaudus pastebėjo ištiektas šakes. 
Skubiai išlindo, nusųkratydamas nuo sa
vęs šiaudus. Ant jo kabėjo sudraskytas 
į skutus munduras, galva buvo apvynio- 

, ta ryškios violetinės spalvos moteriško
mis kelnėmis.

— Ve, kavalierius, tik pasižiūrėkite, 
mergos... Judėk, judėk.

(Daugiau bus) . . ,

DAUG ATLIKTA PASIRUO
ŠIMUI KULTŪROS IR 
MENO SUVAŽIAVIMUI 

įvairios Komisijos Veikia; Su
daryta Programas, Kurin Rei
kės Tik Papildymų; Renka
ma Meno Kūriniai.

Lietuvių Auditorijos salėje 
buvo susirinkimas plataus ko
miteto prisirengimui prie LMS 
šaukiamo meno ir kultūros su
važiavimo.

Visos komisijos raportavo 
apie savo darbus. Program o 
komisija pranešė, kad jau su
darytas visai savaitei progra
mas, kuris tuojau bus paskelb
tas.

Planuojama sesijos ir pa
skaitos laike jų.

Pagaminta knygos formos 
garsinimų rinkimui ir jau su
rinkta šiek tiek pinigų už gar-' 
sinimus.

Komisija gerai kritikuota 
už kai kuriuos neatliktus dar
bus. Pagalios paaiškėjo, kad 
komisija nesupažindino visus 
su savo atliktu darbu. .

Labai gerai dirbo meno ir 
rankdarbių rinkimo ir tvarky-

Suvažiavimas, kaip jau pir
miau skelbta, prasidės spalių 
20, su bankietu Ciceros/Liet. 
Liuosybčs salėje. Tai bus dele
gatų ir svečių, pasitikimui su
eiga. Sesijos sir paskaitomis 
tęsis visą savaitę, vakarais bus 
duodama programai. Baigsis 
spalių 27 su pačiu svarbiausiu 
programų. A.

VALDžljA UŽGYRĖ 
PAKĖLIMĄ ALGŲ. •

John McCurry, algų stabili
zacijos direktor. šiai apygar
dai, užgyrė pasiūlymą pakelti 
algas 5,000 “L.” traukinių 
darbininkų, Chicago Rapid 
Transit kompanijos.

Pakėlimas sieks 18 centų į 
valandą. Siūloma taipgi pakė
limą mokėti jau nuo pradžios 
šių metų.

Kompanija sako, tas atsiei
tų jai apie tris milionus do
lerių į metus. Kompanija bet
gi pakėlus važmos mokestį 
(fėrą), tas reikalas bus spren
džiamas rugsėjo 16. ’Dabar 
kompanija duoda kvitukes va
žinėjant. Jei pakėlimas bus

kas dirbo prie namų. Savo ge
ru patarnavimu jis įsigijo 
daug pažįstamų ir draugų, ku
rie jam mirus pagerbė jį gė
lių vainikais, taipgi atsilanky
mu.

Pirmadienį apie 2 popiet jis 
išlydėtas į kapines. Lydėjo 
daug žmonių, nors buvo dirba
ma diena.

Velionis paliko žmoną, sū
nų ir dukterį, taipgi ir brolį, 
kuris gyvena ant savo ūkės La 
Porte, Ind.

Jankauskas buvo gero bū
do žmogus — tylus, rimtas.

Pradžioje 1920 metų, kieno 
tai įskųstas, jisai buvo suim
tas laike Palmerio “reidų,” bet 
greit paleistas, kaip ir kiti ta
da suimti. Jokio ' kaltinimo 
prieš jį nedaryta.

Jisai gyvendamas, prie pro
gos, parėmė darbininkų judė
jimą, nors aktingai jis jau ge
ras laikas nedalyvavo. Pa
laužta jo sveikata trukdė jam 
bent ką veikti.

Jo duktė jau vedus, sūnus 
nesenai grįžęs iš karinės tar
nybos.

Reiškiu Jankauskienei-ir jos 
šeimai gilios simpatijos nete
kus vyro. Report.

Bridgeport, Conn.
Mirė Albertas Vestunis

t Trečiadienį, rugpjūčio 28 
d., mirė jaunas lietuvis Alber
tas Vestunis; iš profesijos bu
vo vaistininkas ir turėjo nuo
savą vaistinę. Paliko jauną 
žmon£ ir du mažus vaikučius; 
taipgi seserį ir tėvus. Palaido
tas šeštadienį, rugpjūčio 31 d., 
su bažnytinėmis (rusų orto
doksų) apeigomis.

P. Baranauskas.

PER VENTES ŽUVO 300 
ŽMONIŲ

Chicago. — Per trijų die
nų šventes ryšium su Dar
bo Diena (Labor Day) vi
soj šalyj žuvo. 300 asmenų 
nelaiminguose atsitikimuo
se, daugiausiai automobilių 
nelaimėse.

Chiang KaLsheko Chini- 
jos tautininkai skelbiasi, 
kad jie “užveržę kilpą” chi- 
nų komunistam Jehol ir 
Hopeh provincijose.

mo komisija, kuri susideda iš atmestas, turės grąžinti pirii- 
jaunų žmonių.

Abelnai šiame susirinkime 
pasirodė, kad jauni žmonės | 
gerai dirba. Jie daugiausia ir 
kitus kritikavo. Tai sveikas ir 
geras pasireiškimas.

gus tiems, kurie, turi kvitukes.

■ GRAŽIAI PALAIDOTAS 
JUOZAS JANKAUSKAS

Buvo Sunešta 35 Gelių Vaini-
Kambarių delegatams gavi-, kai; Daug Žmonių Lankėsi

mo komisija taip jau yra atli
kus dalį darbo, nors jiems dar 
galima ir palaukti su savo 
darbu.

Maisto komisija taip jau 
padarius gerą planą. Ji ruo
šiasi duoti delegatams ir sve
čiams valgyti, kad palengvi
nus jiems, nes dabar valgyklo
se kartais tenka ilgai laukti. 
Taipgi norima pigiau delega
tus maitinti,, kaip valgyklose.

Nutarta, kad visų komisijų 
pirmininkai sudarytų vykdan
tį komitetą, kuris galės 
tvarkyti, tai nereikės 
Rengimo Komiteto tiek 
susirinkimų laikyti.

Susirinkimas užsitęsė 
iki 12 valandos.naktiės,
labai daug dalykų diskusuota, 
svarstyta.

Chicagiečiai tikrai prie šio 
suvažiavimo stropiai Puošia
si.

Laidotuvėse.
Rugp. 26 d. palaidotas Lie

tuvių Laisvose Kapinėse Juo
zas Jankauskas.

Velionis jau geras laikas 
sirgo, rodos smegenų tūmeriu. 
Ilgokai buvo Billings ligoni
nėj. Jis mirę rugp. 23.

