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Draugas Antanas 
parvyko atgal. Jis parsivežė 
daug žinių apie mūsų seną tė
vynę. Didžiuma jų liūdnos, 
kaip baisiai hitlerininkai ir lie
tuvių tautos išgamos nuterio- 
jo kraštą ! Bet yra ir džiugių 
žinių, kad Lietuvos inteligen
tija, darbininkai ir valstiečiai 

' nuoširdžiai apsijungę apie ta
rybinę vyriausybę energingai 
dirba, kad greitoj ateityj būtų 
smagu, gerai ir miela gyventi.

Anti-lietuviai iš socialistų, 
smetonininkų ir klerikalų lo- 
gėrio negali apsieiti be melo 
nei valandos. Kada A. Bimba 
išvažiavo švedų laivu į Lietu
vi, tai jie šaukė: “Sulaikys 
Švedijoj, sulaikys!”

Kada jau pasiekė 
tai jie šaukė: “j 
rabanino, į Lietuvą jo neleis!” 
O vėliau šaukė: “Į Ameriką 
Bimbos neįleis.” Bet kada jau 
pajuto, kad visos jų pranašys
tės nuėjo vėjais, tai ėmė šauk
ti: “Parsiveža' maišą melų!” 
Nejaugi ne laikas tų laikraš
čių skaitytojams atsukti nuga
rą tiems, kurie tik melais skai
tytojus maitina?

400,000 Mainieriu

Stabdoma Darbas Minkšto
siose Angliakasyklose

’ Washington. — Mainie- 
rių Unijos pi rmininkas 
John L. Lewis pranešė 
m i n k š t uju angliakasyklų 

! kompanijom, kad vidunakti
Lietuvą, iš ateinančio sekmadienio į 

I Maskvą nuta-!pirmadienį nusfos dirbę tų 
kasyklų mainieriai. Nes iš- 

; sibaigia senosios sutarties 
| terminas, o dėl naujos su
tarties dar 

Unija turi 
minkštosiose 
lose.

Didžiausia
sutarčiai esąs Lewiso reika
lavimas, kad kompanijos

is- 
tam 

39 (tikrą mokesni į vadinamą

nesusiderėta. 
400,000 narių 
a n g liakasvk-

kliūtis naujai

Lietuvių Literatūros Draugi- mokėtų nuo kiekvieno 
jos sekamos kuopos pilnai pa- kasamo tono anglies 
simokėjo už šiuos metus: !
kp., Sčranton, sekr. P. Siekai-'unijos “sveikatos ir gerovės 
tis: 25 kp., Baltimore, sekr.' fondą.” Pernai . tam buvo 
J. Deltuva: 74 kp., New 
sington, sekr.
kp., Paterson, sekr. C. Den-į 
nis; 73 kp.. Summerlee, sekr.' 
J. Stanevich: 152 kp., Red :
Lake, sekr. M. Deedas ir 217 
kp., Winnipeg, sekr. V. Le- i 
peška. Reiškia, garbės kuopų : 
skaičius auga.

Ken- 'reikalaujama po dešimtuką' 
J. cuplis£ 84 , nuo tono.

Kompanijos sako, kad 
į unijos vadai dar neišstatė 
i jokių aiškių reikalavimų, 
I kasyklų savininkai, girdi, 
isutiktų pridėt mainieriamsi 

centu;
-1

)o pusdevynioliką 
ilgos per valandą.

Swiki, Draugai!

Negana to, kad turčių spau
da propaganduoja už karą 
prieš Tarybų Sąjungą, tai yra, 
trokšta pražudyti milionus 
Amerikos jaunimo, bet dar vi
sokį komitetai propagandą 
skelbia ir skelbimų formoj.

Missouri valstijos vyčiai 
bjauriai niekina Ispanijos de
mokratiją ir šaukia už fašis
tus, priešakyje su generolu 
Franco. Kokis tai Mr. F. Mil
ler šaukiasi i Angliją; kad 
Pietų Tirolį atimti nuo Itali
jos ir prijungti prie Austrijos. 
Lenkų fašistai nuolatos skelbi
mų formoj veda savo propa
gandą.

Aplaikėme Baltic Review 
buletiną iš kovo 15 dienos. Tai 
įdomus buletinas,. kuris iške
lia viešumon lietuvių, latvių ir 
kitų pro-nacių veiklą Ameri
koj ir Europoj.

Šiame numeryje numaskuo- 
jami lietuviški hitlerininkai, 
kurie anglų ir lietuvių kalboj 
platina Hitlerio propagandą, 
pavadintą “Lithuania under 
the Sįękle and Hammer,” o 
įįetuvąškai “Kaip Jie Mus Su
šaudė.” Tas šlamštas buvo iš
leistas nacių okupuoto.]’ Lietu
voj, 1943 metais, o dabar pro- 
naciai grūda Amerikoj lietu
viams ir amerikiečiams, neva 
“demokartijos” vardu.

Teheran. — Traukdamas-’ 
iš Irano, sovietine kariuo
mene pasiekė vietas už 80 
mylių i šiaurvakarius nuc 
sostines Teherano.

TĖVAS NUŽUDĖ KŪDI
KĮ, SUBADĖ ŽMONĄ IR 

6 VAIKUS

• Brooklyn. — Arthur Cre- 
han kirviu ir peiliu nužudė 
vieną mažytį savo kūdikį, 
subadė žmoną, sužalojo 6 
kitus vaikus ir pats save. 
Tapo suimtas.

Bloomington, Ill. —- Įkai
tinti teisme 4 geležinkelio 
sargai, kurie nušovė 2 pi- 
kietininkjis.

GE&L BEDELL SMITH 
PRIEŠ SOVIETUS

Ameri-
Sovie-

padarė

Frankfurt, Vokietija. — 
Keliaudamas i Maskva, čia 
staptelėjo generolas 
dell Smith, naujasis 
kos ambasadorius 
tams, ir tuojaus
priešingą Sovietų Sąjungai 
pareiškimą. Tarp kitko, jis 
sakė, jog Amerika jau “pa
keitė savo nuotaiką” link 
Sovietų. Gen. Bedell Smi- 
thas pareiškė, kad jis klaus 
Stalino, kaip Sovietų Są
junga žiūri į Jungtinių Tau
tų Organizaciją.

(Premjeras Stalinas pra
eitą penktadienį sakė Asso
ciated Press koresponden
tui, kad jis laiko Jungt. 
Tautų Organizaciją “svar
biu instrumentu” taikai pa
laikyti.

. Washington. — Amerikos 
iždo sekretorius Vinson ra
gino palaikyt Kaimj Admi
nistraciją (OPA).

Anglijt-AmerikonŲ 
Gandai iš Irano

Teheran, Iran. — Čionai- 
ūniai amerikonų ir anglų 
diplomatai skelbias.!, kad 
jie “abejoja,” ap Sovietai 
atšauks visa savo * kariuo
menę iš šiaurinės Irano pro
vincijos Azerbaidžano.

SOVIETŲ TRAUKIMASIS 
Iš MANDŽURIJOS

Chungking. — 
valdžia pripažino, 
vietų kariuomenė 
niškai traukiasi iš 
rijos. Sovietų vyriausybė
pasižadėjo atšaukt visą sa
vo kariuomenę iš to krašto 
iki balandžio pabaigos.

Chinijos 
jog So- 
daugme- 
Mandžu-

Be galo malonu vėl būti jūsų tarpe. * Iš Tarybų 
Lietuvos parsivežiau labai daug įspūdžių ir patyrimų, 
žodžiu bei raštu jie pasieks jus visus. Šiuo tarpu no
riu tiktai perduoti visiems Amerikos lietuviams ge- 
rausius ir šilčiausius Lietuvos žmonių linkėjimus. Jie 
be galo dėkingi visiems, kurie šiuo taip sunkiu laiko
tarpiu užjaučia ir padeda jiems pernešti sunkias po
karines sąlygas ir atsteigti taip baisiai sugriautą 
krašta. . *

Man. labai džiugu, kad Lietuvai pagalbos teiki
mo darbas buvo gražiai ir energingai vedamas per 
visą mano Lietuvoje lankymosi laikotarpį. Tęskime 
tąjį darbą ir toliau. Jis tebėra labai reikąlingas.

Sugrįžęs radau jau gerokai pastūmėtą pirmyn ir 
teikimą paramos rengiamajam Vilniuje Eksperimenti
nės Medicinos ir Vėžio Ligos Institutui. Be to, aš 
parvežiau prašymus Vilniaus Universiteto, Kauno 
Universiteto, Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos, Dai
lininkų Sąjungos ir kitų organizacijų bei įstaigų. Jiems 
reikia aparatūros, reikia literatūros, reikia medžiagų 
tęsimui ir plėtimui darbo. Tie prašymai nėra dideli. 
Tikiu, jog mes juos galėsime nesunkiai patenkinti. Tai 
bus mūsų nors nedidelis prisidėjimas prie atstatymo 
Lietuvos, prie prikėlimo jos iš karo griuvėsių, prie 
užgydymo josios karo žaizdų. Visi tie prašymai bei 
projektai bus sutvarkyti ir paskelbti.

Išvažiuodamas iš Lietuvos, jūsų vardu pažadėjau 
Lietuvos žmonėms, kad mes, Amerikos demokratiniai 
lietuviai, jų nesuvilsime. Tikiu, kad nepadariau klai
dos. Žinau jūsų meilę Lietuvai ir lietuvių tautai. Ži
nau jūsų didį troškimą padėti Lietuvos žmonėms at
steigti savo kraštą ir susikurti laisvą ir gražų gy
venimą.

Nemanau, kad galėsiu aplankyti visas lietuvių 
kolonijas ir žodžiu papasakoti jums, ką mačiau ir pa
tyriau Lietuvoje. Teks apsiriboti tiktai didžiosiomis 
kolonijomis. Mažesnių, kaimyninių kolonijų draugai 
tuo būdu turėsite, jeigu norėsite išgirsti pranešimą 
žodžiu, atvažiuoti į didesniųjų kolonijų susirinkimus. 
Vasaros metu juk tatai nesunku padaryti. „

Tuo tarpu, nelaukiant nė tų susirinkimų, visi 
remkite visas Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto 
pastangas. Kaip rinkote ir aukojote rūbus ir avalyne, 
taip rinkite ir aukokite. Ypatingai paremkite mūsų 
pasiryžimą galimai trumpiausiu laiku sukelti pakan
kamai pinigų nupirkimui ir pasiuntimui įrengimo VI- 
niaus Eksperimentinės Medicinos ir Vėžio Ligos In
stitutui. Susitarta su tojo darbo vadais, jog didesnių 
sumų aukotojų vardai ir pavardės bus pažymėtos Ins
tituto žymiausioje vietoje, kad visi, kas į jį atsilankys, 
galėtų matyti, kurie Amerikos lietuviai daugiau prisi
dėjo prie tojo gražaus, garbingo darbo. Tikiu, kad 
kiekvienas pasistengsite įamžinti savo vardą minėtaja
me Institute.

Draugiškai,
ANTANAS BIMBA.

Amerikonai Šeria 
80,000 Pabalti- 

jos Fašistų

Anglija Atsteigia 
Vokiečių Trustus 

Ruhr Srityje

Amerika ir Anglija Spiria Tuoj 
Svarstyt Irano Skundą

Sovietu Atstovas Gromyko Pareiškė, kad jei Nebus Palauk- a i a v i m ą rėmė Egipto, 
ta Iki Bai. 10, lai jis Nedalyvaus Irano Skundo Svarstyme ^^gataL°& " °an U°S ‘ 

------------- i Australijos delegatas siu- . 
myko pasiūlymus dėlei su- - atidėt bet kokius svars- 
si taikymo. tymus, iki Irano premjeras

Francijos delegatas Hen-,Ą|imeį Ghavam atsiųs raš- 
ri Bonnett, pagaliaus, pa- tiška dokumentą, kuriame 
siūlė sudaryt antrinį komi-' išdėstyta jo valdžios ; 
tetą, kuris aptartų skirtin-' nuomonės.
gus siūlymus ir mėgintų | ■ t , 
juos subendrinti. Į šį ko- ‘Gromyko I arodymai 
mitetą įėjo Byrnes nuo Sovietų delegatas Gromy- 
Jungtinių Valstijų, Gromy- ry^n^alPe kovo 26 d. po- | 
ko nuo Sovietų ir Bonnett s^yje sakė: Sovietų vy- < 
nuo Francijos. Komitetas Gausybė vedė derybas sų d 
buvo įpareigotas pranešti Irano valdžia nuo vasario | 
savo tarima Saugumo Tary- mėnesio, kaip kad patarė 
bai kovo 27 d. 3 valandą po- |įfyk<rs Londone , Saugumo 
piet.

Trys Pasiūlymai 
Komitetas svarstė 

pasiūlymus:
Sovietai siūlė atidėt bet i Teherane.

kokius Irano klausimų ap- susitarimas, pagal kurį Su
tarimus iki balandžio 10 d. | vietų kariuomenė traukiasi 

Anglijos ir Amerikos de-Į iš Irano.
'legatai reikalavo tuojau pa- Gromyko pabrėžė, jog 
Ikviest Irano ambasadorių Irano ambasadorius Wash- 
! Husseiną Alą iš Washingto- iingtone Hussein Ala, pir* 
no, kad jis “nušviestų” Ira- majame savo skundo laiške 
no skundą Saugumo Tary-.Saugumo_ Tarybai visai ne- 
bai pirma, negu bus prade-i prisiminė, jog buvo veda- 
ta svarstyti Sovietų sifily-1 mos derybos, o antrajame 
mas dėlei atidėjimo, šį rei-j laiške Hussein Ala tiktai 

----  tiek paminėjo derybas tarp 
i Irano įr Sovietų, kad jos, 
girdi n'ėpavykusios. Šiame 
įsavo laiš Ala iškraipo 
faktus, kaip sakė Gromyko, 

j Jeigu nebūtų buvę vesta 
La“ i derybų tarp Sovietų ir Ira- 
"r3 no arba jei derybos nebūtų

New York. — Amerikos 
ir Anglijos delegatai Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
boje kovo 26 d. pervarė sa
vo pasiūlymą įrašyt pirmo
joj vietoj į dienotvarkę Ira
no skundą prieš Sovietų Są
jungą. Už pasiūlymą balsa
vo 9 delegatai, o prieš 2.

Sovietų delegatas amba
sadorius Gromyko reikala
vo atidėt Irano skundo nag
rinėjimą ir pareiškė: “Aš 
negalėčiau dalyvauti tuose 
T-bos susirinkimuose, kur 
Saugumo Taryba svarstytų 
turinį- klausimų, kuriuos 
stato Irano valdžia,” jeigu 
Irano skundas nebūtų ati
dėtas iki balandžio 10 d. 
Gromyko sakė, reikia laiko, 
kad galėtų gauti daugiau 
žinių.

Ginčai buvo aštrūs. Ame
rikos delegatas, valstybės 
sekretorius Byrnes vadova
vo atakoms, prieš Sovietus. 
Byrnes ir Anglijos delega
tas Alexander Cadogan at
kakliai, stačiokiškai atmetė 
visus Sovietų delegato Gro-

Tarybos susirinkimas. Šį 
faktą patvi rtino Irano 

šiuos premjeras Ghavam savo pa* 
reiškime praeitą šeštadienį 

Buvo pasiekta

50,000 ANGLŲ KARIŲ 
TERORIZUOJA GRAIKUS
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Washington. — Kuomet 
s m a r k inama propaganda 
prieš Sovietus, tai Ameri
kos valdžia juo šilčiau elgia
si su buvusių fašistinių Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
valdžių atstovais, kaip pas
tebi Daily Workerio kores
pondentas Rob F. Hali. 
Jiems algas moka Jungtinių 
Valstijų iždas, naudodamas 
užšaldytus 1940 m. pinigus.

Hali primena, kad Ameri
kos valstybės- sekretorius 
pernai gruodyje atmetė So
vietų Sąjungos ir Anglijos 
siūlymą priimt į taikos kon
ferenciją Tarybines Lietu
vos, Latvijos ir Estijos Res
publikas.

A m e r i k onai Vokietijoj 
pasiskubino į savo globą 
parsigabent 80,000, lietuvių, 
latvių ir estų fašistinių bėg
lių, kad jie netektų Sovie
tams, kuomet Raudonoji 
Armija, pagal sutartį, at
vyks į tas vietas.

Tie pabėgėliai, gausingai 
šeriami .— po 2,300 kalorijų

•New York. — Čionaitinis 
laikraštis Germany Today 
išspausdino pranešimą,’ kad 
karinė anglų vyriausybė 
Ruhr" krašte atsteigė vokie
čių plieno dirbinių trustą 
Pan German Verein. Trus- 
to galva tapo- plačiai žino
mas hitlerininkas Ernst Pe- 
onsgen. Jis 11942 metais 
buvo Hitlerio paskirtas gin
klavimosi tarybos nariu ir 
geležies pramonės pirminin
ku.

