
fieldmarašas
Jis skaitomas
Anglijoj, ne

KRISLAI
Kartoja Nacių Pasakas. 
Mirė Generolas Gort. 
“Pagailo Žemės.” 
Ką Sakys Trumanas? 
Paremkime Kanadiečius.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Iš Londono praneša, kad 
patirta, jog hitlerininkai vien 
Dachau kempėj nukankino 2,- 
000 katalikų kunigų. O jie 
daug daugiau jų nužudė Os- 
wiecine ir Maidaneke. Bet apie 
lai Vatikano popieriaus laik
raštis “Osservatore Romano” 
nesirūpina.

Už tai tas laikraštis rašo 
nacių prasimanymus apie bol
ševiku 19d 1 metais lietuviu 
kunigų “žudymą.”
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Darbo Žmonių 
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Kaina $6.50 Metams 
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ANGLAI PLANUOJA SIŲST 
LENKŲ FAŠISTŲ ARMIJĄ 
I ARTIMUOSIUS RYTUS

Transjordanijoj Anglai Ruošia 
Karinę Poziciją Prieš Sovietus

i

Kasyklų Kompanijos 
Atmeta Reikalingas 

Mamieriams Apsaugas

Mirė anglu 
Viscount Gort. 
garsus žmogus 
mūšių išlaimėjimais, bet tuo,
kad jo vadovystėj 325.000 an
glų kareivių pabėgo iš Dun- 
kirko (Francijos), 1940 me
tais.

Kada Hitleris sumušė fran- 
cūzus, tai jis prie jūrų pri
spaudė anglų armiją. Anglams 
neliko nieko kito, kaip pasi
duoti, arba pabėgti į Angliją. 
Jie paliko ne tik ginklus, bet 
ir sunkesnius rūbus. Jie pabė
go mažais laiveliais. Anglijoj 
buvo perorganizuoti, apgink
luoti ir sudarė nugarkaulį an
glų armijos.

Raudonosios Armijos dali
niai. kurie- stovi Austrijoj, bu
vo įsitaisę aplinkui kareivines 
daržus, kur augino sau švie
žias -daržoves. Britai ir Ame
rikos valdonai pakėlė skanda
lą, būk dėl to austrams “stoka 
maisto.”

Dabar Raudonoji 'Armija 
atiduoda tuos daržus austram, 
o sau pasiima buvusius Hitle
rio manevrų laukus, kur jokių 
javų ii- daržovių austrai neau
gino. Bet atrodo,, kad “demo
kratai” ir vėl kels triukšmą.^

Jeruzalė.—Kuomet Trans- 
Jordanijos kunigaikštis 
Emiras Abdullah atsilankė j 
Londoną, anglų valdžia jam 
pasiūlė priimti 40,000 iki 
50,000 lenkų fašistų armi
jos, dabar esamos Italijoj ir 
koma nduojamos generolo 
Anderso. Emiras. sutiko. 
Anglijos karalius tada pa
darė sutarti su Emiru Ab- 
dullah, pripažino Transjor
daniją “nepriklausoma” val
stybe ir prižadėjo padėt ją 
apginkluoti.

(Transjordanija sykiu su 
Palestina 1922 metais buvo 
pavesta Anglijos globai, pa
gal Tautų Lygos mandatą. 
Paskui anglai padarė

Transjordaniją atskira val
stybe, Į rytus nuo Jordano 
upės.)

.Washington — Mainie
rių Unijos p i .r mininkas 
John L. Lewis reikalavo, 
kad minkštųjų angliakasyk- 
lų kompanijos užtikrintų 
būtinąsias apsaugas mainie
rių gyvybei ’ ir sveikatai. 
Kompanijų atstovai atmetė 
šiuos Lewiso reikalavimus:

Turi būti įvesta toki ap
saugos įrengimai, kuriuos 
patars federaliai kasyklų 
inspektoriai. K i e k v ienoje 
kasykloje reikia įsteigti 
mainierių apsaugos komite
tą, kuris galėtų ištraukt 
angliakasius iš pavojingų, 
neapsaugotų darbo vietų. 
Kompanijos turi už tikrint 
neužterštą vandenį mainie- 
riams, gyvenantiems kom-

TIK AMERIKOS - SOVIETŲ 
SUTARTINE TEGALI 
UŽTIKRINT TAIKA

Kongresmanų Sako, Sovietų- 
Amerikos Draugiškumas Būtinas
16

Iranas Sutinka Atšaukti 
Savo Skundą prieš 

Sovietų Sąjungą

' Prastai rūpinosi mūsų valdi
ninkai ir komandieriai karei
vių ir jūreiviu sveikata. Wash- 
ingtonas skelbia, kad iš kiek
vieno tūkstančio jūreivių lyti
nėmis ligomis sirgo 55 žmo
nės, o armijoj net 69 žmones.

Iš Vokietijos pasirengę grįž
ti 200,000 lenką, kurie ten bu
vo laikomi išvietintu logeriuo- 
se. Jeigu Anglija ir Amerika 
jiems būtu sudarę sąlygas 
grįžti dar pereitais metais, tai 
Lenkijoj dabar būtu daugiau 
duonos. Daug laukų buvo ne
įdirbta todėl, kad stokavo dar
bo žmonių.

šį mėnesi i Washingtona at
vyks Porto Riko (Puerto Rico) 
delegacija prašyti prezidento 
Trumano ir valstybės vyrų, 
kad Amerika suteiktų tam 
kraštui nepriklausomybę.

Pamatysime, kaip elgsis Mr. 
Byrnes ir Ko., kaip jie išreikš 
savo simpatijas “mažoms tau
toms.”

New York, baL 3; —Ira
no valdžia pranešė Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai, 
kad Iranas atšauks savo 
skundą prieš Sovietų Są
jungą, jeigu Sovietai besą
lyginiai pasižadės ištraukt 
visą savo kariuomenę iš to 
krašto iki gegužės 6 d.

Sovietų delegatas, amba
sadorius Andrius Gromyko, 
pats nedalyvaudamas Sau
gumo Tarybos posėdyje, 
įteikė Sovietų atsakymą ta
rybai per Chinijos delegatą, 
kad Sovietai ištraukia savo 
kariuomenę iš Irano pagal 
pirmesnį pasižadėjimą ir 
kad Sovietų kariuomenės 
atšaukimas nieko bendra 
neturi su Irano žibalo lau
kais. —Sovietai yra pasiža
dėję iškraustyt visus rau
donarmiečius iš Irano iki 
balandžio pabaigos, taigi 
anksčiau, negu dabar Ira
nas reikalauja.

Saugumo Tarybos sesija 
atidėta iki šio ketvirtadie
nio 11 valandos dieną.