Į šermenis, Evans-Mažeikos 
koplyčioj ant Western Ave., 
lankėsi daug žmonių. Buvo su
nešta labai daug gražių gėlių 
vainikų.

Būdamas sveikas Jankaus-
daug 

viso 
daug

veik*
nes

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis- pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Rkinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

FIRE HOUSE INN
d

John Baron Savininkas
25 East Marie St. Hicksville, L. I., N. Y.

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 

skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
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.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

• $150
Koplyčias suteikiam nejnokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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.

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 GIVTAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
□ □□

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių. 
Direktorius

■ 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 l'uei Co*, Ine.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

/Telefonas EVergreen 7-1661

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

1113 lt Vernon St Z 
PHILADELPHIA, P A. •

Telefonas PopUt 111*



Lahre—Liberty, LitKuanian Da?I^

Teismas Prieš Banditus Lietuvoje

klausė

(208)
bailesni

FLOOR MOLDERIAI
IR BENCH MOLDERIAI Patyrę Prie Moteriškų Aprėdalų

PUIKIAUSIA ALGA

THE

PRANEŠIMAI

(207)

(210)

SIUVĖJOSvargm

Hudsonietis

PATIKRINTOJOS

Pilno Laiko, Darbas

5 Dienų Shvaitč

Linksmos Darbo Sąlygos

HARTFORD ELECTRIC 
STEEL CORPORATION

elektra, 
Srityje.

(208)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SIUVĖJAI 

Best & Co

7:30 v.
Prašau visų' narių daly- 

A. Jocis, rašt. (Nepamirš

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENU SAVAITE 

GERA ALGA

arti naujos Veteranų ligoni 
Rengėjos. (206-207)

Keivirtad., Rugsėjo 5, 1946

5th Ave. & 34th St., N. Y.
Personnel Office, ant 9-tų lubų

PenkU.s Puslapis

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 6 d., 7:30 v. v.ų po 407 La
fayette St 
vauti. —.
kite pasitarti Laisvės vajaus reika 
lu). X206-207)

B. ALTMAN & CO.
5th Ave. & 34th St., N. Y. C. 

Personnel Office, ant 9-tų lubų.
(CIO)

GIRLS!
YOUNG WOMEN! .

We have many interesting jobs for 
wrappers, pasting machine trainees, 
etc. Here are excellent opportunities 
for good earnings and rapid 
advancement in one of the country’s 
largest book binding concerns. No 
experience necessary. You will 
be paid while learning!

5 DAY, 371/2 HOUR WEEK 
TIME & HALF OVERTIME 

DAY & NIGHT WORK 
EXTRA PAY FOR NIGHTS 
COMPANY CAFETERIA 
VACATIONS WITH PAY 

APPLICANT MUST BE ABLE TO 
READ AND WRITE ENGLISH.

SEE MR. BERNARD 
FIFTH FLOOR

, WOLFF BOOK 
MANUFACTURING CO.

526 WEST 26TH ST.. N.Y.C.

sekr. (Laisvės vajus 
organizacijos reikalas)..

(206-207)

% NEWARK, N. J.
Piknikas, Koncertas ir Šokiai, ren

gia Sietyno Choras ir rusų Chorai. 
Rugsėjo 8 d., 1 vai. dien<. Programoj 
dalyvaus Sietyno Choras, rusų Cho
ras ir rusų šokikų grupė. įvyks Len
kų Taut. ‘ Parke, 16th ir Speedway 
Avės., Irvington, N. J- (Newarko 
priemiestyj), viisems gerai žinomoj 
vietoj. Turėsime užkandžių ir gėri
mų. — Kviečia Komisija. (206-207)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

TURI BŪT PATYRĘ
MODERNIŠKAI ĮRUOŠTA 

FOUNDRY

STALŲ 
APTARNAUTOJOS

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus Įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite 1 dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

EMPLOYMENT OFFICE, 
W. 35TH STREET, N. Y. C.

(210)

Patyrusios Taisytojos Moteriškų 
Aprėdalų.

5 DIENU SAVAITE 
GERA ALGA

EMPLOYMENT OFFICE,
W. 35TH STREET, N. Y. C.

(210)

, MOTERYS
Sandėlio rūme darbas.

5 DIENOS, 40 VALANDŲ 
Gera alga. Bush Terminal Area.

Kreipkitės Asmeniškai.
UNITED CIGAR WHELAN STORES 

39th St., ir 1st Ave., Brooklyn.
Employment Office, Ground Floor.

(209)

metų pabaigoje *mūsų 
vėl pasidarė “šlapia.” 
mes gavome leidimą

NUOLATINIS DARBAS

gąjį valstietį, apylinkės 
vykdomojo komiteto pirmi
ninką Kostą Urboną, nuve
dę jį į mišką, sušaudė ir la
voną įmetė į upę.

60 m. amž. Jonas Janu
lis, gavęs iš tarybinės val
džios žemės, pasakoja teis
mui, kaip banditai, sužino
ję, kad jis yra.gavęs iš.val
stybės 2,000 rublių pašalpą, 
įsiveržė naktį į jo namus, 
sumušė iki sąmonės neteki
mo ir atėmė pinigus.

Liudininkai drg. drg. Po
vilas Padelevičius, Bronius 
Janulis, Jonas Ruzas ir kiti 
papasakojo, kaip 1945 metų 
birželio mėnesį tos gaujos, 
dalyvaujant Urbonui, buvo 
užmušta varginga valstietė 
Stankėnienė ir jos 60 metų 
tėvas, kaip 1945 metų spa
lio mėnesį banditai Tuma- 
galio kaime užmušė 70 me
tų senuką Jurgį Kruopį ir 
60 metų Joną Dmukauską, 
surengė žvėrišką brolių 
Vlado ir Prano Šimonių nu
žudymą, kurių lavonus su
degino ant laužo.

Teismas pradeda apklau
sinėti kaltininką.

Pirmininkaujantis: Kal
tinamasis Urbonas, ar tar
navote vokiečių armijoje?

Urbonas: Taip, aš buvau 
Plechavičiaus rinktinėje.

Pirmininkaujantis: Iš ko 
susidėjo jūsų gauja?

Banditas aiškiai nori iš
vengti atsakymo. Pakarto
tinai paklaustas jis priver
stas papasakoti, kaip buvo 
verbuojami į gaują buožės, 
įvairūs tamsūs asmenys.

Pįrmininkau j antis: Pa
pasakokite teismui, kokius 
uždavinius statė sau jūsų 
gauja. Kokių direktyvų da
vė jums vokiškieji parašiu
tininkai Dobrovolskis ir 
Vesilas?

Urbonas: Gaujos vadai 
įtikino mus visomis jėgo
mis kovoti prieš talybų val
džią, trukdyt atstatyti nor
malų gyvenimą.