Su anglų palaima taipgi 
atkurtas tarptautinis vokie
čių šilko trustas ir kitos di
džiosios pramonės. Įsistei
gė Ekonominė Vokiečių Ta
ryba, kuri palaiko glau
džius ryšius su \ Alfredu 
Hugenbergu, buvusiu Hitle
rio ministeriu. Hugenberg 
kalba, kad Anglija turėtų 
bendradarbiauti su Vokie
tija ir išvien saugoti Euro
pą nuo bolševizmo.

Washington. — Anglija 
laiko Graikijoj daugiau 
kaip 50,00'0 savo kariuome
nės. Tie anglai slopina de
mokratinius graikus ir pa
deda Graikijos fašistams- 
monarchistams terorizuoti 
laisvesnius patrijotus. Ta
tai pranešė dr. Geo. Geor
galas, Graikijos Socialistų 
Partijos pirmininkas, žy
mus mokslininkas, ir Nikos 
Karvunis, laikraštininkas ir 
rašytojas. Jiedu pirm ke
leto dienų atvyko į Wash- 
ingtoną prašyti, kad Jung
ti n ė s V a 1 s t i jos padėtų 
įsteigti demokratiją Graiki
joje. Vienas ir kitas veik
liai dalyvavo Graikų Tau
tos Laisvinimo Fronte — 
EAM ir yra atsakingi tos 
organizacijos vadai.

Anglai stengiasi sugrą-1 
žint karalių Jurgį į Graiki
jos sostą. Jie visuomet 
darbavosi užkart graikam

Suėmė Rusą, Girdi, 
“Atomini Šnipą”

Portland, Oregon. — Fe- 
deralio biuro sekliai suėmė 
rusą laivyno leitenantą N. 
Gr. Rediną, kaip tariamą 
“atominį šnipą.” Sako, jis 
klaušinėjęs vieną asmenį 
apie laivą Yellowstone, ku
ris skirtas į atominių bom
bų bandymus šią vasarą.

maisto per dieną. Stovyklo
se niekas nebando jų. nu- 
nacinti. .

Tokio. — Japonų i4>era- 
torius j ieško amerikono mo
kytojo savo sūnui.

dešiniausius valdovus, j

bar fašistai ir karaliaus
šalininkai, ^globojami anglų daVusios teigiamų pasėkų, 
kariuomenės, ruošiasi kovo f.aį galėtų būti pagrindo
31 d. rinkimams, terorizuo
dami demokratinius pilie
čius.

Daugiau kaip 16,000, ko
vojusių prieš nacius, tebėra 
kalėjimuose. 100,000 liau
diškų partizanų slapstosi 
kalnuose. Jeigu jie bandy
tų balsuot rinkimuose, tuo
jau būtų areštuoti. Tuo 
tarpu kandidatų sąrašai 
rinkimuose .taip sutaisyti, 
jog karaliaus šalininkai ga
lės balsuot tris, keturis ar
ba net 10 sykių, kaip pra
neša Georgalas ir Kurvunis.

Visi Graikijos armijos 
oficieriai yra tik karaliaus 
šalininkai arba fašistai. Bu
vo reikalaujama pavaryt 
fašistinį komandierių Ven- 
dirį, bet anglai privertė jį 
palaikyt.

1,600,000 Bedarbių 
Karo Veteranų

Washington. — Veteranų 
Administracija apskaičiavo, 
kad yra jau l,6(/0,000 bedar- j 

 

bių karo veteranų, 
karinės tarn __ . 
paleista 10,$00,000 asmenų.! 
Vasario. nesį 805,000 ve
teranų fjieškojo darbo, bet 
tik 125,P00 surado.

LAUJWashington. — Francija 
pasirašė sutarti su Jungti
nėmis Valstijomis dėlei lėk
tuvų veikimo tarp abiej 
kraštų*

TORIUS REIKA- 
VEIKSMŲ PRIEŠ 

KO, ARGENTINĄ 
York. — Demokra-New

tas senatorius Glen H. Tay
lor, kalbėdamas Jugoslavi
jos Nepriklausomybės Die
noje, ragino ‘Jungtines Tau
tas veikti prieš Ispanijos ir 
Argentinos fašistų valdžias.
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įtraukti Irano klausimą į 
Saugumo Tarybos progra
mą. Dabar jokio pagrindo 
nėra imti tą klausimą į ta- ; 
rybos dienotvarkę, pareiškė 
Gromyko.

Abejotojai
Byrnes ir Anglijos dele

gatas Cadogan, laužydami 
visas diplomatinio manda- , 
gurno taisykles, kalbėjo,’, 
kad esą abejotina, ar Gro
myko teisybę sakė, kuomet • 
jis pranešė, jog yra susita- 
rimas tarp Irano ir Sovietų 
Sąjungos.

Anglų delegacija trečia
dienį pareiškė, kad net jei
gu Iranas susitarė su So
vietų Sąjunga, vis tiek An
glija reikalaus svarstyti 
Irano santykius su Sovie
tais ir ištirti susitarimo są
lygas.

Pats Irano premjeras 
Ghavam, kaip žinoma, at- • 
metė antrąjį savo ambasa
doriaus Husseino Ala laiš
ką - skundą Saugumo Ta
pybai. Bet Amerikos ir An- 

Viso išsijos delegatai spirtinai 
„„ iki ‘ x;nŲ reikalavo tuojau pašaukti 

i Husseiną, kad jis “viską iš- 
’ aiškintų” Saugumo Tary- 
bai.

i Gromyko priminė, jog 
premjeras Ghavam sakė, ;

i jog Iranui nėra' skirtumo, 
ar jo klausimas bus dabar 
svarstomas, ar pora savai- d 

ičių vėliau. Bet Anglijos ir 
Amerikos delegatai atkak-j 
liai reikalavo tą klausimą 1 

i spręsti, be jokio atidėjimo. M
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ORAS. — Bus giedra 
šiltoka.
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Antanui Bimbai Sugrįžus
Antano Bimbos misija Tarybų Lietuvon buvo visapu

siai pasekminga. Tai buvo istorinė misija tuo požvilgiu, 
kad Bimba pirmas Amerikos lietuvis, apsilankęs Tary
bų Lietuvoje. Pamatė ir sužinojo jis viską, kas reikia 
žinoti Amerikos- lietuviams, kurie yra pasiruošę remti 
savo tėvų kraštą, padėti jam atsikurti tiek ūkiškai, tiek 
kultūriškai. *

Nebuvo tos kultūrinės ar ūkinės srities, su kurios 
atstovu ar atstovais Bimba nebūtų kalbėjęsis ir išgavęs 
pačias reikalingiausias žinias apie trūkumus, jaučiamus 
tų, kuriems pavesta atitinkamoj srityj darbuotis. Moks
lo darbininkai trokšta gauti iš Amerikos atitinkamos li
teratūros. Sveikatingumo srityj darbuotojai nori, kad 
amerikiečiai lietuviai pasiųstų jiems būtinai reikalingų 
medikalinių įrankių. Dailininkai skundžiasi stoka me
džiagų tapybai. 0 liaudis, karo nualinta, norėtų gauti 
juo daugiau rūbų ir apavų, kurių nespėja pasigaminti.

Tai tik keletas'iš daugelio pageidavimų, kuriuos Bim
ba parvežė iš Lietuvos.

Duonos žmonės turi užtenkamai, — jie nebadauja, 
bet miestai ir miesteliai sugriauti; fabrikai išpustyti bes- 
tijiškų nacių. Tam viskam atstatyti, be abejo, ims daug 
laiko ir pajėgų. Su laiku tai bus atstatyta,—jau dabar 
imamasi darbo fabrikams ir miestams atstatyti,—bet tai 
ne vienadieniškas darbas!

Ant. Bimbai grįžus, mūsų nuomone, dabar reikėtų 
jam suruošti planingi prakalbų maršrutai, kad jis gyvu 
žodžiu galėtų perduoti Amerikos lietuviams visa tai, ką 
jis matė 4r girdėjo Tarybų Lietuvoj. Ne visur prakalbos 
bus galima suruošti tuojau, ir vienas asmuo negali ste
buklingai aplankyti ant syk visus miestus. Reikalingas 
planingumas. Kai kur A. Bimba gal tegalės tik už 
poros mėnesių nuvykti, bet tai nesvarbu. Geriau bus, 
jei jis aplankys juo didesnį skaičių lietuviškų kolonijų, 
jei jo- žodis pasieks juo didesnį skaičių žmonių ausų.

Bet tai tik viena to didžiulio darbo pusė.
Antra pusė — teikimas Tarybų Lietuvos žmonėms 

pagalbos. Svarbiausias darbas — sukėlimas bent pusės 
šimto tūkstančių dolerių Vilniaus Sveikatos Institutui. 
Šis vaju^ jau pradėtas ir dabar jis privalo būti pasmar
kintas. Ar mes galime sudėti pusę šimto tūkstančių do
lerių tam tikslui? Žinoma, taip\Ne tik galime, bet 
privalome tai padaryti greit!

Į šį darbą turėtų, mūsų nuomone, įsitraukti juo dau
giau profesionalų. Rodosi, jau labai laikas, kad Ameri
kos lietuviai profesionalai turėtų sumegsti su savo ko
legomis Tarybų Lietuvoje juo glaudesnius ryšius. O ry
šių sumezgimas bus pasekmingesnis, jei mūsų profesio- 
.nalai pradės daugiau rūpintis teikimu atitinkamos pa
galbos savo tėvų kraštui, taip baisiai nuteriotam fašis
tinio siaubą,

Visa Amerikos Lietuva turėtų dabar subruzti taip 
prakilniam, taip‘dideliam darbui: padėti Tarybų Lietuvai 
atsikurti!

Iš Los Angeles į Seattlę

stalo,

nepri
reikia

susau-

— de
gėliau

Šviesos Num. Pirmas
Išėjo iš spaudos ALDLD bertaininio žurnalo Šviesos 

No. 1 (už sausio-vasario-kovo mėnesius). Tai turinin
gas leidinys. Jame telpa: “Theodore Dreiser” (Rojaus 
Mizaros); “Komunistų Partijos Atsistatymas” ( V. T.), 
“Dailininkas Žmuidzinavičius-Žemaitis” (Z. Balevičiaus), 
“50-Metinė X-Spindulių Sukaktis” (dr. A. Petrikos), 
“Neapleiskime Savo Tėviškės” (J. J. Kaškaičio), “Gide- 
ono Vyrai” (kun. E. White), “Kas Trukdo Mūsų Šaliai 
Žengti į Gerbūvį” (J. Siurbos), “Antrasis Žalgiris” (D. 
M. šolomsko). '* "

Be to, telpa eilėraščių: St. Jasilionio, A. Dagilio ir 
Salomėjos Nėries.

g Šią Metą Gegužės Pirmoji
New Yorko miesto darbo unijos rimtai ruošiasi šių 

metų Gegužės Pirmąją demonstruoti gatvėse. Panašiai 
veikiausiai darys ir kitų miestų darbo žmonės.

Karo metu ši diena buvo praleista be jokių demons
tracijų, nes darbininkai turėjo dirbti ginklus fašistinėms 
armijoms sumušti.

Fašistinės valstybės jau sumuštos, tačiau Anglijos 
ir Amerikos imperialistai ir visokį fašistiniai gaivalai 
darbuojasi pradėjimui naujo karo—karo prieš Tarybų 

■ Sąjungą. Jeigu jiems tai pavyktų, negalime net įsivaiz- 
| duoti, kas iš to visko pasektų!

Dėl to darbininkai deda ir dės didžiausių pastangų, 
kad neprileidus trečiajam pasauliniam karui įvykti. Šių 
metų Gegužės Pirmąją, be abejo, vienas vyriausių obal- 
sių ir bus: Kova už taiką!

LAISVOJI BALTIJA 
I 

# * * . y / Į

Atsistoji kur nors ant 
kranto ir matai: apačioje 
jūra milžiniška ir išdidi; 
girdisi nepaliaujamas ban
gų ošimas, tartum kas gar
mėtų žemai; amžinoji ban
ga vis plaukia’ į krantą ir 
plaukia, o baltos putos, kaip 
gulbės siūbuoja vandenyje.

Horizonte pasirodo taš
kas. Paskui jį driekiasi mel-. 
sva, vos pastebima, juostelė 
dūmų. Taškas, pamažu vir
pėdamas, pranyksta begali
niame vandens plote. Tai 
Raudonasis Laivynas Balti
joje. O iš kairiosios marių 
pusės — nuo Nidos, Perval
kos ir Stariškių plaukia 
žvejų kateriai. Niękados 
Baltija taip- triukšmingai, 
negyveno, kaip dabar.

O dar taip neseniai su
kaustyta Baltija kentė. Mė
lynųjų vandenų žvejai slap
stėsi, bijodami išvykti į. jū
rą. Nuo Juodkrantės iki 
Šventosios pakrantė' buvo 
apstatyta pabūklais, nur 
kreiptais į j ūką. Okupantai 
siautė.

—Vokiškieji piratai,—sa
kydavo žvejai, — pavergė 
mūsų jūrą.

Dar ir dabar žvejai pasi
baisėdami mini vokietį Ti- 
gelį. Rūstus atvažiuodavo 
jisai iš Liepojos, suvaryda
vo žvejus į trobą ir, pasidė
jęs . brauningą ant 
grasino:

— Jeigu jūs man 
statysite kiek man
žuvies, išsiųsiu į DimitroVo 
stovyklą, o tenai jus 
dys, kaip šunis.

— Prigaudysime, 
juodavo žvejai. O 
sprukdavo į mišką.

Krašto gyventojams žu
vies uždrausta buvo duoti. 
Jei kas duodavo, turėdavo 
sumokėti vokiečiams 100 
markių arba patekdavo 
trims mėnesiams į kalėjimą. 
Šventosios žvejys Arlaus
kas, vokiečių pagautas par
davinėjant žuvis, sumokėjo 
pabaudą ir dar gavo iš jų 
mušti. O jo brolis slapstėsi 
miškuose dėl to, kad jūroje 
buvo priverstas suvartoti 
daugiau gazolio, negu buvo 
jam skirta.

— Vienas lašas gazolio— 
vienas lašas kraujo, — gra
sindavo vokiečiai.
Ant gintarinio kranto sto

vėjo apvirtę kuteriai. Paka
binti tinklai siūbavo vėjuje. 
Žvejai žiūrėjo į jūrą su il
gesiu. O mėlyna jūra maiš
tingai ūžė, šaukėsi žvejo, 
šaukėsi ją mylinčio žmo
gaus.

Bet nepavergti laisvosios 
Baltijos! Iš rytų pusės ėjo 
linksmos naujienos — vo
kiečius muša!

Ir nusimetė Baltija pira
tų jungą.

Jūra šniokščia, putoja. 
Bangos ritasi, žaidžia. Bal
tija vėl laisva!

—o—
Mes esame žvejo sodybo

je. Dailus, baltas namukas, 
aptvertas tvorele. Viduje 
šilta ir jauku. Nors ir vė
lyvas ruduo, bet kambaryje 
pilna . gėlių. Šeimininkė 
stropiai jas prižiūri.

Žvejys Vaidotas baigė 
taisyti tinklus. Priėjo prie 
lango. Vanduo blizgėjo ra
mus, jo paviršiuje nesima
tė mažiausios garbanėlės. 
Pasižiūrėjo jis į jūrą, pas
kendusią ūkanose ir mie
gančią. Nebesigirdėjo jos 
monotoniško’ ūžimo. Vien 
tyvuliavo neaprėpiami mė
lyni vandens plotai.

—Metas į jūrą. Vėjas 
nurimo, gera bus žūklauti. 
Žuvų kombinate" girdėjau, 
kad Nidos žvejų . brigada 
praėjusią savaitę pristatė 1 
to žuvies. Vien plekšnės ir

tiktai žiūrėk ir grožekis. — 
Petrai, —kkreipėsi į sūnų,— 
trauk tinklus į kuterį ir pa
šauk Juozą.

Netrukus sėdėjome kute
lyje. Buka kuterio* nosis 
skrodė vandenį. Migloje tolo 
krantai. Šone pasiliko Ne
ringa, skrianti Kuršių įlan
ką nuo marių.

Juo labiau tolome nuo 
kranto/ tuo gyvesni darėsi 
žvejai. Vaidoto žydrios akys 
įgavo naują, žvejams cha
rakteringą, spindėjimą. 'Jis 
čia jautėsi, kaip mes žemė
je. ,

Jau ir jūra atsivėrė prieš 
mus plati ir beribė. Įsikan
dęs pypkę, senas žvejys žiū-" 
rejo'į ją šaltai, be baimės dy. 
išgąsčio, kad kartais nekil
tų audra. • .•'

— Dabar -tik vienas ma
lonumas žvejoti; ! kada val
džia nius remia, — pradė
jo jis pasakoti, — o prisi
menu, kada piratų okupaci
jos laikais išsprukau naktį 
giliai į jūrą, neapsirūpinęs 
pakankamu kiekiu kuro. 
Staiga pakilusi audra siekė 
dešimties balų ir mėtė mus, 
kaip šipuliukus. Vos ištrū-- 
kome.,,

— Gailėjo nevidonai mums 
žuvies, ~ prisimindamas 
tęsė toliau žvejys, — o žiū
rėk, kokia jūra plati ir dos
ni, ir kiek joje žuvies... — 
Jis ištraukė tinklą. Suspin
dėjo jame sidabrinės žuvys.

