
KRISLAI
Win-the-Peace 

Konferencija.
Mes Seniai Iškėlėme šūkį

Už Taiką.
Gera Rodyklė.
Ne $25,000, Bet $50,000.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopi ja 5c

Penktadieni Washingtone 
prasidės Win-the-Peace kon
ferencija. Ji padės pagrindus 
kovai už taikos palaikymą.

Konferenciją šaukia didelis 
skaičius Amerikos visuomeni
ninkų, menininkų ir organi
zuotu darbininku vadu. 

I V €
Nežinome, ką konferencija 

nutars, bet reikia manyti, kad 
iš jos išplauks gerų sumany
mų praplėtimui veiklos taikai 
palaikyti. Gal būt, konferen
cija nutars netolimoje ateity
je šaukti visos Amerikos liau
dies atstovų kongresą. Mūsų 
nuomone, tokis kongresas rei
kėtų šaukti, kad išjudinti juo 
platesnius visuomenės sluogs- 
nius prieš visokius karo treš
kėjus ir jo ruošėjus. x

Konferencijoje, beje, daly
vaus ir lietuviškų organizaci
jų atstovai. Iš Brooklyn© ten 
bus trys: Matas šolomskas, 
Jonas Omanas ir D. M. šo
lomskas. Jie atstovaus Demo
kratinių Amerikos Lietuvių 
Centrą, LDS ir ALDLD.

Iš Chicagos Washingtonan 
važiuos: J. Sakalas ir Batutis.

Gal dar ir daugiau atsiras 
lietuviu.

Konferencijai tenka palin
kėti geriausio pasisekimo!
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BANGOS NUO ŽEMES DREBEJIMO PRAŽUDĖ 300 ŽMONIŲ
Italų Fašistai Gręsia 
Suardyt Taiką, Pa

reiškė Tito

■ •• K t ___ ____ _ _ _

Žemės Drebėpmas ties Mlaska Atbloškė Tai Mainierių Kova
Bangas per Vandenyną iki Californijos

H-------------------------------------------------------

Belgrad. — Maršalas Ti
lto sakė Jugoslavijos sei
mui, jog “fašistiniai italų 

! gaivalai” barškina kardais 
pasieniniame Triesto mieste 
ir gręsia suardyt taiką. Sve
timų kraštų kariniai lėktu
vai kasdien skraido virš ju
goslavų žemės, nepaisant 
Jugoslavijos protestų. Fa
šistai užpuldinėja jugoslavų 
karininkus pasieniuose.

Anglai - amerikonai ne
leido jugoslavam įsteigti sa
vo valdžią Trieste srityje, 
kaįp skundėsi Tito. Jis pa
reiškė, jog amerikonai ir 
anglai “nedraugiškai elgia
si link Jugoslavijos, 
leidžia 
elementams traukiniais ir 
trokais urmu važiuoti į 
Trieste ir politiniais sume
timais apsigyventi mieste.

Maršalas Tito priminė 
anglams ir amerikonams at- 
sižvelgt į tai, kad jugosla- 

1 bai “visų daugiausiai pasi- 
|aukojo ir nukentėjo kovoj 
dėlei visu talkininkų reika
lo.” U —

su atombom- talkininkai vadovausis tei- 
— patsai sybe ir pripažins Jugosla- 

vyriausias uždavinys kiek vie- vijai pasieninę Venezia Gili
no taiką mylinčio piliečio.

Demokratiniai Amerikos lie
tuviai kovoje dėl palaikymo 
taikos nėra paskutiniai. Dar 
1945 m. lapkričio mėnesi jie 
Antrajame Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavime Pittsburghe 
vyriausiu savo obalsiu iškėlė: 
Palaikyti taiką!

Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Centras išleido specialę 
brošiūrą, pavadintą: 
JOME KARA 
ME TAIKĄ.

Taikos palaikymas, kova su 
visokiais trečiojo pasaulinio 
karo ruošėjais, lo
bistiniais ricieriais

” Jie
fašistiniams italų

LAIM£- 
LAIMĖKI-

Jis reiškė vilties, kad

lia provinciją.

Mi- 
yra

Chinų Komunistai Protestuo
ja, kad Amerika Remia 
Chiango Karą prieš Juos

Chungking, bal. 2. — Chi- 
nų komunistai vėl užprotes
tavo, kad amerikonai gabe
na Chiang Kai-sheko vidu
rinės Chinijos kariuomenę į 
Mandžuriją pilietiniam ka
rui prieš komunistus. Pra
nešama, jog kartojasi mū
šiai tarp Chiang Kai-sheko 
armijos ir chinų komunistų 
kariuomenės Mandžurijoj ir 
šiaur. Chinijoj.

Amerika Dar Laikys 
30,000 Marininkų 
Šiaurinėj Chinijoj

90 Pėdą Aukščio Bangos Siautė 
400 Myl. per Valandą; Padare 

Milionus Dolerių Nuostolių

Naujas, Smarkus Žemės Dre
bėjimas, Sakoma, Įvykęs 

Alaskos Srityje

Ir Reikalas, o ne 
“Lewiso Streikas”

Jugoslavijos išdavikas 
chailovičius, sakoma, jau 
suimtas ir laukia teismo.

Dėl to reakcinė Amerikos 
spauda jau pradėjo kelti skan
dalą, reikalaudama Michailo- 
vičiaus nebausti.

Toji pati spauda, tačiau, ty
li, kuomet Ispanijos fašistai 
galabina suimtuosius anti-fa- 
šistus.

Kada Hearstas pradeda už 
ką nors rėkti, tai jau žinok, 
jog tas asmuo yra labai nusi
dėjęs demokratijai. O kai 
Hearstas ka smerkia, tuomet 
suprask, jog smerkiamasis 
yra vertas plačiųjų žmonių 
masių užtarimo.

Tai taisyklė, kurios besilai
kąs asmuo niekad klaidos ne
padarys.

H00VER1S IR KITI RE- 
PUBLIKONAI SUSI
RŪPINĘ LENKAIS...

buvo
Dau- 

išleista 
Jungtinių Tautų

?--------Washington.—Pasitrauk
damas iš vietos, republiko
nų partijos .pirmininkas 
Herbert Brownell peikė 
Trumaną, kaip silpniausią 
prezidentą, ir suriko, kad 
Trumanas kišasi į Irano ži
balą, bet ^užmiršta Įjenki-

(Nuvykęs Lenkijon, bu
vęs prezidentas Hooveris 
gyrė lenkus, kad jie toki ge
ri, toki “drąsūs,” bet girdi, 
“alkaniausi žmonės Euro
poj-”

Shanghai. — Amerikonų 
generolas Wedemeyer keti
no iki gegužės 1 d. suma
žinti savo armiją Chinijoje 
iki 3,000 bei 4,000. iš viso. 
Kartu jis pranešė, jog.30 
tūkstančiu Amerikos mari- 
ninku dar neribotam laikui 
pasiliks šiaurinėje Chinijo
je.

(Kaip žinoma iš pirmes
nių pranešimų, Amerikos 
marini nkai ten tarnauja 
Chinijos tautininkų armijai 
kovoj prieš chinų komunis
tus.)

Paliekami Chinijoj’ ame
rikonai kariai, sakė gen. 
Wedemyer, veiks kaip pa
tarėjai Chiang Kai-sheko 
tautininkų armijai, padės 
gabenti tą armiją ir jos 
įrengimus ir girdi, pagel
bės chinam “grąžinti japo
nus namo.”

San Francisco. — Smar
kūs žemės drebėjimai po jū
ra ties Dutch Harboru, 
Aleutų salyne, balandžio 1 
d. išjudino galingas vande
nyno bangas, kurios siaus
damos po 400 mylių per va
landą, nušlavė daug namų 
ir įvairių įrengimų Aleutų 
salose, Midway, Hawaii sa
lyne ir smogė Californijos, 
Washingtono ir. Oregono 
valstijų pakrantėms. Tos 
bangos, iki 90 pėdų aukščio, 
paskandino apie 300 žmonių 
įvairiose salose ir per 10 va
landų atpleškėjo 4,000 my
lių nuo Aleutų, Alaskos sri
tyje; iki Amerikos krantų ir 
padarė daug milionų dole
rių medžiaginių nuostolių. 
Audringas vanduo sutriuš
kino bei nunešė tiek namų, 
kad daug tūkstančių žmo
nių liko be pastogės. Vien 
Hilo mieste, Hawaii, 5,000

gyventojų tapo benamiais.
Amerikinėje pusėje tos 

milžiniškos bangos skau
džiausiai kliudė Point Are
na ir Santa Barbara, Cali- 
fornij.oj. Midway saloje jos 
sužalojo karinius Amerikos 
įrengimus. Įvairiose vieto
se bandos atplėšė laivus 
nuo inkarų bei prieplaukų 
ir blaškė juos kaip šipulius. 
Taip buvo pagautas ir 
Francijos laivas Shoal.

Santa Cruz, Californijoj, 
bangos pagrobė ir nuskan
dino bent vieną asmenį, 
Alaskoj bent penkis.

Honolulu, Hawaii. — Pa
krančių sargyba įspėjo, kad 
būsią dar didesnių ir smar
kesniu bangų. Laivyno ofi- 
cieriai Alaskoj numato nau
jas šėlstančias bangas 90 iki 
100 pėdų aukščio.

Abejojama, ar Sovietai Duos šį 
Trečiadienį, Atsakymą į Saugumo 
Tarybos Klausimus Delei Irano

PALAIDA VALTIS SU 
BOMBOMIS JŪROJE

Šių metų kovo mėnuo 
pernelyg triukšmingas, 
giausiai štymo buvo 
dėl Irano.
Organizacijos Saugumo Tary
boje buvo prieita net prie sa
votiškų komedijų.

Toji pati Saugumo Taryba 
susirinks Bronxe trečiadienį. 
Ar ir vėl bus pakartojama tai, 
kas buvo praeitą savaitę?

Skaitant komercinę spaudą, 
atrodo, net ir karštuoliuose 
pasireiškia tam tikras atlėži- 
mas. Gali išeiti . kaip tame 
Šekspyro veikale: “Too Much 
Ado About Nothing” (Per
daug triukšmo dėlei nieko).

Washington. — Naciona- 
lio Republikonų Komiteto 
susirinkimas išrinko savo 
partijos- pirmininku nepa- 
žangų Tennessee valstijos 
adv. Br. Carrollį Reece,

Miami, Fla. — Valtis 
134 tonais bombų .ir 
sproginių atitrūko nuo tem
pusio ją garlaiviuko, ir ban
gos bei vėjai nežinia kur ją 
nunešė. Bijoma, kad kitas 
laivas nesusidurtų su ta 
a m u n i c i jos pilna valtim. 
Lėktuvai ir laivukai sten
giasi ją surasti ir sunai
kinti.

su 
kitų

New York.—Dar nežinia, 
ar Sovietų vyriausybė atsi
lieps į Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos prašymą pa
aiškinti sovietinius santy
kius su Iranu iki šio .trečia
dienio 11 valandos dieną, 
kuomet Saugumo Tarybos 
dauguma susirinks į naują 
posėdį.

Amerikos delegatas, vals- 
t y b ė s s e kretorius James 
Byrnes įpiršo tarybai kreip
tis į Sovietų premjerą Sta
liną ir į* Irano premjerą 
Ghavamą su prašymu atsa
kyt, kaip vyksta- derybos 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Irano valdžios ir ar Sovie
tai pasižadėjo atšaukt visą 
savo kariuomenę iš Irano 
mainais už kokias ekonomi
nes bei politines nuolaidas 
iš Irano pusės.

Sovietų Sąjungos delega
tas, ambasadorius Andrius 
Gromyko praeitą trečiadie-

nį apleido Saugumo Tary
bos posėdžius, kuomet tary
bos narių dauguma, vado
vaujant Amerikos ir Angli
jos atstovams, atmetė So
vietų prašymą atidėt Irano 
klausimo svarstymą iki ba
landžio 10 d.

Irano Premjero Atsilie
pimas

Šiuos žodžius berašant, 
Iranas taipgi dar oficialiai 
neatsakė į Saugumo Tary
bos klausimus; bet Irano 
premjeras Ghavam pranešė 
generaliam Jungtinių Tau
tų sekretoriui Trygvei 
Lie’ui, kad “Irano ambasa
dorius Hussein Ala yra pil
nai įgalintas atstovauti Ira
ną dabar Saugumo Tarybo
je... iki bus duota kitas 
pranešimas.” Ala, kaip ži
noma, griežtai reikalavo 
tuojau svarstyti Irano “gin
čą” su Sovietų Sąjunga.

L. Prūsei k a rašo Vilnyj:
“Visu kolonijų draugai 'pri

valo dėti didžiausiu pastangų, 
kad kuoveikiausiai i______
$25,000 Tiriamosios Medici
nos ir Vėžio Ligos Institutui 
Vilniuje...”

Brooklyniečiai tą sumą jau 
pakeitė: jie mano, jog. turi bū
ti sukelta mažiausia $50,000.

Tai galima padaryti ir tai,
• - ' -'/'V c'i-

Washington, bal. 2. —Pa- 
sinaujino derybos tarp Mai
nierių Unijos pirmininko 

Washington, bal. 2. — Lewiso ir minkštųjų anglia- 
Georgetown U n i v e rsiteto kasyklų atstovo Charles 
seismografas antradieni ro- O’Neill. Pastarasis sakė, 
dė, kad įvyko naujas >smar- Lewis nesutinka tartis apie 
kus žemės drebėjimas arti algas ir darbo valandas, iki 
Alaskos arba Aleutų salų kompanijos pasižadės mo- 
srityje. Pirmiau buvo pra
nešta, kad nuo žemės dre
bėjimo pakilusios naujos 
100 pėdų Aukščio bangos. 
Bal. 2 d. laivyno oficieriai 
sakę, nematę šių bangų.

Važiuotės Streikai I
Detroite, Akrone

Ir Scrantone

keti į unijos sveikatos ir ge
rovės fondą po tam tikrą 
mokesni nuo kiekvieno tono 
iškasamos anglies.

Komercinė spauda sten
giasi pakenkti keturiem 
šimtam tūkstančių strei- 
kuojančių mainierių ir to
dėl pasakoja, kad tai esąs 
tik “Lewiso streikas.” Kofti- . . 

Įpanijų patronai mėgina su
daryt ypač didelį argumen
tą iš reikalavimo, kad savi
ninkai mokėtų į unijinį ge
rovės fondą.

Bet šis streikas yra mai- . 
inierių dalykas, o ne Lewi- 
i so. Jie reikalauja to, ką 
milionai darbininkų po ka- . 
ro jau laimėjo — automo
bilių, plieno ir kitose pfa-

Detroit, Mich. — Stipriai 
laikosi gatvekarių konduk
torių ir auto - busų veži
kų streikas. Federacinė jų 
unija reikalauja pakelt al
gas 18 centų valandai ir su- 
trumpint darbo savaitę nuo monėse. Žymėtina, jog mai- 
44 iki 40 valandų. Detroito nerių algos nuo 1941 metų 

■vasaros liekasi faktinai tos 
pačios, nors gyvenimo reik
menys labai pabrango.

miesto judėjimas sustabdy
tas, apart taksių, privačių 
automobilių ir pėsčių. Ma
joras J e f fries apšaukė 
streikierius “govėda” ir pa
grasino nesikalbėt su jais, 
iki jie grįš darban.

Akron, Ohio. — Sustrei
kavo Akrono gatvekarių ir 
auto-busų tarnautojai. Iš 
pradžios jie reikalavo pri
dėt po 18 centų valandai, 
bet kad tas reikalavimas at
mestas, tai dabar jie reika- j 
lauja jau 32 centų priedo.