Pirmininkaujantis: Prieš 
ką jūs kovojote?

Urbonas: Prieš valstie
čius.

Pirminink.: Prieš kokius 
valstiečius: buožes, viduti
niokus, biedniokus, kume
čius?

Urbonas: Taip, pi'ie^ 
biedniokus ir vidutiniokus.

Pirminink.: O buožių ko
dėl nejudinote?

Banditas nenori atsakyti 
į šį klausimą. Bet kai pir
mininkaujantis reikalauja 
atsakymo, bandito veide iš
silieja pikta šypsena. Jis 
kalba: — Kam mums rei
kėjo judinti buožes. Jie 
mums patys visko davė.

Visą salę apima neapsa
komas pasipiktinimas. Šis 
buožinis išsigimėlis nesi- 
biaurėjo senių, vaikų ir mo
terų krauju. Tuo šventu ta
rybinių piliečių krauju yra 
sukruvintos ne tik šio. 
žmogžudžio rankos, bet ir 
rankos tų buožių, kurie ak
tyviai jam padėjo.

Žodį gauna Panevėžio ap
skrities valstybės prokuro
ras drg. Kolinis. Jis prašo 
teismą taikyti šiam bandi
tui aukščiausią bausmę — 
sušaudyti.

Po advokato drg. Janu- 
lionio išstojimo ir kaltina
mojo paskutinio žodžio, 
teismas išeina pasitarimui.

Po pertraukos pirminin
kaujantis ‘drg. Afoninas 
skaito teismo nuosprendį: 
banditas Jonas Urbonas, 
slapyvarde “Žaibutis”, nu
teistas aukščiausia bausme 
— sušaudyti, konfiskuojant 
visą jo turtą. Nuosprendis 
galutinis ir kasaciniam ap- 
skundimui nepriklauso.

Dalyvavę teismo salėje 
Raguvos valstiečiai sutiko 
šį teisingą teismo nuo- 
prendį vieningu pritarimu.

(“Valstieč. Laikraštis ”)

FOUNDRY DARBININKAI 
REIKALINGI MOLDERIAI 

TAIPGI ABELNAI DARBININKAI
Nuolatinis darbas. Daug viršlaikių. 

Vakacijos su alga. Grupine apdrauda ir daug kitokių pašalpų. _
(VAŽIUOKITE ROOSEVELT AVE. BUŠU IKI DIRBTUVES)

Pawtucket, Rhode Island

540 FLATBUSH AVENUE 
HARTFORD, CONN.
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Reikia SUPERINTENDENT. 4 rūmų apart- 
mentas. Smulkūs patayfymai; Rosas 
randa nemokamai. WiiliamsburRh 
Skambinkite EVERGREEN 8-2016.

PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO 
VAKACIJOS SU ALGA

• ALGA IR BONAI

Rugpjūčio 25 dieną buvo 
surengtas šaunus balius pami
nėjimui 20 metų sukakties Lie
tuvių Piliečių Kliubo. Narių ir 
svečių dalyvavo nemažas bū
rys. Pirmininkavo Ignas Mar
kūnas.

Pirmiausia buvo pagerbti 
antrojo pasaulinio karo vete
ranai, kliubo nariai, žuvę mū
šiuose. Jų buvo šešiolika. Tai 
buvo geri, veiklūs nariai. Da
bar jie atsiskyrė su mumis ant 
visados. Orkestrui griežiant 
mūsų šalies himną, veteranai 
buvo publikos pagerbti atsi
stojimu.

Baliuje dalyvavo ir du sve
čiai iš miestelio valdybos. Per
statytas pakalbėti Mr. Curly. 
Jisai labai pagyrė mūsų kliu- 
bą. Kliubas esąs vedamas la
bai gerai, valdžia dar nesanti 
gavus jokio skundo prieš kliu- 
bą. Paskui kalbėjo “selektmo- 
nas” D— (pavardė neįskaito
ma — Red.). Jis taipgi labai 
šiltai atsiliepė apie mūsų kliu-

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namas rengia pikniką 

savame Parke prie Winter St., ant 
Keswick Rd. Įvyks rugsėjo 8 d. Pra
džia 1 vai. dieną, ir tęsis iki vėlu
mos. Bus muzikalė programa, val
gių gėrimų. Prašome dalyvauti. — 
Rengėjai. (206-207)

/ WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 8 d., 10:30 vai. .ryto. 29 En
dicott St. Draugai, yra daug svarbių 
dalykų, būkite visi. — J. M. Lukas, 
sekr. (Kiek jūsų kolonija sukels 
Laisvės apskritų metų fondui?)

(206-207) *

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 5 d., 7 v. v. Po antrašu 15-17 
Ann St., Harrisone. Draugai, malo
nėkite būti šiame susirinkime, nes 
turėsime daug svarbių reikalų ap
svarstymui. — V. W. Zelin. (Ką da
rysite dienraščio Laisvės vajaus rei
kalu?). (205-206)

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 8 d., 2 vai. dieną. Apart nu
tarimų, bus išleistuvės ir atsisveiki
nimas su V. J. Stankum, kuris ant 
rytojaus su; žmona išvyks į Floridą. 
Visi ateikite po 521 Ferry St. -į^K. 
Aoakon 
jūsų

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. rugsėjo, 7 v. v., 735 Fairmount 
Ave., — Sekretorė. (Laisvės kvie
čia jus į talką vajaus metu).

(206-207)

tų miestų, kad atmušus kuni
go atakas ir melus. Mes visą 
dalyką perstateme . dėl Inter
national Labor Deferise Lea
gue. O jie siuntė kunigui laiš
kus ir telegramas su reikala
vimais, kad jis perstotų žmo
nes persekiojęs, arba bus pa
trauktas teisman. Kunigas pa
bijojo ir pradėjo trauktis at
gal. Bažnyčioje per pamokslą 
atšaukė ir pasakė, kad jis taip 
nekalba, ale laikraščiai me
luoja. Ir perstojo persekiojęs 
mūsų judėjimą. O mes rankų 
nenuleidome. Atmušę; kunigo 
atakas, energingiau pradėjom 
darbuotis. Tada ir 
draugai pradėjo vėl atsipei
kėti ir įstoti prie veikimo.

1926 metais mes suorgani
zavome naują Lietuvių Pilie
čių Kliubą. Kadangi senas 
čarteris nebuvo likįviduotas, 
tai mes turėjome jį perorga
nizuoti ir pataisyti, pasiga
minti konstituciją pagal mūsų 
norą ir pagal valstijos teises. 
Tą seną čarterį mes ir dabar 
tebeturime, nes naujos orga
nizacijos tuo pačiu vardu ne
buvo galima suorganizuoti.