Lietuvių Literatūros Draugi Detroit. — Fordas
jos pilnai duokles 'pasimokejo do 35.000 darbininkų 
n z\lr’n • O L zx 1 4 1 1 111 i *11^1*11^11 *sekamos kuopos: 26 kp., Col
linsville, sekr. M. Girdžiuvie- 
nė; 30 kp., Chester, sekr. A. 
Lipčius; 124’kp., Girardville, 
sekr. A. Dambauskas; 150 
kp., Chicago, sekr., A. šešel- 
gis ir 188 kp., Detroit-Ham
tramck, sekr. A. Varaneckie- 
nė. Kurios bus sekamos kuo
pos?

Kanados draugai šaukia vi
suotiną lietuvių suvažiavimą, 1 
d. rugsėjo, Torohto mieste. Su
važiavimas yra svarbu turėti.. 
Laiko yra pakankamai. Mano-' 
me, kad jis pilnai pavyks.

Kanados lietuviai leidžia 
gerą savaitraštį Liaudies Bal
są. Jis teikia daug žinių iš pa
saulio, o ypatingai apie Ka
nados liaudies reikalus.

Dabartiniu laiku kanadie
čiai prašo Jungtinių Valstijų 
lietuvių, kad užsirašytų jų sa
vaitraštį arba paremtų jį au
komis. Tą galima * padaryti 

jL

tomobilių fabrikų 
trūkstą plieno.

Sovietų Kariuomenė 
Apleidžia Iraną, 
Sako Jo Valdžia

London. — Anglijos kara- 
1 i u s, neva suteikdamas 
Transjordanijai “pilną ne
priklausomybę,” susitarė su 
Transjordanijos kunigaikš
čiu Abdullah, jog Anglija 
ten palaikys savo kariuo
menę. Sutartis taip pat rei
kalauja, kad Transjordani
jos valdovas užtikrintų An
glijos kariuomenei saugius 
susisiekimus per tą kraštą, paniškuose namuose. 
(Tai bus viena iš karinių
Anglijos pozicijų Artimuose atmetė tokius reikalavimus, 
Rytuose grūmoti Sovietų 
Sąjungai.)

Kada kasyklų savininkai

DĖL MAINIERIŲ STREIKO 
BEVEIK PUSIAU STABDO

MI PLIENO DARBAI

Lewis užreiškė:
“Mainieriai nepriims to

kios sutarties, kuri reikštų 
jų žudymą.”

Washington. — Jei nebū
tų “tvirto ir glaudaus drau
giškumo tarp Amerikos ir 
Sovietų S ą j u ngos, tai 
Jungtinių Tautų Organiza
cija negalėtų tarnauti kaip 
tikras instrumentas pasau
linei taikai išlaikyti,” — sa
ko 15 kongresmanų bendra
jame savo pareiškime dėlei 
šaukia mos konferencijos 
Taikai Laimėti. “Mes ne
galime pakęsti bet kokios 
minties apie karą prieš So
vietų- Sąjungą,” tęsia šie 
kongresmanai: “Mes netu
rime tapti aukomis nesvei
ku kurstymų prieš Sovie
tus.”

Tarp pasirašiusių šį pa-

reiškimą kongresmanų yra 
demokratai Adolph J. Sa- 
bath, John M. Coffee, Hugh 
DeLacy, darbietis Marcan- 
tonio ir kt. Jie yra Taikai 
Laimėti konferencijos šau
kėjai drauge su šimtais ki
tų žymių amerikonų. Ta 
konferencija įvyks Wash
ingtone ir prasidės šį penk
tadieni.

Savo pareiškime tie kon
gresmanai, tarp kitko, ra
gina pervesti atominę jėgą 
į tarptautinę’ kontrolę ir 
vengti atominio ginklavi
mosi lenktynių.

Prezidentas reikalavo pa-

Pittsburgh, Pa. — United 
States Plieno ’korporacija 
paskelbė,/ kad dėl minkšto
sios anglies mainierių strei
ko jau turi būti sustabdy
ta 47 nuošftnčiai plieno dar
bų. Jei angliakasiai strei
kuos daugiau kaip dvi sa
vaites, tai reikėsią uždaryt 
visas tos korporacijos plie
no ■ liejyklas.

Vėl Drebėjo Žemė ir 
Išjudino 40 Pėdų 
Aukščio Bangas

‘TUŠĖ” GRAIKŲ NEBALSA
VO, KAIP PAREIŠKIA GRAI

KIJOS MINISTERS

iš ati
sako,

Kongresmanai Svarsto 
Drafto Pratęsimą

Washington. — Kongreso, 
komitetas kariniais reika
lais iš naujo ėmė svarstyti 
siūlymus pratęsti verstino 
rekrutavimo įstatymą po 
gegužės 15 d., kuomet to 
įstatymo terminas išsibaigs.

Komiteto nai*vs republi- 
konas Walter G. Andrews 
tvirtina, kad tas komitetas 
užgirs verstiną kariuome
nėn ėmimą per :9 mėnesius 
po gegužės 15 d.
..——r........................... .  

tiesiai: Liaudies Balsas, P. O. 
Sta. C, Box 1013, Toronto 3, 
Ont. Canada, arba per Lietu
vių Literatūros Draugijos cen
trą

DETROITO MAJORAS 
ŠAUKIA VAŽIUOTOS 

STREIKLAUŽIUS
Detroit, Mich.— Šio mies- i 

to majoras Edward Jeffries 
šaukia streiklaužius, kad 
sudaužytų Darbo Federaci
jos unijistų, gatvekarių 
konduktorių ir auto - busų 
vežikų streiką. Žymėtina, 
jog praeituose rinkimuose 
Federacija rėmė Jeffriesą 
prieš pažangiųjų kandidatą. 
Streikieriai reikalauja 18 
centų algos priedo valandai, 
pusantro atlyginimo už 
viršvalandžius ir sutarties 
vykdymo.

Mažai Teliko Sovietų 
Kariuomenės Irane

Teheran. — Pranešama, 
jog Sovietų laivai ir per Ba
ku uostą gabena savo ka
riuomenę iš Irano; teigia
ma, kad jau visai mažai so
vietinės kariuomenės telikę 
Irane, ir tai tik kai kuriuo
se miestuose.

San Francisco. — Po di
džiojo žemės drebėjimo ma
rių dugne Aleutų salyne, 
įvyko antras, jau <ne toks 
smarkus drebėjimas, bet ir 
jis įsiūbavo bangas iki 40 
pėdų aukščio. Šios. bangos 
visų pirma plakė Alaskos 
krantus.

Iš karto buvo pranešta, 
jog pirmojo žemės drebėji
mo bangos, pakilusios iki 
100 pėdų aukščio, pražudę 
300 žmonių Hawaii salose ir 
kitur. Dabar patikrinta 
167 žuvę ir be žinios dingę. 
Dar jieškoma kitų dingusių.

Alaskoj žuvo 10 asmenų 
ir Californijos pakrantėje 
vienas.