— Plekšnės. Petrai, į ka
terį !

Žuvys slydo, kaip gyvasis 
sidabras, mainėsi įvairio
mis spalvomis: margos ir 
baltos.

— Nuostabios žuvys tos 
plekšnės — dvi akutės vie
name šone.

Migla kaskart vis labiau 
gaubė jūrą. Iš rytų, nuo 
kranto, slinko vakaras. Žve
jai grįžo iš žūklavimo pa
tenkinti^

Klaipėdos Žuvies pramo
nės kombinato žinioje vei
kia septynios žvejų briga
dos. Šventosios brigadoje 
dirba 78 žvejai, Palangos 
brigadoje — 80, Karklingių 
brigadoje — 25 žvejai. Šios 
brigados yra stipriausios 
žūklavimo metu. Jos pagau
na per dieną iki 15 to žu
vies.

Naujai įsikūrusi Nidos 
žvejų brigada susideda iš 16 
žmonių, Pervalkos brigada 
— iš 13 žvejų, ir Stariškių 
brigada — iš 17 žvejų. Šios 
brigados žūklavimo metu 
per dieną pagauna iki 1 to 
žuvies.

1 Klaipėdos Žuvies pramo
nės kombinatas jau konser
vuoja žuvį. Rūkykla išrūko 
kasdieną 4 centnerius žu
vies. Žuvies pramonės kom
binatas jau turi užprojekta- 
vęs žuvų konservų įmonę ir

Kalifornijos Metropolis; 
Bulvarų ir Paimu Miestas

Los Angeles. — Šis mies
tas yra Kalifornijos metro
polis. Sakoma, 'turįs 1,700,- 
000, nors 1940 metų cenzas 
davė jam tik 1,504,277. Los 
Angeles apskrity ir sulyg to 
cenzo jau skaitoma 2,780,T 
643 gyventojai.

Daugeliu atžvilgių Los 
Angeles nustelbė seniau 
garsųjį San Francisco. Bu
šai, -traukiniai iš Chicago į 
Pacifiką veik visi pažymėti. 
Los Angeles. Tarp .Chica- 
gos ir Pacifiko gyvenant, 
stebi riti pravažiuojančius 
mąsto, kalba apie Los An
geles. Far merių vaikams 
tas vardas ypatingai žavin
tis. Jie tiek daug kartų 
mato jį. Iš visų miestų jie 
dažniausia mato Los Ange
les ir Chicagos vardus.

Los Angeles^yra senas 
miestas, bet ilgai jis buvo 
nežymus miesčiukas. Dau
giau išimto mętų jam ėmė 
praaugti 10,000 gyventojų, 
bet pastaruoju laiku jis šuo
liais nužygiavo pirmyn. Vy
riausia pakėlė jį aliejus, ju
džių ir paskesnių laiku. or
laivių industrijos. Judžiąm 
dirba ne vięn> tūkstančiai 
aktorių, bet kur kas dau
giau technikų — scenų dir
bėjų, budavotojų ir kt. Jų 
džių centruose per naktį iš
auga miestai — “Algyras,” 
“Šanghajus, “Paryžius” ar 
“Maskva,” žiūrint kokio rei
kia kuriai filmai. Visa tai 
reikia pastatyti.

Judžiai nevisi dirbami 
Hollywoode, Bet Hollywoo- 
das gauna kreditą.

Pats Hollywoodas irgi 
yra Los Angeles. Iki 1911 
metų jis buvo atskiras mies
tukas, bet dabar jau dalis 
Los Angeles.

Los Angeles yra bulvarų 
miestas. Jų čia yra dau
giau negu kur nors kitur. 
Visų puošniausias yra Hol- 
lywoodo bulvaras. Visos už
eigos čia ypač išdabintos ir 
moderniškos.

Gaila, kad šį sykį neturė
jau progos kiek pasibastyti 
Hollywoode.

Bulvarai reikalingi Paci
fiko metropoliui greitam 
automobiliais susisiekimui. 
Mat miestas užima didesnį 
plotą kaip Chicaga, rodos 

' tuo žvilgsniu Los Angeles 
seka po Londono, o Chica- 

• ga trečioj vietoj.

komplektuoja užsilikusį žū
klavimo turtą: kuterius, 
tinklus ir kt. ir planuoja 
žvejams naujų laivų staty
bą.

žuvų šaldytuvus. Žvejų uos-; Lapkričio mėnesio planas 
tas tvarko upės Dangės in- jau įvykdytas.
taką, kur ateityje bus cent- Tarybų Lietuvos pajūris 
rinė žvejybos bazė. Tuo pa- vėl pagyvėjo — žmonės iš- 
čiu metu laivų statykla i plaukė į jūrą. J. Petkus.

Algos tu pašto darbininkų yra taip atsilikusios, seno
viškos, kaip tos arkliais traukiamos bričkos, kurias jie 
pavartojo savo demonstracijai už 30 nuošimčių dau
giau algos, pavėduodami priešais Federal} Bildingą,

Šalimis bulvarų išdidžiai 
auga palmos. Vienos jų 
aukštos, tik kuokštą šakų 
turinčios prie pat viršūnės. 
Kitos gi žemos, storos ir 
plačiai išsišakoję. Kurios 
yra “apibrizgę” ir nęgrąžiai 
atrodo, bet apie bulvarus to
kiu nėra.

Oras čia šiltas ir sausas. 
Visą metą, sakoma, lietaus 
nukrinta tik 7 coliai, o šie
met ir to nebuvo—vos 5 co
liai gauta. Priemiesčiuose 
ypatingai švaru.

Gan ilgai Los'Angeles ne
buvo uriijiriis miestas, dar
bininkai buvo neorganizuo
ti, bet dabar jau yra gerai 
organizuoti. »

Suprantama, yra čia 
vien aliejaus ir judžių 
orlaivių industrijos.

Apie Lietuvius
Lietuvių Los Angeles 

daugiau negu kuriam kitam 
Pacifiko pakraščio mieste; 
Ir vis daugiau atvyksta. 
Ypatingai nemanai 'chica- 
giečių suvažiavo ’ir >.tebeva
žiuoja, ; / . / J '1

Atsikraustė- čia ir senis 
kunigas Macijauskas. Sa
koma, prikalbėjęs vyskupui, 
kad lietuvių yra keliolika 
tūkstančių ir nusipirkęs ga- 
ražių ar namą už $4,500, se
nis kunigas gavo teisę 
steigti parapiją. Jam tal
kon stojo keletas lietuvių 
“socialistų” ir tautininkų. 
Ir dabar jie uoliai jam dir
ba. Macijausko parapiju
kė yra tvirtovė lietuvių “ta- 
rybininkų.”

Jau nuo senai čia veikia 
LLD ir LDS kuopos, taipgi 
Moterų Kliubas. Lietuvių 
Choras yra gan skaitlingas. 
Rodos, turi virš 40 narių.

Lietuvių Choro mokytoja 
yra Nellė Valaitienė; jauna 
čiagimė moteriškė, gabi 
mokytoja. Jos vadovybėje 
choras gerai suvaidino ope
retę-“Kada Kaimas Nemie-. 
ga.”

Chorui ir meno darbui 
žymiai padeda Vladas Raila 
su žmona ir Railienės dvi 
sesutės. Chore yra gerais 
balsais vyrų ir moterų, dėl
to ir operetes jie pajėgia 
perstatyti.

Abelnai čia yra gerai pra
silavinusių lietuvių, seniau 
veikusių Wore estery, 
Brooklyne, Chicagoj ir kt.

Kovę 10 kalbėjau Moterų 
Kliubo bankiete su progra
mų. A. Levanienė padaina
vo, taipgi dainavo Helen 
Zęlin duete su p. Remus. 
Dvi sesers, seniaus buvę 
Detroite, irgi gražiai padai
navo, gaila, kad jų pavardes 
užmiršau,

Pirmininkavo A. Berno
tienė. Aukų Vilnies para
mai sudėta net $135. Ačiū 
Moterų Kliubui, kad sutiko 
parinkti aukų Vilnies para
mai ir stiprinimui. Keletas 
naujai Vilnį .užsirašė ir ke
liolika panaujino savo .pre
numeratas. <

Lietuvių Choro parengi
me, V. Railai. pirmininkau
jant, daviau nedidelį refera- 
tuką apie dailiąją literatū
rą, ypač pastarų poros de- 
sėtkų metų Lietuvoje. Be
rods Bernotai parūpino už
kandžius. Pasidarė gan minų jau pasirodė, 
smagus vakaras. Čia pa- čiau pavažiavus pradėjo ky- 
stapgomis Repečkienės ir soti ir patys kaminai, tarsi 
kitų moterų vėlei surinkta kanuolės į dangų atstatytos. 
Vilnies paramai aukų.

Man pakalbėjus, priėjo 
jauna mergelė ir davė do-]garsusis San Francisco, 
lerį paramai Vilnies angliš
ko skyriaus.

—Ar kalbėjai su motina 
apie tai?—klausiu jos.
• —Čia mano pačios pini
gai. O mano mama irgi pri
taria. Mano vardas Bar
bara Valaitis, — sako ji.

ne 
bei

yra

—Choro mokytojos duk
tė?

—Taip.
—Gerai pažįstu ir jūsų tė

vą ir motiną, — sakiau, pa- 
dėkavojęs jai.

—Jauna ji pradėjo rūpin
tis svarbiais reikalais, —pa
stebėjo šalia stovintis drau
gas. — Ji dar tik 13‘ metų.

Protinga mergelė, kad 
juo daugiau tokių būtų.

Ji sakė, jai patinka Vil
nies angliškas skyrius. Ji
nai ir keletas kitų pastebė
jo, kad Juozui Sakalui pra
dėjus skyrių redaguoti, jis 
žymiai pagerėjo. Jaunieji 
sveikina Sakalą.

Turėjau progos dalyvauti 
LDS kuopos susirinkime ir 
biskutį pakalbėti tos orga
nizacijos reikalais ir žodį 
kitą apie svarbiausius bė
gančius reikalus. Buvo ne.- 
Ugos,i diskusijos. Mitingas 
vestas tvarkingai ir gražiai. 
hčia taipgi keletas atsi

naujino Vilnį ir keturi Vil
nies Bendrovės šėrai pa
pirkta.

Viso per 6 dienas Los An
geles duosnūs pažangūs lie
tuviai davė dienraščio Vil
nies paramai $302.02.

Turėjau tikietą, bet kad 
Pūkiai ir Bušienė važiavo į 
Eugenijos Karosiutės ves
tuves, ir aš prie jų “prisi- 
šlejavau.”

Važiavome “vidujiniu ke
liu.” Tik iš Los Angeles iš
važiavus reikia kopti į kal
ną apie 4,000 pėdų aukščiau 
jūros. Nuslidus nuo jo ke
lias eina ilgu slėniu, tik tolo
kai abiem pusėm matosi - 
kalnų ruožtai.

Kelionė buvo smagi. Die
na graži ir šilta. Juokavo
me. Kalbėjome apie svar
bius dalykus ir plepėjome 
dėl smagumo. Man gailėjo
si taip greit apleisti Los An
geles, bet kitaip negalima. 
O ir kelio dar teks daug pa
daryti iki namo sugrįšiu.

Automobilius skubiai ri
tasi lygiu dr plačiu keliu. 
Pūkis kerą vi j a viena ran
ka, liuosai jausdamasis. Jis 
myli juokus. Kada kuris 
mūs pasakome ką, jis net 
galvą užriesdamas juokiasi, 
bet akis laiko ant kelio.

Pūkiai yra veiklūs žmo
nės. “Mikaliukas” (taip jį 
žmona vadina) gyvenęs 
Chicagoj, bet jau senokas 
laikas. Ona paeina iš Mon
tello, Mass., ,bet ji gyvenus 
Brooklyne ir tūlą laiką Chi
cagoj.

Bušienė ir jos Adomas 
atvyko iš Worcesterio. Aš 
juos jau ten pažinau. Ado
mas pasiliko namus daboti, 
o Marė važiuoja su mumis į 
San Francisco.

Artinantis prie Oaklando 
vėlei prasidėjo kalneliai, bet 
kelias naujas. Jis tai skro
džia kalnelius, tai eina py
limais per revus.

Kalnai visi žali ir rodos 
drėgni. Kai kur laipioja 
karvės, kurios žino kaip to
kiose vietose vaikščioti, nes 
n e ž i nodamos nusiraičiotų 
žemyn ir daugiau nereiktų 
kopti atgal.

Miesto dar nesimato, bet 
jo clūmai iš dirbtuvių ka-

• Aukš-

Iškišo galvas patys aukštie
ji namai, “kaminyčios”. Tai

Važiavom per San Leand
ro, kur Karosai gyvena, bet 
žinodami, kad jie labai už
imti, nesustojom. Atvykom 
į Oaklandą, pas A. ir M. 
Mugianius dar anksti. Žiū
rime, atvažiuoja ir Karosai.

V. Andrulis.
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THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

WHEN Anthony Bimba recites 
experiences of his recent 

tour of Lithuania, you can be 
sure that he’ll come up with 
some new anecdote. Like a tra
veling salesman who has just 
returned from a trip where he 
picked up some new stories, Mr.
Bimba is back in the States 
with a refreshed sense of hu
mor. One of his favorite stories 
is of a women’s gathering that 
he addressed by candle-light.

It seems that in the particu
lar meeting place where ga
thered the women folk, electric
al power had not yet be restor
ed. The meeting place was 
shrouded in complete darkness 
until some thoughtful soul de
cided to light a candle. In the 
dim candle-light Mr. Bimba ad
dressed the gathering. But so 
wan was the light that the 
speaker could see neither the 
audience nor could the audience 
see the speaker. After conclud
ing his speech, which was 
roundly applauded by his un
seen and unseeing audience, the 
speaker was leaving through 
one of the exits when someone 
pointed him out to the depart
ing public. He had just made 
his exit and someone had reco
gnized him in the brighter light 
of a 
bers 
now 
Mr.
incident:

“Now I can understand how 
Frank Sinatra must feel.”

street lanrp?.Curious mem- 
of h is unseen audience 
surrounded him. Remarks 
Bimba when he recalls the

profound
“And order Presidents 

around,
“I’d like to be a columnist.” 

—0—
Something- the Curmudgeon 

once said, is quite timely today. 
On a free press, he once de
clared :

“We ought to have a free 
press, but Į don’t think a press 
can really be free unless it ex-* 
ercises a greater degree of self
restraint than at times it does.”

That’s saying a mouthful af
ter the way our “free” press 
messed up the Iranian situation 
during the past month.

—0—
During the war Colonel Evans 

F. Carlson, leader of the Ma
rine (Corps’ famed “Carlson’s 
Raiders,” made famous the 
words “Gung Ho.” It was the 
battle-cry that he had adopted 
for his Raiders from Chinese 
guerillas, from whom he learn
ed many of the tactics he was 
later to introduce in his own 
outfit. During the war the cry 
“Gung Ho” (Work together) 
was a call to fight. Now the 
Colonel urges “Gung Ho” for 
peace.

He recently made his attitude 
known when he accepted an in
vitation to become a sponsor of 
the WIN THE PEACE Confe
rence in Washington.

In a telegram to the con- 
| ference committee, Carlson 
'said:

“Accept as patriotic duty 
(your invitation to become a 
sponsor. The problem of peace

Nauji pratimai karui, {gula bando išlupti įkliuvusį j 
suaižėjusj ledą snowmobile (sniegais važiuoti taikytą 
automobilių) kanadiečių 3,100 mylių ekspedicijoj į 
šiaurių ledynų dykumas. Jungtinėms Valstijoms tame 
pagelbstint, misija išbando jrankius galimybei karo 
prieš Tar. Sąjungą, sako savaitinis žinių lapelis In Fact.

„. . ............................... .,.... ■   —- ,. , r

Galas "Kacapatns”!

««

Harold L. Ickes, who next
week becomes a columnist for! is essentially a problem of get- 
the New York Post at the re-į ting the truth to the American 
ported annual salary of $50,-: people about events, situations,
000, several years ago wrote 
some verse which must come to 
mind when he goes to town on 
his new job.