Dažinojome, kadi miestas 
parduoda iš varžytinių seną 
mokyklą. Mes išrinkome ko
misiją, kad nueitų pasiteirau
ti ir jeigu bus galiiha, namą 
papirkti. Komisija raportavo, 
kad namą nupirko, įtiktai rei
kia pinigų. Tai pradėjome dė
ti pinigus ir sudėjome kiek 
reikia. ;

Bet prieš mumis atsistojo di
delis darbas. Reikia namas 
taisyti, nes buvo labai apleis
tas. Visi nariai stojome į dar
bą ir sunkiai dirbome be jo
kio atlyginimo. Po kelių mė
nesių darbo svetainę atidarė
me ant naujų metų — 1927 
m. Kokis buvo mūsų džiaugs
mas ir entuziazmas, įkad mes 
jau galime turėti parengimą 
savo svetainėje! žinoma, rei
kėjo nemažai pinigų namo tai
symui ir užlaikymui. Ačiū mū
sų moterims, kad jos daug 
mums padėjo visokiausiuose 
parengimuose del sukėlimo pi
nigų.

1933 
šalis ir 
Tai ir 
pradžioje 1934 metų pardavi
nėti gėrimus. Mūsų kliubo fi
nansai tuojau pagerėjo, nes 
biznis sekėsi gerai ir pelno tu
rėjome nemažai. Mūsų finan
sai vis ėjo geryn. Mes sutai
sėme namą kaip galima ge
riausia. Remiame visokias dar
bininkiškas organizacijas ir 
darbininkišką spaudą, kiek 
galėdami kovojame prieš fa
šistinį brudą. Prasidėjus ka
rui prieš fašizmą, mūsų 'kliu
bas rėmė karą, kiek išgalėda
mas su aukomis ir pirkimu 
bonų. Bonų pirko už penkis 
tūkstančius dolerių.

Pasibaigus karui, kliubas 
gausiai remia su aukomis Ta
rybinės Lietuvos brolius ir se
seris.

Mes dabar džiaugiamės su
laukę 20 metų sukaktuvių. 
Tuo tikslu surengėme puikų 
balių pasilinksminimui mūsų 
nariams ir visiems mūsų rė
mėjams.

Mes turime dienraščio Lais
vės bendrovės Šerą ir jau pir
kome Laisvės naujo namo pa
statymo Šerą už šimtą dolerių. 
Mes velijame, kad ir kitų 
miestų kliubai įsigytų Laisvės 
naujo namo Šerų. •

Mūsų kliubo finansai ir biz
nis taip sutaisyta, kad į šoną 
negali nueiti, kaip kad tūli ki
ti kliubai, kaip girdėjau, yra 
nuėję. ' :

Paskui buvo iššaukti mūsų 
kliubo pirmininkai — M. Kaz
lauskas, pirmutinis pirminin
kas 1926 metais, dabartinis 
pirmininkas K. Urbonas, ir 
pirmutinis. vice-pirmininkas S. 
Jankauskas, 1926 metais, ir 
dabartinis vice-pirm. K. Gri
gas.

Vėliau buvo perstatytas Jo
nas Ormąnas iš Brooklyno. Jis 
pasakė labai puikią prakalbą 
angliškai, paskui kalbėjo lie
tuviškai. Abi prakalbos publi
kai labai patiko. Jonas Orma- 
nas dar yra jaunas kalbėtojas, 
ale gerai susipažinęs su da
bartiniu gyvenimu. Mes nori
me, kad jis ir vėl kada nors 
pas mus atvažiuotų pakalbėti.

Per vasarą pas mus buvo su
silpnėjęs veikimas. Dabar tu
rėtumėme pradėti judėjimą 
darbininkiškdje dirvoje, nes 
oras jau darosi vėsesnis. Tie
sa, pas mus trūksta spėkų. 
Vieni veiklesni draugai mirė, 
kiti išvažiavo į kitus miestus. 
Mažai mūsų beliko, katrie vei
kia. Bet visgi galime daug ką 
nuveikti ir su mažomis spėko
mis, nes mes pritarėjų turime 
gerą būrį. Taigi, draugai, visi 
prie veikimo, o turėsime geras 
pasekmes.

Trumpa Lietuvių Piliečių 
Kliubo Istorija

1916 metais susiorganizavo 
L. P. Kliubas ir pakvietė Ba- 
gočių pakalbėti. Jis pasakė 
prakalbą. Prie kliubo prisira
šė visokių žmonių, pradėjus 
socialistais ir' baigiant katali
kais, visokių pažiūrų. Susida
rė trijų srovių traicė, bet ne
buvo jokios veikimo progra
mos. Ot, kliubas ir viskas. . .

Vėliau prisirašė ir. keli pro
gresyviai draugai. Tai jie lai
kėsi, o kiti išsibraukė. Taip ir 
tęsėsi iki 1918 metų. Progre
syviai, likę vieni, pamatė, kad 
kliubo konstitucija nelabai 
gera, tai nutarė kliubą peror
ganizuoti į L. S. Pašalpinę 
Draugystę. Bet kliubo čarteris 
draugijai netiko, tai turėjo 
naują padaryti ant laisvų pa
matų. Kliubo čarteris pasiliko 
pas draugus, nepasiųstas į val
stiją. Taip ir tęsėsi iki pra
džios 1926 metų.

Per tą laikotarpį pas mus 
siautė religinė reakcija, su ku
nigu Melionu priešakyj. Mes; 
progresyviai lietuviai, buvome 
labai persekiojami^ Tas airių 
kunigas šitame miestelyje bu- 
yo tikras diktatorius. Mes ne
galėdavome svetainę gauti dėl 
parengimų. Jis sustabdydavo. 
Mūsų draugus ant gatvių gąs
dindavo išvarymu iš miestelio, 
arba p.et, deportavimu iš šios 
šalies. Daug bailesnių draugų 
pabijojo, pradėjo nesilankyti 
į susirinkimus. Tuo laiku buvo 
suareštuotas Antanas Bimba 
Montelloje. Naujosios Angli
jos spauda taip sukėlė lermą 
ir ėmė šaukti, kad Hudsono 
“raudonieji” rengiasi nuversti 
Washingtono i valdžią ir jau 
tam tikslui turi komitetą iš
rinkę.