Athenai, Graikija.—Grai
kų* vidaus reikalų ministe
rija paskelbė, kad 45 iki 50 
nuošimčių piliečių susilaikė 
nuo balsavimų rinkimuose 
praeitą sekmadieni. Bet 
EAM, demokratinis Tautos 
Laisvinimo Frontas, prane
šė, jog dauguma graikų at
sisakė nuo balsavimo tuose 
klastinguose rinkimouse.

Sušaudytas Homma, Žvėriš
kas Japonų Generolas

Manila. — Amerikonų ka
rinio teismo sprendimu tapo 
sušaudytas japonų genero
las Masaharu Homma. Taip 
Homma nubaustas už tai, 
kad jo įsakymu japonai su
ruošė “mirties maršavimą” 
Batąane, Filipinuose.

Laike to maršavimo buvo 
numarinta bei tiesioginiai 
nužudyta tūkstančiai ame
rikonų ir filipinų karinių 
belaisviu. 1

Washington.— Prez. Tru- 
manas sake, kad dabar esą 
tik 3,000,000 bedarbių.

TURBŪT, NUSTATYS 
60c VALANDAI KAIP 

BŪTINA ALGA
Washington.— Senato va

dai faktinai susitarė remti 
sumanymą, siūlantį nusta
tyt ne mažiau kaip 60 cen
tu būtinai mokėtinos dar
bininkui algos per valandą, 
vietoj dabartinių įstatymiš
kai nusakytų 40 centų. Pre
zidentas Trumąnas pradi
niai reikalavo pakelt būti
nąją algą iki 65 centų tuo
jau, o per ketverius metus 
palaipsniui davaryt iki 75 
centų. Dabar jis sutinkąs 
su 60 centų. .

Iranas Tik Šachmatinis 
Anglų-Amerikonų Pėsti
ninkas, Sako Maskva
Maskva. — “Aršiausi, re

akcininkai Anglijoj ir Ame
rikoj stengiasi suardyt tai
kų bendradarbiavimą tarp 
demokratinių kraštų ir tam 
naudoja Iraną, kaip pėsti
ninko. figūriukę šachmatuo
se,” rašo Maskvos žurnalas 
Naujieji Laikai. Jis pabrė
žia, jog “protingi, blaivūs 
žmonės visuomet suprato, 
kad Jungtinių Tautų Orga
nizacija tiktai tuomet tega
lės gyvuoti, jeigu didžiosios 
valstybės vieningai laikysis, 
s p r e ndžiant tarptautinius 
klausimus.” Naujieji laikai, 
tarp kitko, primena, kad 
Irano politikieriai, įkvepia
mi amerikonų - anglų im
perialistų, vėl reikalauja 
sau 17 sovietinių miestų 
Kaukaze ir kitose pasieni- 
nėse srityse.

London. — Anglijos už
sienio reikalų t ministeris 
Bevinas vyks į Egiptą tar
tis dėl 1936 metų sutarties 
pakeitimų.

Fašistinei Argentinos val
džiai patinka, kad Jungti
nės Valstijos skiria jai nau
ją ambasadorių.

Teheran, Iran. — Sovietų 
kariuomenė visiškai pasi
traukė iš šiauriniai - ryti
nės Irano dalies per sieną į 
Sovietinę Tuykmenijos Res
publiką. kaip kad Irano val
džia pripažino balandžio 2 
d. Angelų valdininkai taipgi 
patvirtino šį pasitraukimą. 
Be kitko, raudonarmiečiai 
apleido Meshed miestą, 460 
mylių nuo sostinės Tehera
no.

Trys sovietiniai transpor
to laivai išplaukė iš Kaspi
jos Jūros uosto Pahlevi, iš
gabendami savo kariuome
nę. atšauktą iš šiauriniai- f 
vidurinio Irano. Amerikinė 
žinių a g e n tūra United 
Press praneša, kad Sovie
tų kariuomenė pasitraukia 
iš Tabrizo. Tabriz yra sos- •. 
tinė iraniškojo Azerbaidža
no, kuris paskelbė tautinę 
savivaldybę, bet neatsimetė 
nuo Irano.
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Graikų Monarchistai 
Mėgins Sugrąžinti 
Karalių Šį Mėnesį
Athenai, Graikija. — Pa

sitraukiantis graikų prem- • 
jeras Th. Sofulis, dešinusis 
liberalas, įspėjo, kad (neva) 
laimėję rinkimus monar- 
chistai - fašistai bandys jau 
šį mėnesį sugrąžint pabėgė
lį karalių Jurgį Antrąjį, te- 
beviešintį Anglijoje. Mo- 
narchistų taryba kalbėjosi 
su karaliaus pavaduotoju 
arkivyskupu Damaskinu ir 
priėmė jo patvarkymą dėlei 
naujos valdžios įkūrimo. 
Graikų socialistai atsisako 
eiti į sudėtinę valdžią su 
monarchistais; kai kurie 
dešiniųjų respublikiečių va
dai sutiktų tokioj valdžioj 
dalyvauti.

PABRANGS PIENINIAI 
VALGIAI

Washington. Kainų ad- 
ministerija leis šiek tiek 
pabrangint pieną, sviestą ir j 
sūrį

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas nutarė pa
kelt algą paštininkams.

Seattle, Wash. — James 
Rooseveltas, vyriausias ve- 

, . lionio prezidento sūnus, ra-
Palestinos Žydai Puola: gino A m e r i ką palaikyt

- . • a i draugiškumą su Sovietais.
Arabus ir Anglus

Jeruzalė, bal. 3. — Žydai 
teroristai užmušė vieną 
arabą anglų policininką ir 
sužeidė kelis kitus arabus 
bei anglus. Kartu žydai 
sprogdino anglų naudoja
mus geležinkelius pajūriuo
se.

Jungtinės Valstijos 
Užtaria Michailovičių

PROPAGANDA RUSI! KALBA PRIES SOV/ETŲ VALDŽIĄ
Washington. — Anglija 

jau siunčia rusų kalba per 
radiją “žinias” ir pastabas 
į Sovietų Sąjungą. Savo 
neva žiniomis ir išvadomis 
anglų valdovai bando pa
kurstyti gyventojus prieš 
Sovietų vyriausybę ir jos 
politiką. Sykiu angliška 
radijo propaganda mėgina 
nustatyt Sovietų kaimynus 
—lenkus, čechosloyakus įr

kt. — prieš Sovietų Sąjun
gą; giria juos, o peikia So
vietus.

Prezidento Trumano val
džia reikalauja, kad kon
gresas paskirtų milionus 
dolerių lėšų panašiai radi
jo “apšvietai” — įšnekėt 
sovietiniams piliečiams, kad 
jie priešintųsi savo val
džiai.

Kai kurie amerikonų laik-

raščiai jau išgalvojo “nesu
tikimus tarp Sovietų vadų.” 
Jie vėl kelia sapnišką viltį, 
kad “galima būtų nuverst” 
Sovietinę santvarką.