SOVIETŲ SĄJUNGĄ NE
DALYVAUS MAISTO 

KONFERENCIJOJ
London. — Sovietų Są

junga atmetė pakvietimą į 
tarptautinę grūdų maisto 
konferenciją, kuri atsidaro
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' Londone šį trečiadienį. Če- ?
. choslovakija, Suomija, Ven- 

grija ir Rumunija neatsakė 
į pakvietimą. Jugoslavija

| • i • T T 1 • *

Scranton,. Pa.—Darbo Fe
deracijos unija šaukia strei- 
kan Scrantono i 
konduktorius ir auto 
vežikus šį penktadienį, jei i 
kompanija nepakels ‘ jiem ;Londonas stebisi kod61 jog. 
algos 43 centais per valam latsisako. 
dą.

, . . “,ir Tarybinės Ukrainos ir
gatve ai iU' g a i į a rUsijos Respublikos .

taipgi atsisakė dalyvauti to- ■ _ i 
je maisto konferencijoje. 1

NACIZMAS “KLAIDA”
Aspeg, Vokietija. — Bu

vęs amerikinių nacių vadas, 
Fritz Kuhn pripažino, kad 
nacizmas buvo “baisi klai-

ORAŠ.—Bus šilčiau ir da- da.” Kuhn deportuotas iš 
linai apsiniaukę. Amerikos.

Washington. — čia šau
ki a m a pasaulinė maisto 
konferencija gegužės 20 d.;

Dauguma Graikų Susilaikė nuo Rinkimų, kuriuos Smurtu ir Teroru Suruošė Anglų 
Armija ir Graikų Fašistai; Karaliaus Rėmėjai Naudojo Mirusius Balsuotojus

C-.'

rinkimų, anglų kariuomenė,Athenai, Graikija.— Dau
guma graikų boikotavo rin- Graikijos premjero Sofulio 
kimus praeitą sekmadienį, žandarai ir šiaip karališkie- 
Daugiau kaip pusė Graiki
jos piliečių susilaikė nuoinius graikus. Pačioj rinki- 
balsavimųj kaip rodo span- mų dienoj 
dos pranešimai ir valdžios

ji fašistai puolė demokrati-

sukėlus' paskelbti skaitmenys, sudė
jus juos krūvon ir palygi
nus.

Per ištisus mėnesius pirm
mūsų nuomone, bus padaryta. 
Manaus kad ir čik 
tuo sutiks.

ečiai su

j jie terorizavo 
r e s p u blikiečius, karaliaus 
grąžinimo priešus.

Karališkai - fašistinė par
tija, pasivadinusi “liaudi
ninkais",” įtraukė į savo bal
suotojų sąrašus daugiau 
k a iųj m i 1 i o ną mirusiųjų 

bet nežiūrint visu
klastų ir teroro, tie reakci

Arkivysk. Damaskinas Pakvietė 
Karaliaus Grąžinimo Salininkus 
Sudaryt Naują Graiką Valdžią

ninkai. rinkimuose, tegavo 
tik 30 iki 35 nuošimčių bal
sų. Kitos dvi partijos, Tau
tinė Politinė Sąjunga (i de
šinę nuo vidurio) ir libera
lai (viduriniai) gavo 20 iki 
25 nuoš. balsų.

EAM. Tautos Laisvinimo
Frontas, kairiųjų

kratinių partijų sąjunga, 
turi daugiau balsuotojų, 
negu bet kuri dalyvavusi 
rinkimuose partija. Bet E 
AM atsisakė juose dalyvau
ti ir šaukė kitus nebalsuoti, 
nes rinkimai buvo teroru ir 
smurtu paruošti fašistų ir •. . 1 • • 1 1 •

kurių pasėkoje galima bū
tų sudaryt demokratinės 
santarvės valdžią. <Ti~ 
reiškė, jog kol anglai palai 
ko savo kariuomenę Graiki w 
joj, tol negalimi laisvi rin
kimai.

Dešinysis liberalas prem
jeras Sofulis, taciaus, pri- .

EAM centro sekretorius 
Partsalides, todėl, sakė lai
kraštininkams, kad Jungti
nės Valstijos, Anglija ir 
Franci j a turi atmesti ir pa
smerkti šiuos rinkimus. — 
Tos trys šalys atsiuntė šim
tus savo tėmytojų, kuomet 
jau visa karališkai - fašis- _ .
tinė mašina buvo užsukta'pažino karališkųjų fašistų 
rinkimams. '‘.‘laimėjimą” praeito sekma-

Partsalides reikalavo tuo-;dienio rinkimuose ir įteikė 
jau atšaukt Anglijos afmi- rezignaciją (a t s istatydihi- 
ją iš Graikijos, surengt lais- mą) anglų paskirtam kara-. ? 
vus ir teisingus rinkimus,

Jis pa- v

v

(Tąsa 5-me pusi.) .
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400,000 Mainierių Streikas
Tai ir vėl minkštosios anglies kasėjai yra streiko 

lauke. Į kelis metus jau yra kelintas mainierių streikas. 
Streikas yra sunkus darbininkams ir jų šeimoms dalykas. 
Bet kada anglies baronai, mainų savininkai nesiskaito 
su darbininkų reikalavimais, tai jiems nelieka kito kelio, 
kaip tik per streiką ponus priversti skaitytis.

Minkštos anglies streikas apima virš 400,000 mainie
rių. Streikas yra paskelbtas visur, kur tik minkštoji 
glis yra kasama. Mes manome, kad anglies kasėjai 
kysis vieningai ir kovą laimės.

an- 
lai-

Hitlerininkai Nesnaudžia
Amerikos ir Anglijos okupuotoj Vokietijos dalyj 

dengtas didelis nacių suokalbis. Anglų ir amerikiečių 
armijos daliniai suėmė apie 1,000 nacių ir jų tarpe Hit
lerio jaunuolių organizacijos vadą Arthurą Axmanna. 
Įvyko visa eilė ginkluotų susikirtimų.

Axmannas buvo Hitlerio armijoj ir mušėsi Berlyne 
prieš Raudonąją Armiją. Kada Hitleris matė, kad Rau
donoji Armija ima viršų, tai visą eilę savo agentų, jų 
tarpe ir A. Axmanną pasiuntė į amerikiečių ir anglų 
okupuotą ruožą su įsakymu organizuoti ten nacių pože
minį veikimą, kuris progai pasitaikius turi vėl atgaivinti 
hitlerizmą.

Ir štai, kada Jungtinių Tautų Organizacijoj angliš
kai kalbančių blokas pradėjo “vainą” prieš Sovietų Są
jungą, kada Mr. Byrnes, Churchill, Bevin ir kiti iššaukė 
nesutikimus tarpe Amerikos ir Anglijos iš vienos pusės 
ir Sovietų Sąjungos iš kitos, tai naciai Vokietijoj daugiau 
pasidrąsino.

Mums atrodo, kad šis “apvalymas” yra labai pavir
šutinis, kad-Amerikos ir Anglijos okupuotoj Vokietijoj 
yra dar galingi nacių lizdaC Užtenka vien priminti, kad 
Anglija laiko virš 500,000 Hitlerio armijos organizuotos 
ir paruoštos. Ten yra apie 1,000,000 hitlerininkų bėglių. 
Ten yra stiprios nacių partijos liekanos. Ir jeigu Ame
rika ir Anglija nepakeis savo politikos, jeigu nebus išsi
jota tie bėgliai, tai yra, hitlerininkai atskirti nuo nekaltų 
žmonių, jeigu nebus paleista Hitlerio armija, jeigu ne
bus pakeista politika linkui Tarybų Sąjungos, tai gali
me sulaukti nacių pučo.

Yra numatoma, kad vokiečiai hitlerininkai ir anglai 
reakcininkai dirba tam, kad įvyktų vokiečių “sukilimas,” 
kad tie hitlerininkai paimtų galę į savo rankas. O tada 
Mr. Bevin ir kiti pradėtų ilgas diskusijas aiškinimui ko
kios rūšies tas-sukilimas yra.

ati-

k Bulgarijos ir Belgijos Reikalai
Bulgarijoj ir Belgijoj susidarė naujos ministerijos. 

\ Abiejų šalių ministerių tarpe yra socialistų, liberalų, 
liaudiečių ir komunistų. Abiejų šalių ministerijos suda
rytos po naujų rinkimų, tai yra, pagal išreikštą liaudies 
valią.

Bet Amerikos ir Anglijoš^ valdžios skirtingai žiūri į 
jas. Belgijos rinkimai skaitomi “demokratiškais,” nors 
proporcionaliai daug mažiau, žmonių dalyvavo, negu Bul
garijoj. Bulgarijos rinkimai ir sudaryta valdžia, kaip 

I Londono, taip ir Washington© ponams “nedemokratiška.” 
Belgija buvo talkininkų pusėj, bet kada ją pavergė 

naciai, tai buvo rami, išstojimų prieš nacius mažai buvo. 
Bulgarija buvo Hitlerio pusėj, bet jos valdonai net ne- 

- drįšėr karą skelbti Sovietų Sąjungai, nes liaudis kovojo 
: prieš, nacius, vedė partizanų karą, kuris kainavo apie 

80,000 bulgarams gyvybių! Ta bulgarų kova iš Hitlerio 
| talkininkės pavertė šalį į kovojančią valstybę taip, kad 

ne vien Hitleris negavo bulgarų pagalbos, bet turėjo ten 
pasiųsti 150,000 nacių armijos, kad gelbėti jo pakalikus'.

Kada Raudonoji Armija okupavo Bulgariją, tai bul
garai apie 500,000 armiją pasiuntė karui prieš Hitlerį. 

IVirš 100,000 jų žuvo, bet tuo jie padėjo mums karą lai
mėti. Belgija ir po jos išlaisvinimo pasiliko “rami.” Bet 

Į Londono ir Washington© ponai į Bulgariją žiūri, kaip 
į “priešą” ir tiek. Mat, ten liaudis siekiasi be ponų ir 
kapitalistų gyventi.

HL Palyginkite
Vilnis rašo:
Palyginkite tą nervišką ir cinišką paskubą, kokią 

s mūsų valdžia rodo Irano klausime su jos nusistatymu 
link fašistinės Ispanijos. Nieko nesakoma, nieko nedaro
ma. Tame fronte įsiviešpatavo šventa tyla.

Francūzija atkarto tinai reikalavo iškelti Ispanijos 
i problemą Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo Ta- 
Y ryboj. Britanijos ir Amerikos valdžios taip paveikė fran- 
h cūzų valdžią, kad ir ji nutiltų.

Mat, sako, Ispanija nesudaro jokio pavojaus tarp- 
į tautinei taikai. Iš Ispanijos pusės bėdos nebūsią. Pa-

vojus, matote, pasireiškia Irane
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Specialė Laida
Sparčiai ruošiama specials Laisvės lai

da, trisdešimt penkėrių metų sukakties 
minėjimo. Pereitą sekmadienį gera da
lis Laisvės spaustuvės darbininkų dirbo 
viršlaikius specialės laidos priruošimui.

Pasveikinimų su dovanomis nuo orga
nizacijų ir asmenų sukakties proga ap
teikėme sekamai:

Liet. Darb. Prog. Kliubas, $15,00.
Elizabeth, N. J.

Am. Liet. Moterų Kliubas, $10.00.
Cleveland, Ohio.

Nuo pavienių:
V. ir E. Stankevičiai, Baltimore,

Md., $5.00. 
Ignas Urbonas, Great Neck, N. Y., $5. 
Peter Thompson, Simpson, Pa., $3.50. 
M. Samuleniene, Fitchburg, Mass.,

D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa., $2.
V. K. Kasper, Newark, N. J., $1.00.

Biznieriai gražiai įvertina dienraštį 
Laisvę ir širdingai sveikina 35-kerių me
tų sukakties proga. Paskutinėm dienom 
pasveikinimus į specialę laidą pridavė 
sekanti biznieriai:

PETER TAMOŠIŪNAS 
Savininkas

Bar and Grill
202 Jefferson Street Newark, N. J.

Trečiadien., Balandžio 3, 1943

Antanas ir Josephine Kas močiai 
Savininkai 

Steamboat Inn
91 Steamboat Road Great Neck, N. Y.

PETRAS KAPICKAS
Savininkas

Bar and Griil
32 Ten Eyck St. Brooklyn,

‘ JONAS BALEŽENTIS 
Savininkas 

Bar and Griil
49 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

JUOZAS AŽYS * 
Savininkas 
Restauranto

1150 Grand St. Brooklyn,

Ši grupė biznierių, davusių pasvei
kinimus iš eilės penkta. Gražiais pa
sveikinimais mirgės specialė Laisvės lai
da! Nors laikas jau trumpas, tačiaus 
vis dar bus galima išspausdinti pasveiki
nimus sukakties atžymėjimo laidoje, ku
rie pasirūpinsite tuojau prisiųsti. Ypač 
organizacijos, kurios laikys susirinkimus 
šią savaitę dar suspės priduoti savo pa
sveikinimus.

Specialė Laisvės sukakties minėjimui 
laida išeis 13 d. balandžio-April, 1946. 
Ji bus dvigubai didesnė už paprastas lai
das.

Širdingai dėkojame visiems už pa
sveikinimus, dovanas ir pirkusius namo 
bendrovės šėrus sukakties minėjimo pro
ga.

Pasikalbėjimas su L. L. D. Nariais
Sugrįžęs iš Lietuvos tu

rėjau platų pasikalbėjimą 
su mūsų Draugijos darbš- 
čiuoju sekretoriumi apie 
organizacijos stovį. Būda
mas Lietuvoje rtaip pat vi
suomet turėjau mintyje mū
sų brangiąją organizaciją. 
Be galo man buvo džiugu 
patirti, kaip labai plačiai, ir 
garsiai mūsų. Draugijos 
vardas skamba Lietuvoje. 
Nerasi visoje Lietuvoje to
kio inteligento, tokio veikė
jo, tokio rašytojo bei kny
gos mylėtojo, kuris nebūtų 
girdėjęs Literatūros Drau
gijos bei neskaitęs josios iš
leistų knygų. Visi jie en
tuziastiškai sveikina mūsų 
steigiamą Amerikos Lietu
vių Literatūros Centralinį 
Archyvą. Jie mano, jog tai 
bus puikus įdėlis į lietuvių 
tautos istorinės medžiagos 
sandėlį. Jie man sakė: “Jū
sų Draugija atliko lietuvių 
tautai neįkainuojamą pa
tarnavimą, išleisdama karo 
metų net dvi knygas apie 
Lietuvą.”

Visa Lietuvos šviesuome
nė per mane perdavė vi
siems Draugijos nariams 
šilčiausius linkėjimus.

Parsivežiau iš Lietuvos 
labai daug medžiagos. Tai 
medžiaga apie Lietuvos iš
silaisvinimą ir jos herojiš
kas pastangas prisikelti iš 
karo griuvėsių, apie jos vil
tis ir troškimus, apię jos 
siekimus ir polėkius. Ta
rybų Lietuva turi didelius 
planus ir aukštus troški
mus. Josios žmonės su ryž
tu ir vilčia žiūri į atei
tį, drąsiais žingsniais žen
gia naujuoju keliu į naują
jį gyvenimą. Tą medžiagą 
aš sutvarkysiu, ir mes ją 
išleisime mūsų Draugijos 
šių metų leidiniu. Bet ka
dangi, jau prisieina išva
žiuoti su maršrutu ir žodžiu 
padaryti pranešimus apie 
mano įspūdžius Lietuvoje,

tai bijau, kad knygos pa
ruošimas šiek tiek užsivilks 
ir gal šiemet knygos nega
lėsime taip anksti išleisti, 
kaip išleidome pernai. Na
riai atleisite Centraliniam 
Komitetui.