Mes, drąsesni draugai, tu
rėjome ieškoti Užtarimo iš ki-

WORCESTER, MASS.
LLD 155 kp. moterų kp. rengia 

pikniką, rugsėjo 8 d., Olympia Par
ke. Kviečiame visus dalyvauti. Mo
terys prigamins skanių valgių, bus 
įvairių gėrimų ir galėsime linksmin
tis iki vėlumos. Ant rytojaus, rug
sėjo 9 d., 7:3Q v. v. tos pačios mote
rų kuopos susirinkimas įvyks, po 29 
Endicott St. Draugės dalyvaukite, 
ir nepamirškite atsivesti naujų na
rių. — M. Š. (Laisvė kviečia jus į 
talką vajaus metu). (206-207)

so. boston; MASS.
Draugiškas išvažiavimas vyks at

einantį sekmadienį, rugsėjo 8 d., dd. 
Tamašauskų darže, 91 Kardner St., 
West Roxbury,. Mass. Tai yra arti
mas Bostono priemiestis, lengvai pa
siekiamas visiems. • Šio išvažiavimo 
tikslas yra sukelti paramos Lietu
vos vaikučiams. Rengia LLD 2-ros 
kuopos moterys ir kviečia dalyvauti 
visus iš arti ir toli. Pirm ateisiant 
baltam žiemos sezonui, čia yra gera 
proga visiems pakvėpuoti tyru oru, 
pasimatyti su draugais, pasivaišinti 
skaniais, namie gamintais valgiais ir 
gėrimais. KELRODIS. Gatvekarials: 
važiuoti iki Forest Hills. Iš ten imti 
Charles River karą ir važiuoti iki 
Gardner Stryto. Automobiliais: nu- 
fnerio 1 keliu arba Spring Strytu. 
Gardner St. randasi tarp tų dviejų 
kelių 
nes.

MERGINOS
Mes Pakėlėme

SAVO PRADINĘ MOKESTĮ!
- PASTOVŪS DARBAI 

LINE OPERATORĖS 
Maisto Pakavimo Departmente 

Vakacijos Su Alga
Muzika Laike Jūsų Darbo 

Bonai Atsižymėjusioms Darbe.
BURRY BISCUIT 
CORPORATION 

963 NEWARK AVE. 
ELIZABETH, N. J.

(207)

svajojo apie žemės sklypą. 
Tik atsikūrusi tarybų val
džia davė jai žemės. 
Džiaugsmingame darbe ėjo 
dienos.

Atėjo kovo mėnuo, 1945 
metų pavasaris. Kartą va
kare pasibeldė į duris.

— Kas ten? 
Bukolskienė.

— Atidarykite, telegra
ma.

Moteris atidarė duris. Ją 
nuo durų atstūmė nepažįs
tami žmonės. Atėjusių akys 
bėginėjo po kambarį, ieško
jo. Jai sakė:

— Tu prašei žemės. Mes 
tau duosim, žemės. Išeik.

Moteris nepasitraukė nuo 
vaikų. Jai užlaužė rankas 
atgal, ilgai mušė šautuvų 
buožėmis, išliedami ant mo
teriškės verdantį buožinį 

o paskui kartu su 
vaikais ją sušaudė.

...Raguvos valsčiaus, Tu- 
magalio kaimo varginga
jam valsiečiui Juozui Dmu- 
kauskui nrėa brangesnio 
dalyko, kaip tarybinė Tė
vynė. Pilietinio karo metu 
jaunas raudonarmiet Dmu- 
kauskas naikino baltagvar
diečius ir už Caricino gy
nimą buvo apdovanotas 
Raudonosios žvaigždės or
dinu. Po vokiečių išvijimo 
jis laimingai gyveno su sa
vo šeima.

1945 metų spalio mėnesį 
įniršę banditai įsiveržė į 
kaimą. Pirmas į Dmukaus- 
ko namą įbėgo banditas Jo
nas Urbonas. Senuką išve
dė už klojimo. Čia jis pa
matė surištomis rankomis 
savo kaimyną — vargingąjį 
valstietį Kruopį ir jo vyres
nįjį sūnų. Prie jų pririšo ir 
Juozą. Tačiau kol banditai 
suieškojo tinkamą vietą su
šaudymui, jis nepastebėtai 
atrišo ’ mazgą, išlaisvino 
rankas ir dingo pro tvorą. 
Juozas pranešė valsčiuje a- 
pie banditų antpuolį ir, 
grįžęs su parama, rado prie 
klojimo nukamuotų tėvo ir 
sūnaus Kruopių lavonus.

Apie tai papasakojo liu
dininkas Juozas Dmukaus- 
kas Lietuvos TSR Vidaus 
Reikalų Ministerijos ka
riuomenės Karinio Tribu
nolo išvažiuojamoje sesijo
je, kurį įvyko šiomis die- 
nomis Raguvos vals
čiuje. Pirmininkavo Lietu
vos TSR.. Vidaus Reikalų 
Ministerijos kariuomenės 
Karin. Tribun. pirm, pava
duotojas justicijos majoras 
Afoninas, teismo nariai bu
vo jaun. leitenantas Petilis 
ir jaun. leitenantas Junevi
čius.

Erdvus valsčiaus centro 
klubas negalėjo sutalpinti 
visų norėjusių dalyvauti 
nagrinėjant šią bylą.

Karipis Tribunolas klau
so liudininkų parodymus. 
Po Dmukausko parodymus 
duoda Ona Urbonaitė. Tris 
kartūs atėjo banditai į Li- 
meikių kaimą. Kartą jie nu
tykojo jos tėvą

Prieš karinio tribunolo 
teismą stovi stambus ban
ditas Jonas Urbonas. Vals
tiečiai jį išaiškino ir bandi
tas buvo sugautas. Areš
tuojant šį banditą, pas jį 
buvo rastas vokiškas auto
matas ir granatos.

Panevėžio apskrities, Ra
guvos valsčiaus valstiečiai 
su didžiausia neapykanta 
prisimena apie šio išgamos 
kruvinas piktadarybes. Tai 
šlykštus, parsidavęs pada
ras. Dabar, žemai nuleidęs 
akis, jis pasakoja teismui 
apie glaudžius ryšius tarp 
lietuviškų buržuazinių na
cionalistų gaujų ir hitleri
ninkų, apie pagalbą ir pa
ramą, gaunamą iš buožių.

Kas toks yra Jonas Urbo
nas? x

Gestapas laikė jį savo 
žmogumi ir davė jam sla- pyktį, 
pyvardę “Žaibutis”. Juodo
mis fašistinės okupacijos 
dienomis jis susiuostė su 
hitlerininkais, įstojo į Ple
chavičiaus gaują, • ir su 
džiaugsmu užsidėjo vokie
čių jefreitoriaus munderį. 
Jis dalyvavo masiniuose ta
rybinių piliečių šaudymuo
se, žudė vaikus, degino kai
mus ir vienkiemius, prie
vartavo moteris.»

Buvo 1944 metai. Raudo
noji Armija išvadavo iš vo
kiškosios biaurybės Tary
bų Lietuvos miestus ir kai
mus. Banditai gavo iš ges
tapo uždavinį organizuoti 
Raudonosios Armijos užnu
garyje diversinius aktus, 
perduoti žinias apie tarybi
nės kariuomenės išsidėsty
mą ir judėjimą. Daug ban
ditų slėpėsi vienkiemiuose.