Here is the jinglet:
“Woulds’t know what’s

and what is wrong?
“Why birdies sing at 

of dawn?
“Ask. the columnists.
“Does milk come from

Milky Way?
“Why do dogs bark and asses 

bray ?
“Ask the columnists.
“Who, knowing all from zero 

plus,
“Right answers have to this 

or thus?
“Only columnists.
“I’d like to strut and look

right

break

the

conditions, both domestic and 
international. Our people act 
with wisdom and justice when 
they possess the facts. No fo
reign nation intends to provoke 
war with us for we are too 
powerful. We have to fear only 
the architects of war in our 
own ranks and those disgruntl
ed foreigners who, having been 
repudiated by their.own people, 
seek to arouse here support for 
their bankrupt policies of co- 
lionialism, special privilege, 
human exploitation and milita
ry balance of power alliances. 
Peace can be assured only by 
honest and unbiased interna
tional cooperation based on ge
nuine understanding and good 
faith.”

WATERBURY, CONN
Apie Streiką

Jau 7 savaitės; kaip strei
kuoja American Brass kompa
nijos darbininkai. Kompanija 
yra griežtai nusistačius nepri
imti darbininkų reikalavimo. 
Kol derybos ėjo su kompanija 
per šešis mėnesius, kompani
ja vis išsisukinėjo, teisinda- 
mos, kad negali pakelti algas 
181/2 centų į vatandą, nes, gir
di, OPA nepavelina pakelti 
kainų ant produktų.

Bet savaitė laiko atgal spau
doj buvo pranešta, kad OPA 
pavėlina pakelti ant tono mi- 
singio ir vario $33. Kompani
ja, negalėdama daugiau suki
nėtis, per valdžios atstovą pa
kvietė unijos atstovus į dery
bas, kovo 19-20 dienomis. 
Kompanija pranešė, kad ji su
tiks pakelti I8I/2 centų į va
landą tik tuomet, kuomet ta
tai užtvirtins valdžios stabili
zacijos taryba (Stabilization 
Board). O darbininkai, jei no
ri, tai gali eiti dirbti senosio
mis sąlygomis, ir turės laukti, I 
kol bus užgirtas algų pakeli- Į 
mas. Praeis 2 savaitės, o gal "į 
3 ar 4 menesiai.

-Unija reikalauja, kad į kon
traktą būtų įrašyta senumo 
prie darbo teisė, taip, kad 
kompanija negalėtų elgtis su 
darbminkais, kaip, jai patenka, 
kad negalėtų seniau dirban
čius darbininkus prašalinti iš

Svečiuose Pas Brooklyn© 
(Connecticut) Ūkininkus

Rašo 1^. Petrikienė duoda progą vištoms pasi- 
kapstinėti. Vištos savo as
menybe atrodo lig tai būt 
moksliniai vedamos gamy
bos produkcija: visos vieno 
amžiaus, spalvos (žalsvai 
bronzinės), maž daug vieno
do svorio (5-7 sv.). Vištos 
šeriama nustatyta dieta.

Atskiras pastatas skiria
mas vištyčiams*, kurių lau
kiama pribūvant už savai
tės laiko. Vištyčių namo 
sienos ir lubos gražiai iš
plauta - disenfektuota; ce
mento grindys išberta gra
žiu baltu smėliu, apšildymui 
pečiukai, lesyklos, vanduo. 
Vištyčius perka vienos die
nos senumo; užsakymą rei
kia duoti iš. anksto, idant 
viskas tinkamai ir laiku būt 
paruošta. Laureckiai laukė 
1200 vištyčių pirmu siunti
niu. Ūkininkai skundžias 
stoka lesalo; spekuliacija 
jiems daug kenkia.

Mitingas
Kaip miestuose darbinin

kai, taip ir ūkininkai, mi
tinguoti gali tiktai pabaigę 
dienos darbą. Septyniose 
nuėjome į svetainę, kurioje 
jau radosi, kelętas pirmes- 
niųjų. Laureckiai savo ūky
je turi ir svetainiukę, ku
ri o s pirmose grindyse 
įrengta jaunimui sviediniui 

! raičioti, o viršuje jaukus 
kambarėlis mitingams. 
B r o o klyno, Konnektikoje, 
ūkininkai nemažiau yra su
sirūpinę savo senajai tėvy
nei pagelbėti, negu kad pa
žangūs miestų darbininkai. 
Į mitingą jie ruošėsi labai 
rūpestingai ir nėjo tuščio
mis; įrengimui Vilniuje Me
dicinos ir Vėžio ligos tyri
mui Instituto reikės daug 
pinigo, kas tik gali sukrapš- 
tyt atliekamą centą - kitą, 

i krūvon sudėjus pasidarys
karvės, i graži krūva kapitalo, už ku- 

Vištos jų ūkyje taipgi veda-/i bus nupirkta visokių 
ma moderniškai. Nekurie aparatų ir kito ko, ligoni- 
Amerikoje ūkininkai vištas 
laiko kožną dėtais atskir
toje klėtkoje. Pasivaikščiot 
jų neišleidžia, prie kožnos 
klėtkos prisegta iškaba, ant 
kurios kasdieną pažymima 
padėtas kiaušinis. Jeigu 
višta praleidžia tris . dienas 
kiaušinio , nedėjus, tokia ei
na miestiečiui į puodą. 
Laureckiai vištas laiko dvie
juose dideliuose vištinin- 
kuose, jų kiaušinių kasdie
na nekontroliuosi. Vištas 
keičia kas metai. Vištinin- 
kai gerai apšviesti: pasie
niais dėjyklos; viename šo
ne erdvinga tupykla, kurios 
viršus apyrečia viela ap
dengta su tarpais mediniais 
bareliais vištoms ilsėtis.

Ruošiantis aplankyti Bos
tono apielinkę Lietuvos 
žmonių šalpos reikalu, ne
tikėtai teko pasimatyt ir su 
Brooklyn, Conn., ūkinin
kais: mat, ten gyvena užsi
grūdinęs, pažangaus judėji
mo rėmėjas — Louis Šili- 
baitis, kuris, pamatęs spau
doje, kad lankysiuos virš 
minėtose vietose, pasiryžo 
būtinai ir savo koloniją at- 
žymėt, o kad tikrai atvyk
čiau, jis iš anksto užtikrino 
visą šimtinę dėl Vilniaus 
Medikalio Instituto. Kas’ 
nuo tokio pasiūlijimo atsi
sakytų?

Žiemos laiku maniau, jog 
ūkininkai turi ligvaliai liuo- 
so laiko, tai pasiūliau, tegul 
jie ten susirenka apie pie
tus ir, pasikalbėję, pavaka
riu galėsime skirstytis link 
namų. Bostone draugės ma
ne net draudė nuo pasibrėž- 
to žygio, nemanė, kad iš to 
bent kokios naudos galėtų 
būti, bet duotąjį žodį reikia 
išlaikyt, seniai girdėti Ba
ranausko žodžiai: —“Kai
mietis yra' teisingas žmo
gus, jį kartą su vylus, sunku 
yra išsiteisinti,” tad vaduo
jantis tąja minčia, pasibai
gus Bostone mitingui, kartu 
su Worcesterio draugėmis 
išsiskubinome “namon,” nes 
ten buvo skirta susitikti su 
d. Šilibaičiu.

Gan vėlokai pasiekus 
Worcesterį, d. Sukackienė 
tuojau telefonu pasiteiravo, 
ar kartais svetainėje mus 
bent kas nelaukia. Atsaky
mas—taip. Pasirodė, jog 
ūkininkai tiktai vakare ga
li susirinkti. Susitarta ry
te vėla susitikti.

Praslinko gera eilė metų, 
kaip lankiausi Amerikos lie
tuvių ūkiuose. Aš vis ne
šiojaus vaidentuvėje sunkų; 
purve ir neribotame darbe 
paskendusį lietuvį ūkininką. 
Mums atvykus į Brooklyn, 
Conn., kur keliolika lietuviu 
turi moderniškai įrengtus 
ūkius, malonu buvo matyt 
savo tautiečius taip gražiai 
įsikurusius: jų gyvuliams ir 
paukščiams pastatai gražūs, 
stubos erdvingos,; gražiai 
baltai numaliavotos, atrodo, 
lyg tai būt nedidoki viešbu
čiai. Apsistojau pas Lau- 
reckius, kurių ūkis yra tik
rai moderninio ūkininkavi
mo pavyzdis: stuba graži, 
patogūs baldai, grindys kili
mais išklotos, centralinis 
apšildymas, virtuvėje viso
kie moderniški patogumai.

Vos tik spėjome susipa
žint, d. Laureckis tuojau 
pradėjo telefonuoti kaimy
nams, jog kalbėtoja tikrai 
pribuvo: nors ir buvo tarta
si apie tai pirmiau, bet, sa
ko, nebus blogo jiems vėla 
primint.

Papietavus, išėjome 
žiūrėti jų ūkio. Žemės 
turi apie 200 hektarų, 22 
melžiamos karvės, veislinis 
bulius, pora gerų arklių, 
400 dedamų vištų: 200 ne
senai parduota. Laureckų 
karvės pripažinta “A” rū
šies. Jie už pieną gauna po 
du ' centus brangiau už 
kvortą. Pieno gauna po 150 
kvortų kas dien. Gyvulių 
tvartas baltai išmaliavotas, 
langai iš trijų šonų. Kar
vės melžiamos, kaip šešios 
ryte ir vakare. Melžia ma
šinomis, kurios taip sanita- 
riai sutaisyta, kad laike vi
so proceso plaukas nei dul
kelė negali įkristi į pieną. 
Melžti eina trys vyrai: Vie
nas dezinfektuotu vandeniu 
nuplauna tešmenį, iš kožno 

nuleidžia po truputį 
per nugarą

karvei diržą, ant kurio mel
žėjas pakabina milžtuvę, 
triubelėmis apmausto spe
nius ir per 3-4 minutes kar
vutė atiduoda pienelį.

Karvės gauna ligvaliai 
dobilų, pamelžus, joms su
pilama į ėdžias po ragažę 
šviežių, vasaros metu pa
ruoštų, iš sailoso kornų, da 
pasigerinimui už gautąjį 
pienelį, kožna gauna po dvi- 
kvortę miltų.

Gauti daug ir gero pieno, 
neužtenka vien tik gero pa
šaro. Draugas. Laureckis 
sako, kad, jeigu tik kurią 
dieną karvės liekasi nešu
kuotos arba kiek mažai 
“apipraustos,” pienas tuo
jaus sumažėja. Bulius tos 
laimės neturi, jis kiek dau
giau apsivėlęs, net ir miltų 
negauna. Bulių keičia kas 
du metai.

Pieninė atskiras baltai iš- 
maliavotas kambarys, jame 
šiltas ir šaltas vanduo; pie
no atvėdiųimui ir nustaty
toje temperatūroje j o. išlai
kymui — elektra operuoja
mas šaldytuvas; viedrai ir 
koštuvai sidabru spindi;. 
sienoje sukabinta iš agri
kultūros departmento gau
tos citatos su auksiniais 
antspaudais u& gerai veda
mą tvarką. Nei muselių, 
nei dulkelių ten nematysi. 
Šeimininkė taip pat ten savo 
ranką prideda — jos žygis 
yra paskutinis, idant ir 
menkiausias dalykėlis nelik
tų pražiūrėtas. Muilas, ab- 
rusai — viskas po ranka.

Ryte, ūkininkams da be
ilsint, pienvežys palieka 
tuščias skardines, o atgal 
grįždamas pasiima vaka
rykščios ‘ dienos gautąją 
naudą.

Vištos kaip ir

(Feljetonėlis)
modamas pautienę su laši- 
niukais, atsiliepė:

—N e u ž m i rškite kelias 
poras apatinių robinių kel
naičių nupirkti.

Uniformuotasis pašoko ir 
piktai sušuko:

—Ką tamsta tuomi nori 
pasakyti?

—Aš noriu pasakyti, kad 
Karpiui, belekiant Maskvon 
su atominėmis bombomis, 
kelionėje gali “fe” atsitik
ti, todėl apmaukite robinė- 
mis kelnaitėmis.

Visi piktai sužiuro į tą 
vyruką, o generalio štabo 
galva net nusispjovė ir to- 
liaus savo kalbą tęsė:

Naujienų redaktorių Gri
gaitį skiriu karo lauko teis
mo prokuroru; Keleivio Mi- 
chelsoną — koncentracijos 
stovyklų komendantu, didį
jį Buivydą — jo pagelbinin- 
ku; Šimutį — palaiminti 
mirtin nuteistuosius; Tys- 
liavą — pasakyti eiles pa
kartiesiems; Strazdą — nu
teistiesiems kilpas ant kak
lų užnerti; Stilsoną — pa
kartuosius nuo kartuvių nu
kabinėti; Laučką — pakar
tuosius į duobes suversti, ir 
užkasinėti. Jie patys pasi- 
skirs sau tinkamus pagelbi- 
ninkus. Kaip matote, dar
bas varomas pirmyn. Da
bar kuogreičiausiai* reikia 
išleisti paliepimą, kad visi 
vyrai ir moterys tuojaus tu
ri pribūti į mobilizacijos 
punktus, ten juos apgink
luoti ir marš į frontą. Ge
gužės mėnesį mes pradėsi
me Rusiją pulti iš šiaurių, 
Amerika iš pietų ir Anglija 
iš vakarų. Jeigu mes tin
kamai prisirengsime, tai 
kacapus į tris savaites su
plieksime.

Gal dar štabo galva būtų 
daugiau ką nors žingeidaus 
pasakęs, bet tas pats vyru
kas, sumaumojęs pautienę, 
vėl prabilo: f

“Ne be reikalo tave vietos 
airiai vadina kreiži polak, 
bet išrodo, kad toks ir esi...

Čia įvyko aršiau, negu 
atominės bombos sprogi
mas. Visi pašoko ir pradė
jo rėkti: čia randasi kaca- 
pų šnipų, išgamų, Lietuvos 
išdavikų ir taip bešaukdami 
smuko į pautienės kepyklą.

Aš irgi smukau laukan ir 
dabar nekantriai laukiu ge
gužės mėnesio. Gal irz ma
ne pašauks į mobilizacijos 
punktą.

švenčioniškis.

vė-

bet

An-
Ru-

pa-

tai Vilniuje tas

tau Vilniuje. Juk 
generalis štabas

Išklausęs Churchillo pra
kalbą, leidausi Teliukų gat
ve pasivaikščioti, Kad ga
vus geresnį ūpą, pasukau į 
skersinę ir užėjau į rojaus 
skystimėlio pardavyklą. Ten 
radau ponią pardavėją labai 
gerame tipe.

—Gerą vakarą, poniute, 
—prabilau įėjęs.

—Gerą, gerą, ponas, — 
besišypsodama atsakė.

—Kas naujo, poniute?
—Argi ponas 'nežinai 

liausiu naujienų?
—Nieko negirdėjau, po

niute.
—Naujienos geros, 

keista, kad ponas nesidomi 
tokiomis geromis žiniomis. 
Juk gegužės mėnesį, bus 
naujas karas.

—Koks karas ir kas ka
riaus? — nustebęs paklau
siau poniutę.

—Kariaus Lietuva, 
glija ir Amerika prieš 
siją.

—Ar jau ir laikas
skelbtas ir kas jį paskelbė?

—Kaip tik Churchillis pa
sakė puikią prakalbą, tai 
Lietuvos karo generalis šta
bas tuoj aus ir laiką pasky
rė.

—Ar 
įvyks?

—Kur 
Lietuvos
randasi Brooklyne, ant 
Grindastričio.

Gavęs pilnas žinias apie 
generalį štabą ir jo vietą ir 
nusipirkęs butelį gyvojo 
eleksyro, patraukiau Grin
dastričio linkui.

Žygi uodam^s galvojau, 
ar aš, nepažįstamas, galė
siu kaip nors įsmukti į tą 
Lietuvos generalio štabo 
vietovę. Maniau, kad prie 
durų rasiu kęletą apsigink
lavusių sargybinių, kurie 
tuojaus pareikalaus pasą 
parodyti. Bet, dideliam ma
no nusistebėjimui, nieko pa
našaus nesuradau.

Nedrąsiai prasivėriau du
ris ir smukau vidun. Dai
rausi. Staliukai, ant sta-

darbo, o jų vieton paimti 
naujus; kad ilgiau išdirbę dar
bininkai turėtų progą-gauti ge
resnius darbus, kuomet pasi
taiko. Taipgi unija reikalauja, 
kad būtų 40 valandų darbo 
savaitė. Kompanija reikalau
ja, kad vietoj 7 legališkų šven
čių į metus būtų 6. Mat, jeigu 
darbininkai dirba per bile ku
rią legališką šventę, tai gauna 
mokėti laiką ir pusę.

Kompanija taipgi nesutinka 
duoti dvi savaites į metus ap
mokamų vakacijų išdirbusiems 
mažiau kaip penkis metus.

Tokį raportą unijos atsto- liukų kortos. Paimu kortą 
vai išdavė kovo 22 d. sušauk- ir surandu, kad galima ir 
tame darbininkų susirinkime,, užkandžių gauti. Tuojaus 
Temple Hali. Darbininkai prašau iškepti pautienės Su 
vienbalsiai atmetė tokį kom-, lašiniukais. Nuošaliai prie 
panijos pasiūlymą ir priėmė 
rezoliuciją, pasmerkiant Ame
rican Brass kompaniją, kam ji 
stengiasi sugriauti uniją ir pa
naikinti iškovotas darbininkų 
teises. Darbininkai nutarė ko
vą vesti vieningai iki bus visi 
reikalavimai išpildyti. Darbi
ninkai priklauso prie Mine, 

<fMill and Smelter Workers 
Unijos (CIO).