Mane mūsų sekretorius d. 
Šolomskas informavo, kad 
mūsų Draugijos stovis da
bar maždaug toks: Jau tu
rime 46 kuopas, kurios yra 
pasimokėjusios duokles už 
visus narius. Viso yra šim
tas kuopų, mokėjusių ma
žiau ar daugiau duoklių. 
Bet turime apie 80 kuopų, 
kurios dar nėra mokėjusios 
Centrui duoklių nei už vie
ną savo narį! Tuo tarpu jau 
trys šių metų mėnesiai yra 
prabėgę. Reiškia, mūsų 
organizacijos stovis nėra 
p e r g e r iausias. Tai nėra 
toks stovis, kuriuomi galė
tumėme būti pilnai pasiten-

Todėl skubu prabilti į vi
sus draugus ir drauges. Vi
suomet mūsų Draugijoje 
narinių duoklių mokėjimo 
tempas parodo tikrąjį or
ganizacijos stovį. Kuriais 
tiktai metais anksčiau, grei
čiau narių masės pasimoka 
duokles, tais metais mūsų 
Draugija sustiprėja ir pa
auga. Ji geriau sustovi fi
nansiškai, ji daugiau nau
dingų darbų gali atlikti ir 
atlieka. Todėl nuo savęs 
karščiausiai raginu ir pra
šau visus narius, dar nepa- 
s i m o k ė j u s ius šių metų 
duoklių, tuojau’ atlikti tą 
svarbią, neatidėliojamą or
ganizacinę pareigą.

Sekretorius iman sakė, 
kad šiemet jau .esame gavę 
230 naujų nąrių. Tai gana 
gražus laimėjimas. Visuo
met turėkime mintyje -nau
jų nariiįverbavimą. Busi
mieji masiniai susirinkimai, 
kuriuose man feks kalbėti, 
suteiks puikią progą mūsų 
organizatoriams susieiti su

Irano valdžia! Kiek daug tame veidmainystės!
Juk savo laiku pats Valstybės' Departmentas pa^- 

skelbė dokumentus, kuriais juodai ant balto įrodyta, kad 
ne tik karo metu Franko gauja buvo su hitlerininkais, 
bet kad ir po karo ji veda tą pačią hitlerinę liniją. Ispa
nijoj susivijo sau gūštas nacių: karininkai ir industrialis- 
tai. Ispanija yra fašizmo avanpostas.

Atsisakymas kovoti prieš frankistiĮ režimą tolygu
nusileidimui tam režimui.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

MLRE. THAN just pure hu-i 
1’-ij manitarian motives under- 
ly our policy of food distribu
tion in Europe and Asia. If one 
allows that food distributed by 
the UNRRA is only in keeping 
with the best American huma
nitarian traditions, is it hard 
to see where grain shipped to 
Franco Spain and Portugal 
fall in the same category. •

Since last December the 
Franco government of .Spain 
has received from the United 
States more than one-fifth as 
much grain as UNRRA was 
able to obtain for the starving 
populations. Since that time 
Spanish ships have carried 
away a total of 1,568,000 
bushels of grain from Port
land; Ore. That much grain 
would cost approximately $2,- 
659,720. Out of it more than 
109;000,000 loaves of bread 
could be made.

Because UNRRA has no con
trol over- this grain in Spain, 
there is no guarantee that the 
Spanish people who need it 
badly will receive it. The grain 
is consigned directly to the 
Franco government. Therefore, 
it is more than likely that it 
will fall into the hands of the 
Army and the Franco police.

These shipments to Franco 
Spain and Portugal have the 
okay of United States govern
ment. The okay was given de
spite efforts of the UNRRA 
and
Corporation to secure 
for the starving people of the 
United Nations.

During the same period 294,- 
000 bushels of grain was ship
ped to Portugal.

What conclusion 
rive at regarding 
ments to Franco
Portugal? It is quite apparent 
that the unpopular Spanish go
vernment and the equality unde
mocratic government of Portu
gal are being propped up by 
our food shipments. This re
veals that behind our pro
nounced condemnation of the 
Franco government an effort is 
being made to bolster these go
vernments. On the one hand our 
State Dept, raps Franco and on 
the other hand it gives him 
food. It seems that we are not 
so much for the removal of the 
fascist regime as we are for 
controlling Franco’s govern
ment for some still unknown 
reason.

This columnist feels that all 
food shipments to Spain should 
be-halted, and the grain divert-

naujais žmonėmis ir juos 
pakalbinti stot į Literatūros 
Draugiją. Visur tą progą 
išnaudokime. Mūsų Drau
gijos augimui 
gražu tebėra
Dar daug šimtų lietuvių su
tiktų D raugi j on įstoti, jeigu 
tik kas iš mūsų prie jų pri
eitų ir pąkalbintų.

Žinau, kad ir be ragini
mo Draugijos nariai nuo
širdžiai paremsi te Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komite
to vajų sukelti pinigų dėl 
įrengimo Vilniuje Tiria
mosios Medicinos ir Vėžio 
Ligos Instituto. Į kiekvie
ną Lietuvos žmonių prašy
mą mes esame šauniai at
siliepę, atsiliepsime ir į šį.

Klaus i au sekretoriaus, 
kaip mes užbaigėme 1945 
metus finansiškai ? Pasiro
do, kad išėjome lygiomis: 
nereikėjo lysti į skolas, bet 
beveik nieko neliko ir šiems 
metams. Svarbu, tuo būdu, 
kad nariai ir kuopos laikas 
nuo laiko nepamirštumėte 
paaukoti Centro literatūros 
leidimo programai. Šimtas 
kitas aukų tam tikslui per 
metus kaip tiktai padeda 
Draugijai išspręsti savo fi
nansinę problemą.

Šiuo tarpu tiek ir užteks. 
Dabar, suprantama, būda»- 
mas ant vietos daugiau ga
lėsiu rūpintis Draugijos rei
kalais. Vėl vįsi bendrai 
diskusuosime ir lukštensi
me savo organizacijos rei
kalus. A. Bimba,

L. L. D. Pirmininkas.
B-------- T------------------------------------0

dirva toli 
neišsisėmus.

the Commodities Credit 
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can one ar- 
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ed to the feeding of the victims , 
of Nazi and Japanese occupa
tion. If the people of Spain 
were receiving this food per
haps we would feel differently 
about the matter. But as long 
as Franco remains in the’ saddle 
we can expect that little or any 
food reaches the needy. More
over, our continued material 
aid can accomplish nothing but 
perpetuate the fascist govern
ment in Spain which we have 
pronounced against.

Behind it all there seems to 
be some political purpose which 
is not yet too clear.

—<o—
News about the UNO Secu

rity Council have pushed other 
news into the background. 
Pushed aside was news of 
elections in Greece, where 
balloting was boycotted by 
leftist factions.

Several days previous to
elections the Associated Press 
carried a rather interesting 
item indicating the extent of 
freedom in the elections. The 
A. P. reported that one of the 
members of the U. S. mission 
to observe the elections was 
dismissed because he had dis
covered fake registration cards. 
Jerzy Neyman, professor at the 
Uriiversity of California, was 
given his walking papers be
cause “he was unwilling to obey 
instruction^ as regards our per
sonnel getting themselves in
volved in Greek politics.”

Obviously, if the professor 
had not detected 30 out of 38 
fake registration cards he 
wouldnt have been interfer
ing in Greek poltics. When his 
discovery led to exposing a 
fraud that became interfering 
in Greek politics. From this 
short item one can see how 
well rigged the elections were. 
Certainly one cannot consider 
them as being very democratic.

—o►—
Press reports this morning 

(Monday) indicate that at 
least 40 percent of the voters 
boycotted the Greek elections. 
Reactionary circles in Great 
Britain are happy over the out
come of the elections, nonethe
less. According to British tory 
standards the elections were 
democratically con ducted. That 
40 per cent of the electorate 
boycotted the elections does not 
detract from their being demo
cratic. But when 90 per cent of 
the voters ballot in some other 
Balkan nation, the British 
complain the elections were un
democratic.

Skaitytojų Balsai

DIENRAŠČIO
LAISVĖS:k

PIKNIKAS
Įvyks

Birž. 30 June
19 4 6

KLASHUS

CLINTON PARK
MASPETH, N. Y.
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Dėl Angliško Skyriaus Laisvėj:

Jau keli skaitytojai išreiškė 
savo nuomones kas link ang
liško skyriaus Laisvėj. Aš ir
gi noriu išreikšti savo mintį. 
Drg. M. Baltrušaičio nuomonė; 
kad angliškas skyrius mūsų 
judėjimui neduoda jokios nau
dos, yra klaidingas ir kenks
mingas toms pastangoms, ku
rios siekiasi auklėti ir plėsti 
darbininkų klasės susipratimą 
tarpe Amerikos lietuvių jau- 
numenės.

Drg. Ig. Karlonas, vyriau
siai stato finansus, o be to, jis 
irgi mano, kad angliškas sky
rius yra palaikomas ateiviams 
Laisvės skaitytojams.

Drg. A. Zalders mano, kad 
angliškas skyrius sumažina 
lietuviškus raštus Laisvėje. Ir 
tik dėl to jis turėtų būti pa
naikintas. ,

Aš manau, kad tie draugai 
perdaug siaurai žiūri į tokį 
svarbų, visuomenišką' apšvie- 
tos klausimą. Nemanykite, kad 
prie angliško skyriaus jaunuor 
liai kibs, kaip musčs prie me
daus. Padaryti tą skyrių įvah 
rų ir patraukiantį skaityti, rei
kia daugiau bendradarbių, ku
rie aprašytų, kolonijų jaunuo
menės vei

mas angliškas skyrius “These 
Are the Times,’’ mano supra
timu, yra nepavaduojamas ir 
abelnai tinkamai suformuluo
tas. Jono Ormano raštai apie 
lietuvius pabėgėlius Vokietijo
je buvo įvairūs ir laiku patal
pinti. Kasdieninis angliškas 
skyrius turi, rastų tokių, kurių 
jokioj kitoj spaudoj nerasi.

Mažai yra tokių tėvų, ku
rie galėtų išaiškinti savo vai
kams taip plačiai ir aiškiai 
apie daug svarbių dalykų, 
kaip kad išreiškiama per ang
lišką skyrių. Tėvai turi suras
ti būdus, kaip ir kokiu būdu 
savo vaikus suinteresuoti ir 
pripratinti skaityti anglišką 
skyrių. Prieš karą angliškas 
skyrius buvo didelis ir įvairus, 
Tas pat bus iv dabar, tik, ži
noma*, reikia laiko ir akty
vaus veikimo iš visų pusių. Aš 
sakau: Lai gyvuoja angliškas 
skyrius,, jo palaikytojai ir ben
dradarbiai.

' Walter Brazauskas, 
Hartford, Conn.

Batavia, Java. — Hote ri
dų general - gubernatorius 
sake, jog tikimasi neužilgo

le, sportu 
kimą. Mi

imą; suristą su a ai 
r abelnai darb. vei 
o šolomsko veda

žmonių’ vadais del tautines 
jut laisvės. ■
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklduso- 
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ąr gavote jai naujų narių?
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Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisves!

Žemaitijos Daugiavaikės Motinos 
Apdovanotos Garbės Ženklais

Lietuvoje seniau buvo ra-‘Mažeikių apskr., Akmeriės 
šoma spaudoje apie moteris! valse., Raudžių km.
ii dabai rašoma apie \ Motinas, pagimdžiusias ir 
Tik seniau, fašisto Smeto-,-^L(jįnusįas aštuonis vai
nos ir ponų viešpatavimo 
laikais rašė 
moteris ir 
“nuopelnus.’ 
liaudis pati 
ma apie kitokias moteris 
apie skirtingus nuopelnus.:

Seniau matei spaudoje įjuozo namų šeimininkę 
apie poniules, ‘išlėkusias jj Mažeikių apsk 
Paryžių ai Bei lyną n Pai"|vajsč Sprogiškčs km. 
lėkusias, apie jų “five- .
kliuksus.” : Motinas, pagimdžiusias ir

Tarybų Lietuvos spaudo-išauginusias septynis vai- 
je matai apie moteris atsi-iArus, ordinu, “Motinos Šlo- 
žymėjusias visokiuose vi- ve” II laipsnio: 
suomenei naudinguose dar- 1.
buose — bus jis paprasčiau- Antano d., — įjamų 
sis ar profesijinis.

Tik . Tarybinė Lietuva

. -. .. kus. ordinu “Motinos Šio-apie vienokias l^.,, u laipsnio.
v^n^lus 1. Daukšienę, Magdaleną,
Dabai, a a jurgį0 j ? namų šeimininkę, 

va dosi, 1 as°-i Mažeikių apsk., Sedos vals., 
Geldėnų km.;

2. Jurkštienę, Karoliną,
J, 

Laižuvos

Gantienę, Anastaziją, 
šeimi

ninkę, Mažeikių m.;
2. Jegielienę, Barborą, 

pradėjo tikrą įvertinimą ir namų šeimininkę, Mažeikių 
tų didžiausio pasiaukojimo apskr., Viekšnių valse., Ma- 

mo- rijampolės km.;
dabar į 3. Pocienę, Ceciliją, Juo

zo d., — namų šeimininkę, 
Mažeikių apskr., Akmenės 
m.;

4. Skinsgailienę, Stefani
ją, Vinco d., — namų-'seimi- 
ninkę, Mažeikių apskr., 
Tirkšlių valse., Pašerkšnės 
km.;

5. Saltonienę, Albertiną, 
j Antano d., — namų šeimi- 
i ninkę, Mažeikių apskr., Y- 
I lakių valse., Margininkų 
!km.;

6. Senkienę, Bronislavą,
I Kazimiero d., — namų šei-
1 mininkę, Mažeikių apskr., 
Sedos valse., Beržėnų km.;

7. Varkalienę, Rozaliją, 
Antano d., — namų- šeimi
ninkę, Mažeikių m.
Motinas, pagimdžiusias ir 
išauginusias šešis vaikus, 
medaliu “Motinystės meda
lis” 1 laipsnio:

1. Akaveckienę, Oną, Pra
no d., — namų šeimininkę, 
Mažeikių aps., Tirkšlių v., 
Jonaičių km.;

2. Butnorienę, Ireną, Ka
rolio d., — namų šeiminin
kę, Mažeikių apskr., Viekš
nių valse., Daubiškių km.;

3. Bakienę, Antaniną, 
Jono d,, — namų šeiminin
kę, Mažeikių aps., Akmenės 
valse., Alkiškių km.;

4. Grabauskienę,' Antani
ną, — namų šeimininkę, 
Mažeikių apskr., Tirkšlių 
valse., Gaurylių km.;

5. Ivanovienę, Jafimiją, 
Jachonovo d., — namų šei
mininkę, Mažeikių apskr., 
Laižuvos valse., Auksodės 
km.;

6. Rozlerienę, Liudą, E- 
pifano d., — namų šeimi
ninkę, Mažeikių apskr., Ma
žeikiu valse., Fermos km.;V 7 '

7. Strazdauskienę, Ievą,
i Mykolo'd., — namų šeimi-
■ ninkę, Mažeikių apskr., 
I Akmenės valse., Menčių 
km.
Motinas, pagimdžiusias ir 
išauginusias penkis vaikus, 
medaliu “Motinystės meda
lis” II laipsnio:

1. Bušmienę, Petronėlę, 
Jono d., — namų šeiminin
kę, Mažeikių aps., Mažeikių 
valse., Mažeikių km.;

2. Beišinienę, Pranę, Ka
zio d., — namų šeimininkę, 
Mažeikių aps., Tirkšlių

moterų—daugiavaikių 
tinu. Laikraščiai 
mirga tokių motinų var
dais. Štai tik vienas tokių 
pagerbtų motinų sąrašas, 
tik iš dalies Mažeikių aps
krities. Lietuvos 
daug tokių:
Lietuvos Tarybą 
nės Respublikos 
siosios Tarybos Prezidiumo\

spaudoje

Sociali s ti-! 
A ukščiau-

ĮSAKAS 
dėl apdovanojimo daugio- 

vaikių motiną ordinais 
“Motinos Šlovė” ir meda

liais “Motinystės Medalis?
Remiantis TSRS Aukš-i 

čiausiosios Tarybos Prezi
diumo 1944 m. rugpiūčio 
mėn. 13 d. Įsaku TSRS 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo vardu apdovanoti: 
Motinas pagimdžiusias ir 
išauginusias devyn is vai
kus, ordinu “Motinos Šlo
vė” I laipsnio'.