Tūli kongresinės lėšų ko
misijos nariai, tačiau, abe
joja, ar išdegtų amerikinė 
radijo propaganda į Sovietų 
žmones.*. Tie kongresmanai 
bijo, kad rusai juoktųsi iš 
amerikinių pamokslų; sako,

I rusam žinoma, kaip Ameri
kos valdžia nemoka nami
nių savo reikalų tvarkyti.

Kai kas ir Washingtone 
klausia: O kaip Amerikai ir 
Anglijai patiktų, jeigu ru
sai per savo radiją pradėtų 
kurstyt amerikonus ir ang
lus nuversti savo valdžias?

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir būsią lietaus.

Washington. — Amerikos 
valdžia pasiuntė Jugoslavi
jos vyriausybei prašymą, 
kad 'priimtų amerikinius 
oficierius teisman kaipo liu
dytojus už generolą Drają 
M i c h ailovičių. Jugoslavų j 
valdžia įkaitino jį kaip tė- i 
vynės išdaviką, nes Michai- 
lovičius dažnai išvien su 
naciais ir italų fašistais ka
riavo prieš Jugoslavijos pa
triotus - partizanus.

Amerikos vyriausybe da
bar sako, kad jis ' padėjęs 
talkininkams prieš vokie
čius ir gelbėjęs bei sugrąži
nęs nukritusius amerikonus 
lakūnus

u i Ją ■. . I •
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Anglų, Turkų ir Arabų Blokas
Angliškai kalbančių imperialistų blokas veikia prieš 

Tarybų Sąjungą organizuotai Jungtinių Tautų' Organi
zacijoj, UNRRA ir kitose konferencijose. Greta šio vei
kimo išvystyta-žiauri anti-sovietinė propaganda.

Šis blokas daro viską, kad pakenkti Tarybų Sąjun
gos ir jos kaimynų geriems santykiams. Šis blokas dėjo 
pastangas suorganizuoti Lenkijoj anti-sovietinę valdžią, 
to siekia Rumunijoj, Bulgarijoj ir Vengrijoj. Todėl, 
priešinasi liaudies valdžioms, kursto ten kapitalistų ir 
dvarponių opoziciją. Anglija palaiko generolo Anderso 
hitleriškus teroristus.

Šis blokas stengiasi įsigalėti Chinijoj ir ardo Chini- 
jos ir Sovietų Sąjungos santykius. Amerikos imperia
listų veiksmai trukdo Korėjoj reikalų sutvarkymą.

Bet pastaruoju laiku angliškai kalbančių imperialis
tų blokas ypatingos atydos kreipia į Artimuosius Rytus. 
Skandalas Irano (Persijos) reikalais, turi vyriausią tiks
lą, kad neprileisti prie draugiškų santykių tarpe Irano 
ir Sovietų Sąjungos. Anglijoj atvirai kalba, kad nie
kados nesutiks su tokiomis sąlygomis, jeigu Iranas ir 
Tarybų Sąjunga gražuoju išspręs savo tarpe reikalus.

Imperialistai atvirai palaiko Turkijos bekus. An
glija ir Wall Stryto imperialistai, drąsina Turkiją Bos
foro ir Dardanellų pertakų reikale, kad neduotų Tarybų lėj, Baltimore, 
Sąjungai laisvo išplaukimo. Jie drąsina turkus laikyti I prakalbos, surengtos LDS 
pavergus armėnus ir gruzinus. Jie bando pasakoti, kad ’48 kuopos, pagerbti atmin-

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Galutiname pasitarime Baltajame Name pirm atsidarymo UNO Saugumo 
Tarybos posėdžių, Hunter Kolegijoj, Bronx. Iš kaires: Prez. Harry S. Tru
man, valstybės sekretorius James F. Byrnes ir UNO sekretorius Trygve Lie.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Gražus Baltimores Pavyzdys
Baltimore aukštai padėjo 

savo vardą ant garbingojo 
Vilniaus žemėlapio! Balti
more puikiai pasirodė prieš 
kitas kolonijas su savo au
komis Lietuvai tėvynei. 
Bent kelių baltimoriečių 
vardai ir tūlų jų organiza
cijų vardai aukso raidėm 
bus amžinai užrašyti ant 
sienos, ant marmurinės tob- 
lyčios, Tiriamosios Medici
nos ir Vėžio ligos Institute,

Sekmadieny, kovo mėn.
31 d. 1946 m., Lietuvių Sa- 

Md., įvyko

pavergus armėnus ir gruzinus. <
būk “nėra tokio klausimo, kaip armėnų ir gruzinų”, nors 
patys gerai žino, kaip dar neseniai turkai kasmet šim
tais tūkstančių pjovė armėnus ir gruzinus! Amerikos 
pasiuntimas šarvuočio “Missouri,” tai yra padrąsinimas 
Turkijos fašistų.

Anglijos globoj organizuojamas turkų ir arabų ka
rinis blokas. Jo tikslas yra aiškus—anti-sovietinis. Arą- i 
bų Federacija ir Irako-Turkijos tik pasirašyta sutartis 
yra niekas kitas, kaip Anglijos imperialistų organizavi- . 
mas karo bloko prieš Tarybų Sąjungą.

Bet mums atrodo, kad Anglijos imperialistai tiek 
“išlaimės” iš šių blokų politikos, kiek jie “išlaimėjo” ban
dydami nukreipti Hitlerio, Mussolinio ir Japonijos im
perializmo jėgas prieš Tarybų Sąjungą.

Jų karo politika tik sudaro pasaulio taikai pavojų. 
To pasekmėj jau suardytas vieningumas Jungtinių Tau
tų Organizacijoj. To pasekmėj Tarybų Sąjunga jau ne
dalyvauja eilėj tarptautinių konferencijų. To pasekmėj 
atsisako dalyvauti ir eilė kitų šalių.

Londone prasidėjo konferencija grūdų reikale. To
kios žemdirbiškos šalys, kaip Tarybų Baltarusija, Uk
raina ir visa Sovietų Sąjunga, atsisakė dalyvauti. Atsi
sakė dalyvauti ir Jugoslavija, Finliandija, Rumunija ir 
Vengrija.

Ir kodėl tos šalys ten dalyvaus, jeigu jau iškalno 
žino, kad angliškai kalbančių imperialistų blokas veiks 
organizuotai, kad jis stengsis kitoms šalims užkarti sa
vo politiką? </j

Mums atrodo, kad, jeigu ir toliau taip veiks angliš
kai kalbančių imperialistų blokas, tai ne vien jis susilp
nins Jungtinių Tautų Organizaciją, bet iššauks kitų vals
tybių organizuotą pasipriešinimą prieš angliškai kalban- 

. čių imperialistų diktatorišką politiką.

TEN DAYS from today 
American Lithuanians of 

Brooklyn and vicinity will play 
host to veterans of World War 
II at a Concert and Dance at 
Grand Paradise Hall, 318 
Grand St. in Brooklyn. Vete
rans and their wives, or sweet
hearts, will be . admitted to the 
festivities that afternoon 
without charge.