Unijistas.

Jeruzale. — Karinis An
glijos laivas užklupo žegli- 
nį laivuką, kuriuom 240 žy
dą bandė slaptai įplaukt į 
Palestina. Visi jie areštuoti.

Nuošaliai prie 
vieno staliuko sėdi keli vy
rai, vienas jų apsirengęs 
legionieriaus unformoj. Ir 
štai ve ką nugirdau.

“Gerbiami ponai, — sako 
uniformuotas vyras, — jau 
viskas prirengta. Veikiau
siai jau jums žinoma, aš esu 
vyriausias armijos ir laivy
no kpmandierius. Dirvos 
galva Karpius skris orlaiviu 
Maskvon ir ten numes ke
lias atomines bombas, su
naikindamas visą raudonų
jų lizdą...

Prie kito staliuko sėdėda
mas

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa< 1 - _ J* y i

čfo dar neskaito, užsisakyti 
Laisvi i pieno,

ap- 
jie

nėję reikalingo.
Prakalbai pasibaigus, pa

sipylė visa eilė klausimų, 
nors ūkininkai ir patys yra J 
(gerai apsiginklavę kaip Lie- 
jtuvą liečiančiais įvykiais, 
taip iT pasaulinėmis pakai- • 
tomis: jie visi prenumeruo
ja dienraštį Laisvę, vietos 
anglų kalboje leidžiamą 
laikraštį ir po kelis agrikul- : 
tūros reikalus gvildenančius 
magazinus.

P a s i k ai bėjus, mintimis | 
pasidalijus, prasidėjo au
kos: ūkininkai neužsileis 
miestiečiams; viengungiai, *1 
kuriems nei žmonelės, nei. j 
vaikučiai nerūpi, paklojo po 

hocwpJpenkiasdešimkę,, tai ' Louis 
Mėšlai per dratus sukrinta išilibaitis ir Valentinas Ski- | 
tupyklon, kas palengvina ju !PR1S- Šie du draugai, su- 
išvalymą. " isitarę, padengė ir mano ke-

Vištininkų grindys apy-;^on^s lėšas, kad iš abelnos Ji 
tirščiai išberta pinacų lukš-'sumos nereikėtų kiek išimti. 
tais: tas išlaiko švara ir (Pabaiga Rytoj) - S(Pabaiga Rytoj)

Lietuviu Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
gJW*’ • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 

Lui • Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.J Ii • Visiems įstojimas veltui.
swB • Mėnesinė mokestis pigiausia.
UH • Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

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

Įsirašyk dabar ir savo šeimą {rašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

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

Aš noriukgauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Antrašas.
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BE ORO, DŪMUOSE

(Tąsa)
Ir vis dėlto savo sielos užujauniuose 

jis nešiojo atminimą, kad jis vargšo žmo
gaus sūnus, ir jis didžiavosi tuo faktu ir 
savo nepriklausomumu. Jis neapkentė 
turčių manierų, veidmainingų didžiuome- 
nės moterų, kaip kad Sujun’a, ir suktų 
šiaudadūšių politikierių, kaip kad Hu- 
aiju’s. Ir toji jo neapykanta buvo am
žina.

Vos praslinko šešios savaitės nuo iš
važiavimo į Japoniją, kaip atėjo nuo 
Mulan’os laiškas, kad motina pavojingai 
serga ir nebegali kalbėti. Da už kelių 
dienų ir Linksmoji Giesmė atsiuntė ži
nią. Tai Močou’a ir nutarė grįžt namo, 
nors ji ir labai nenorėjo palikt Lifu’o. Ji 
skaitė tiesiogine pareiga važiuot ir pa- 
talkint motinai. Lifu’s pasižadėjo pats 
save pridabot, o, jeigu kokia, tai vasarą 
parvažiuot namo atostogų.

Motiną Močou’a atrado daug blogesnę. 
Nebyliai varsto suvytusią burną, rodo į 
gerklę, o žodžių nėr. Daktaras Su- 
tung’as negalėjo surast ligos esmės..Bet 
tarnaitės aiškino saviškai, kad tai ana 
dvasios apsėsta, veikiausia Sidabrinės 
Užlaidos. Tijen’o motinos prakeiksmas 
išsipildė. Ir dabar ji negalėjo1- pakęst 
mažučio Pojos. . Poja jai atrodė grės
mingas atlygintojas už savo motinos 
skriaudą. Iš tikrųjų, Poja jau žinojo, 
kad jis čia sūnėnas Jao’ų šeimoj ir busi
masis palociaus savininkas. Ir jis grei
čiau norėjo užaugt didelis ir atsiteist už 
neteisę, padėt savo motinos portretą į 
patį Čungmintang’o vidurį. Senelės jis 
neapkentė.

Dabar, kai abi Jao’ų dukterys ištekėję 
ir motina ligos patale, tai sodas pasidarė 
vieniša, niūri vieta. Ten buvo bent de
šimt gyv^Jftfųjų namų, — perdaug tuš
čios vietos. 'Todėl tapo nutarta geriau 
išnuomuot senąjį namą, ir iš ten tegul 
čia persikelia gyvent Feng’ai ir Kung’ai. 
Taip ir padaryta. Raudonrožės buvei
nė buvo paskersai kiemelį prieš Močou’os 
būstinę, tai jos abidvi dažnai susieidavo 
ir širdingai susiartino.

Pradžioj vasaros, prieš atvažiavimą 
Lifu’o atostogoms, Močou’a pagimdė ber
niuką. Gimdė sunkiai, namie, nes buvo 
manyta taip būsią patogiau. Mulan’a 
buvo čia. Motina ir kūdikis išliko gy
vi, bet motina buvo silpnutė ir išbalusi 
visą savaitę.

Kai Lifu’s parvažiavo namo, jis rado 
kambary abi sesutes. Saviškė, Močou’a 
šypsojos, o berniukas gulėjo prie jos šo
no. Lifu’s pasilenkė ir jautriai pabu
čiavo savo pačiukę, o Mulan’a žiūrėjo— 
ir atsiduso....

Močou’a pasisakė, kaip sunki ir ilga 
buvo to mažiuko kelionė. Girdi, jutau, 
kaip mano kūnas ir siela apsivalo per tą 
nepaprastą kankynę. Berniukui vardą 
davė Šiaofu.

—Čia mūsų nauja tarnaitė Čenma,— 
tarė Močou’a, kai- kambarin įėjo jau pa
gyvenusi rimto veido moteriškė. Ji nu
silenkė svečiui, paėmė kokį daiktelį ir 
vėl išėjo.

Tada Močou’a dadėjo, kokia tai esanti 
stebėtina šita moteris, tokia motiniška, 
mandagi, tokia pritikli. Jai ir sakyt nie
ko nereikia: pati susipranta, kada ir ką 
ir kaip daryt. Laike revoliucijos, per 
patį sąmyšį jai dingo sūnus, ir ji nežino, 
kur jis yra, ar jis gyvas ar negyvas. Kas 
mėnuo vieną dieną ji išeidavo ieškot sa
vo sūnaus. Ji jam siuvo vakarais rūbus. 
Norėjo jam arba pati atradus * atiduoti 
arba jam kur nusiųsti. Sūnui dabar bū
tų 20 mėtų. Kai jis buvo 16 metų, jį 
kariai paėmė lagaminui nešiot. Išėjusi 
jo ieškot, ji apeidavo visą miestą, neši- 

I na drabužių ryšuliu.
Iš pirmo ji vis da laukė savo sūnaus 

savo’ kaime. Paskui ji pametė kaimą ir 
atvyko Pekinan, nes čia nuolat daug per
eina kareivių. Ji taip atsidėjusi ieško, 
kad Mulan’a beveik įsitikinus, kad sūnų 
susiras.

Mulan’a mano, kad Čenmos sūnus turi 
būt prakilnus, taurus jaūnikaitis, nes jo 
motina tokio tvirto ir gero pobūdžio. Li
fu’s pklausė, ar ji eina maldyklom —*Ne, 
neina, — atsakė Mulan’a:—ji netiki į Bu
dą. Girdi, jos dievuotumas jos širdy, ir 
tai matyt iš jos veido. Ir ji tokia švari 
no tens, kad sunku tokią atrast.

r

Močou’a pridūrė, kad Čenma ir Lifų 
prižiūrės, kaip savo sūnų. Ji tokia mo
tiniška.

Mažiukas Šiaofu’kafe pravirko. Mo
čou’a pasigrįžo ant šono ir pridėjo jį prie 
savo pilnos krūtinės. Jai taip ramu ir 
linksma ant širdies, rodos, kad taip ir 
visados būtų.

Vasara buvo puiki. Lifu’s atsikelda
vo apyaušry iš šilto nuo žmonos kūno 
kvepiančio patalo ir eidavo’ sodo vė- 
sian oran. Jis jausdavo, kad galėtų ap- 
sikabint tą mielą motiną žemę. Močou’a, 
pažindžiusi kūdikį, eidavo aplankyt mo
tinos ir tėvo. Jos tėvas irgi, anksti pa- 
skirdo ir išėjo sodan. Ten jiedu su Li- 
fu’m vaikšto po rasotą žolę, po aukštais 
medžiais iki pat pusryčių.

Mulan’a su Sunia ir Mania dažnai atei
davo rytą su vaikais ir tarnaitėmis ir 
visą dieną praleisdavo sode. Po pusry
čiais ateidavo ir Linksmoji Giesmė, Rau- 
donrožė, Afei’jus ir Huan’a ir visi ten 
luputuodavo kur pašiūrėj. Apsiruošusi 
apie namus, ateidavo ir Močou’a. Ja- 
o’as po pietų eidavo seklyčion pogulio.

Mulan’a jau pradėjo mokyt savo Am- 
an’ytę skaityt ir rašyt. Mergaitė ėmėsi 
lengvai, o Saldi Kvapsnis, prisižiūrėda
ma, ir pati pramoko. Jai padėdavo per- 
siimt Huan’a.

Kai kada ateidavo ir Tseng’ienė ir Ka
sia su savo dvejetu dukterų—Ailien’a ir 
Lilien’a. Jao’ienė gulėjo patale, bet mie
gas jos būdavo menkas. Ji sėdėdavo 
prieš Budos statulą ir nebyliai melsda
vos, smilkindavo smilkalus. Kartą tapo 
pakviesti net Tibeto vienuoliai. Jie skai
tė ekzortus ir vaikė iš ligonės piktas 
dvasias, bet išvaikyt negalėjo. Mulan’a 
priminė, kad vely Čenma tegul motiną 
prižiūri. Ir iš tikrųjų po Čenmos globa 
Jao’ienei pasidarė lengviau.

Į pabaigą vasaros Lifu’s vėl išvažiavo 
Japonijon mokslus tęsti, bet Močou’a pa
siliko prie motinos.

Kovo 13 d. Laisvėj dr. J. 
J. Kaškiaučiaus tilpęs straips
nis —Pridusę, Pritroškę, be 
Oro, — įdomus, teisingas. 
Labai tankiai tenka girdėti 
žmones nusiskundžiant: tai 
skauda galvą, tai jaučiasi pa
vargęs, ir tą jau paliudija jo 
nubalęs, be laiko jo nusenęs 
veidas. Bet jeigu ne tik sau, 
bet ir jam bandytum suteikti 
gaivumo — praverti langą, 
Įleisti tyresnio oro — švankų 
tabako dūmų debesį praskleis
ti, tai pilietis gatavas tau į 
antakį “drožti.” Na, ir kaip 
tu drįsti, juk ne vasara. Ir 
taip, tarsi ta daina be galo. Iš 

subvės į 
debesiuo- 
“vendzy-

šapos į “subvę,” iš 
kambarį, vis dūmų 
se, tarsi kumpis turi 
tis” per amželį.

Prie progos, reikia pasaky
ti karti teisybė ir apie mūsų 
gerbiamus tabako rūkytojus. 
Mano nuomone, rūkymas vie
šose, pilnose žmonių' vietose, 
yra kriminališkas nusižengi
mas. Jeigu taip būtina rūkyti, 
kodėl neužsirūkyti 'kur nuoša
liau ir paskiau valandą kitą 
susilaikyti nuo rūkymo, kur 
gali kitiems pakenkti. Juk vie
šose vietose — salėse, yra 
žmonių, kurie nepratę prie dū
mų, kiti nori pasilinksminti, 
pasišokti.
Jūsų paleistais 
sistemą 
biamas, 
užrašą 
ruoji ?
gėsis, ir 'mūsų pareigūnai tu
rėtų domės kreipti į tai.

Tankiai tenka matyti laik
raščiuose pranešimai, kad bus 
“smagus, malonus pažmonys.” 
Taip. Galima tikėti gerb. ren
gėjams, kad taip ir būtų, jei
gu ne tas “moderniškai - kul
tūringas” reiškinys, — tabako 
dūmų debesiai. Juk darbo 
žmogus per dienų dienas lai
ką praleidžia šapos dūmuose 
ir dulkėse, na ir tas trumpas 
liuoslaikis negali būti smagus 
ir malonus, kuomet dūmai

tau galvą ir krūtinę slegia.
Čia apsistosime prie vienos 

lietuvių salės, kur buvo filmos 
rodomos, šiuos žodžius rašan
čiam taip nušvietė tą vakarą 
vienas iš jo kolegų, kuriam 
teko “laimės” ten. būti. Nedi
delė, žema salė buvo pilnutė
lė žmonių, dauguma moterys. 
Oras buvo tiesiog troškus, o 
cigarų dūmai vis kamuoliais 
ritos į mėlyną palubę. Mote
rys pradėjo šaukti: “Atidary- 
kit langus,” bet kultūringi ci
garų mėgėjai kaip tyčia prie 
langų stovėjo ir neprileido 
langus atidaryti. Aukščiau mi
nėtas, “laimės” turėjęs ten 
būti, ant tiek susinervavęs, 
kad galvoj tarsi šimtas per
kūnų pradėjo ūžti, rankų ir 
kojų muskulai pradėjo drebė
ti. Todėl jis nutarė apleisti 
vietą ir eiti arčiau durų j ieš
koti “tyro oro.” Bet ir čia tas 
pats. Per mėlyną debesį ir 
“Kuprotas Oželis” mažai ma
tėsi, o pilkų dūmų kamuoliai 
pro plikus viršugalvius tarsi iš 
kanuolių į viršų raitėsi. Tas 
visas vaizdas — mėlyni dū
mai, tamsoje sėdinčios figū
ros, atrodė ne į malonų pa- 
žmonį, bet į kokį pasakišką 
kankinimo urvą.

Minėtas pilietis nustojo įdo
mautis paveikslais. Jis, nelau
kęs pabaigos, be kepurės ir 
viršutinio apsiausto “dūmė”

pro duris ir šaltam ore kele
to blokų “kelionę” padaręs, 
grįžo užbaigti tą cigarų “ba
lių.”

Be abejo, kad ir didžiuma 
atsilankiusių, ypatingai mote
rys, panašiai jautėsi. O tas 
vakaras gal būt buvęs jiems 
labai malonus, jeigu būtų pri
silaikoma tvarkos.

Čia reikia pastebėti dar ki
tą pas lietuvius prigijusį blo
gą paprotį — girtuokliavimą. 
Tankiai tenka išgirsti žmoge
lį nusiskundžiant: nenoriu, tik 
dėl kompanijos geriu. Būčiau 
šiandien kur nors ėjęs, bet nu
eik, tai ir gerk. . . Gerti ne
norėjau, bet kad svečias buvo, 
turėjau gei’t; nepamesk, tai 
paskiau apkalbės. Ar ne keis
ta? Gerti nenori taip svečias, 
taip šeimininkas. Bet geria. 
Geria bijodami viens kito. Ge
ria, kad “neapkalbėtų.” Kur 
čia logika?

Atsišaukimas į Nauj. 
Anglijos Organizaci
jas, Draugijas ir Kp.

Bus 
n i kas, 
liepos, 
karą

rengiamas didelis pik- 
Laisvės naudai, 4 d. 
Maynard, Mass. Per 

negalėjom tam parke 
piknikus, nes valdžia

buvo užėmus tą parką. Turė
jom rengti tokius piknikus at
skirai.

šiemet bus vienas visos Nau
josios Anglijos toks piknikas 
Laisvė naudai. Prašome kitų 
organizacijų nerengti piknikų 
tą dieną. Visi rengkitės va
žiuoti 4 d. liepos į Maynard, 
Mass. Bus gera proga vėl pa
simatyti su draugais ir drau
gėmis. Bus galima susieiti su 
tais, su kuriais neteko susieiti

Ar nebūtų gerai, kad mūsų per keletą pastarųjų metų.
gerbiami daktarai daugiau ’ 
kreiptų domės ir aiškintų taip 
tabako, taip svaigalų kenks
mingumą. Girtuokliai tiesiogi
niai tik sau kenkia, bet tabako 
mėgėjai ne tik sau, bet į pu
blikai kenkia.