1. Butkienę, Rozaliją, Fe
likso d., — namų šeiminin
kę, Mažeikių apskr., Ylapių 
valse., Gedrimų km.;

2. Gauronskienę, Oną, 
Kazio d., namų šeimininkę,

mininkę, Mažeikių apskr., 
Mažeikių valse., Fermos 
km.:

4. Galminienę, Stasę, Jo
no d., — namų šeimininkę, 
Mažeikių apskr., Mažeikių 
valse., Mantvydų km.;

5. Jegelavičienę, Jųozefą, 
Juozo d., — namų šeiminin
kę, Mažeikių m.;

6. Jašmontienę, Ceciliją, 
Simono d., — namų šeimi
ninkę, Mažeikių apskr., 
Mažeikių valse., Urvykių 
km.;

7. Kairienę, Leokadiją, 
Kleopo d., — namų šeimi
ninkę, Mažeikių m.;

8. Majauskienę, Uršulę, 
Igno d., — namų šeiminin
kę, Mažeikių apskr., Sedos 
valse., Grūstės km.;

9. Rimiškienę, Marijoną, 
Juozo d., •— namų šeimi
ninkę, Mažeikių apskr., 
Akmenės valse., Mažeikių 
km.;

10. Šukienę, Oną, Antano 
d.,—namų šeimininkę, Ma
žeikių apskr.., Laižuvos 
valse., Sprogiškių km.;

11. Žilinskienę, Zuzaną, 
Jono d., — namų šeiminin
kę, Mažeikių apskr., Tirkš
lių valse., Balėnu km.

Lietuvos TSR Aukščiou- 
siosios Tarybos Prezidiumo 

Pirm. J. Paleckis.
Lietuvos TSR Aukščiausio- 
sioš Tarybos Prezidiumo ’

Sekretorius S. Pupeikis. 
Vilnius, 1945 m., gruod. 30.

Moterys Nebijo Dūmą, 
Bet Kovos Prieš 

Užstreikuotus
lai-

«,?! ^.1

Kowll iii
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Velykaitis mažajai dukrytei 
ar anūkei? Forma 9224 gauna
ma 2 iki 8 dydžio.

Užsakymų, pažymėjus nu-
mei ir dydį, sykiu au 20 cen- valse., Tirkšlių km.; 
tę, siųskite x Mary Sineus, 427 f 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y MatvięjaUS d

Kądąngi moterys šiais 
kais sudaro žymią dalį Ameri
kos rūkorių, tad Amerikos Mo
terų Kongresas matė reikalo at
sišaukti specialiai į moteris ne
ragauti užstreikuoto dūmo.

Ųžstreikuotais, prašomais ne
rūkyti, kaip paskelbė Mrs. Eli
nor S. Gimbel, pirmininkė, yra 
Pall Mall, Lucky Strike, Her
bert Tarryton. Mrs. Gimbel sa
kė :

‘‘Amerikos moterims labai 
svarbu pasisekimas American 
Tobacco Co. streiko. Iš kožnos 
dešimties streikierių, 9 yra mo
terys. Daugeliu atvejų jos už
dirba mažiau $25 per savaitę. 
Jų reikalavimai po 65 centų 
mažiausios mokesties už valan
dą ir suvienodinti algų pietinių 
su, šiaurinėmis šapomis yra tei
sėti.”

3. Grigorjevienę, Ireną, 
— nam Sei

Bess Myerson, Miss America 1945 metų, turi grožės 
daugiau, negu matosi. Jinai jaunoms mokyklos žurnalo 
redaktorėms, Bostone, pataria, kaip kovoti prięš neapy
kantos skleidėjus-kurstytojus vienų prieš kitus ir kaip 
kovoti prieš blogdarybę tarp jaunuomenės. Ši kalba 
yra dalimi AFL ir CIO užgirto Institute of American 
Democracy vedamos kampanijos.

NACIŠKAS KALTINIMAS
Hitleriui paėmus Vokie

tijos valdžios vairą į savo 
rankas, pirmiausia buvo 
pasimota atimti iš moterų 
politines ir net ekonomines 
teises. Oficialiai moterims 
buvo paskirta trys stam
biausios pareigos: bažny
čios lankymas, virtuvės 
darbas ir gimdymas ‘ kūdi
kių. Mokslas ir kitokios 
draugijinės - valstybinės 
teisės buvo atimtos.

Bile nacis galėjo pasielg
ti su moteriške kaip jam pa
tiko, jei ji tik nebuvo vyres
nio nacio pasisavinta.

Dabar, kada Vokietija 
parblokšta, tai Berlyne gy
venanti vokiečiai sako, kad 
Vokietijos moterys yra kal
tos už visus ten esančius 
blogumus. Be to, jie sako, 
kad laike tuzino metų 35% 
p a d a u gėjo paleistuvystės 
Vokietijoje tarpe moterų.

Pagal tų vokietukų aiški
nimą, tai Vokietijos mote
rys visa šalies nelaimė. Bet 
jie pamiršta pasakyti, su 
kuom tos moterys išdykavo, 
ar ne su vyrais? Kodėl jie 
nesuskaito, kiek nuošimčių 
nacių Vokietijos vyrai iš
tvirko, kurie užpuldinėjo 
tas moteris?

Drąsiai galima pasakyti 
tokį posakį: Naciai visada 
naciškai kalba.

Vokietijos moterys tik

tiek prąsikalto, kad užėjus 
nacizmo laikams jos nestojo 
į organizuotą ir tvirtą kovą 
prieš nacizmą, kad neprilei- 
dus fašistų prie prisirengi
mo prie tokio karo, kuris 
nesenai praūžė, padaryda
mas milžiniškus nuostolius 
visam pasauliui. Be to, jis 
parbloškė ilgiems metams 
ir pačią Vokietiją. Tačiau 
tikrieji kaltininkai to biau- 
raus„.darbo yra naciai, o ne 
Vokietijos moterys. Senė.

Chinijos Žymiausios 
Moters Prakalba 

Amerikai

Tarybų Lietuva Savo Motinas 
Gerbia ir Joms Pagelbsti

Kas girėjo seniau, kad partija. Ir mes turime jį > 
pateisinti visos vieningai 
balsuodamos už komunistų . 
ir nepartinių bloko kandi
datus. Ne tik pačios turime 
dalyvauti rinkimuose, bet 
aktyviai prisidėti ir prie 
rinkiminės katnpanijos, kad 
visi mūsų krašto piliečiai 
atiduotų savo balsus už sa
vo laimingą ateitį, už švie
sų gyvenimą, už didžiąją 
Lenino - Stalino partiją.

M. Bružienė, 
Namų šeimininkė, apdova

nota “Motinystės medaliu/’
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Gražios buvo iškabos, tiek daug joms padėta darbo, 
bet Nat. Federation of Telephone Workers nariam tų 
iškabų nebereikės. Ir jie visai nesigaili. Susitarimas įvy
ko 15 minučiko 15 minučių pirm laiko išeiti streikan, pakeliant jiems 
mokestis po 17.6 centų per valandų. '

Madame Sun Yat-Sen, našlė 
įsteigėjo Chinijos Respublikos, 
kalbės (užrek'orduota prakal
ba) New Yorke šį trečiadienį, 
balandžio 3-čią, viešbutyje 
Roosevelt, čionai įvyks Com
mittee for a Democratic Far 
Eastern Policy bankietas tiks
lu pasveikinti liaudį Chinijoj 
ir visuose Tolimuose Rytuose.

Madame Sun Yat-Sen laiko
ma žymiausia vidurinio ir 
aukštojo luomo moterų atsto
ve tose srityse, taipgi čampio- 
ne teisių ir progų gyvenime vi
siems. Negalint dėl tolumo da
lyvauti asmeniškai, jinai, ta
čiau, kvietimą priėmė ir sutei
kė pokiliui užrekorduotą kal
bą.

Tarpe vietinių žymių kalbė
tojų bus kongresmanas Hugh 
DeLacey, Hugh Deane, buvęs 
žymus korespondentas; Rich
ard Watts, Jr., buvęs OWI re
daktorius Chinijoj; Agnes 
Smedley, autorė “Battle Hymn 
of China,” ir Ted White iš 
Time and Life žurnalo. Mrs. 
Edgar Snow ir Maxwell S. 
Stewart yra bankieto rengė
juose.

“Perstatai! Komunistą”

---- _ B-------- J ---------------------1------------ | 

kas rūpintųsi eilinės moti- 
nos-moters padėtimi ar jos 
vaikų padėtimi? Ir ar gir
dime, kad kas nors, kur 
nors rūpintųsi darbo mote- 
rimi-motina šiandieną? Ne
girdime. Tokia “keisteny
bė” dedasi tik Tarybų Są
jungoje, neišskiriant 
Tarybų Lietuvos.

Visur kitur vaikams 
pažįstama vertybė tik užau
gintiems ir tik tada, kada 
jie reikalingi karui ar pel
nui—jeigu ne, tesižino sau. 
Kam čia savrbu kuo jie už
siims ar mis?! Jeigu motina 
ar tėvas per begalinį muši- 
mąsi savęs darbuose ir sar
gyboje vaikų pajėgs juos 
išlaikyti ir išsaugoti — ge
rai, nepajėgs — nesvarbu.

Ne tuo mastu matuoja 
vaikų ir jų gimdytojų ver
tingumą pačių žmonių 
tvarkomos respublikos — 
tarybinės respublikos. Štai, 
kaip apie Tarybų vyriausy
bės atydą motinai atsiliepia 
pati motina:

Esu Dėkinga Lenino- 
Stolino Santvarkai.

Mano gyvenimas niekuo 
nesiskyrė nuo visų kitų dar
bo moterų gyvenimo smeto
ninėje Lietuvoje. Kasdieną 
reikdavo drebėti, kad kar
tais fabriko savininkas ne
atleistų iš darbo mano vy
ro, kuris, būdamas fabriko 
sargas, uždirbdavo vos 100 
litų per mėnesį! Gyvenome 
pusbadžiai. Kova dėl duo
nos buvo opiausias dienos 
klausimas.

Tačiau tos juodosios sme
toninio režimo dienos din
go negrįžtamai.

Anksčiau į mus, moteris, 
niekas nekreipė dėmesio.

— Auginti daugiau vai
kų, — šaukė senosios sme
toninės Lietuvos vadukai.

O kam juos auginti? Ar 
tam, kad daugiau būtų be
darbių, kad daugiau gatvė
se valkiotųsi visokių nusku- 
rėlių, apiplyšėlių? O kokią 
paramą gaudavo motinos? 
Nieko. •

Ir tik dabar Tarybų Lie
tuvoje imta rūpintis'mumis, 
daugiavaikėmis motinomis. 
Tarybų valdžia mums atėjo 
į pagalbą. Tūkstančiai Lie
tuvos daugiavaikių ir vieni
šų motinų gauna pašalpas. 
Tūkstančiai daugiavaikių 
motinų pasipuošė Tarybų 
Sąjungos ordinais ir meda
liais. Aš irgi esu jų tarpe. 
Ir už tai labiausiai esu dė
kinga tarybinei santvarkai, 
bolševikų partijai ir visos 
tarybinės liaudies mokyto
jui ir vadui draugui Stali
nui.

Dabar prieš mus, moteris, 
stovi uždavinys — pateisin
ti tą pasitikėjimą mumis, 
kurį parodė Lenino-Stalino

nei

pri-

Padėk Gaut 
Daugiau Muilo, 

ATNEŠK 
NAUDOTUS

ŠIAI šaliai trūksta pramoninių 
riebalų, labai trūksta.
Taip jų stokuoja, kad valdžia 

turi spręsti, kiek riebalų skirti 
muilui dirbti; kiek kitiem taikos 
meto reikalam. Net dar labiau 
trūktų muilo, jeigu Amerikos šei
mininkės nebūtų stebėtinai patar
navusios, pristatydamos panaudo
tus riebalus.

Vis taupyk juos, iki praeis šis 
trūkumo laikotarpis. Tatai padės 
JUMS gauti daugiau muilo ir ki
tų produktų, -kurių jums taip rei
kia.

žymioji Amerikos komunistė 
Elizabeth Gurley Flynn parašė 
tuo vardu brošiūraitę, kuri iš
vaikys iš galvos baimę ne vie
nam, kas bijojo komunistų 
įkalbėtas profašistinės spaudos, 
žinoma, neišvaikys baimės 
tiems, kurie siekia darbo žmogų 
pavergti, išnaudoti ar apgauti.

nei parsidavėlių iš-

STILL THE

GREATEST MOTHER
IN THE WORLD

Sha banishes loneliness in' the 
hearts of men in far places ... it is 
your gift that enables 
her to be at their side _ 
in the long, lonely 
months of occupation. E3 

your Red Cross must carry on GIVE!
naudotojams

Atneik man panaudotu* 
riebalus, kai tik turi 

pilną dėžą.

‘ Dabar daug daugiau rie
balų atmatų yra su tir
pinimui. Kaip greit, po 
cibukų, prisipildo dėiė 

i tomis dienomis!

r mėsininką* duodi 
man 4e ui kiekvieną 

svarą! Nuneik!

Kur yra riebalų, 
yra muilo -į

VIS PRISTATYK NAUDOTUS RIEBALUS, 
PADEK PAGAMINI DAUGIAU MUILO
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AKIMIRKA PEKINE
STEBĖTINA KNYGA
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(Tąsa)
Štai ir šilti pusryčiai. Pasistiprinę, vi

si išgužėjo į “Saulėtekio kauprę.” Tik 
balkšvas šviesos vogulėlis buvo matyt 
rytų regraty. Tuoj į tą balzganą dėmę 
pradėjo prasimušt šviesiai ružava pa
švaistė, ir buvo galima įžiūrėt kalnų vir
šūnės. Štai ružavumas eina tirštyn 'ir pa
virsta auksu, ir išbudinti debesys ima 
tingiai raivytis ir žiovaut. Viršutiniai 
sluogsniai įdomiai juda, ir į juos susige
ria sriovendaųia permatoma purpurinė 
šviesa.

Debesys visi sujudo į rytus ir susimetė 
krūvon į auksinį dangaus palocių. Kal
nų kauburiai jau matės smulkmeningai, 
bet žemiau žemelė vis tebemiegojo pa
tamsy. Gal už 15 minučių laibas tvies
kiančio aukso siūlas pratyso po horizon
tą. Da už minutės, už kitos du bliz
gančios šviesos bruožai iššoko viršun į 
dausas, skelbdami besiartinimą saulės, iš 
naujo auksindami debesis ir nušviesdami 
tolimąjį vandenyną. Smarkiau sujudo 
kalnų vėjai. Staiga skaisčiai raudona 
skiautė išplaukė viršum akiregės, ir iš 
visų krūtinės išsiveržė .džiugesio šūkis: 
Saulė!... Didingai, triumfingai ji kilo, 
ir štai visas didžiulis raudonas skritulys 
paplūdo dangaus skliauto pakrašty. Pa
raudo tėmytojų vaidai. Mulan’os rieši- 
nis laikrodėlis rodė penkiolika po ketu
rių.