The affair, which is being- 
sponsored by the Aido Chorus, 
the LDS and LLD, is expected 
to be one of the largest veteran 
receptions yet undertaken by 
any American Lithuanian so
ciety or group of societies. 
Readers are requested to make 
plans to attend this social event 
on April 14 and to welcome 

I home the boys. If you know a 
veteran invite him to come 
along. We’re hoping to see a big 
turnout, and I’m sure the boys 
will like to meet their old 
friends again.

—o—
One of our many critics 

(we’ve acquired not a few since 
this column was launched) ad
vised yours truly that writing 
a column is a poor way of 
making a living. This brings to 
mind the troubles of the Poet 
and Peasant in a piece written 
by Joseph Egar. We pass it oh 
to the reader so that he can 
draw his own conclusion. Here’s 
the

trol. We’re definitely opposed 
to. the military taking over the 
whole-show.

Until recently this columnist 
was a little vague as to where 
he stood. But in a conversation 
with a friend the other night 
we decided.

It was after our friend had* 
revealed what miracles could 
come in this atomic age if atom
ic energy were placed under 
civilian control that we final
ly decided in favor of civilians 
conducting the show.

Related my friend—who lives 
in a cold water flat and spends 
half of his life in steam-baths 
keeping clean — “The atomic 
scientists had a solution for 
all cold-water flat inhabitants 
until the military poked its 
nose in the atomic squabble.” 
Thereupon, he revealed a deep 
secret. Science had perfected an 
atomic ampule, which when 
dropped into a tub of cold 
water produced a steaming 
bath. But just as this new dis
covery was being made ready 
for the market, the military 
came along.

To put it mildly, my friend 
was more burned up over this 
than he probably would have 
been in an atomic bath.

Vilniaus Institutui aukų 
rinkimo kampaniją reikia 
žaibiškai užbaigt. Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komite
to pirmininkas d. Bimba, 
tik kad sugrįžęs iš Lietuvos, 
nevisur galės pervažiuot su 
prakalbų maršrutu. Laiko 
nebedaug. Pavasarys greit 
pereis, užeis vasaros karš
čiai ir prakalbos svetainėse 
turės užsibaigt. Turės už- 
sibaigt ir aukų rinkimo va
jus.

Taigi į darbą visi savo 
gimtojo krašto patriotai! 
Smarkiau pas i spauskime! 
Giliau pagraibykime po ki
šenę ir išmeskime po dos
nesnę auką šiam kilniam 
humanitariniam tikslui! O 

krapštyti ir atsigauti po tų Baltimore! dėkui! Nuošir- 
pasibaišėtinų karo ir rudų- džiai dėkui! Šiuo kartu pui- 
jų barbarų padarytų' sunai- kiai blykstelėjo!
kinimų. r“ ' • • J. J. Kaškiaučius, M. D.

Ir žinau, jų 
nepaskutinė, 
savo patrio- 
atliko sąži- 
daugely kitų

čiai dviejų narių — V. Kas
paro ir J. Deltuvos, žuvusių 
kare už demokratiją.

Pirmutinėj prakalbos da
ly teko man pajudint opės-, 
inius politinius ■ klausimus, 
tą karinę imperialistų his- 

| teriją, darbo žmonių nuotai- 
jką, streikus, taipgi Lietuvos 
i šelpimo didį reikalą. Ir be 
didelės agitacijos, be fan
farų, nedidelis būrelis su
metė Vilniaus Institutui 
įrengti 462 dol. su centais. 
Bent keli draugai ir viena 
draugija aukojo po 25 dol., 
vienas paklojo visą šimtinę! 
O kiti žadėjo nesusisarma- 
tyt ir gražiai savo tėvų ša
lelę sušelpt per nebeužilgo 
būsimas d. Bimbos prakal
bas. Šiuo kartu nebuvo su 
savim atsinešę.

Tai puikus, sektinas žmo
nių nusiteikimo pavyzdys! 
Tai puikus pavyzdys visoms 
lietuvių kolonijoms! Garbė 
ir širdinga vieša padėka $e- 
ros valios x Baltimores žmo
nėms !

Dosniai aukodami, nė vie
nas taip jau labai savęs ne-

nusiskriaudė. 
auka Lietuvai 
Jie tik atliko 
tiška pareigą, 
niškiau, negu 
naujokynų.

Vietos draugai parašys 
korespondenciją ir paduos 
pilną aukotojų surašą. Ir 
dabar pats tas laikas smar
kiau sukrusti visiems su au
komis. Kam laukti ? Kam 
delsti? Kam atidėlioti? Pa
galba Lietuvai įskaudžiau- 
siai reikalinga dabar. Pas
kiau, už keleto mėnesių ir 
metų jau ji nebebus taip es
minga. Reikalas visų di
džiausias dabar, kada mūsų 
broliai iš visų jėgų stengia
si kuo greičiausiai susi-

kinimų.

Karių Šeimų Aprūpinimas 
Tarybinėj Liet. Respublikoj 

g i—~-------
Rašo Brašiškis.

piece:

“Atšauks” Armiją iš Chinijos ir Kubos
Iš Washingtono skelbia, kad būk vyriausybė atšauks 

Jungtinių Valstijų armiją iš Chinijos, tik paliks ten “ka
ro specialistus.” Maskvoj, užsienio ministerių konferen
cijoj Mr. Byrnes pasižadėjo ištraukti iš Chinijos gink
luotas jėgas, kada iš ten bus ištraukiama Raudęnoji Ar
mija.

Raudonoji Armija su pabaiga šio mėnesio išsitrauks 
iš Mandžurijos. Taigi, ir Amerikos ginkluotos jėgos rei
kia ištraukti. Bet Mr. Byrnes sako “ištrauks” tik armi
ją, kurios ten yra apie 4,000. Paliks karo “specialistus,” 
tai yra, tos armijos svarbiausią dalį, apie 2,000 vyrų ir 
marinus (jūrinę pėstiją). Gi Amerikos marinų Chini
joj yra virš 50,000 ir jie sudaro vyriausią pagalbą gene
rolui Chiang Kai-shekui! Tokis “ištraukimas” Amėri- 
kos ginkluotų jėgų iš Chinijos yra tokis pat triksas, kaip 
kad tikintis žmogus avį pavadintu silke ir valgytų ga
vėnioj!

Kitas dalykas—Kuba. Ten Wall stryto imperialistai 
yra įsitaisę karo laivyno, orlaivyno ir marinų bazes. Ku
bos liaudis reikalauja, kad tos ginkluotos jėgos būtų iš 
ten atšauktos. Karas pasibaigęs. Bet Mr. Byrnes ke
tina atšaukti tik dalį jėgų, apie visišką iš Kubos pasi
traukimą nenori nei girdėti.