Iksas Igrikas.

Telef. HUmboldt 2-7964

Sekmadieniais nėra valandų.VALANDOS:

*
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(Daugiau bus)

NOTARY 
PUBLIC

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

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.pasilinksminti, 

Jie giliai alsuoja, 
dūmais savo 

nuodija. Kodėl, ger
to nepagalvoji ir net 
“No smoking” ignų-
Tai nekultūringas el-

ATĘIKITĘ PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Na, o kaipgi Sujun’ai sekasi? Jos vy
rui išvažiavus aliejaus ieškot; jai pasi
darė ilgu ir nuobodu su anyta būti, tai 
ji vis dažniau gyveno Tiencin’e. Činia^ 
taip patvarkė, kad iš savo algos jis jai 
atsiųsdavo po šešis šimtus dolerių kas 
mėnuo. Kai ji pagrįždavo į Pekiną, tai 
ji važinėdavo sau su Inging’a.

Tseng’ui buvo labai nemalonu žinot* 
kad jo marti taip tyankosi su ana pa
skubusia dainų mergele. Jis gerai gir
dėjo, kaip jos dvi ten daužydavos po 
Tiencin’ą, ir jis gailėdavos išrinkęs savo 
sūnui tokią išplerusią pačią.

Kai kada jo sugulovė Kasia užklaus- 
davo, kodėl jis jos nesuvaldo. Senis at
sakydavo, kad daugiau būtų bėdos, — 
žmogaus pobūdžio nepakeisi.

O Sujun’a manė daranti šeimai daug 
gera, stumdama savo vyrą aukštyn ant 
pinigų krūvos. Kasgi iš jo būtų, jei ne 
mudvi su Inging’a: pelėtų sau kur kon
toroj, kaipo menkutis biurokratėlis. O 
dabar žiūrėkit... Tai da tik pradžia. O 
kas toliau bus. Inging’a gyrėsi, kad 
šeštoji prezidento Juan’o Šikai’j aus su
gulovę ką nors tokio padarys. Ji prisei- 
na giminė gerai žinomam Hung’ui, ir ji 
yra prezidento pati mylimoji sugulovė.

Sujun’a matydavos su bankininkais, 
pasitraukusiais valininkais, ką važinė-' 
jo limuzinais ir gyveno didinguose dva
ruose. Ji matydavos su jųjų pačiomis, 
su sugulovėmis, su dukterimis teatruose, 
viešbučiuose, baliuose, naktiniuose kliu- 
buose. Sujun’a didžiavosi, kad ji pati 
priklauso prie tos didžiuomenės.

Kadangi Inging’a kontroliavo savo vy
ro Huaiju’aus pinigus, tai ji įsileido spe- 
kuliuot valdžios obligacijomis, biržos 
apyvartomis. Jai išsirinkt vertybes pa
dėdavo suktas ir miklus vijurkas Čjn’as, 
dar jaunas vyras, geras Huaiju’aus sėb
ras. Vieną dieną per telefoną jis padarė 
Inging’ai devynis tūkstančius dolerių.

Inging’a kaulijo Sujun’ą, kad ir ji pra
dėtų taip pinigais vartyt. Čin’as bus ir 
jai agentu. Jis 'ir šeštai sugulovei per
ka ir parduoda obligacijas arba bondus.

Sujun’a abejojo. Ji teturėjo susikro
vusi dešimt tūkstančių ir nenorėjo rizi- 
kuot.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

TELE1*HONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. RALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos E»vl Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
_______ ;_____________________________________________ __ ___ ii----------------------------

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
L/ETl/V/SOS KABARETAS

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

rr

Taipgi mūsų pažangios or
ganizacijos ir kuopos ragina
mos savo susirinkimuose ap
tarti, kai]) geriausia prisireng
ti prie to pikniko, kuris jau 
taip ilgai laukiamas. Dėkime 
visas pastangas, kad šis pikni
kas būtų pasekmingas.

S. Penkaukas.
Pikniko Rengimo 
Komisijos Narys.

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2173 ATDARA VAKARAIS

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną e 
ąr naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patams- • 
virųą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimų ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Ml Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Vietos Žinios
Na, tai ir pas mus apsilan

kė Brooklyno smalavirių špi- 
tolninkai su uzuraptorium Bui
vydu. Nusistebėti reikia, kad 
tas f asistuojantis “bunčius” 
susirado apsistojimui lizdą pas 
žmones, kurie bičiuliuodavosi 
su progresyviais. Tiek to. . . 
Kaip pasiklos, taip išsimiegos, 
o darbininkiškame progrese 
nebus jaučiama, kad čia ran
dasi užsilikusių fašistinių ba
cilų.

Kaip vienas dalyvių pasa
kojo, tai susirinkusieji pasakė 
vienas Kitam po spyčių. Pagal 
jų tas kalbas išrodo, kad Cliff- 
sidę yra okupavę “ruskiai,” o 
ją valdo komunistai. Toks lie
tuvių yra priežodis: “Koks 
šmotas, toks ir protas.”

Nežinau, ar čia randasi ko
munistų, bet žinau, kad šio 
miestelio administracijoj nėra

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Biblija. su 379 paveikslais ...............
Patarėjas Vyrams ir Moterims apie ‘ 

Šeimynišką Gyvenimą bei Lyties 
Dalykus. Su paveikslais ......... -

Raginis, Gražios pasakos ................
Džian Bambos spyčiai ir ar žmogus 

pareina iš monkės ......................
Dainų Knyga, apie 110 dainų .........
Ar Popiežius Yra Tikras Vietinin

kas Kristaus? ................................
Laimė ir Planetos ..............................
Oficierius ir Kareivis .......................-
Naujas Savizrolas, su paveikslais .... 
Saulės Ritulys, su visų planetų pa
veikslais ...................................................
Detroite Lietuvių Byla už Muštynes 

už Dalinimą Nekatalikiškų Plakatų 
Gyvenimas Stepuko Raudonosio .....
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ......................
Dnktė Marių, graži apysaka ...........
Duktė Gyvena Pūstynčjc ..................
Burykla ir Burtininkas ..................
Velniškas Tiltas, Erodas Boba .........
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slapty
bes, nuo tavęs paslėptas .............

Sapnas Marijos Alyvų Kalne .........
Karvės Nauda ir Sūrių Padarymai 
Sapnų Knyga, su paveikslais, apda

ryta ...................................................
Kapitonas Velnias, 400 pus)...............
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, 

su paveikslais ................................
Paparčio žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...........

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .....
Lengvas Būdas Išmokti Anglų Kal

bos be kito pagelbos .................
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 

350 Įvairių žolių, nuo kokių ligų 
jos yra ir kur galima gauti ...

Virėja, knyga apie sų 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų . .......

Grigorius, kuris buvo prirakytas ant 
salos per 17 metų, graži apysaka .. 
Pekla, su paveikslais, parodo kokioj 

vietoj randasi ir kaip kankina ....
Stebūklingas Zerkolas ..........................
Dvarinė Pana ........................................
Ragana ir Jonas Keliauninkas .........
Keliautojai | Sv. Žemę, Jcruzolimą 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nu

siminimai .........................................
Trys Užkeiktos Karalaitės .................
Geri Pamokinimai ir Juokų Vežimas 
Pinigai Galvažudžiai ir daug juo

kingų šposų .......... .........................
ŽOLES ARBATOS FORMOJE 

Nuo Papučkų ant Burnos ir kitokių 
odos išbėrimų ........................ .......

Nuo Vcneriškų ir Vėžio Ligų .........
Mostis nuo bile kokio Niežulio, Pai- 

lių. Vėžio, Rožės ir t.t...............
Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 už .. 
Nervų ir nuo Sutukimo, po .............-
Inkstų, Kraujo Valytojas, po ...........
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio .....
Vyriškumo Pataisymai ......................
Moterų Mėnesinių Reguliatorius 
Vidurių Liuosuotojas ........................ ..
Išvarymui akmenėlių, kad nešlapin

ti 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų augintojas, prašalina pleis

kanas ...............................................
Palangos Trejanka, stambios šaknys 
Nuo vėžio ligos ir jos kraujo už- 

teriimo ...........*................................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........
Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožes, ap- 

degimų. nubrūžijimų, Įsikirtimų ir 
taip Joliau ........................................

Norintieji įsigyti bile vieną iš virš 
knygų ar žolių rašykite sekamu antrašu:

M. Ž.UKAITIS
834 Dean 8t.» Spencerport, N. Y.

lovoj, po ........................................
užaiaenėjusio kataro, Hay Fever 
nemalonaus kvapo ......................
surūgusio pilvo (heartbum) .....
romatiškų sausgėlų ............. ........

$2.25

$2.50 
35c

35c
75c

$1.50 
25c 
15c 
50c

40c

35c 
35c

30c
25c
25c
35c
35c

75c 
15c 
25c

$1.25
$1.25

25c

20c
35c

35c

25c

$r.oo

25c

30c 
25c 
25c 
25c 
25c

30c
25c
15c

30c

$1.25
$1.25

$1.25 
$1.00 

85c 
60c 
60c 
85c 
6Qc 
60c

60c 
85c 
85c 
85c 
60c

60c
60c

$1.25
85c

$2.25 
minčių

nei vieno ruso. Pažangių ir 
darbininkiškai n u s i t e ikusių 
žmonių yra daug. Mes griež
tai esame nusistatę ii' kovosi
me prieš kurstytojus karo 
prieš Sovietų Sąjungą. Mes ne
norime matyti kitos visa-pa- 
saulinės žmonių skerdynės. 
Tas didysis liaudies tėvas, na- 
bašninkas F. D. Rooseveltas, 
nebuvo komunistas, bet jis 
tvirtai stojo už draugiškus ry
šius su Sovietų Sąjunga. Hen
ry Wallace, Sidney Hillman 
ir daugelis kitų liaudies vadų 
bei mokslo vyrų rašo ir kalba 
už draugiškus santykius su So
vietų Sąjunga. Tik suniekšė- 
ję priešdarbininkiški elemen
tai visais garais provokuoja ir 
visokiomis melagystėmis šmei
žia Sovietų Sąjungą.

Tas uzurpatorius, smalavi- 
ris, brooklyniškis Jonas, kal
bėdamas apie Lietuvą, nupos- 
tringavo, kad dabar Lietuvoj 
nėra lietuvių — yra tik “rus
kiai.” Tie, kurie kentėjo, ku
rie liejo kraują dėl Lietuvos 
apgynimo, yra “ruskiai.” Sme
toninius parazitus ir nacizmo 
bičiulius jie giria ir juos re
mia. Iš suniekšėj tįsių priešdar- 
bininkų elementų to tik ir ga
lima tikėtis.

Progresyviams šio miestelio 
lietuviams dėl tos smalaviriš- 
kos katarinkos čirptelėjimo 
nei šilta, nei šalta.

Mūsų ALDLD kuopa šiais 
metais jau paaugo 6 naujais 
nariais. LDS kuopa irgi turi 
3 naujus kandidatus dėl se
kančio susirinkimo. Smalavirių 
buivydinės fašistų bacilos čia 
neprigys cliffsidiečių progre- 
syviškoj draugovėj.

LLD 115-tos kuopos nariai 
praeitame susirinkime vienbal
siai išsireiškė prieš keitimą 
vardo Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo. Tiems, kurie taip 
entuziastiškai agituoja už kei
timą vardo, galima priminti, 
kad International Workers Or
der yra desėtkais kartų dides
nis ir nariais ir turtu už mūsų 
Susivienijimą ir jokių 
mų dėl darbininkiško 
neturi.

keblu- 
vardo 

Kazys.

57 m., 
Yorke, 
miegui,

Montreal, Canada

valgių ir 
o šalia to 
Turėjome 
draugais,

Smagi Jaunimo Choro 
Vakariene

Kovo 9-tos vakarą atsibuvo 
Jaunimo Choro šauni vakarie
nė. Vakarienės iniciatorės, dd. 
Karalevičienė ir Vilkelienė ♦
vaišino atsilankiusius šiltais 
valgiais. Joms pagelbėjo dvi 
jaunuolės, minimo choro na
rės, šmitaitė ir čičinskaitė. 
Taipgi prisidėjo darbu dd. vy
rai : L. Kisielius, B. šalčiūnas, 
Kaušila, broliai Brakniai ir 
Gudonis.

Vakarienė buvo labai gera, 
pakankamai šiltų 
svaiginančių gėrimų, 
ir smagi muzika, 
progos susieiti su
pasidalinti mintimis ir smagiai 
laiką praleisti. Tik tenka pa
peikimas choro nariams1 už ne
dalyvavimą vakarienėje, taip 
pat ir publikai už neskaitlin
gą atsilankymą. Turime prisi
pažinti, kad mes, montrealie- 
čiai, turime tik vieną liaudžiai 
tarnaujantį chorą ir mes jį tu
rėtumėm remti.

Gimė Dar Viena Operetė
Draugė šuplevičienė parašė 

dar vieną operetę, “Partiza
nai.” Minima operetė jau ruo
šiama perstatymui. Jaunimo 
Choras energingai ruošiasi 
perstatyti d. šuplevičienės ope
retę kovo mėnesio 31 dieną, 
Lietuvių Kliube.

Visi ir visos Montrealo lie
tuviai pasistengkite dalyvauti. 
Operetė gana graži ir įdomi, 
nesigailėsite atsilankę.

Linkiu Pasveikti
Jau keletas savaičių, kaip 

sunkiai susirgo A. Nakiutė 
(Damašaufski). Atlankantieji 
sergančiai suteikia daug 
džiaugsmo. Linkiu jai *greito 
pasveikimo.

kompanijos pasiūlė pagelti al
gas nuo 12 iki 15 nuošimčių. 
Vėl atsibuvo masinis susirin
kimas Lietuvių Tautiškame, 
Name. Nubalsuota grįžti dirb
ti su ta išlyga, kad jeigu kom
panijos neišpildys reikalavi
mo, tai vėl išeiti į streiką.

Kitų unijų lokalų darbinin
kai pradėjo organizuotis pa
skelbimui streiko. Bet Brother
hood generaliniai viršininkai, 
priešakyj su prezidentu Al
phonse Samson (lietuviu) ir 
sekretorium H. Sears, išėjo už 
kompanijas per vietinę anglų 
spaudą, pasmerkė streiką, gra
sino testerių lokalui atimti 
čarterį. Tuomet darbininkai 
ėmė organizuotis, rašytis į 
CIO uniją. Vėliau generaliniai 
viršininkai susitaikė su teste
rių lokalu ir sykiu derėjosi su 
kompanijomis. Buvo advoka
tai iš abiejų pusių. Susitaikė 
su kompanijoms ant 15 nuo
šimčio algų pakėlimo.

Unijoj yra 16 lokalų. Atlai
kyta 7 mėnesiniai susirinki
mai.

Vėliau dar streikavo vam- 
periai nekurtose dirbtuvėse, 
dirbantieji ant brangiųjų če- 
vėrykų. Streiką laimėjo.
/ Šiuo sykiui darbai eina ge
rai.
gali

Mokant amatą, lengvai 
gaut darbą.

G. Shimaitis.

Bayonne, N, J

Birute.

Montello, Mass:

Baltimore, Md HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI -------------A-----
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Likučiai vietinės anglų 
cialistų kuopos, pasivadinę 
vii Liberty Committee, kovo 
20 d. surengė. prakalbas R. 
Baldwinui, Pratt Knygyne, 
kampas Cathedral ir Frąnklin 
gatvių. Jis pasakė daug kar
čios teisybės apie darbininkų 
išnaudojimą. Jis sakė, kad 
laisvė duodama darbininkams 
ant tiek, ant kiek nekenkia 
darbdavių pelnams. Amerikos 
darbininkai neturi teisių spren
dimui darbo našumo, prekių 
kainų ir pelnų. Todėl, abelnai 
imant, mes turime apie 30 
nuošimčių laisvės.

Ant galo priminė, kad So
vietų Sąjungoj dirbtuvių val
dyba ir darbininkai dalyvau
ja nustatyme algų, darbo na
šumo ir prekių kainų. Bet jis 
taipgi pakartojo tą nudėvėtą 
socialistų pasaką, būk vis tiek 
ten nėra laisvės.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ AUDĖJŲ

Nuolatinis Darbas
DIVONŲ AUDĖJAMS IR PINĖJAMS 
Patyrę Prie Wire Motion or Vacquard 

Stablių Nereikalinga 
48-V ALANDŲ SAVAITĖ

Kreipkitės į

EMPLOYMENT OFFICE
STATE & CLINTON pTREETS 

TRENTON, N. J.