Vieną 1944 metų rudens 
naktį viršum Aukštaitijos 
miškų ir laukų praskrido 
geltonspamis vokiškas lėk
tuvas. Jis paėmė kursą Pa
nevėžio link, išmetė viršum 
Raguvos miškų du parašiu
tininkus. P1 ec h a vičiaus 
banditai Dobrovolskis ir 
Vesilas, buožių sūnūs, nu
sileido jiems gerai pažįsta
moje vietoje, netoli nuo sa
vo vienkiemių.

Jie praėjo banditizmo 
kursą specialioje mokyklo
je. Berlyne jiems buvo pa
ruošti ginklai nacionalisti
nėms gaujoms, čia jie gavo 
pinigų, nurodymus organi
zuoti banditines gaujas iš 
buožinių elementų, surinkti 
į miškus buvusius Plechavi
čiaus šalininkus, pradėti 
aktyvią kovą prieš Tarybų 
Lietuvos darbo žmones.

Šunkeliais patraukė į 
gaują stambūs buožės ir jų 
sūnūs. Į mišką atėjo trys 
broliai Survilai, turį po 30 
ha žemės, du buožiniai iš
sigimėliai broliai Aliukai, 
buožė Vitus. Nuėjo ir buo
žių pasekėjas, banditas Jo
nas Urbonas kartu su savo 
broliu Povilu.

Daug vargo matė savo 
gyvenime Bukolskienė iš 
Budrėnų kaimo, Raguvos 
valsčiaus. Nuo amžių ji

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir

• Apdraudos Organizacija
Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15. 
Visiems įstojimas veltui.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki 
60 metų amžiąus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

Įsirašyk dabar Ir savo Seimą Įrašyk. IŠpildyk žemlaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

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

AA noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.
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LPTK Fin. Sekr.

Pikietavo Pieno Firmas York,
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Sally

Po-
Jo-

ka žmones pagal
tiems principams.”

Ištisą programą 
sekamose laidose.

matysime
R.

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, New York, has 
registered its trade - mark “Tre 
Stelle and three star design” with 
the Secretary of State of New 
1o be used in food products.

Notice is hereby given that 
Saymour, Inc., of Brooklyn, N. Y., 
has registered its trade-mark 
“Mayerling” with the Secretary ot 
State of New York, to be used on 
candy and foods.

šeštas Puslapis Laisve—Liberty,* Lithuanian Daily Ketvirtad,, Rugsėjo 5, 1946

$ NowWto^K^zfcrZlnloi
Sulaikė 6 Pikietavusius 
Franco Laivą

Keturi amerikiečiai m’ari- 
ninkai, spaudos fotografas ir 
newyorkietis daktaras buvo 
sulaikyti rugpjūčio 28-tą įvy
kusiame Franco laivo pikiete 
New Yorko prieplaukoje. Su
laikytuosius per apie keturias 
valandas kamantinėjusi porto 
policija, taipgi slaptieji laivy
no ir FBI agentai.

Pikiete dalyvavo virš 600 
unijistų.

Sulaikytieji šeši plaukė val
timi artyn prie laivo nuimti 
paveikslą laivakrovių pirmiau 
ant laivo užrašyto šūkio 
“Down With Franco!”

Sulaikytais buvo CIO Na- 
cionalės Marininkų Unijos na- 

Charles 
ir Larry 
marinin- 
fotogra- 
Strauss,

riai Stanley Rose, 
Parker, Tom Lavin 
Berk, Arthur Duffy, 
kų laikraščio “Pilot” 
fas, taipgi dr. Mark
Abrahomo Lincolno Brigados 
Veteranų organizacijos narys.

Pikietuoti fašistus, traukti 
jų laivų paveikslus, atrodo, 
pas mus skaitoma prasižengi
mu. Gal norėtų, kad gėlių bu
kietais nešini eitume pasvei
kinti. ’

Viešnios

DARBO PARTIJA NOMINAVO MEAD IR 
LEHMAN SAVO KANDIDATAIS

DEWEY APLEIDO ŽMONES, PAREIŠKĖ 
. MRS. ELEANOR ROOSEVELT

Mrs. Eleanor Roosevelt

Mrs. Eleanor Roosevelt, 
našlė velionies prezidento 
Franklin D. Roosevelto, vy
riausia kalbėtoja Demokratų 
Partijos nominacinėje konven
cijoje, Albany, pareiškė, kad 
Dewey ir Republikonų Parti
ja apleido žmonių reikalus. 
Jinai papunkčiui išvardino vi
su svarbiausius žmonių reika
lus, paskiausius ir šiandieni
nius ir parodė, kad kiekvienu 
klausimu kalbos apie Dewey 
administracijos “n u o darbu
mą” pasiliko tiktai išmislu.

Buvusi pirmoji šalies mote-

Lankėsi Ona Mažuikienė, il
gametė Laisvės skaitytoja iš 
Bostono priemiesčio, Dorches- 
terio. Mažuikienė buvo nuvy- 
kusi į Easton, Pa., laidoti pus- J tokia tebepasiliko ir
brolį Juozą Klevą. Grįždama 11Baltojo Namo sienų, kalti-
aplankė Laisvę ir išvažiavo 
namo. Atsilankymo proga pa
aukojo .$1 Laisvės reikalams.

no Republikonų Partijos 
(spaudoje tankiai vadinamos 
GOP, reiškiant: Grand Old 
Party) politinę mašiną, kad ji

apleido žmones namų, vetera
nų reikalais, sveikatos, švieti
mo, kovos prieš diskriminaci
ją ir žemdirbystės klausimais.

Kas buvo geriausio republi- 
konuose, tai buvo tęsfrne pro- 
gresyvės administracijos nuo 
Smitho iki Lehmaiio, sakė ji
nai.

“Niekad nepamirškite, kad 
Republikonų Partija yra ta 
partija, kuri žiūri atgal,” sa
kė Mrs. Roosevelt.

Jos prakalba palydėta aud
ringomis ovacijomis ir marša- 
vimais, grojant benui ir dū
duojant švilpikais ir visokio
mis birbynėmis.

Dviejų dienų konvencija 
prasidėjo rugsėjo 3-čią. Tre
čiadieniui, užbaigiamajai se
sijai, buvo palikta nominavi- 
mas kandidatų. Nominatais 
buvo numatomi:

Senatorius James M. Mead 
į gubernatorius, Herbert H. 
Lehman į senatorius, Albany 
majoras Erastus Corning 2nd 
į gub. pavaduotojus, New 
Yorko Miesto Tarybos narys 
Anthony DiGiovanni iš Brook- 
lyno į prokurorus, New Yor
ko miesto iždininkas Spencer 
C. Young iš Queens į iždinin
kus (comptroller), dabar esa
masis teisėju John T. Lough- 
ran iš Kingston į Apeliacijų- 
Teismo teisėjus ir buvęs už- 
pirkėjas (solicitor) Henry Ep
stein Apeliacijų Teismo teisė
jo padėjėju (associate).