Auksiniai aušros pirštai pačiupinėjo 
debesis, prisiplakusius prie kalnų viršū
nių, ir jie sujudo leistis žemyn į slėnis, 
vingiuodamies,. raitydamies, kaip kokie 
milžinai driežlai. Pabudo žemė. Da ge
rą pusvalandį pastovėjo keleiviai ir pra
dėjo tartis apie grįžimą.

žemė prabudo, bet toji prieblanda to
kia rami, tyli. Jokio žemiško rytinio 
triukšmo, — net ir paukščių visai negir
dėt. Tik kad kojų lengvas’ kaukšėjimas 
ir vėjo purenamų drabužių šlamėjimas.

Papusryčiavę visi leidosi žemyn. Neš
tuvų nešėjai norėjo užuspėti kitus kelei
vius, norinčius keltis viršun. Sunkes- 

• nieji susėdo, o lengvakojai, pasišokėda
mi, nėrė žemyn. Kad kaip, tai už pus
antros valandos bus jau ir apačioj. Ei
dami žemyn, pradėjo girdėt ir paukštes.

Mulan’a su Lifu’m kaip tai natūraliai 
ėjo vis kartu. Abu tokie lengvi ant ko
jų, tokie gyvi. Visus kitus toli aplenk
davo ir tupėdavo luktert. Už kokio pus
valandžio ir Sunia išlipo iš neštuvo ir 
ėjo kartu. Paskui Mulan’a atsisėdo, kol 
pasiekė “Antruosius dangaus vartus.” 
Čia vėl ji išlipo eit pėsčia, ir jiedu su Li
fu’m pasileido žemyn taip sparčiai, kad 
visus paliko toli užpakaly. Lengva ir 
linksma, kaip paukštė, jautėsi Mulan’a 
su Lifu’m tą puikią dieną. Ji visa net 
spinduliavo laime, kad ji galėjo kartu 
su Lifu’m, abu vienu eiti.

Kai jiedu pasiekė “Kedrų uolą,” tai 
žavėtinas pavėnis kvieste pakvietė juodu 

‘dustert ir luktert kitų. Lifu’s atsisėdo 
ant kelmo, o jinai, pasitiesusi nosinaitę, 
ant garankščiuotų šaknų.
• —Keistas gyvenimas, ar ne? — pra
bilo Mulan’a po ilgokai iškalbingai tylai.

—Kodėl keistas?
—Ot keistas ir tiek... Niekad nema

niau turėsianti tiek džiaugsmo... tie 
kabiai, tie medžiai... O toji saulė, ža
vingas tas saulėtekis, — žemė nuo jo 
pasidarė tokia žmoniška. Ir visą tave 
viduj taip nuplovė, kad, regis, norėtum 
žmogus būt malonus visiems, kas tik 
gyvas ant šios žemelės... Jau tris kar
tus mudu susitinkam ant kalnų. Pirmą 
kart, atameni, mes da buvom vaikai... 
O dabar mes—motinos ir tėvai...

Išgirdo kitus besiartinant. Ir visi čia 
sustojo pavėsiaut trupučiuką. Paskui vi
si pasileido toliau pakalnėn, ir už valan
dos’jau buvo apačioj.

Tą pačią naktį sėdo traukiniu į Peki
ną. Šita kelionė paliko pastovų įspūdį 
Mulan’ai. Ji pajuto, kad jai smagu ir 
linksma būt arti Lifu’o. Jiedu abudu 
kartu matė saulę tekant ant pačios kalno 
viršūnės. Kartu praleido keletą trum
py, bet tokių žavingų akimirksnių “Ked
rų uolpj,” ties ta Čin’o lenta, per visą ke
lionę. Gamta tokia puiki, svaigulingai

graži. Gyvenimas pasidarė, aiškesnis ir 
pilnesnis. ‘ •

VETERANAMS PAGALBA
Tre^indien.. ‘hnlandžio 3, 19415

REUTHERIS GRŪMOJA 
“RAUDONIESIEM”

Kai Lifu’s pargrįžo Pekinan, jį pasiti
ko Močou’a stoty, baltai apsitaisiusi, šva
rutė, kvepianti, jauna ir graži. Už ran
kos vedė dviejų metų berniukų Šiaofu. 
Jo sesutė Huan’a irgi buvo kartu. Ji 

’• persikėlė į Pekino Tautinį Universitetą, 
kuriame mokėsi abiejų lyčių studentai ir 
kurs virto literatinio renesanso centru.

Namie Lifu’s aplankė savo motiną, 
paskui serguolę anytą Jao’ienę. Varg
šelės protelis atbuko ir jis nebesiekė to
liau savo savininkės. Ji nebepaisė nie
ko. Slaugė ją iy namus prižiūrėjo\ 
Linksmoj Giesmė ir Močou’a. Jao’as šir
dingai jį priėmė ir jiedu gražiai pasi
kalbėjo.

Lifu’o kambary visa kas puikioj tvar
koj. Jo šuniukas tyrė savo tėvą gražiom 
juodom kukulainėm. Ant stalo atidary
ta angliška knyga. Močou’a kukliai pa
sigyrė, kad tai jinai su Huan’a mokosi 
angliškai. Nueina net universitetan pa
klausyt profesorių Čen’o ir Lin’o lekcijų, 
jų-

Kokios naujienos? Manios jauna tar
naitė Linksmybėlė, Lifu’o išvadinta vi
siškai nekalta. Dabar Močou’a jam pa
sakė, kad Linksmybėlė susilaukė vaiko, 
nuo vieno tarno, ir paskui už jo ištekėjo.

O kaip universitete? Pekino universi
tetas dabar literatinės revoliucijos cen
tras. Kas geriau tinka grožinei litera
tūrai — moderninė gyva, vartojamoji 
kalba ar klasikinė kalba? Tarpe “kai
mietiškų įsiveržėlių” buvo Čen’as, kurs 
įvedė kalbinę kalbą į garbingus litera
tūros saliomis ir kurs labai patiko revo
liucinei jaunuomenei.

Taip, Pekino universitetas gyvavo, nes 
jis buvo tikrai laisvas, liberalus. Pro
fesorius Lin’as išvertė klasikinėn chinų 
kalbon Conan Doyle’ą ir Sir Walter 
Scott’ą. Senas filosofas Ku irgi palaikė 
senąją rytiečių kultūrą. Jaunas profe
sorius Hu, tik kad grįžęs iš Amerikos kė
lė vakariečių įtaką.

Senoji Chinija buvo supurtyta. Revo
liucija turi žmones sukrėst. Užduota 
smūgis sustingusiai kalbai, seniems poe
tinių formų varžtams, moterų nekalty
bei, našlių palaikymui, smūgis senybinei 
šeimos sistemai, dvejopam dorovės lyg
meniui, prabočių garbinimui, net ir pa
čiai konfucijybei. Tatai sukėlę sąjūdį. 
Atsirado -visokių revoliucionierių, kurie 
įkėlė aukštyn laisvas eiles, baltas eiles 
Amy Lowell’ytes tipo, Margaret’os San- 
ger’ienės gimdymų kontrolę, “demokra
tinę” literatūrą, “proletarinę” literatūrą, 
Ibsen’ą, Oscar’ą Wilde’ą, John Dewey, 
laisvąją meilę, bendrą abiejų lyčių mo
kymą, perskyras ir, žinoma, kojų varžy
mo smerkimą, sugulovių smerkimą ir 
“dvasių rašto” smerkimą.

Kai dėl Jao’ų šeimos, tai čia buvo vi
saip. Senis Jao’as stojo už kalbos pa
keitimą, bet prieš šeimyninės sistemos 
atmetimą, leisdamas našlėms ir vėl ište- 
kėt. Linksmoji Giesmė, našlė ilgoką lai
ką, juokom sakydavo ji sutinkanti tekėt, 
jei tik kas užsimanytų ją vesti.

Močou’a stojo už vieningą dorovės lyg
menį, negyrė ji laisvų eilių. Raudonrožė 
išsireiškė prieš kokius revoliuciškus įve
dimus. Mulan’a užgyrė kalbos reformą, 
priėmė švarią gyvą kalbą, ne bet kokį 
žargoną, nes ji tebemylėjo senąją litera
tūrą ir gerbė Lin’ą. Afei’jus garbino 
naujovės vadovus. Tseng’as visus revo
liucionierius vadino barbarais, nežipė- 
liais. Jis pakvietė kieman Lin’ą, ir tuo 
apsidžiaugė Mulan’a. Mania drovėjosi 
tų visų naujybių, ypač gimdymų kontro
lės.

Profesorius Čen’as, komunistas, jungė 
aštrią mokęlininko plunksną su savo ra
dikalia revoliuciška siela. Nesulaikysi 
laiko bėgimo. Kiekvienas dešimtmetis ir 
kiekviena gentkartė nuolatai žengia pir
myn. Būsimos gentkartės turės pada
ryt sau kelią per kūnus nuvirtusių da-' 
bartinių reformininkų ir pionierių. Mes 
turim duot kelią tiems, kurie ateina pas<- 
kui mus.*

Jaunuoliai tiesiog negalėjo įsivaizdint, 
kas gali būt da radikalesnis už dabarti
nius ujtra-radikalizmo vadus.

(Daugiau bus)

Klausimas:
Skaitytoja mums praneša, 

kad ji buvo našlė veterano pir
mo pasaulinio karo. Antrą 
kartą ištekėjo ir taip užsibai
gė jos pensija, nes antrasis vy
ras nębuvo veteranas. Dabar 
antras vyras numirė ir ji nori 
žinoti, ar gali prašyti pensijos, 
kaipo našlė pirmo pasaulinio 
karo veterano?
Atsakymas:

Ne. Pensijos mokamos naš
lėms, jeigu jos vėl neišteka. 
Ka'dangi ištekėjai, nepaisant, 
kad vyras numirė, pensijos ne
gali vėl gauti.
Klausimas:

Kitas veteranas praneša, 
kad būdamas armijoj kelis 
kartus apsirgo. Armijos gydy
tojų gydomas pasveiko ir už
miršo apie ligą. Bet grįžęs na
mon vėl kelis kartus apsirgo. 
Dabar gydytojas jam praneša, 
kad votys jį kankina. Dabar 
nori žinoti, ar jis gali prašyti 
pensijos ?
Atsakymas:

Gauti pensiją, Veterans Ad
ministration visu pirma turės 
nuspręsti, ar liga tarnyboje 
gauta, arba pablogėjo būnant 
tarnyboje. Jeigu taip, tai šis 
veteranas galės reikalauti li
goninės priežiūros ir gydymo. 
Bet Veterans Administration 
gydytojai turės nuspręsti ap- 
negalėjimo laipsnį, kuris įstei
gia pensiją.
Klausimas:

Skaitytoja praneša, kad jos 
brolis neteko piršto kariuome
nėje ir dabar jo ranka supa
ralyžiuota. Jis prašė pensijos, 
bet nepasirodė dėl egzamino. 
Ji dabar klausia, ką galima 
daryti ?
Atsakymas:

Jis vėl turės prašyti, kad jį 
gydytoj ai išegzaminuotų. 
Klausimas:

žmona veterano praneša, 
kad kada jos vyras buvo ka
riuomenėje, ji gavo šeimos pa
skyrimą (mokestį). Tuo pačiu 
laiku ji dirbo. Jos vyras da
bar paliųosuotas iš tarnybos ir 
non lankyti mokyklą pagal 
GI Biliaus. Jos draugai jai 
praneša, kad jis negalės gauti 
vedusio vyro užlaikymo mo
kestį pagal GI Bilių. Ar teisy
bė ?
Atsakymas:

Nepaisant fakto, kad dirbi, 
vyro pinigai reikalingi. Vete
rans Administration nesulai
kys mėnesinį mokestį iš $90.> 
Įstatymas ragina veteranus 
įgyti mokslą, ir jiems padeda. 
Klausimas:

Prašau pranešti, kur galiu 
gauti informacijų apie ūkinin- 
kystę. Ką tik grįžau iš armi
jos ir noriu geriau vesti savo 
ūkį.
Atsakymas:

Gali gauti pilniausių infor-

Agriculture,
C. Nemoka-

motina puolė

macijų ir įvairius reikalingus 
biuletinus rašydamas laišką į 
Department of 
Washington, D.
m ai .
Klausimas:

Mano žmonos
ir rimtai sužeidė koją. Dabar 
negali dirbti. Lovoj išgulės ke
lis mėnesius. Mano žmona su 
ja gyvena nuo mano įstojimo 
į kariuomenę. Mano žmona 
gauna šeimos paskyrimą (mo
kestį). Ar galiu prašyti pa
galbos mano žmonos motinai? 
Atsakymas:

žmonos motina galėtų gauti 
šeimos paskyrimą, jeigu gali
te įrodyti, kad jūs ją užlaikė
te. Tegul gydytojas tau prane
ša, kaip sunkiai ji sužeista. 
Kada prašysi šeimos paskyri
mą dėl jos, parodyk ir šį laiš
ką nuo gydytojo.
Klausimas:

Ar teisybė,: kad įvairūs mo
kesčiai (kaip GI bedarbės mo
kesčiai ir pinigai duoti pž 
mokslą pagal GI Bilių) duoti 
kareiviui bus numušti nuo bo- 
nų mokesčių, kada jie bus pa
skirti Word War Two vetera
nams ?
Atsakymas:

Kada Prezidentas Truman 
pasirašė po Public Law 268, 
tas pakeitė tą patvarkymą.
Klausimas:

Kur reikia kreiptis gauti pi
nigų užmokėti už veterano pa
laidojimą, ir t.t. ?
Atsakymas:

Pasiųskite aplikaciją 'į Ve
terans Administration Regio
nal Office. Pasiuntėme tams
tai tam tinkamas aplikacijas, 
kurias turėsite išpildyti.
Klausimas:

Buvusi WAC mums prane
ša, kad ji ketina nusipirkti 
mažą krautuvėlę. Ji numato, 
kad bus gana sunku iš pra
džios vesti tą biznelį. Ji klau
sia, ar ji gali prašyti savaiti
nės pagalbos nuo valdžioj, jai 
padėti geriau įsteigti tą birz-

“readjustment allowance.” Pa
siųsk aplikaciją į U. S. Em
ployment Service. Jie mokės 
skirtumą tarpe jūsų įeigų ir 
$100 per mėnesį.
Klausimas:

Mano sūnus lankė mokyklą 
nuo vasario iki spalio mėn. 
1944, kaipo narys Army Re
serve Corps, po tam įstojo į 
kariuomenę ir alga prasidėjo. 
Ar tas. mokykloje praleistas 
laikas bus rokuojamos prie'jo 
“paliuosavimo punktų”?
Atsakymas:

Ne. tas neskaitoma aktyvas 
dalyvavimas.
Klausimas:

Pamečiau savo paliuosavi
mo popieras. žinau, kad ima 
kiek laiko gauti duplikatą iš 
Armijos. Kaip galiu prašyti 
pensijos, kuri man priklauso 
dėl sužeidimo be paliuosavimo 
pppierų ?
Atsakymas:

Paduodamas aplikaciją Ve
terans Administration, prista
tyk notarizuotą pranešimą 
apie pametimą savo paliuosa
vimo popierų. Paduok pilną 
vardą, dabartinį adresą, savo 
armijos serial numerį, laipsnį 
tarnyboje, kada buvai paliuo- 
suotas ir kur buvai paliuosuo- 
tas. Jūsų vietos Draft Board 
gali pristatyti nuorašą jūsų 
paliuosavimo iš tarnybos.
Klausimas:

Aš priėmiau “readjustment” 
mokesčius iš valdžios per 8 
Savaites ir vėliau pradėjau 
dirbti. Bet tas darbas jau už
sibaigė. Ai’ aš galiu vėl pra
šyti “readjustment” mokes
čių ?
Atsakymas:

Taip. Pagal GI Bilių gali 
reikalauti $20 per savaitę, kol 
sunaudosi visus 52 savaičių 
mokesčius, jeigu nedirbi. 
Klausimas:

Kareivis praneša, kad jis 
turi septynias savaites atosto
gų, ir jis nori žinoti, ar turi 
laukti, pakol tas laikas išsibai
gia, kad pradėti mokslą pagal 
GI Bilių?