THERMOID COMPANY
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Mrs. Margaret Lord, 
255 W. 84th St., New 
mirė nuo tabletėlių 
kurias, manoma, jinai paėmė
tikslu nusižudyti. Rašė esanti 
“pavargusi.”

REIKALAVIMAI
Reikalingas kriaučius, kuris moka 

rankų darbą ir siuvama mašina. 
Darbas krautuvėje vyriškų ir mote
riškų drapanų. Pabandykite, nieko 
nepralošite. Darbas nuolatinis. Kreip
kitės į “My Tailor,” 1-3 Main St., 
Essex, Conn. (75)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Jono Stanevičiaus, 

gyveno Cleveland, O. Prašau jo pa
ties atsišaukti, arba kas apie jį ži
note, malonėkite pranešti: Jieva 
Stanevičiūtė, po vyru Olišauskienė, 
123 Wright St., Newark, N. J.

. • (71-73)

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iŠ mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar ncpervčlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, 
kaipo (multiple vitamins and minerals.)a susi
deda iŠ 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletėlių Į dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-CompleX 
Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletėlės, kurios yra sudarytos iš geros 
rūšies Įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto Išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbu
kusi protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonka (pint), 
tik $7.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

Čeverykų Industrijos
Unijos Veikimo
tik antras pasaulinis 

pasibaigė, tai Amerikoj 
streikai įvairiose 

industrijose, beveik

Kai 
karas 
prasidėjo 
sunkiose
po visus didmiesčius,.vadovau
jant CIO .unijai.

Čeverykų išdirby te j nieko 
nebuvo girdėti. Rodosi, kad 
čia viskas ramu. Bet taip nėra.

Praeitų metų lapkričio mė
nesio pradžioj Brotherhood 
Unijos Lasterių Lokalas sušau
kė masinį susirinkimą, Pythian 
Temple svetainėje, Brockton, 
Mass. Buvo apkalbėta algų 
klausimas. Nutarta reikalauti 
iš . kompanijų algų pakėlimo 
30 nuošimčių. O jeigu nesutiks 
ant tiek algas pakelti, tai eiti 
į streiką. Kompanijos darbi
ninkų reikalavimą atmetė. 
Tuomet buvo sušauktas kitas 
susirinkimas, Lowell Hall, 
Brocktone. Tam susirinkime 
pranešė, kad nekurtos kompa
nijos nori taikytis, siūl'o 10 
nuošimčių pakelti algas. Strei
ko skelbimą dar atideda ant 
toliau. Palieka testerių lokalo 
viršininkus dirbti ant toliau 
tuo klausimu. Kompanijos at
metė algų pakėlimo reikalavi
mą. Tuomet testerių unijos 
valdyba sušaukė masinį susi
rinkimą Lietuvių Tautiškame 
Name, nes jau Brocktone ne
gauna svetainės. Tam susirin
kime, po apkalbėjimo ir bar
nių, nubalsuojama streikuoti. 
Išrinkta streiko komitetas iš 
šių asmenų: Frank Piesco, 
McPhillis, H. Pateli, J. Mat
ch ins, D. J. Jacouture.

Po dviejų d jenų streiko
-........................ .JŲ |lWI"."*!Į!|i!».i||n

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins ReumątiŠkus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šąlt|. Daugumui 
žmonių pagelbėja ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale tuojaus Įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite Į dirbtuvę. Kaina 2-oz 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN’8 OINTMENT CO.
P. Q. W 1, N. J.

Anna Janiūniūtč Apsivedė
šeštadienio vakare, kovo 16 

d., turėjome iškilmingas ir pa
vyzdingas Annos Janiūniūtės’ir 
James Stephansen vestuves. Su
sirinko jos tėvų namuose net 
apie 50 įvairiausios publikos.

,■ Anna, matyti, turi plačią pa
žintį tarp visokių žmonių, be 
tautos skirtumo. Todėl ir jos 
vestuvės buvo tarptautinės tuo 
atžvilgiu. Nors lietuviai gal ir 
sudarė didžiumą atsilankiusių
jų, tačiau tas nesudarė jokio 
vienpusiškumo: visi ir kitatau
čiai jautėsi savo vietoje, nes 
kaip kas norėjo, taip kalbėjo. O 
kitas dalykas (kas yra malonu), 
tai kad ir mūs lietuviai taip ge
rai susikalba anglų kalba, kad 
jokiose sueigose jiems kalba 
jau nebesudaro problemos. Lei
dome visi laiką linksmai.

Meilė rubežių neturi: ji skrai
do toli ir žino visas vietas, ro
dosi net ir negirdėtas. Taigi ir 
mūsų Annos širdelė nulėkė la
bai, labai toli susirasti sau mei
lužį, Ji stačiai visus mus nuste
bino, kada sužinojome, kad jos 
vyras, James, net nuo pat 
Meksikos rubežiaus, White 
Face, Texas. Tai vietelė, kurios 
nei vienas nesame girdėję.

Daugelis esame matę filmoje 
Texas “kauboisus” arkliais jo
dinėjant ir karves virvėmis 
gaudant, bet, tur būt, nei vie
nam mums neatėjo galvon, kad 
mūsų Anna ištekės už vieno to
kių, kuris reikalą turėtų su ši
tomis scenomis. O tikrenybėje, 
kaip tik taip ir išėjo: James 
Stephanseno šeimyna net tūks
tančio tokios bandos savininkai 
tuose dykumynų laukuose.

Tuomi Anna mums suteikė 
nerašytą romansą.

Po vedybų Anna nežada vyk
ti tiesiai Texaso valstijon gy
venti. Mat, James turi kon
strukcijos darbą Kansaso vals
tijoj, tai ten jiems ir teks tū
lą laiką pagyventi.

Gal skaitytojas nepastebėjo, 
jog Anna yra duktė Povilo Ja
niūno, ALDLD 2-ros Apskri
ties iždininko, plačiai žinomo 
visuomeninio darbuotojo ne tik 
Literątūros Draugijoje, ale ip 
visose šios New Yorko apylin
kės organizacijose,' kurios ti|< 
turi reikalą su darbo žmonių 
reikalais ir gerovę.

Dar tokio atsitikimo neži
nau, į<ur draugas Janiūnas ir 
draugi Janiūnienė neprisidėtų 
su finansais del darbininkiškos 
gerovės. Nepasigailėjo jiedu ir 
dėl dukters svečių , pavaišinimo,

Laimingo Annai ir James’ui 
šeimyninio gyvenimo!

Garbė draugams Janiūnams 
už išauginimą dukters laisvoj 
dvasioj. X■

Nedėldienį, kovo 24 d., 3 
vai. po pietų, Lietuvių svetai
nėj, atsibuvo Baltimorės su
vienyto komiteto surengtas 
koncertas. Programą išpildė 
pagarsėję rusai operos daini
ninkai. Publikos atsilankė ga
na daug, nežiūrint lietingo oro. 
Dainininkai žavėjo publiką sa
vo stipriais, gerai išlavintais 
balsais. Už tai jiems publika 
atsilygino delnų plojimu. Ypač 
klausytojams labai patiko rau
donarmiečių daina, Stalingra
do ir partizanų dainos. Daini
ninkai buvo iššaukti bent kele
tą kaitų daugiau dainuoti.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos nuo karo nukentėjusiem 
Sovietų Sąjungos žmonėms. 
Apkų surinko $228.29.
Kalbės Dr. J. J. Kaskiaučius

Sekmadienį, kovo 31 d., LDS 
48 kuopa rengia prakalbas, 
Lietuvių svetainėje, 853 Hol
lins St. Kalbės dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Vienoj temoj jis kal
bės apie sveikatą, o kitoj ki
tais klausimais. Bus i žingeid
žios prakalbos. Visi dalyvau
kite. Pradžia 2 vai. po pietų.

Biržų Proletaras.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LPTK. viet. skyrius rengia smagų 
balių, Laisvės Choro salėje, 155 
Hungerford St. Turėsime skanių val
gių ir gėrimų. Šokiams gros gera or
kestrą. Bus ir kitokių pamarginimų. 
Kviečiame dalyvauti ir paremti Lie
tuvos 
karo. 
Kom.

žmones, nukentėjusius nuo
Pradžia 2:30 vai. dieną. —

(73-74)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, kovo 30 d., įvyks ne

paprastas operetiškas Koncertas 
Moose Hall Auditorium, 1314 North 
Broad St., 8 v. v. Rusų pašalpinės 
org. rengia šį koncertą. Dalyvaus 
keturi pasauliniai žymūs operų dai
nininkai: Stefan Kazakevich, Zinai
da Alvers, Nadine Ray, Ilya Tama
rin, direkt. ir pianistas Anton Rud- 
nitsky. Įžanga: $1.20, $1.80, $2.40, 
su taksais. Pelnas eis nukentėju
sioms nuo karo Tarybų Sąjungos 
žmonėms. Lietuviai, neprilaiskite šio 
gražaus koncerto. — Rep. (73-74)

WHITEHEAD ROAD, TRENTON, N. J

Nuo Penu. Stoties Trentone eikite du blokus į šiaurius 
iki kampo State ir Clinton Streets. Važiuokite S-9 Bušu 
iki dirbtuvės.

(76)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PAGEIDAUJAMI GERAI 
APMOKAMI DARBAI 

TUOJU DUODAMI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

KAMBARYS, VALGIS IR 
APSKALBIMAS PASIRENKANT 

METINĖS APMOKAMOS VAKACIJOS 
GAUSŪS LIGOJE PRIEDAI 

PAGAL VALSTIJOS ATSITARNAVIMĄ 
IR CIVIL SERVICE 

SLAUGĖS IR PADĖJĖJOS 
PAGELBININKAI PIENINĖJE 

PAGELBININKAI VIRĖJAI 
VIRTUVĖJE IR VALGYMO 

KAMBARYJE PAGELBININKAI 
MOTERYS PATARNAUTOJOS 

Kreipkitės Asmeniškai ar Rašykite. 
MORRISTOWN 4-1800 

N. J. STATE HOSPITAL 
GREYSTONE PARK, N. J.

(81)

OPERATORIAI
Prie Singer Siuvamosios Mašinos. Gera alga. 

Nuolatinis darbas.
E. & S. PANTS CO.

573 Metropolitan Ave., Brooklyn.
(74)

SIUVĖJAI
PATYRĘ PRIE 
PATAISYMŲ

PRIE MOTERIŠKŲ 
APREDALŲ

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

5 DIENŲ SAVAITE

EMPLOYMENT OFFICE

7 WEST 35TH ST. 
N. Y. CITY

(73)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

DARBAI PRIE ŪKĖS, 
MELŽIKAMS, DARŽOVIŲ AUGIN

TOJAMS TURGUI, ŠILTNAMIUI, 
IR ABELNAI ŪKIO DAR

BININKAMS.
NĖRA IŠ ANKSTO MOKESTIES.

H. P. HINES FARM AGENCY
88 WASHINGTON ST.

(Arti Rector St., N. Y. C.)
(74)

■
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REIKIA
50 VYRŲ

Prie
ABELNO FABRIKO 

DARBO
•> ir

PRIKRAUTI—IŠKRAUTI 
VAGONUS

3 SIETAI DIENOJE
6 DIENŲ SAVAITE 

BONAI UŽ SIETŲ DARBĄ
Automatiški pakilimai. Pašalpos. 
Apmokamos šventės, vakacijos, 
apdrauda. Kafeterija ant vietos. 
Geri transportacijos Įrengimai.

THE CELOTEX
CORPORATION

MIDDLESEX AVENUE 
METUCHEN, N. J.

(76)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

PIRMAM ŠIFTUI 
A. M. IKI 5 P. M. 
ANTRAM ŠIFTUI 
P. M. IKI 10 P. M.

.JS

■ 1

&
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CLEVELAND, OHIO
žaislų Vakaras. Rengia Corlett 

ALDLD 57 kp. ir LDS 138 kp. Pel
nas skiriamas Vilniaus ligoninei. 
Įvyks kovo 30 dv White Eagle salė
je, 8315 Kosciusko Ave. Pradžia 7 
v. v. Auka 25c. Gera muzika bus 
šokiam. Corletto moterys pagamins 
skanią vakarienę. Bus ir išsigerti, vi
si būsite patenkinti. Tad kviečiame 
visus dalyvauti, vietiniai ir iš apylin
kės. — Kom. . - (73-74)

HARTFORD, CONN.
Svarbiam tikslui parengimas, įvyks 

kovo 3f d., 6 v. v. Rengia Liet. Am. 
Piliečių Kliųbas—bus didelis paren
gimas, šokiai, savo salėje, 227 Law
rence St. Muziką suteiks Ray Hen
ry Orkestrą, iš 10 muzikantų. Taip
gi bus užkandžių ir gėrimų. Kviečia
me visus dalyvauti. Pelnas skiriamas 
Am. Raudonajam Kryžiui. Ren
gėjai. (73-74)

BALTIMORE, MD.
Gedulių prakalbos. Rengia LDS 48 

kp. Pagerbimui 'narių V. Kaspar ir 
L. Deltuva, žuvusių kare už demo
kratiją. Įvyks siekmad., kovo 31 d., 
2 vai. dieną, Liet, salėje (2-ros lu
bos), 853 Hollinš St. Kalbės Dr. J. J. 
Kaškiaučįbs, iš Newark, N. J. Jis 
kalbės dviem temom: Sveikatos 
klausimu ir ar bus trečias karas ?l 
Įžanga veltui. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti. (73-74)

REIKIA MERGINŲ
Kosmetikų darbas. Nuolat. Gera alga.

PRIVATE LABEL COSMETIC CO., 
520 W. 48TH ST.. N. Y. C.

(75J

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖ. Paprastas 
virimus. Maža šeima. Nuolatinis darbas. 

Aukšta alga. Keikia paliudijimo. 
Guolis ant vietos ar kitur.

NIGHTINGALE 4-4298

7:20
AR

4:15
Lengvas, švarus, linksmas darbas 

prie Ideališkų darbo sąlygų.
Patyrimas Nereikalingas.

Mes jus išmokysime ir jūs būsite 
apmokamos laike mokinimosi.

KREIPKITĖS Į
EMPLOYMENT OFFICE OF

THE
F. W. SICKLES CO.

165 FRONT ST.
CHICOPEE, MASS.

(77)

(74)

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LDS 67 kp. rengia vakarienę su 
šokiais, šeštadienį, kovo130 d., Liet. 
Taut. Namo apatinėj salėje, pradžia 
7 v. v. Įžanga $1.20. Kviečiame da
lyvauti. (73-74)
* WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų kuopa rengia gra

žų vakarų, kuriame bus galima ir 
dalyvauti žaisluose. Įvyks 30 d. ko
vo, 7:30 v. v. Liet, salėje, 29 Endi
cott St. Pelnas skiriamas įrengimui 
Med. Inst. Vilniuje. Lietuviai kvie
čiami dalyvauti, smagiai praleisti j 
laiką, nes Komisija gražiai pavai- į 
šįns visus. —- A. W. (73-74)

BINGHAMTON, N. Y.
Masinis susirinkimas už laiką! 

Įvyks ketvirtadienį, kovo 28 d., 7:30 
tv. v. Liet, salėje, 315 Clinton St. 
Mūsų visų yra pilietinė pareiga da
lyvauti susirinkime ir galingu balsu 
pasisakyti už visą tai, už ką mūsų 
sunūs ir dukros kariavo ir mirė. Už 
laisvę visiems Amerikos žmonėms 
gyventi be baimės, už žmoniškas al
gas, už taiką pasaulyje! Komunistų 
Partija kviečia visus dalyvauti ir 
darbuotis už išlaikymą taikos. — 
II. Žukas. (72-73)

tik
PARDAVIMAI

Parsiduoda ųkė, 50 akrų. Vien 
ūkė $1600. Sų galvijais (cattle) ir 
Įrankiais $2700. Prašome rašyti į Joe 
Rogers. R. D. 2, Įthąca, N. Y.

MERGINOS
PRIE KNYGŲ APDARYMO DARBO 

Patyrusios
JERSEY WIRE STITCHER 

Geros valandos. Puiki alga. 
Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės tuojau
NATIONAL PUBLISHING CO.

239 South American Street 
Philadelphia, Pa.

H

P

(76)

VYNIOTOJOS

SKELBKITE LAISVĖJE!

W

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

Nuolatihis Darbas 
GERA ALGA. PAKILIMAI 

5 DIENŲ SAVAITE

EMPLOYMENT OFFICE 

7 WEST 35TH ST.
N. Y. CITY
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NewWto^fc^yZinioi
New Yorko Mieste 
Daugėja Prašymai 

Pašalpas
New.Yorko įniršto nuolatos 

daugėja prašymai pašalpos, 
kaip rodo miesto Labdarybės 
Departmento skaitlinės. Pa
vyzdžiui, palyginus tik vieną 
savaitę pereitu metu su ta pa
čia savaite šią metu labai aiš
kiai matosi tas daugėjimas.