Į valsti.jinį Demokratų Par
tijos komitetą iš naujo išrink
ti visi buvusieji, su Paul E. 
Fitzpatrick pirmininkuose.

Vilniaus Instituto 
Reikalu

Alice Shidlow, brooklynietė, 
šiomis dienomis pridavė K. 
Rušinskienei, LPTK Brookly- 
no skyr. fin. sekr. blanką ir 
$5. Aukavo sekami:

J. Weis $2.
Po $1: Alice Shidlow, V. 

Maliauskias, Jonas Leskiaviče.
Tariame širdingai ačiū.

Rugsėjo 4-tą šeimininkės 
Manhattan, Brooklyn ir Bronx 
pikietavo didžiąsias pien'o par
duotuves protestui prieš aukš
tas pieno kainas. Užpikietuo- 
ta trys 
raštinės 
12:30. 
suruošė 
mitetas.

didžiosios c/ntralinės 
nuo 10:30 ryto iki

Pikietui vadovavo, jį 
Pirkikų Streiko Ko-

SUS1RINKIMAI
MASPETH, N. Y.

kuo-Rugsėjo 5 d., įvyks 14 ir 138 
pų susirinkimas. Rusų Name, 56-58 
61st St., pradžia 8 v. v. Kviečiame 
narius dalyvauti, turime daug svar
bių reikalų aptarti, taipgi išrinkti 
naują sekertorių vieton drg. Zablac- 
kienės. — Karlan, org. (Turėki
te mintyj Laisvės sustiprinimo 
kalą).

EAST NEW YORK- 
RICH. HILL

rei-

“Tom Dewey turi būti at
leistas Į privatišką gyvenimą 
visiems laikams,” pareiškė 
Amerikos Darbo Partija New 
Yorko valstijoje, kandidatų 
nominavimo konvencijoje, įvy
kusioje rugsėjo 3-čios vaka
rą, viešbutyje New Yorker, 
New Yorko mieste. f

O kad tas būtų galima Įvyk
dyti, darbiečiai nominavo kan
didatu į gubernatorius Jungti
nių Valstijų senatorių James 
M. Mead ir į senatorius buvu
sį gubernatorių Herbert H. 
Lehman.

Mead ir Lehman nėra dar
biečiai. Juos Darbo Partija 
Vyriausia nominavo dėl to, 
kad jie turėtų būti priimtini 
didžiumai demokratų ir kitų 
stambiųjų demokratinių gru
pių. Tos spėkos bendroje ko
alicijoje galėtų užtikrintai nu
šluoti Dewey ir jo visą reak
cinę grupę iš valdžios New 
Yorko valstijoje.

Darbiečių konvencijoje, už
trukusioje tik vieną vakarą, 
dalyvavo 930 delegatų iš 62 
valstijos apskričių. Vyriausiu 
vakaro kalbėtoju buvo dr. J. 
Raymond Walsh.

Walsh’o kalboje stambiau- 
i siu atakai cieliumi buvo gub. 
Dewey. Jis palygino Dewey 
daug pažadančias kalbas su 
nieko gero žmonėms neduo
dančiais darbais, sakydamas, 
kad tie darbai yra “skausmin
gu užsigynimu jo žodžių.” 
Kad jis “iš visų eilinio žmo-

gaus didžių kovų pasitraukė.”
Walsh, radio komentato

rius, New Yorko Piliečių Po
litinės Veiklos Komiteto se
kretorius, sakė; kad įvykdy
mui liaudies troškimų yra r&į 
kalinga visuotinos, energingos 
veiklos visų demokratinių jė
gų. Jis perspėjo darbiečius, 
sakydamas:

“Būtų baisi katastrofa, jei
gu mes nelaimėtume. O laimė
jimas atneštų didį triumfą.”

Išrinkti Partijos Viršininkai
Anksčiau, pirm konvenciji- 

nės sesijos įvykęs valstijos ko
miteto mitingas išrinko virši
ninkus: Hyman Blumberg ir 
Harry J. Chapman pirminin
ku ir iždininku, Douglas Mc
Mahon — sekretorių.

Į komitetą išrinkti 23 asme
nys, tarpe kurių randasi kon- 
gresmanas Vito Marcantonio,

brooklyniečiai Leo J. Linder 
ir kun. William Howard Me- 
lish, taipgi žymūs unijų vadai, 
Charles A. Collins, Jacob 
tofsky, Michael J. Quill, 
seph Curran.

Priimta progresyviška
kimo programa, kurios-vykdy
mo partija tikėsis, reikalaus 
iš savo kandidatų.
/ Aiškindamas tą programą, 
Walsh sakė, jog ji stoja už 
didžius politinius principus” 
ir kad Darbo Partija “paren- 

atitikimą

Kapiskas

I *eter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinčs, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 6 d., pas dd. Misevičius, 
115 Montauk Ave., Brooklyne, kai 
7:30 v. v. Malonėkite visi nariai da
lyvauti ,nes bus svarstoma svarbūs 
reikalai liečiant mūsų 
rienę. — M. Klimas, 
apie Laisvės apskritų 
tą?).

metinę vaka- 
(Ką manote 
metų budže- 

(205-206)
Lankėsi Laisvėje Amelia 

Laurušaitienė iš Bellmore, L. 
I. ir Mrs. J. Graibus iš Carle 
Place, N. Y. Abi pabuvojo su 
laisviečiais, paliko gražų bu
kietą gėlių. Mrs. Graibus už
simokėjo už du metus prenu
meratą ir padoVanojo $1 Lais
vės reikalams ir $1 Lietuvos 
reikalams.

Lietuvių Komunistų Kliubas 
turime tikietų Komunistų Par
tijos 27 metų sukakties minė
jimo masiniam mitingui, 
Įvyksiančiam šio mėnesio 19- 
tos vakarą, Madison Square 
Gardene. Prašome Įsigyti iš 
anksto. Valdyba.

Theodore Baldwin, 26 m., 
prekybinio laivyno marinin- 
kas, “truktelėjus” ir nuėjęs į' 
svetimą butą, kaip jis sakėsi, 
“jieškoti pačios.” Buto šeimi
ninkė išbudus, prikėlus savo 
vyrą, kuris svetimąjį aplam- 
dęs iki pribuvo policija. Suim
tąjį kaltina ėjus vogti.