Atlantic City, N. J. — 
Vos-nevos išrinktas CIO 
A u t o m o bilių Darbininkų 
Unijos pirmininku, menše- 
vikuojantis Walteris Reu- 
theris grąsino “išvalyt lau
kan” komunistus ir kitus 
raudonuosius. Jis pasako
jo, kad tokių esą mažai. Ta
čiau jų įtaka unijos suva
žiavime prisidėjo prie to, 
kad didžioji dauguma Reu- 
theriui priešingų kandidatų 
išrinkta į unijos Vykdomą
ją Tarybą.

NEGALIMA IŠLAIKYT 
ATOMŲ SEKRETŲ

Denver, Colo. — Čionaiti- 
nis universitetas apklausi
nėje šimtus mokslininkų 
įvairiose valstijose, ar Ame
rika galės išlaikyt atominės 
bombos padirbimo sekretus. 
85 iš kiekvieno šimto moks
lininkų atsakė, jog kitos ša
lys taipgi išmoks atomines 
bombas gaminti.

Atsakymas:
GI Bilius neturi jokių moks

lo patvarkymų vyrams ir mo
terims, kurie dar atostogauja. 
Užlaikymo mokesčiai nebus 
mokami vyrams ir moterims, 
kurie gauna aktyvos tarnybos 
algą.
Klausimas:

Jaunas marinas bus paliuo- 
suotas sekamą mėnesį. Jis pra
neša, kad jo žmona nėščia ir 
nori žinoti, ar jis gali prašyti 
medikalės priežiūros žmonai 
ir kūdikiui.
Atsakymas:

Taip. Motinystės ir Kūdikių 
Priežiūros 
padengia.
nelaukti, 
prašymą.

parūpinimas juos
Patariame žmonai 

bet dabar paduoti

P.R.B.
T

Atsakymas:
Bile kurį mėnesį, kada as

meninės įeigos iš šapos bus 
mažiau $100, galėsi prašyti

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Telef. HUmboldt 2-7964

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

Sekmadieniais nėra valandų.VALANDOS:

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172
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BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)
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Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Tin-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street • Brooklyn, N. Y.

Telefonas Ė Vergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

O* PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Ml Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Philadelphia, Pa
Dar Keli Lietuvos Geradėjai

Mūs lietuviai didžiumoje 
labdaringi ir gailestingi žmo
nės.

Bet ne retai per neapsižiū
rėjimą, per apgavingą įkalbė
jimą paremia, sušelpia ir to
kius ponelius, kurių nereikėtų 
šelpti. Bet, sakoma, ką sykį 
apgavo, tas jau pasimokina. 
Po pereito pirmojo karo Lie
tuvos Gelbėjimo Fondas, veda
mas M. Yčo ir kunigų, dauge
lį apvylė. Surinktas aukas už 
pinigus pardavinėjo. Kurie su
žinojo tų ponelių apgavystę, 
jiems šiandien nieko neaukoja. 
Kuriuos dar pajėgia apgaudi
nėti su naujais melais, iš tų 
gauna. Bet ir tai daug, daug 
agitacijos dėl to jie padeda.

Dabar, štai Lietuvai Pagal
bos Teikimo KoTnitetas, neeik
voja jokių lėšų dėl agitacijas, 
o rėmėjų skaičių turi gražų, 
štai dar keletas labdarių dėl 
Lietuvoje kenčiančių mūs bro
lių : Jonas Kuržinskas aukojo 
dešimtį gerų dėvėtų siūtų ir 
dar $10. Stankus iš National 
Park, N. J., lietuvis kurpius, 
aukojo keturis baksus čęvery- 
kų įvairaus dydžio ir dar ge
rą glėbį skūros dėl puspadžių. 
Sako, ta skūra buvo sumesta 
Į Deleware upę. Kuomet valy
tojai upės gylio iškėlė tiek 
daug skūrų, kurios buvo nese
niai sumestos, tai aš pasipir
kau gana pigiai, — sako jis: 
—Siųskit jas Lietuvon. Ten 
žmonės nors nagines pasitai
sys, o čia, mat, meta į upę. 
Keista mūs Amerika, ar ne?

Margareta Nevins ir drg.

Pauliukaičiai nemažą skrynią 
gerų drapanėlių paaukojo. 
Henry Potash, svetimtautis, 
paaukojo didelį glėbį drapa
nų. G. ir V. Gustaičiai paau
kojo glėbį gerų suknelių, ir 
jau kelintu kartu tie draugai 
aukoja. F. Pajuodis, K, Vilkis 
ir A. Pranaitis taipgi suteikė 
nemažai drapanėlių ir čevery
kų. Drabužiai supakiuoti ir pa
siųsti. Kas bus sekantieji su 
gausiomis aukomis?

Liet. Praugas.

Dauguma Graikų Susi
laikė nuo Rinkimų,
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

liaus pavaduotojui arkivys
kupui Damaskinui. Damas- 
kinos prašė Sofulį dar pa
tarnauti, kol jis paskirs ki
tą premjerą, kuris suorga
nizuotų naują ministerių 
kabinetą. Aišku, jog nau
jame ministerių kabinete 
vyraus karaliaus Jurgio 
Antrojo grąžinimo' šalinin
kai, kaip kad Anglija nori.

(šiuos žodžius berašant, 
atėjo žinia, jog arkivysku
pas Damaskinos jau pakvie
tė k a r a 1 i n inkus sudaryt 
naują ministerių kabinetą.)

Buvo skirta suruošt vi
suotinus balsavimus 1948 
metais, kad graikai galėtų 
pasisakyt, ar jie nori, res
publikos ar karaliaus. Da
bar karaliaus rėmėjai pasi
ryžę kuo greičiausiai jį su
grąžinti.

Cleveland, Ohio Elizabeth, N. J., Atydai!
HELP WANTED—FEMALE 

REIKALINGOS MOTERYS
HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Draugiškas parengimas, paminėji
mas 35 m. nuo atsiradimo laikraš
čio Laisvės, įvyks šeštadienį, balan
džio 6 d. Liet. Taut. Namo apatinėj 
salėje, 7:30 v. v. Pelnas nuo paren
gimo ir aukavusių vardai dar bus 
galima patalpinti į Jubiliejinį Lais
vės numerį, kuris išeis balandžio 13 
d. įžangos nebus. Kviečiame visus 
dalyvauti. — G. Shimaitis. (78-80)

LAIMINGA PAGALBA NUO
ŽIAURIOS

< STRĖNŲ GĖLOS
f \J Štai «val*uf, naujas būdas liuosuot 
J l ) A paprastų strėnų gėlų. Johnson’s 
Į f ' \ Back Plaster! Lengvina skausmų,

| sustingimų, {veržimų. Jautiesi pui- 
J kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 

Johnson & Johnson kokybės.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KRIAUČIŲ 

DIRBTUVĖ
Gerai įtaisyta dideliam bizniui: 4 

siuvamos mašinos, 3 prosijamos ir 
visi kiti įrengimai kriaučiškai dirb
tuvei. General Clothing Co.,
168 Roebling St., Brooklyn. Turime 
greit parduoti. Priežastį pardavimo 
sužinosite ant vietos. (80)

Parsiduoda 103 akrų farma, su 
gyvuliais ir be gyvulių. Namas su 
daugiau kaip 7 kambariais, elektra 
ir šviesa ’per visą namą. Žemė pro- 
duktinga, yra keletas vaismedžių ir 
miško apie 7 akerių. Randasi notoli 
dviejų miestų ir villages. Geras ke
lias, School busai eina pro namą. 
Kas nori geros farmos, prašome 
rašyti laiškus, gausite pilnas infor
macijas. Priežastis pardavimo — ne- 
sveikavimas. L. J. Kasper, R.F.D. 1, 
Marcy, N. Y. (80)

Skaito Nuskandintų 
Lavonus Hawaii’uose
Honolulu, bal. 2. — Ha

waii salose suskaityta jau 
93 lavonai žmonių, kuriuos 
paskandino milžiniškos jūrų 
bangos, kurios buvo iki 100 
pėdų aukščio ir siautė iki 
500 mylių greičio per va- 
landą. L a i vai išgelbėjo 
daugelį kitų, kurie buvo nu: 
blokšti į jūrą. Tai gal ma
žiau būsią žuvusių, negu iš 
pradžios pranešta.

Mirė Pijušas Gavėnas
Kovo 10 d. pasimirė Pijušas 

Gavėnas, ilgametis vietos gy
ventojas ir daugelio clevelan- 
diečių mylimas draugas. Jis 
mirė pas Juozą Gylių, prižiū
rimas sesers Veronikos Young.

Velionis Pijušas Gavėnas gi
mė Lietuvoj 1883 m., Suvalki
joj, Keturvalakių apskr., Balt
upių kaime, šioj šalyj išgyve
no apie 35 m. Buvo nevedęs.

Velionis P. Gavėnas buvo 
labai draugiškas ir lėto būdo 
žmogus, padoriai vedė gyveni
mą. ir su visais gražiai sugy
veno. Todėl į kapines palydė
jo gražus skaičius jo draugų. 
Išlydint iš Wilkelienes koply
čios atsisveikinimo prakalbą 
pasakė D. Petrauskas. Ant 
kapinių A. Wilkeliene padė
ka voj o visiems palydovams už 
paskutinį patarnavimą.

Velioniui Gavėnui dirbant 
sunkios industrijos dirbtuvėse, 
nukirto vienos rankos pirštus. 
Neturint vienos rankos pirštų, 
prisiėjo jieškoti kitų .būdų, 
kaip daryti gyvenimą. Turėjo 
valgyklą su J. Gylium, pas
kiau hoteliuką. Sveikatai ei
nant blogyn, paliko viską ir iš
ėjo pas ūkininkus, ir ten atsi
skyręs, vienas išbuvo beveik 
ligi mirties. Tik prieš pat mir
tį sesers Young ir J. Giliaus 
rūpesčiu, buvo parvežtas į 
Clevelandą. čia jam neilgai te
ko gyventi.

Velionis Gavėnas buvo pro
gresyviai nusistatęs. * Gyven
damas Clevelande, prigulėjo 
prie LDS ir LLD 22 kuopų. 
Dėlei gyvenimo aplinkybių ne
galėjo aktyviai dalyvauti vei
kime. Dažnai paaukodavo 
darbininkų reikalams per Jo
ną Mažeiką, kuris beveik ir 
buvo jo apiekūnu.

Ilsėkis ramiai, Pijau, šaltoj 
žemelėj.

O. Petrauskas.

St Louis, Mo

Graikijos Monarchistai 
Apsiima...

Pasitarnavimas Fašistams
Daugelis žmonių negali su

prasti, kaip Vokietijoje esanti 
lietuviški fašistai prisiunčia 
savo laiškus i šią šalį, kuomet 
toki laiškai cenzūruojami, 
jie siųsti pabėgėlių.

šių žodžių rasėj ui teko 
tirti, štai koks d alyvas, ir 
aiškumo suminėsiu vardus.

jei

pa- 
dėl

Athenai, bal. 2. — Kara
liaus pavaduotojo arkivys
kupo Damaskino pakviesti, 
Graikijos monarchistai ap
siėmė sudaryti naują minis
ter ių ’^kabinetą. Jie žada 
greitai įvykdyt balsavimus, 
kur žmonės ‘‘pasirinktų” ar 
jie nori karaliaus grąžinimo 
ar respublikos.

Washington. — Versli
ninkai ragina kongresą, pa
kelt jų prekių kainas 15 iki 
18 nuošimčių.

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 nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tabletę 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletčlių į dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno ąudinių. 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, prisiuntimą4 mes ap
mokame.

i

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
kusį protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz., bonka (pint), 
tik $7.75. | ,

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro* Štai, Dept, C, Los Angeles 55> Calif.

Tūlas chicagietis Jonas Tri- 
jonis, kuris tarnavo kariuome
nėje ir buvo Bavarijoje, pa
imdavo laiškus nuo ten esan
čių pabėgėlių, kurie šmeižda- 
vo Tarybų Lietuvos tvarką ir 
visą Tarybų Sąjungą, juos pri
siųsti avo savo seserei Julijai 
Chapas į Chicagą. Pastaroji 
prisiųsdavo į St. Louis, Mo., 
rašytojo giminėms. Tačiau ne 
visi giminės paisė aplaikyti 
tokius kruvinai melagingus 
laiškus, šių žodžių rašėjui te
ko tokių laiškų skaityti. Pas
kutinis laiškas buvo su 25 žo
džiais' — atvirlaiškis; Jame 
nusiskųsta, kad jų draugas, 
kuris persiuntinėja tokius laiš
kus, jau apleidžia Bavariją.

Taigi, visai nestebėtina, kad 
yra pasaulyje žmonių, kurie 
tiksliai ar netiksliai padeda 
plėsti fašistinę mintį ir idėją, 
nežiūrint, kad jie patys ėjo į 
mūšio lauką prieš visos žmoni
jos priešą-fašizmą.

Patartina toki žmonės per
spėti ir nurodyti; kokią klai
dą jie daro, užsistodami už fa
šistus, kurie gal ir jų gimi
naičius Lietuvoje išdavė na
ciams. J. S.

Amerikos Lietuviai Atstovas 
ANTANAS BIMBA 
Gryžo iš Lietuvos! i 

Ateikite j Masinį Mitingą ir Išgirskite Jo Pranešimą 
Apie Dabartinę Padėtį Lietuvoje

MASINIS MITINGAS
Įvyks Ketvirtadienį

4-tą Balandžio - April
LIBERTY HALL

269 SECOND STREET ELIZABETH, N. J.
Pradžia 7-tą valandą vakaro

Broliai Lietuviai! Amerikos lietuvių atstovas, Antanas 
Bimba, pagaliau, grįžo iš Lietuvos su glėbiu įdomiausių 
naujienų apie mūsų tėvų kraštą. Jis išbuvo ten virš tris mė
nesius, važinėdamas po Lietuvą ir stebėdamas pokarinę Lie
tuvos padėtį,, kalbėdamasis su Lietuvos valstiečiais, darbi
ninkais ir intelektualais. Antanas Bimba — pirmas Ameri
kos lietuvis, aplankęs Lietuvą po karo.

Ateikite į šį masinį mitingą ir sužinokite, kaip gyvena 
jūsų broliai, jūsų pažįstami, ir visas jūsų gimtasis kraštas.

Antanas Bimba plačiai kalbės apie tai, ką jis matė ir gir
dėjo Lietuvoje. Po jo kalbos bus leidžiami iš publikos klau
simai, į kuriuos kalbėtojas atsakinės.

Kviečiame kiekvieną Elizabetho ir 
dalyvauti šiose istorinėse prakalbose. 
Ateikit Visi!
Ateikit Laiku!

iš apylinkės lietuvį

i Įžanga Veltui;'
.. RENGĖJAI. 

■ n—  I, I -—
Rengia Liet. Darbininkų Progresyvis Kliubas Elizabethe

LOWELL, MASS
Daug Galima Pasidarbuoti Ir 
Pagelbėti Lietuvos Žmonėms 

žinomi laiku begaliniai yra 
svarbu darbuotis ir stambiai 
aukoti Tiriamosios Medicinos 
ir Vėžio Ligos Institutui 
niuje, Lietuvos sostinėje, 
bar Amerikos lietuviuose 
yra vyriausiu klausimu.