Per savaitę, pasibaigusią 
kovo 2-rą. gaunančiu pašalpą 
(home relief) buvo *91,544. 
Šiemet ta pačia savaite pa- 

_šalpgaviu jau buvo 99,377, 
daugiau 4,823.

Prašantieji pašalpos, tiki
masi, daug Smarkiau daugės 
išsibaigus 26 savaitėms po V- 

wJ Dienos, kada prasidėjo ma
siniai atleidinėjimai. Negavu
sieji nuo to laiko darbo vis 
dar vertėsi gaunama nedarbo 
a pd rauda.

Harleme yra didžiausis nuo
šimtis prašančiu pašalpos. Tas 
parodo, kad jie buvo anks
čiausia atleidžiami, mažiau 
samdomi.

Dar kiti, gaunantieji pašal
pą. sako raportas, yra dirban
tieji, o tas jau parodo, kad 
dabartiną algą daugeliui šei
mą neužtenka pragyventi.

Antanas Bimba iš Lietuvos 
I ’arvežč Brangių Žinių

Kaip dabar atrodo Lietuva?
Kaip atrodo Vilnius?
Kaip atrodė Kaunas?
Kaip atrodo Klaipėda?
Kaip atrodo kiti Lietuvos 

miestai ir kaimai?

Ką dabar kalba, ko trokš
ta, kaip gyvena, ką veikia, ką 
planuoja išlikusieji Lietuvos 
žmonės?

Kokia Lietuvos ateitis pra
dėjus nuo karo griūvėsią?

Tokiais ir daugeliu kitą 
. panašiu klausimu apipila An
taną Bimbą kožname susitiki- 

i me žmonės, kadangi jis yra 
i pirmasis ir vienintelis lietuvis, 
' pamatęs, atlankęs Lietuvą po 
šio karo. Ten kalbėjęsis su vi
sokiais žmonėmis, lankęs jų 
namus, Įstaigas ir tik dabar 

; sugrįžęs.
Tačiau, ar gali bent kas su

rasti tiek laiko, kad atpasako
ti tą viską kiekvienam klausė
jui atskirai? Aišku, negali. 
Numatydamas tą viską, Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
to vietinis skyrius rengia ma
sini raporto mitingą, kuriame 
Antanas Bimba galės papasa- 

| koti šimtams Jietuviu vienu

kartu apie tai, ką matė, ką 
girdėjo, ką patyrė Lietuvoje.

Ypatingai galės papasakoti 
apie tai: .

Ar pasiekia Lietuvos žmo
nes mūsų jiems teikiama pa
galba ?

Kokiu būdu, kokiais keliais 
pasiekia ?

Ar Lietuvos žmonėms dar 
yra reikalinga mūsų pagalba?

Jeigu reikalinga, tai kokia?
Antanas Bimba kalbės ma

siniame mitinge jau šio sek
madienio popietyj, 3 vai., ko
vo 31-ma, Schwaben Hall, 474 
Knickerbocker Ave., Brookly- 
ne, įžanga 40 centų (taksai 
Įskaityti).

Dainuos Aido Choras, vado
vybėje savo mokytojos Aldo
nos Anderson (Žilinskaitės). 
Taipgi dainuos merginą kvar
tetas ir Aido Vyru Choras.

Praneškite apie raporto iš 
Lietuvos mitingą kiekvienam 
sutiktam lietuviui, nes kiek
vienam svarbu išgirsti apie jo 
gimtinę, pergyvenusią baisias 
karo audras, vokiečiu naciu 
okupaciją ir pradedančią iš 
naujo atsikurti naujam gyve
nimui.

Miesto Departmental 
Nukentės Dėl Per

Žemi] Algų

i

Iš kairės: Mrs. Norbert Lusk iš National Boa‘d of Review, Miss Alice Ribeiro 
iš N. Y. C. Grand Opera Co., Mr. Sigmund Gottlober, neangliškos spaudos di
rektorius; M»\ Robert Mochnis iš RKO Pictures, Mr. William Edlin iš Neangliškos 
Spaudos Filmu Kritiką Ratelio ir Mr. Edward Corsi, N. Y. Valstijos industrijos 
komisionierius. Sąskridis Įvyko proga to Kritiką Ratelio apteikimo pagarbos pa
reiškimais ratelio sprendimu pripažintoms geriausioms 1945 metu filmoms. Pa
rinkta pirma buvo “The Bells of St. Mary’s;” geriausiu aktorių Ray Milland, ge
riausia aktore Ingrid Bergman. Iškilmėse dalyvavo ir dienraščio Laisvės atstovas. 
Laisvėje būna atžymima svarbiausios sezono filmos ir skelbiasi žymesnieji vietos 
teatrai.

Miesto civilės tarnybos dar
bininką ir tarnautojų vadai ir 
apie du šimtai unijistų iš mies- 
tavą Įstaigą lankėsi pas New 
Yorko miesto majorą O’Dwy
er pateikti miesto viršininkui 
reikalavimą pakelti algas.

Darbininkai, nariai CIO 
State, County and Municipal 
Workers of America, nunešė, 
ir peticijas, pasirašytas virš 
100,000 narių pastarosiomis 
keliomis savaitėmis.

Unijistai prašė departmental 
darbininkams mokėti po $340 
algos priedo metams, kad da
bartinė alga, praradus pirmes
nę vertę dėl pabrangimo pra
gyvenimo, galėtų prilygti bu
vusiai. Taipgi reikalauja laiko 
ir pusės už viršlaikius ir per- 
klasifikavimo, ilgiau išdirbu
siems, atsakingiems darbinin
kams teikiant aukštesni laips
nį ir pagal tą kategoriją mo
kant mokestį.

Iš Kur Gaut Pinigą
Unijistai taip pat supranta, 

kad iš kur nors reikės tie pi
nigai gauti, tad jie pasiūlė ir 
planą. Jie pasiūlė nejudomo 
turto taksus sugrąžinti iki 
1943-44 metų lygio. Tuomi, 
šako jie, gautume 35,000,000 
dolerių daugiau metams. Ge
rais aprokavimais Generalio 
Fondo 1946-47 metų budžetui 
būtų galima sudaryti kitus 
$26,000,000 daugiau bėgiu 
metų laiko. Gi pakeltomis uni- 
jistams algomis, nurodo jie, 
išmokėtų miestas tik $41,000,- 
000 daugiau per metus.

•Yra Daugiau Nedamokėtą 
Darbininką

Savo padėties pranešimuose 
spaudoje unija nurodo, jog 8,- 
000 darbininkų ligoninėse te
gauna tik $23 savaitei. Aišku, 
su tokiomis ir nedaug didesnė
mis algomis žmonės dabarti
niu laiku negali išlaikyti šei
mynos. Dėl to, sako unija, 
apie 50,000 miesto darbinin
kų yra prasiskolinę. Tūkstan
čiai kitų yra priversti imti po 
du darbus, kad išsiversti. Ir 
jei ta padėtis ilgai tęsis, mies
tas gali tikėtis blogesnio pa
tarnavimo ir nupuolusio mora
lo miesto valdžios departmeli
tuose.

Bing Crosby ir Bob Hope komedijoj “Road To Uto
pia,” Paramount Teatre, prie; Times Square, N. Yorke.

Planuojama Ateities 
Meninė Veikla

Dabar, visuombniniam gyve
nimui grįžtant į normalią va
gą, visiems, mylintiems lietu
višką meną, laikas pradėti 
burtis, mobilizuotis ateities 
veiklai lietuviško meno srity
je, kurio dalimi yra ir mūsų 
lietuviškas teatras-vaidyba.

Tuo tikslu Brooklyno Liet. 
Liaudies Teatras šaukia visus 
teatrininkus Į praplėstą orga
nizacinį susirinkimą. Susirin
kime bus gvildenami, tarp ki
tų, šie klausimai: 1) LLT per
siorganizavimas taip, kad vi
si, kada nors ir ką nors veikę 
teatrui, galėtų naudotis narys
tės privilegijomis; 2) Išdirbi- 
mas plano ateities vaidybai- 
repertuarui; 3) Pasiruošimas

Siaurina Darbininką 
Spaudą

Veteranai Pikietuoja 
. Už Pragyvenimą

Užstreikuota ABC Steel 
Equipment’ Co., 205 E. 22nd 
St., New Yorke. Darbininkai 
reikalauja 18’Z2C daugiau už 
valandą, šapą pikietuoja ma
siniai. Apie pusė iš 60 pikie- 
tų buvo šio karo veteranai.

Virš pusantro mėnesio 
darbininkai praleido pastango
se kaip nors susitarti be strei
ko. Tačiau savininkai siūlė pa
kelti tik po du centus, pas
kiau jau buvo dakėlę iki 10c. 
Gal darbininkai būtų priėmę 
tuos 10c, nors jie ir nepaden
gia pabrangusio pragyvenimo 
lėšų pilnai. Tačiau bosai su ta 
dešimčia centą jungė savo rei
kalavimą unijai išsižadėti už
daros šapos sąlygų. O tai ly
gu atidarymui durų unijos lau
žytojams. Prisidėjo kompani
jos nenorėjimas pripažinti ve
teranams senų darbininkų tei
sių. Tas .pakirto darbininkų 
kantrybę.

Kovo 26-tą pribuvo New 
Yorko portan 6 laivai su 9,743 
kariškiais, 1,022 anglikėmis 
karių nuotakomis ir jų vaikais.

New Yorko Valstijos Seime
lis 77 balsais prieš 65 priėmė 
bilią, reikalaujantį optikams 
turėti leidimus. Pasiųstas gu
bernatoriui pasirašyti.

New Yorko Delegacija Išvyko 
Kovoti prieš Infliaciją

Apie penki šimtai asmenų, 
delegacija iš visokiausių New 
Yorko miesto organizacijų (iš
skyrus Wall Stryto), vadovy
bėje Amerikos Darbo Partijos, 
išvyko Į Washingtona kovo 
27-tą.

Delegacija reikalaus Kon-

OPA Patraukė Teisman 
Tris Firmas

1 • .

Kainų Administracija New 
Yorke užvedė bylas prieš tris 
moteriškų drabužių firmas, 
kaltinant jas, kad jos perkai
navo drabužius. Rokuojant po 
trigubą perkainavimų sumą, 
iš jų trijų bendrai reikalauja 
$278,225.

Įkaitintomis yra: .Jennifer, 
38 W. 50th St., siuvėjai bliu- 
zių ; Egbert Designs, 5 E. 47th 
St., ir Amazone Undergarment 
Co., 470 Broome St.

greso ir vyriausybės palaikyti 
kainų kontrolę ir pravesti ori
ginal] Patman Housing bilių.

Darbo Partija delegaciją 
ruošė per porą savaičių, vedė 
agitaciją mitinguose salėse ir i 
atvirame ore, skleidė literatė- 
rą.

Tarpe dalyvaujančių didžių
jų organizacijų yra: miesto 
CIO Taryba ir daugelis atski
rų CIO unijų — auto, plieno, 
kailiasiuvių, elektristų, susisie
kimų, raštinių, krautuvių ir ki
tos. Taipgi dalyvauja kai ku
rios AFL unijos, Amerikos Ve
teranų Komitetas, Amerikos 
žydų Kongresas, Nacionalis 
Piliečių Komitetas (PAC), Tė- 
vų-Mokytojų Sąjunga, Moterų 
Balsuotojų Lyga ir daugelis 
kitų mažesnių organizacijų ir 
grupių. j

Susirenka Moterys 
Veteranės

Kovo 28-tos vakarą, Vete
rans Service Center, 500 Park 
Avenue, New Yorke, susiren
ka moterys veteranės pasima
tyti, pasikalbėti ir pasitarti 
savo reikalais. Pasveikinti jas, 
kalbėti joms dalyvaus Įeit, pul
kininke Mary-Agnes Brown, 
Mrs. Eric Knight, Mrs. Theo
dore Roosevelt, Jr., Miss Do
rothy Stratton.

Visi Long Beach, L. I., apart- 
mentai būsią paliesti rendų 
kontrolės šią vasarą, .prade
dant bėgiu mėnesio laiko. Spė
jama, kad rendos numažės 
vietomis pusiau mokėtų iki 
šiol.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker kaltina 
laikraštinės Ipopieros ir kitų 
spaudos medžiagų monopolį 
bandyme išspręsti stoką tų 
medžiagų . apribojimu darbi
ninkiškos spaudos. O kita 
spauda pučiasi daugelių ne
naudingų visuomenei - raštų. 
Būna ir tokių, kurie yra ža
lingi, Kurstantieji visuomenę.

Spaudai popieros dabar pa
gaminama 21 nuošimčiu dau
giau, bet panaikinimas padali
nimo sudaro dirbtiną stoką. 
Pelnagrobystė tą stoką aštri
na. Noras, iššluoti iš visuome
nės ranku kiek galint daugiau 
darbininkiško žodžio, tiesos 
žodžio, be abejo, prisideda tą! 
dirbtiną stoką popieros didin
ti.

Darbininkai Protestuoja
Pirmutinė su protestu išsto

jo Hat Workers Unija, pa
reikšdama savo protestą Civi
linės Produkcijos Administra
cijai. Reikalauja sugrąžinti 
padalinimą. , . .

Pirmiausia ir daugiausia pa
liesti stokos popieros buvo šio 
laikraščiai:.. . . v .

The Advance, Amalgameitų 
laikraštis** CIO. .. . . ., *

Justice, ILGWU organas.
The. Hat Worker, skrybėlių 

unijos, AFL. . .
Keturi darbininktį.* laikraš

čiai buvę nuvilkinti ;10. dienų 
dėl pristatymo numažinto kie
kio popieros juos spausdinan
čiai firmai, Rogowski. Press. 
Popieros kiekis numažintas 40 
nuošimčių. '

Kita spaustuvė, . Pentagon 
Press, spausdinanti The Guild 
Reporter, maisto ir tabako, 
kailiasiuvių, jūrininkų ir audė
jų unijų (CIO) orgapus, taip
gi pasiuntusi pranešimus uni
joms, kad jos turėsiančios ma
žinti skaičius puslapių ir kie
kius kopijų.

Darbininkų laikraščiai, kaip 
žinia, per laikus prisilaiko tik
tai prie būtiniausių to amato 
žmonėms žinoti dalykų, tan
kiai vengia įvairinti - didinti 
savo laikraščius dėl taupymo 
lėšų. Taigi, mažinimas tų laik
raščių kenkia patiems gyvybi
niams unijų interesams.

New Yorko miestas .pereitą 
pirmadienį paėmė, išbandymui 
201 naują gaisragesį. Dauge
lis iš paimtų esą veteranai.

Mitingas Paramai 
Freeporto Bylos

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio, Miesto Tarybos na
rys Benjamin J. Davis, Jr. ir 
rabinas Irving Miller kalbės 
Freeporto bylos paramai mi-
tinge, ruošiamame balandžio 
9-tą, Manhattan Center, 34th 
St. ir 8th Ave., New Yorke.

Mitingas protestuos bruta-
lišką policijos užmušimą dvie
jų brolių negrų Ferguson, 
Freeport, L. L, vasario 6-tą. 
Ir reikalaus teisėtumo — nu
baust kaltininkus, sudraust ne
apykantos skleidėjus ir atly
ginti nukentėjusiai šeimai.

Veikalas “Harvey” kovo 27- 
tą švenčia 600 perstatymų su
kaktį.

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

’T

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

Tel. SOuth 8-5569

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas) 
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Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbinga* laldotuve* 

$150- 
koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
TeL Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Gloria Swanson, tyliųjų fil» 
mų žvaigždė, perskyrose su 
milionieriu William Dawey 
gavo po $300 per savaitę iki 
gyvos galvos ar kol ištekės. Ji
nai reikalavo po $1,000 savai
tei. Byla sprendė New Yorko 
teisėjas Eder.

A CHARLES
įzįįžįP UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei-. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
(Įydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512, Marion St., Brooklyn, 

Kumpus Browlwny Ir Stone A»u, 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 8-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

EgzaminuojamAkis,
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist*

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Liet. Meno Sąjungos Suvažia
vime dalyvavimui.

Susirinkimas šaukiamas at
viru kėmis, bet LLT sekreto
rius neturi visų susiinteresavu- 
sių lietuvišku menu adresų. 
Todėl, skaitantieji šį praneši
mą teatrininkai, ar būtumėt 
gavę atvirutę ar ne, būkite su
sirinkime.

Susirinkimas įvyks šį sek
madienį, kovo 31 d., 10 vai. 
ryto, Laisvės salėje, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. Pasi-
stengkite dalyvauti.

J. B., sekr.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Veatuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

ateivius «u naujausiais {taisymais,
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

TeL Evergreen 7-6868 

221 South 4th Street

( 9—12 ryte 
’• į 1—8 vakare• Valandos

Penktadieniais Uždaryta

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpo Harrlaan !t Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais 1 n j p v 
Trečiadieniais > n m 
Penktadieniais J '

Vaiki} Ugi} specialistas 
nuo 1908

TeL EVergreen 4-0088

/

<

fe

K’l

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ 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.