Tai matote, kaip Mr. Byrnes supranta “laisvę ma
žų tautų” F Kaip daryti išstojimus prieš Tarybų Sąjun
gą, reikalaujant atšaukti Raudonąją Armiją iš Irano, tai 
jis didėlis mažų tautų “užtarėjas,” bet kaip Amerikos 
jėgas atšaukti, tai jis tada randa, visokių pasiteisinimų.

■".G/7. ..

Redakcijos Atsakymai
Aleks. Gudoniui, New 

Haven, Conn. — Tiek į.Lie
tuvą tiek į bet kurią kitą 
šalį Europoje keliavimas 
dar vis tebėra labai suvar
žytas, todėl ir tamstos no
ras grįžti Lietuvon, mums 
rodosi, negalės būti paten
kintas.

J. Girkui, Kanadoje. — 
Kadangi tuo klausimu pas 
mus jau buvo rašyta, o laik- 
r a š t y j v i e tos neturime 
daug, todėl ir jūsų vėliau
siai prisiųstu straipsneliu 
nepasinaudosime.

PAKLAIDOS PA
TAISYMAS

Antradienio Laisvėje po 
straipsniu “Šis Tas Apie 
Garsiąją Kaliforniją” per 
neapsižiūrėjimą buvo pra
leistas autoriaus vardas ir 
pavardė. Juomi yra Vincas 
Andrulis.

milijono rublių, 511 tonų 
grūdų, 25 tonai mėsos, pie
no produktų, 131 tonas dar
žovių ir 23 tūkstančiai ga
balų* įvairių daiktų. Be to 
įmonės ir įstaigos * paėmė 
ypatingon globon karių šei
mas, kurių maitintojai yra 
jose dirbę arba dabar dirba 
jų nariai.

Prie visų miestų, apskri
čių ir valsčių vykdomųjų 
komitetų sudarytos komisi
jos karių šeimoms ir Tėvy
nės karo invalidams remti? 
P r o f s ą junginių komitetų- 
tinklas apima visą respubli
ką ir plačiai įsijungia į ka
rių šeimų globojimo suorga
nizavimą.

Karių šeimoms, Tėvynės 
karo ■ invalidams, nukentė- 
jusiems nuo • vokiečių oku
pacijos ir reevakuotiems L 
TSR piliečiams išdalyta virš 
180 tūkstančių įvairių dra
bužių, kuriuos atsiuntė am
erikiečiai lietuviai.

Virš mokamų karių 
moms milijoninių sumų 
šalpų ir pensijų, karių šei
moms įstatymais yra i.„_ 
numatyta visa eilė lengva
tų ir pirmenybių, kuo ir su
daroma joms milžiniška pa
rama.

Pašalpų ir pensijų suma 
nuolat auga: 1944 metais 
buvo • išmokėta 1 milijonas 

tik įstatymais nųniatytu pa- ,300 tūkstančių rublių pasai* 
ramos tiekimu, bet į. karių P1! ^kstanciU r.u^ 
šeimų globos darbą įsijun- P -- .... . ...
gė įstaigos, įmonės, organi- įay ^4 .1U^
zacijos ir Tarybų Lietuvos šalpų, n* 2.68 milijonų rublių

Lietuvos Tarybų Suv; 
Resp. Raudonajai Armijai 
iš hitlerininkų okupacijos 
išvadavus visose srityse už
virė darbas respublikai at
statyti. Dar karo viesulai 
Tarybinės Lietuvos terito
rijoj tebesiaučiant jau at
vaduotoj okupantų sugriau- 
toj sostinėje Vilniuje Tary
binė Vyriausybė 1940 me
tais spalių mėn. 6 dieną nu
tarė suorganizuoti karių 
šeimomis rūpintis specialią 
įstaigą — Vyriausią Karių 
Šeimų Valstybinio Aprūpi
nimo irjbuities sutvarkymo 
valdybą prie Lietuvos TSR 
LKT ir jos skyrius prie 
miestų ir apskričių vykdo
mųjų komitetų. Vyr. Val
dybos ir jos skyrių uždavi
niai: rūpintis ir sekti, kad 
visų karių šeimos, turinčios 
teisę, pilnai ir laiku gautų 
įstatymais numatytas pa
šalpas bei pensijas; prižiū
rėti karių šeimoms lengva
tų bei pirmenybių tvarky
mą; rūpintis visų karių šei
mų kasdieninio gyvenimo 
materialės buities reikalais 
ir karių šeimų teisėtus nu
siskundimus dėl sunkios 
būklės tenkinti.

31 skyrius savo darbą iš
plėtė ii’ apėmė visas res
publikos karių šeimas.

Nebuvo pasitenkinta vien

Tn time the Poet and the 
Peasant

‘came to terms not so pleasant.
‘The Peasant up with the lark 
‘to work and sweat till after 

dark,
‘While the Poet in a shady 

bower
‘Wrote about the bee and 

flower
‘He never ever earned a cent 
‘and failed to pay the peasant 

rent.
‘Now the poet regrets a wasted 

life
‘He tried to steal the peasant’s 

wife
‘And his overture was badly 

done,
‘for he failed to steal the pea

sant’s gun.”

alack, the Poet was 
fortunate that this 
don’t even have a

Alas and 
much more 
writer. We 
place for which to fail to pay 
the rent.

—0—
It isn’t hard for 

how we stand on 
veršy over atomic

us to decide 
the contro- 
energy con-

But speaking about atoms, 
one can’t forget a request made 
by a farmer recently that must 
have had the atom-splitters 
splitting hairs.

A Newport, Arkansas, farmer 
had written asking about atom
ic bombs for uprooting stumps. 
His letter reads:

‘‘I have some stumps in my 
field that I would like to blow 
out. Have you got any atomic 
bombs the right size for the 
jop? If ydu have let me know 
by return mail and let me know 
how much they will cost. I 
think I would like them better 
than the dynamite.”

We’re wondering who is 
stumped now.

*—o—
From the PEOPLE IN THE 

NEWS column in the Vilnis 
English Section we note the 
following:

“Taking an example from the 
New York Daily Laisve, board 
of Directors of VILNIS are 
urging the establishment of a 
daily English column in the 
newspaper...”

We’d like to be the first to of
fer our congratulations and 
best wishes.

Skaitytojų Balsai

šei- 
pa-

dar

šeimų globos darbą įsijun- Pensį^’ m^ais
gė įstaigos, įmonės, organi- įay .ru^
zacijos ir Tarybų Lietuvos salpU lr 2.68 milijonų rublių 
gyventojai. Sausio mėnesį -.Pasijų. _ 
pravesta rinkliava vieti- i
niams fondams karių šei
moms remti davė gražių 
vaisių. Surinkta: ■ pustrę.čiSt

šimtai tūkstančių karių šei- 
■mų, Tėvynės karo invalidų

(Tąsa. 5-me pusi.)

Dėl Keitimo LDS Vardo
Tiesqj 1 d. kovo laidoj drg. 