ORGANIZACIJŲ VALDYBŲ 
IR VEIKĖJŲ ATYDAI

Rugsėjo mėnesi organizacijų susi
rinkimuose prašome pasižymėti die- 
notvarkyje dienraščio Laisvės vajų. 
Šimet Laisvės vajus bus skirtinges- 
nis negu kitais metais, šiemet no
rime sukelti budžetą užtikrinimui 
Laisvės gyvavimo apskrities metams. 
Norime sukelti—

$20,000 už prenumeratas
(naujas ir atnaujintas)
$10,000 parengimais ir aukomis 
$2,500 Laisvės Bendrovės Šerais.
Prašome kolonijų susidaryti pla

nus kaip veikti, nusistatyti sau kvo
tą kiek galite sukelti dienraščio 
Laisvės apskritų metų gyvavimo 
fondui. (204-206)

DABAR RODOMAS!
Galingiausia, jauniausia ii visų filmų iki 
ilol! . . . Sensacingi reginiai!... Matyk 
įspūdingąjį Nilo mūijt . . . Puošniausios 
puotų scenos! . . . Prietik ei! . . . Egipto 

Palociaus intriga!
Perstato

CLAUDE 
RAINS

G. C. F.
VIVIEN

LEIGH
BERNARD SHAW’S

“CAESAR and
CLEOPATRA”

ParuofA ir Dirigavo 
Gabriel Pascal 

HU STEWART GRANGER
Flora Roboon . Franci* L. Sullivan 

ir tAkatančIai vaidintojų!
Techni-Spalvč Pagunda!

AtvMinta* orag • Nuolat rodoma
ASTOR THEATRE 

BrMdwty Ir 46th Street

IR VĖL PLAUKIAME “PRIEŠ SROVE”

priespaudą- 
kai kuriems 
yra matytas 
vienas iš ti-

O veikalą 
bus pasi- 
pasirodyti 
suvažiavi-

Šis, kronikinis, Juozo Petru
lio veikalas, vaizduojantis ku
nigo Antano Strazdelio gyve
nimą ir kovas už laisvę ir 
apšvietą ir prieš 
pavergimą; jau 
brooklyniečiams 
ir žinomas, kaipo
krai vertingų veikalų, kaipo 
lietuviško teatro šedevras.

Be abejonės, daugelis ir jau 
mačiusių, dar kartą norės pa
matyti veikalo “Prieš Srovę” 
perstatymą, ir tą progą gaus.

Kaip žinia, Liet. Meno Są
jungos . centras ruošiasi su 
“Prieš Srove” pasirodyti Lie
tuvių Meno ir Kultūros suva
žiavime Chicagoje. 
susimokinusi grupė 
rengus su veikalu 
ne vien Chicagoje,
me, bet net ir kai kuriose ki
tose kolonijose, ypatingai da
bartiniu laiku, kuomet trans- 
portacijos sąlygos daug ge
resnės, negu buvo tuo laiku 
(gruodžio 10, 1944) karo 
laiku, kuomet “Prieš Srovę” 
buvo pirmu kartu paruoštas 
scenon. Taigi kolonijų drau
gai turėtų tai įsitėmyti ir, jei 
galimybės leidžia, parsikvies
ti savo kolonijon “Prieš Sro
vę.” Dėl tolesnių informacijų 
galima rašyti Liet. Meno Są
jungos centrui, 427 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y.

Iš originalio vaidylų sąsta
to pasilikę vaidintojai yra se
kami : /

Jonas Valentis, Jonas 
zauskas, Adelė Rainienė, 
tras Grabauskas, Juozas 
čergis, Juozas Judžentas,
nas Juška, Juozas Byronas, 
Adomas Dagis, Jonas Rušins- 
kas ir Povilas Rainis. Nauji 
prisidėjo: Povilas Venta, Ur
šulė Bagdonienė, Elena Feife- 
rienė.

Pirmame perstatyme daly
vavusieji dabar nedalyvauja 
sekami vaidylos:

Kazys-• Balčiūnas, Vincas 
Degutis, Anelė Juškaitė-Ven- 
ta, Vera Bunkienė,- Vincas 
Paukštys ir Kazys Juknis.

Pirmiau ir dabar veikalo 
režisoriumi yra artistas Jonas

La- 
Pe- 
Ka- 
Jo-

Valentis.
Taipgi, šiuo kartu dauge

liui vaidylų, kur tik galima, 
pasiimant po dvi ar daugiau 
roles, vaidylų skaičius suma
žėjo iki keturiolikos asmenų. 
Tas buvo reikalinga, kad su
mažinti kelionės išlaidas va
žiuojant Chicagon į LMS su
važiavimą, 
pageidavimas 
si k vi esti savo 
Srovę.”

Bet bene 
dabartiniu laiku įsitėmyti, tai 
tas, kad šis veikalas bus per
statytas Brooklyne, spalių 13 
d., New National Hali, 261 
Driggs Ave. Visi ruoškitės čia 
dalyvauti ir kitus paraginkite. 
Šio parengimo pelnas eis ap
mokėjimui kelionės Į Chicagą 
lėšų “Prieš Srovę” vaidyloms.

Beje, teko girdėti, kad eli- 
zabethiečiai kviečią jiems su
vaidinti “Prieš Srovę” spalių 
5 dieną. Jei taip, tai elizabe- 
thiečiai turėtų jau dabar pra
dėti apie tai rašyti - garsinti, 
jei nori turėti pasekmes.

Taipgi ir brooklyniečiai ren
gėjai’ turėtų pradėti kalbėti 
apie spalių 13-tos perstatymą.

Visi kiti ruoškitės pamatyti 
“Prieš Srtpvę” — tikrai būsite 
sužavėti ir džiaugsitės kultū
ringai pasirodę.

Vaidyla.

BROOKLYN, N. Y.
Ketvirtadienį, rugsėjo 5 d., Laisves 

saleje įvyks LDS 1 kuopbs susirinki
mas. Prašome dalyvauti, ir užsimo
kėti duokles, kad neliktumėt su
spenduoti. — M. S. prot. sekr. (Atei
kite su iniciatyva dėl Laisvės va
jaus). t (205-206)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA • *

SALES dčl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

stalčius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Tel. EVergreen 4-8174

JONAS LAZAUSKAS

Taipgi, jei būtų 
iš kolonijų pa- 
miestan “Prieš

bus svarbiausia

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO

< TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770
Antradienį į New Yorko 

portą du laivai parvežė ketu
ris kariškius.

TONY’S 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Manjer Sts. 
BROOKLYN <, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

__ , . j 9—12 ryte Valandos: į 1— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta.

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigų 
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PU1KI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

'Z™ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU- RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stoną Ave.
pria Chauncey. St., Broadway Line 

Tel. GLennaore 5-8191

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

S

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N* Y.

DEAN
15 jewels,. . . $2475

17 iew«l« . . . $2475

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

CAMBRIDGE
15 |«w«ls . . . $2975

BEATRICE -
17 j«w»h K . . I297*■■■■■M

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. . Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2173., (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