Mūsų kolonijos lietuviams 
tas irgi turi labai rūpėti. Bet 
visigi iki šiol dar vis nesima
to didelio susirūpinimo. Nors 
stipriai tikiu, kad ir mūsų 
miesto žmonės neatsiliks toli 

ir savo patriotinę 
senos tėvynės prie- 
parodys.
šiandien daug, kuo-

Vil-
Da- 
tas

OPERATORĖS, FINIŠERKOS, FELERĖS
PRIE KOUTŲ IR SIŪTŲ 

GERA ALGA — 35 VALANDŲ SAVAITĖ 
KREIPKITĖS ANT 5-TŲ LUBŲ 

KLAUSKITE MR. WILLIAMS 
ENGLISH TAILORS LTD.

35 ST. CASIMIR PLACE.
YONKERS 5-1434

YONKERS, N. Y.

(78)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatlškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėję ir tamstai pagelbės. 
Nėlauk ilgiaus, ale tuojaus Įsigyk 
DEKENS OINTMĘNT,, arba rašy
kite i dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. <$2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz

nuo' kitų 
meilę link 
dermingai

Reiškia,
mi galima pasidarbuoti ir gau
siai pagelbėti Tarybinės Lie
tuvos žmonėms. Galima auko
ti ir suteikti gerą paramą Vil
niaus Institutui, kad greičiau 
sukelt Amer. lietuvių jau pasi- 
brėžtą sumą pinigų — $30,- 
000 ir tuomi įamžinti savo 
vardą Lietuvos sostinėje.

Gi kitu būdu taipgi reikia 
gelbėti Lietuvos žmonėms, tai 
dar smarkiau darbuotis rinki
me rūbų. Rūbų ir čeverykų dar 
vis labai trūksta Lietuvoje, 
kur viskas buvo labai žiauriai 
išteriota ir sunaikinto.

Padėvėtų, bet dar gerų rū
bų iv čeverykų galima visur 
daug surinkti. Tik reikia ge
rai darbuotis, štai, pas mus, 
Lowellyje, viena, jauna mergi
ną atliko puikų ir labai pagir
tiną darbą. Tai buvo May 
Chulada. Ji, pasiklausiusi sa
vo tėvelio ir motinėlės, kaip 
jie kalbasi apie rūbų, rinklia
vą- ir kaip Lietuvoje labai 
trūksta* rūbų, pasibrėžė pasi
kalbėti. su rūbų krautuvių, šar
vininkais tame klausime. Ir ką 
jūs manote ? Ji gavo' puikiau?- 
šių naujų rūbų didelę kolek- 
tą. Tik vienos jaunos draugės 
gražiu pasidarbavimu geras 
skaičius žmonių galės apsi
rengti. Draugas R. Chulada tą 
didelę dėžę atvežė į Kliubą; 
iš kur tuoj bus pasiųsta į 
Brooklyn, N. Y. Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui; ku
ris- jau Vienuoliktą Siuntinį 
siunčia į Tarybinę Lietuvąi

Rūbų rinkliavos reikale mū
sų kolonijoj reikėtų smarkiau 
darbuotis; reikėtų tam tikrai 
specialį 
vagini u 
Manaus 
geros.

mėnesį pasiskirti ir 
būdu pasidarbuoti, 

pasekmės ‘būtų labai

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bax OT6, Newark 1, N. J

Gal tai reikėtų padalyti 
tuoj aus po persikėlimo kliubui

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORĖS 

MERGINOS ABELNAM 
DARBUI 

BROOKLYN TEXTILE BAG 
MANUFACTURER 

NUOLAT. VIRŠLAIKIAI, JEI 
PAGEIDAUJAMA. GERA ALGA.

APMOKAMOS V AKACIJOS 
NEMOKAMAI NELAIMĖJE, SVEIKATOS 

IR POMIRTINĖS APDRAUDA. 
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 

MODERNINIAME. FABRIKE 
MATYKITE MR. SPITZ 

390 WYTHE AVE.
(Art! Williamsburg Bridge) 

BROOKLYN 2-ROS LUBOS
(78)

REIKALINGOS
MERGINOS IR MOTERYS 

PIRMAM ŠIFTUI.
7 :20 Av M. IKI 5 P.M.
AR ANTRAM ŠIFTUI

4:15 P. M. IKI 10 P. M.
Lengvas, švarus, linksmas darbas . 

prie Ideališkų darbo sąlygų, 
Patyrimas Nereikalingas.

Mes jus išmokysime ir jūs būsite 
apmokamos laike mokinimosi.

KREIPKITĖS I 
EMPLOYMENT OFFICE OF 

THE
F. W. SICKLES CO. 

165 FRONT ST. 
CHICOPEE, MASS.

OPERATORES
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ

TAIPGI

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

GATVEKARIS SUSTOJA 1 BLOKAS NUO 
DIRBTUVES.

KREIPKITĖS

Shur-Flex Mfg. Co.
1002 WALNUT ST.
ALLENTOWN, PA.

(84)

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORĖS

VIENA ADATA IR MERROW 
MAŠINOS

TAIPGI RANKOM SIUVĖJOS
ARMHOLE FELLERS IR 

KAMPUKŲ PRISEGIOTOJOS 
PUIKIAUSIA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
KREDPKITĖS 

PHOENIX CLOTHES 
RACE IR COURT STREETS 

ALLENTOWN, PA. 
Phone ALLENTOWN 3-7532 

(81)

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

į nuosavą buveinę, kurią Liet. 
Piliečių Kliubas perka. Jeigu 
viskas gerai eisis, tai naujai 
nupirktoji vieta bus erdvesnė 
ir galima bus paskirti vieną 
kambarį rūbų sunešimui. Vei
kiausia balandžio mėnesį kliu
bas jau turės nuosavą namą.

Šaukiamas Svarbus 
Suvažiavimas

Bostono apylinkės Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
skyriai šaukia labai svarbų su
važiavimą, balandžio 14 d., 
11 vai. ryte, 318 Broadway, 
So. Bostone.

Visų kolonijų privalumas 
pasiųsti kuo daugiausia atsto
vų. Tad ir mes, lowelliečiai, 
turime gerai pasirodyti, nors 
keletą delegatų pasiųsti. Juk šalys, 
tai labai svarbus reikalas, nes tūkstančių mylių 
ten bus daromas bendras pri
sirengimas Lietuvos žmonių 
gelbėjimui.

Liet. Piliečiu Kliubas šaukia 
svarbų susirinkimą balandžio 
7 dieną, kaip 2-rą valandą po 
pietų. Tai bus namo pirkimo 
klausimas. Visi nariai atsilan
kykite į susirinkimą paskirtu 
laiku.

OPERATORIAI; FINIŠERIAI, FELERIAI 
PRIE KOUTŲ IR SIŪTŲ

GERA ALGA — 85 VALANDŲ SAVAITĖ 
KREIPKITĖS ANT 5-TŲ LUBŲ 
KLAUSKITE MR. WILLIAMS 

ENGLISH TAILORS LTD.
35 ST. CASIMIR PLACE YONKERS, N. Y.

YONKERS 5-1434
(79)

Denver, Colo

J. ML Karsonas.

Linden. N. J.
Kovo 17 d; centrąlinis komi

tetas buvo surengęs vakarienę 
dėl Lindeno sugrįžusių, vetera
nų. Dalyvavo 62 veteranai. 
Buvo užkviesta apie 100. Gai
la,. kad ne visi buvo, šeiminin
kės buvo pasirengusios visus 
gražiai priimti. Visi mūsų jau
nuoliai, kurie dalyvavo, buvo 
labai užganėdinti. Vakaras 
gražiai .pavyko.

Prie surengimo vakarienės 
daugiausia darbavosi B. Sle- 
beskienė,. O.. Atutienė, K. Šu
kienė, Oi Trautulienė, Mrs. 
Marozienė, Mirs. Kazakevičie
ne, S. Strazdienė, O. Keloon. 
Vakaro- vedėju buvo J. Kru
tulio Svečius priėmė A. Lau
raitis. O.' Stonkienė priiminėjo 
drabužius. F. Stonkus visus 
svečius gėrimais pavaišintu 
Prie stalų patarnavo M. Straz- 
daitė,. K. Tratuliukė, V. Ma- 
roziukė, V. šarkiutė,. S. Šukiu- 
te, S. Lauraičiui©, E. Kuzman 
ir S. Strazdas.

Sykiu* Dalyvavus.

Clinton, N. J. — Pabėgo 
moterų kalėjimo Martha

Puikiai Pasilikom Svečią
Kovo 7 dieną pas mus lan

kėsi malonus svečias, drg. V. 
Andrulis. Jam buvo surengtos 
prakalbos pas drg. Lankius. 
Kalbėtojas savo trumpoje kal
boje plačiai palietė dabartinę 
pasaulinę padėtį. Jis nurodė, 
kodėl toks riksmas yra prieš 
Sovietų Sąjungą ir kas jį sklei
džia. Prisiminė ir tai, kad ki- 

būdamos už kelių 
nuo namų, 

savo bazes steigia, o jei Sovie
tų Sąjunga tai daro visai pa
šonėje esančių valstybių, tai 
baisus gvoltas.

Jis taipgi pažymėjo, kad fa
šistai ir liko sumušti, bet dau
gelis jų išlakstė po kitas šalis. 
Be to, fašistai turėjo gilias 
šaknis susileidę ir mūsų šaly
je. Taipgi daug yra pabėgusių 
iš savo šalių, kurie tarnavo 
naciams ir, bijodami grįžti į 
savo šalį, kad neatmokėtų: 
jiems tie, kurie jų pastangomis 
likosi nuskriausti, tai šaukiasi 
pagelbos Amerikoje ir tuo bū
du šmeižia tą šalį, prieš kurią 
jie prasikaltę.

Prisiminė ir apie Lietuvą. 
Nurodė, kokius vargus Lietu
vos liaudis turėjo pergyventi 
laike nacių okupaciojs ir per 
du kartu praūžusio karo sū
kurių. Jis sakė, kad dabar 
Lietuvos žmonės, palikę be 
duonos, drabužių ir pastogės, 
turi daug sunkumų pakelti. 
Bet žinant, kad jie kuria nau
ją, gražų gyvenimą, kur moks
las, kultūra ir užtikrinimas 
gražaus gyvenimo bujos, jie 
patenkinti ir linksmi. '

Parengimas pavyko. Tik 
peiktini tie, kurie nedalyvavo. 
Matomai, pabijojo, kam Vil
nies redaktorius kalba, šiaip 
Čia* daug įvyksta staigmenos 
puotų> tai visi susirenka.

* Ateityje* turėtų to nedarytų 
nes save nusiskriaudėt negir
dėję tokios svarbios kalbos.

Po prakalbos nutarta pa
rinkti aukų del Vilnies. Auka
vo sekami:

Po $5: O. Jushka,. K. Eva- 
nauskas, LDS 77 kp. ir P. M.

Po $2: Mr. ir Mrs. Krosky,

PATYRĘ

STALIORIAI
IR RAKANDŲ FINIŠERIAI

DIDELEI RETAIL 
RAKANDŲ KRAUTUVEI 

PASTOVUS DARBAS
KRE1PKITES

GEORGE B. CLARK 
CO.

1057 BROAD ST., 
BRIDGEPORT, CONN.

(78)

DAILYDĖS 
STALIORIAI 

BLEKORIAI AR METALO SKARDŲ 
DARBININKAI 
Turi būt patyrę

NUOLATINIS DARBAS. GERĄ ALGA. 
KULLMAN DINING CAR CO. 

200 MIDDLESEX ST., 
HARRISON, N. Jt

TELEFONAS: HARRISON 6-4581
(86)

VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE

PAGEIDAUJAMI GERAI 
APMOKAMI DARBAI 
TUOJAU DUODAMI

VYRAMS IR MOTERIMS
KAMBARYS, VALGIS IR 

APSKALBIMAS PASIRENKANT 
METINĖS APMOKAMOS VAKACIJ02 

GAUSOS LIGOJE PRIEDAI 
PAGAL VALSTIJOS ATSITARNAVIMA 

IR CIVIL SERVICB 
SLAUGĖS IR PADĖJĖJOS 

PAGELBININKAI PIENINĖJE 
PAGELBININKAI VIRĖJAI 
VIRTUVĖJE IR VALGYMO 

KAMBARYJE PAGELBININKAI 
MOTERYS PATARNAUTOJOS 

Kreipkitės Asmeniškai ar Rašykite. 
MORRISTOWN 4-18«0 

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

(81)

C. Daus.

Po $1: A. ir P. Lanki, I. ir 
J. Karbauskai, G. Girgin, O. 
Zimblis, Mr. ir Mi’s. R. Dur
ham, Mr. ir Mrs. Heaston ir \*J 
Misst Celloneous.
Netekome Malonios Draugės

Neseniai mirė J. Evanaus- 
kienė, K. Evanausko žmona. 
Ji buvo draugiška moteris, Su 
visais sugyveno gražiai. Daug 
draugų ir pažįstamų dalyvavo 
laidotuvėse.

K. Evanauskas yra LDS 77 
kp. narys.

Visi draugai’reiškia jam už
uojautos, o jo mylimai žmonai 
ramiai ilsėtis šios šalies žeme
lėje Denverietis<
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NoH'Yorko^/WtfZiniot
Darbininkai Skundžiasi, 

Kad Negana Pakėlė 
Algas

Biruta Senkiūte Pirmu Kartu 
Dainuos Brooklyne

Bronx Vartotojai Veikia | Demonstracija už Laisvą
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Miesto civiliniai tarnautojai, 
nariai State, County and Mu
nicipal Workers, CIO, skun
džiasi, kad miesto majoro 
0‘Dwyer’io siūlomame budže- 
te 1946-47 metams neatsi
žvelgta į reikalą didesnių algų 
miestaviems darbininkams.

Jie sako, kad siūlomieji pri- 
dėckai yra “per maži ir per 
reti.” Kitais žodžiais, jie tuos 
pakėlimus pripažįsta tik iš
bandomaisiais — sampalais,— 
o ne tikraisiais priedais,- kokių 
reikalauja pabrangęs pragy
venimas.

Pinigų, sako unijos vadas 
Jack Biegel, miestas gali gau
ti palaikymu taksų ant neju- 
domo turto 1943-1944 metų 
aukštyje. O tas turtas, išsky
rus labai mažą nuošimtį, yra 
didžiųjų firmų ir atskirų tur
čių rankose, tad didžiuma 
miesto gyventojų labai mažai 
dėl to tenukentėtų, o miesto 
darbininkų šeimos galėtų žmo
niškai pragyventi ir tas eitų 
viso miesto gerovei.

Kaip dabar dalykai stovi, 
sako jis, raštinių darbininkai 
pasiliko apleisti. Liekasi skurs
ti ir mažiausia apmokamieji 
ligoninių darbininkai, švaros 
darbininkai ir abelnai didžiu
ma. Permažas skaičius darbi
ninkų tegauna pakėlimus algų 
ir tie laimingieji, didžiumoje, 
gauna permažus pakėlimus.

BIRUTA SENKUS
Išgirsime ją dainuojant balan
džio 14, Grand Paradise Salėj, 
Pagerbimui Lietuvių Veteranų 

Kareivių
Balandžio 14 d., Grand Pa

radise Salėj, 318 Grand St., 
Brooklyne, įvyks koncertas ir 
šokiai pagerbimui lietuvių ve-

teranų kareivių.
šį didelį, gražų parengimą 

—koncertą ir šokius—rengia 
Aido Choras, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo, Literatū
ros Draugijos kuopos ir Mote
rų Apšvietos Kliubas pagerbi
mui lietuvių veteranų karei
vių.

Bus trumpas, gražus kon
certas. čia pirmu kartu Brook- 
lyno ir apylinkės lietuviams 
dainuos Biruta Senkiutė (Sen
kus) iš Minersville, Pa., kuri 
dabar gyvena New Yorke ir 
mokinasi muikos ir dainavi
mo. Bvooklyno ir apylinkės 
lietuviai turės progą pasiklau
syti jos gražių dainų.