J. Siurba rašo reikale keitimo 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo vardo ir pataria LDS na
riams tą klausimą plačiai pa- 
diskusuoti pirma Seimo. Jis 
nurodo, kad mūsų Susivieniji
mą būtų galima pavadinti var
du Lietuvių Draugiškas Susi
vienijimas. Tuomet angliškai, 
vietoj Association of Lithuan
ian Workers, mūsų Susivieniji
mas vadintųsi Lithuanian Fra
ternal Association.

Argi mes baidomės savo še
šėlio? Man rodosi, kad mes 
esam darbininkai ir mūsų vai
kai yra darbininkai. Ir tas var
das gana gerai tinka. O jau
nuoliai lietuviai visi yra dar
bininkų sūnūs, ir jiems nėra 
ko bijotis to vardo, jeigu jie 
nori prigulėti prie darbininkų 
organizacijos. O jeigu kuris 
mano, kad jau perprasta pri
gulėti prie darbininkų organi
zacijos, tai gali eiti prie ka
pitalistų. Iš tokio jaunuo
lio mažai mes turėsime nau
dos.

Draugai, nedarykime tokių 
klaidų. Dėl kelių jaunuolių 
mes jau norime perkeisti or
ganizacijos vardą. Jeigu jiems 
netinka toks vardas, koks dtv 

1 ’ <V j. ,’ul

bar yra, tai iš tokio jaunuolio 
naudos nebus.

Perkeitimas LDS vardo pa
darytų daug išlaidų, o naudos 
būtų visai mažai, arba visai 
nebūtų.

Dabar mūsų organizacija 
yra įregistruota keliose valsti
jose. O mainant vardą turėtų 
eiti per teismą, kad tas vardas 
būtų perkeistas.

Kitas dalykas, tai turėtų 
kuopos gauti naujus čarterius, 
o tas kaštuotų Susivienijimui 
keletą šimtų dolerių. Tai kam 
gi tuos pinigus mėtyti, kurie 
yra sunkiai sutaupyti tų pačių 
narių.

Kitas dalykas, tai centras ir 
kuopos turėtų permainyti vi
sas knygas, kas padarytų kuo
poms daug išlaidų. Vietoj iš
mėtyti tuos pinigus, tai paau
kokime įrengimo medikalio in
stituto Vilniuje.

Draugai, gerai apsvarstyki- 
me ir nesibijokime darbinin
kų vardo. Aš esu linksmas, 
kad esu darbininkas ir dar ga
liu dirbti. Man tas vardas ge
ras ir aš juo didžiuojuosi.

M. Baltrušaitis,
Seattle, Wash.

Ex-prezidentas Hooveris 
nuvyko i Suomiją, neva 
kaip šelpėjas. 

■ ■ I
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slaptos

Bates, I

laikais> 
išdidūs

ž 
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kaip pamisilini. 
kaip tik patapo se-* 
Vinikas visados nu- 

per Tėvynę savo

į

susirinkimus ir išrinkti
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Brazilijos Darbininkai 
Organizuojasi

»

>

(Mūsų Specialaus Korespondento)
Šių žodžių autoriui 1940 

metais, kad gauti iš dirbtu
vės apmokamas penkiolika 
dienų atostogas, reikėjo 
įstoti į audėjų sindikatą. 
(Esu audėjas.)

Nueinu į sindikatą. Už
lipu laiptais aukštyn į sin
dikato raštinę — tuščia ir 
jokio žmogaus. Tyku, kaip 
kapuose. Rašomasis stalas 
apdulkėjęs, apmėtytas viso
kiausiais popiergaliais, pai
šiukais, plunksnakočiais; be 
jokios tvarkos. Matyt, re
tai kada kas už to stalo 
dirba. Nepertoliausiai nuo 
didžiojo stalo kitas toks pat 
staliukas, tik skirtumas, 
kad ant jo stovi rašoma ma
šinėlė. Ant apmusijusių sie
nų pilna priklijuota, kaip 
kiekvienoj įstaigoj, visokių 
parėdymų, tvarkraščių ir di
delis Getulio Vargo pa
veikslas gražiuose rėmuose 
ir po stiklu. Pasienyje ei- 
lia kėdžių, matyt, į sindika
tą atėjusiems su reikalais 
atsisėdimui. Išrodė kaip 
koplyčioj, į kurią žmonės re
tai kada atsilanko. Darė
si klaiku ir nežinojau, kas 
daryti. Papliauškinau del
nais, kad kas nors iš kur 
nebūt išlystų. Tačiau nepa
sirodė joks gyvas padaras.

Užgirdau, kad kitam 
kambary kaž kas lošia bi
liardais, 
darytų 
dar... 
įeinu, 
audėjų 
tas ir kokios aštuoniolikos 
metų amžiaus vaikėzas — 
sindikato sekretorius, prisi
lenkę ant biliardų stalo ir 
aplink trepsėdami, pagaikš
čiais stumdo boles po stalą, 
ir taip užsiįdomavę lošimu, 
kad nei nepastebėjo kai aš 
prasidariau duris ir įėjau 

• vidun.
Matydamas, kad jie ma

nęs įėjusio nejaučia, pa- 
pliauški nau vėl delnais, 
kaip čia Brazilijoje priimta. 
Sindikato prezidentas atsi
grįžo, pamatęs, kad nepa
žįsta, susiraukė ir žiauriu 
biurokratišku tonu paklau
sė:

—Ko nori!?
—Noriu į sindikatą įsto

ti.
—Palauk.
Nusigrįžo ir vėl pradėjo 

lošį nekreipdamas į mane 
daugiau jokios domės.

Sugrįžau atgal į raštinę, 
nušluosčiau laikraščiu nuo 
kėdės dulkes ir atsisėdau 
laukti.

Laukiu valandą. Laukiu 
kitą... Įskaudo ir užpaka
lis besėdint. ' Buvau bema
nąs spiaut ant visko ir eit 
iš sindikato į namus. Ta
čiau, galu gale, sindikato 
prezidentas linksmas, matyt 
laimėjęs biliardais lošimą, 
juokdamasis įėjo į raštinę 
ir atsisėdo už rašomo stalo. 
Sekretorius, atsekęs paskui 
prezidentą, irgi atsisėdo 
prie rašymui mašinėlės.

Užsidegė abu po papiro
są. Pasikalbėjo dar kiek 
apie biliardus, apie lošimą, 
apie lošiant padarytas klai
das. Prezidentas atsiduso 
prieš pradėdamas neva sun
kų darbą ir pakeisdamas 
veide miną ir kalboj toną* 
pradėjo su manim darbuo
tis.

Atsigrįžo į manę ir pir
mučiausia paklausė vėl:

—Ko nori?
Atsistojau. Priėjau prie 

stalo ir stengdamasis būti 
lygiu (buvau mat ipykįs) 
pradėjau kalbėti:

Prieinu prie už- 
durų. Pasiklausau 
Atsidarau duris ir 
Liesas plika galva 
sindikato preziden-

—Man reikia įstoti į sin
dikatą, nes jau turiu teisę 
gauti apmokamas atostogas 
iš dirbtuvės.