į šį parengimą kviečiami vi
si lietuviai veteranai. Visiems 
veteranams įžanga veltui.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai, nepamirškite ateiti j šį 
gražų parengimą. Paraginki
te savo pažįstamus, paraginki
te veteranus dalyvauti šiame 
parengime.

Reikia Daugiau Vietos 
ir Parankumų Mūsų 

Ligoninėms
Kalbėdamas Hillside ligoni

nės savininkų-globėjų mitinge, 
praeitą pirmadienį, dr. Israel 
Strauss, įstaigos viršininkas, 
sakė, kad visos ligoninės pro
tiniai sergantiems turi būti pa
didintos ir pagerintos. Pavyz
džiui jis minėjo tosz pat ligo
ninės moterų skyrių. Tas sky
rius turįs 88 lovas, o laukian
čių vietos yra 128 ligonės. Tai 
per ilgas ir per rizikingas lau
kimas. '

Kaipo vieną iš pagerinimų, 
dr. Strauss minėjo ligonines be 
matomų grotų. Ir daug kas ki
to galėtų būti pagerinta, tei
kiant ligoniams normaliŠkumo 
aplinką ir jausmą.

Rengėjai.

mo- 
pė- 
sto-

Gal Išeis iš Mados
Lenktyniavimas su “ilgano

sėmis” teršime miesto gal išeis 
iš mados, jeigu taip pasilai
kys kampanija, kaip dabar ve
dama. Tai gal bus vienintelis 
dalykas, už kurį būsime dė
kingi UNO posėdžiams. At
važiavimas svečių, kaip seno- 

! vėje Lietuvoje kalėdninkų, 
priverčia valdininkus nors 
kiek apžvelgti, valyti miestą. 
Sykiu pačiumpa už keteros ir 
vieną kitą tikslų teršėją.

Coney Island teisme praei
tą pirmadienį 62 asmenys pa- 
simokėjo pabaudas už visokius 
toje srityje prasikaltimus. 
Penkiolika vyrų ir moterų pa- 
simokėjo už “nebepajėgimą 
pakelti” laikraščių, kuriuos 
jie atsinešė ant smėlio. Kiti 
pasimokėjo už rūkymą ir 
spjaudymą subway stotyse.

Kitame teismabutyje, New 
Yorke, už panašius prasikalti
mus buvo nubausti 46 asme
nys; Ir vis tai paaugę “vai
kai” pudruotomis nosimis, 
skustomis panosėmis.

Prasidėjus dviračiais važinė
jimo sezonui, Saugumo Tary
ba primena, kad ir dviratis 
skaitosi prie vežimų, jo vai
ruotojas taip pat privalo ži
noti trafiko taisykles ir jų pri
silaikyti saugumui savo ir kitų 
žmonių.

Nesibarsiu, Bet Prašysiu
Po beveik šešių mėnesių 

pertraukos pirmadienį užėjau 
į Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto krautuvę bei dirb
tuvę. J mane ne labai jaukų 
įspūdį padarė tas faktas, jog 
radau besidarbuojant beveik 
visiškai tą 
kurie taip 
dirbdavo 
moterų gi

patį draugų būrelį, 
dažnai ir taip daug
pirmiau. Draugių 
pasirodė tiktai po-

Kodėl taip? Kur daugiau 
draugų ir draugių ? Kodėl tiek 
mažai talkos? Darbo yra ne
mažai. Einama prie pabaigos 
Vienuoliktojo Siuntinio ruoši
mo. Skundžiasi draugai, kad 
mažai pagalbos teateina.

žinau, kad bartis šiame , at
sitikime neapsimoka. Tai gry
nai savanoriškas darbas. Atei
ti ir pasidarbuoti gali tiktai

tas, kuris iš tikros širdies nori 
prisidėti darbu prie suteikimo 
Lietuvos žmonėms paramos. 
No visi tą reikalą lygiai su
pranta. Bet reikalas, draugai, 
yra. Talkos reikia daugiau. 
Man gaila tų draugų, kurie 
jau kelinti metai taip nuošir
džia iir ištikimai prie surūšia- 
vimo ir bėlavimo rūbu bei če- 
verykų darbuojasi. Jie irgi pa
vargsta. Bet jų ryžtas ir mei
lė Lietuvai nugali nuovargį ir 
jie ateina ir dirba.

Vardu Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto, prašau ir 
raginu draugus, o ypač drau
ges ateiti padirbėti. Darbas, 
kaip žinote, eina trimis vaka
rais — pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais. At
eikite bile vakarą.

A. Bimba.

už Kontrolę Kainų ir 
už Daugiau Namy

Kada darbo žmonės išrenka 
istatymdavystėn savo atstovus, 
jie turi joje sau pritarėjus ir 
talkininkus.

Bronxo žmonės pernai iš
rinko darbietį Leo Tsacson į 
New York o Valstijos Seimelį. 
Dabar jie reikalauja kainų 
kontrolės ir daugiau namų. 
Tuo tikslu rengia masinį mi
tingą balandžio 3-čios vakarą, 
Liaudies Mokyklos 82 patalpo
se, Macomb Road ir 178th St. 
Jiems kalbės jų atstovas Leo 
Isacson. Ir jis jų nuomonę per
duos Valstijos Seimeliui.

Jeigu visur, visi būtų' išrin
kę tokių atstovų, jeigu visur, 
visi taip veiktume, nebūtume 
užmiršę skonį sviesto iV nerei
kėtų mokėti keleriopą kainą 
už drabužį. Ir gorų gyvenimui 
kambarių būtų įvalias, nes, 
rimtai kalbant, Amerikoje nie
ko netrūksta, o kai ko yra per
daug. Ypatingai yra perdaug 
darančiu sau pelnus iš kitų al
kio ir skurdo.

Filmos-Teatrai

Ispaniją
Įvykusi didžiojo New Yor-. respublikinės vyriausybės, at- 

ko organizacijų atstovų kon-Įstovingos visiems Ispanijos gy- 
ferencija kovo 30-tą, Came- ventojams.
gie Hali, nusprendė, jog atėjo 
laikas pasmarkinti veiklą už . . ,. . .. . . . v Simam to reikalavimo uzrekor-.v Amerikos nutraukimą ryšių su I , . . v . - ,,o ' T davimui saukiama masine de-Franco Ispanija ir pripazini-1 . .. _ ..v, - • ., . . • monstracija šio menesio 13-ta,ma istremime susidariusios vi šeštadienį, Madison Square 

i Parke. Prašo visus antifašistus 
i pasidarbuoti už demonstraci- 
J jos sėkmingumą. tBūkite Saugūs Kelyje

Tikslu numažinti mieste tra
fiko nelaimes, policijos’ komi- 
sionierius Arthur J. Wallan- 
der paskelbė saugumo kompe- 
ticiją tarp policijos distriktų. 
Tikisi, kad tąs paakstins poli
cijos budrumą raginti visuo
menę prisilaikyti trafiko tai
syklių, o tas savu ruožtu su
mažins nelaimes.

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Tinkamam ir stipriam, ma-

PARDAVIMAI
885 UNION AVE., BROOKLYN 

(■'rand St. Kth Ave. Subvės Stotis 
ant kumpo.

Tuščius būdinkas, nėra drausmės, 9 
šeimų ir didelė, dviguba krautuvei pa
talpų. Nėra randai lubų. Nuosavybei rei
kalingas tik apmaliavojimas. Apžiūrėjimas 
Kalimas bi laiku. Kaina $12,500. I^njrvus 
išmokėjimus. Adams-Fisher, 32 Broadway, 
N. Y. C.. WH 4-4622.

(Rl)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Darbininkų Dienraščio 
Gegužinė Laida

Paveikslai Visuomenei 
Svarbiais Klausimais

Angliškas darbininkų dien
raštis New Yorke, Daily Wor
ker, skelbia, kad jo gegužinė 
laida išeis už balandžio 24-tą, 
sekmadienį. Laida bus 40 pus-, 
lapių. Talpins labai įdomių 
raštų iš gegužinės istorijos, 
taipgi bėgamais darbininkų 
pasaulio reikalais. Bus raštų 
meno ir mokslo srities, kaip 
visuomet.

Proga Supažindinti Žmones
The Worker skelbia, kad 

tuomi yra gera proga supažin
dinti žmones su tuo laikraščiu. 
Toji didžiulė, istoriška laida 
bus duodama 12 kopijų už $1. 
Pridavųą vardus, antrašus ir 
$1 laikraštis bus pasiųstas į 
namus.
gauti ne vėliau 
raščio

sveikatos biliaus, 
darbininkų didžioji 
draugija — IWO 

paveikslus (35 mm

ir 
iš 
ir

Prasidedant s v a r s tymams 
Wagner - Murray - Dingell na- 
cionalės 
Amerikos 
pašalpinė 
—išleido
film slide), užvadintus Health 
and Security for America.

Sudaryta iš įvairių paveiks
lų, braižinių ir šūkių, “slide” 
parod,o, kaip tas bilius pagel
bėtų Amerikos žmonėms išsi
laikyti sveikiau ir saugiau.

1WO parduoda “slide” 
organizacijai už $1. Sykiu 
na ir aiškinimas, medžiaga 
siruošti aiškįntoju. Tuomi 
ganizacija nori patarnauti
suomenei, nušviesti reikalingu
mą visuomeniškos sveikatai ir 
saugumui priežiūros. Rašyti 
asmeniškai kreiptis į IWO, 
5th Ave., New York City,

Pakabės Maliorius fe.
Sutraukė Minią

Daniel Rivernburgh, 54 
tu, dirbo ant viršūnės 25 
du stiebo vėliavai. Stiebas
vi įstatytas 20 pėdų aukščio 
cementiniame pastolyje ant 
50 pėdų aukščio namo — Air
lines Terminai Bildingo, prie 
Pershing Square, New Yorke.

Dirbant, trūko viena iš dvie
jų jį laikiusių virvių. Pakabu
sį ant kitos, stiprus vėjas jį 
pastūmėjo atgal, o paskui jis 
atsimušė kakta į stulpą ir nuo 
smūgio apalpo. Jį dar kartą 
vėjas atbėgėjo, paskui atšok- 
dino jau už bildingo krašto ir 
taip ten jis siūbavo per 15 mi
nučių, o apačioj susirinko ke
lių tūkstančių minia žiūrėti to 
šiurpaus spektakli.o.

Keno nors iš pastebėjusių 
nelaimę pašaukta policija. Ku
nigas nubėgo ant stogo atiduo
ti paskutinį patepimą. Bet ma
liorius vis dar tebekabojo iki 
atbėgo išsigandęs jo pagelbi- 
ninkas, Arthur . Costello, 27 
metų vyrukas, .kuris buvo tuo 
tarpu nubėgęs įsigerti kavos. 
Jis, pastebėjęs gatvėje sąmy
šį, išėjo pažiūrėti ir‘rado savo 
meistrą esant to priežastimi.

Costello vikriai užbėgo ant 
stogo, užsijuosę saugumo vir
ves ir katiškai greit įkopė į 
stulpą. Pasiekęs, jis, kaip kam 
atrodant stačiai neleistinai, ta
čiau žinodamas, ką daro, dau
žė pakaruokliui veidą, iki tas 
atsipeikėjo. Tada ištiesino jo 
kūną ir pradėjo jį nukeldinėti, 
laikydamas apžarginęs ant sa
vo pečių. Maliorius dar kelis 
kart buvo apalpęs ir pagalbi
ninkas 
kad 
mą. 
visa 
kėlė
matęs minią klegančio svieto, 
nukeltasis, nustebęs, paklausė: 
“Dėl ko čia toks sąjūdis?”

Tačiau, vėliau, vežamas į li
goninę, šalčiau apgalvojęs, ji
sai prisipažino, kad jis geriau 
norėtų nuo dabar dirbti rašti
ninku. Gana jau man to, sako 
jis. Sakoma, kad jis jau se
niai nešioja dirbtinę pakaušio 
dalį, kurią jis gavo po nukri
timo nuo lūžusio stiebo ant ce
mentinio stogo, Bostone. To
kiuose darbuose jis išdirbęs 23 
metus. . .

Balandžio 1-mą buvo sugrį
žęs šaltis ir sniegas — ne juo
kais. Temperatūra buvo 36 
laipsniai. Bet nebuvo žemiau
sia. Rekordinė žemiausia tai 
dienai temperatūra buvo 12 
laipsnių. 1923.

Nuo pereito ketvirtadienio 
teborodoma naciu baisumų fil
mą “Camps of the Dead” vi
suose Embassy Newsreel Tea
truose, New Yorke. Taipgi ro
do filmą iš UNO. Teatrai ran
dasi 42nd, 46, 50 ir 72nd Sts.

RKO Teatruose
Albee Teatre, Fulton ir De

Kalb, Brooklyne, bal. 3-čią 
pradės rodyti “Spiral . Stair
case.”

Fotografas
Traukiu paveikslus famiiijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

I§ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

tokio
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

. tel. GLenmore 6-6191

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-0868 

221 South 4th Street

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker
650 5th Ave., kamp 19th St. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. SOuth 8-5669

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrieon ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

2-4 P. M.
6-8 P. M.

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908 •

Tel. EVergreen 4-0038

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.

vis turėjo jj daužyti, 
atgaivinti ir tęsti nukėli- 
Jam ėmė 10 minučių ta 
procedūra. O kada jį nu- 
ant stogo, apsidairęs, pa-

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

bile 
ei- 

pa- 
or- 
vi-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 4 d. 
balandžio, 8 v. v. Laisvės Name, 
419 Lorimer St. Visų narių pareiga’ 
susirinkime dalyvauti. Bus įvairūs 
organizaciniai raportai, jų svarsty
mas ir tarimai. Būkite laiku. — 
Kp. Valdyba. (78-79)

RICHMOND HILL— 
EAST NEW YORK, N. Y. 
Balandžio 4 d., įvyks LDS 13 kp. 

susirinkimas, 8 v. v. Pas dd. Mise
vičius, 115 Montauk Ave., Brook- 
lyne. Nariai, dalyvaukite, nes susi
rinkimas bus svarbus. Rinksime 
Centro Valdybą ir taipgi delegatus 
į Suvažiavimą. Tad dalyvaukite. — 
Kom. (77-78)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 ir ALDLD 138 kps. ben

dras susirinkimas įvyks ketvirtadie
ni, balandžio* 4 d.,i Rusų Name, 
56-58 «Įst St. Pradžia 8 v. v. Visi 
nariai ir narės malonėkite dalyvauti

Užsakymai turi būti 
24-tos. Laik- 

adrcsas:! The Worker, 
13th St., New York 3,

Dar Reikia Kovoti už
- Kelnes

ar
80

Paskiausia kova už tai, kas 
moterims valia, o ko nevalia, 
buvo iškilusi ne kur kitur kaip 
Anglijos sostinėje — toje vie
telėje, iš kur kyla Tarybų Są
jungai didžiuma “pamokų,” 
kaip gyventi ant svieto.

Paskiausia “revoliucija” iš
kilo ponuliams priešinantis 
prieš moterų atėjimą į House 
of Commons (jų kongresą) 
apsirengus kelnėmis. Moterys 
užprotestavo. Trejetą vyrų jas 

SSdSni? W«m6. Jos laimėto vieną
. aptarimui. — V. Kartonas, org. j laipsnį to mūšio. '

H

Egzaminuojant Akis, 
, Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

A • x ', ?• • •• wW'
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Hoagy Carmichael fibroje 
‘Johnny Angel/ rodomo] RKO 
ir kituose susi^dijų teatruose.

& CHARLES
. UP-TO-DATE 

BARBERSHOP 
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten T!yci Ir Manier St«. 
BROOKLYN e. N. Y.

gerai patarę barberiai

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas

A

visokių Vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
------------------------------

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