Prezidentas pasidarė rūs
tus matydamas, kad aš apie 
jį netūpčioju ir neikiek ne
nuolankus.

—O iš kur tu žinai, kad 
turi teisę?

—Atsiprašau, tai 
dalykas. *

Atkirtau.
—Tamsta žinai su 

turi reikalą?!
—Su audėjų sindikato 

prezidentu.
—Tai sakyk, ko nori!
—Noriu

ta;
Ištraukė 

ir pradėjo

ninku sindikatai?
—Suprantu, bet pas mus 

Brazilijoje yra taip-: dau
giau esam valdiška įstaiga, 
kiek darbininkų klasės 
įstaiga.

Kalbėjaus ne su kvailiu, 
bet su sąmoningu renegatu 
ir klasių kovos žinovu. Ir 
be to, labai paprasta, kad 
su kokiuo nebūt 
policijos agentu.

mano

kuom

įstoti į sindika-

iš stalo popierį 
rašyti supykęs

ir kaž ką murmėdamas 
nosėj. <

—Kaip vadinies!?
Pasakiau.
—Kur dirbi!?
Pasakiau.
—Kiek metų turi! ?
Ir kitokių visokiausių da

lykėlių pradėjo klausinėti ir 
viską užrašyti. Darėsi įdo
mu.

Paskui paklausė, kokia 
mano pilietybė.

Kadangi esu Šiaur. Ame
rikos pilietis,' be abejo, pasi
sakau, kad amerikietis.

žmogus nustebo. Susigė
dino ir pasidarė lyg 
tas.

—Ach, šitaip — 
niau sau vienas,—su 
kiečiu tau nesmagu 
ti?

Atsistojo, paėmė iš ker
tės kėdę, nušluostė dulkes 
ir prinešęs prie manęs pa
prašė atsisėsti.

—Atsiprašau. Nežinojau 
su kuom turiu reikalą.

Mandagiai atsiprašė.
Padėkojau ir šypsojaus 

kaip į.niekšą.
Ir, daugiau nieko nebe- 

spitinėdamas pradėjo ruoš
ti sindikato nario knygutę.

Ant knygutės pasirašė 
pats, padavė pasirašyti, 
kaip žemė tylinčiam, sekre-j 
toriui, kuris sindikate, ma-| Spalio j.. 
tyt, tik dėl mados. Ir man-(Lapkričio

pa-

sugau-

pama- 
ameri- 
šūmin-

Iš „tikrųjų, tais 
kai Braziliją valdė 
nacifašizmo agentai, kai vi
sokiausio plauko penktako- 
lonistai ruošėsi pasitikti 
Hitlerio armiją Rio de Ja- 
neire, Sao Paulyje ir kituo
se Brazilijos didmiesčiuose, 
Brazilijos darbininkai jo
kios teisės neturėjo organi
zuotis ne tik į sindikatus, 
bet ir į paprasčiausias kul
tūrines organizacijas. Ta
čiau darbininkams noroms 
nenoroms reikėjo stoti į val
diškus sindikatus, kad gau
ti apmokamas atostogas ir 
kad nebūti “beteisiu’7 prieš 
darbdavį.

B r a z i 1 i j os buržuazija 
džiaugėsi ir nesigailėjo vi
sokiausių panegirikų Brazi
lijoje Naujos Tvarkos ide
ologams, atradusiems tarp 
darbo ir kapitalo “taikų su
gyvenimą.” F a b r i k antai, 
spausdami darbininkus, tu
ko kaip inkstai taukuose, 
kaupdami milžiniškus pel
nus; darbininkai, neturėda
mi teisės ne tik kad strei
kuoti, bet ir aimanuoti, kad 
alkani, daiėsi kas kartą vis 
daugiau ir daugiau klasi
niai susipratę.

Ir štai. Didžiausio pa
saulyje demokratinių lais
vi ų priešo, progresyvių 
kraštų armijos, fizinę jėgą 
sutrupina į -šipulius. At
gimsta įvairiuose pasaulio 
kraštuose užglušintos de
mokratinės laisvės ir darbi-

ninku klasei prasideda nau
ja era. Brazilijoje taipo
gi. Paleidžia politinius ka
linius iŠ kalėjimų. Komu
nistų partija — darbininkų 
partija išlenda iš palėpes į 
laisvę. Darbininkai prade
da gūžėti į valdiškus siridi- 
katus ir vyti iš siridikąttį 
Darbo Ministerijos valdi
ninkus; pradeda reikalauti 
sindikatams laisvės ir Orga
nizuotis demokratiniai.

Pavyzdžiui, š. m. sausio 9 
d., aplenkiant visus reakci 
nius įstatymus, dalinai dar 
tebesančius Brazilijoje, Sacr 
Paulyje įvyksta pirmas Sao 
Paulo estado sindikatų kon
gresas. Ir kaip rašo lai
kraštis HOJE: “Po tiek 
daug metų persekiojimo, 
kontroliavimo ir demogogi- 
nių suktybių, galų gale, 
Sao Paulo estado darbinin
kai susirenka pirmą kartą 
aptarti savo ir viso krašto 
reikalu.”

Ir per septynias kongre- 
savimo dienas Sao Paulio 
darbininkai pasirodė, kas 
jie yra. Pasirodė, kad ži
no, ko reikalauja, kad mo
ka niekieno ne vadovaujami 
būti organizuotais ir • ginti 
savo reikalus.

Pirmu čiausia, pirmasis 
Sao Paulo darbininkų kon
gresas, matydamas besior
ganizuojančią integleristų 
(fašistų) partiją, suprato: 
“Kad atgimstantis Brazili
joje fašizmas yra tikras 
paniekinimas žuvusių bra- 
ziliečių Italijoje, kurie ilsis 
amžinai Pistoia kapinėse, 
kritę kovoje prieš narius.” 
Ir kviečia kongresas Bra
zilijos proletariatą ir liau
dį, kad imtųsi kovoti su vi
su pasiryžimu ir patriotiz
mu prieš šiuos “fašistus, 
prisiekusius Demokratijos, 
Progreso ir Tėvynės prie
šus.” /

(Pabaiga Rytoj)

Harry
AFL Housing Komiteto, sako, 
kad vyriausybės 'neveiklumas 
yra priežastimi komercinių 
bildingų klestėjimo, o brangu
mo ir nebuvimo medžiagų ir 
lėšų. gyvenamiems. namams. 
Jis ragino žmones paspausti j 
Kongresą ir administraciją 
pravesti nepaprastos padėties 
programą statyboje ir priimti 
Wagner - Ellender - Taft bilių 
aprūpinti žmones butais atei
tyje. Žodžiu sakant — nuo 
mūsų priklauso.

Baltimore, Md

LIETUVAI PAGALBOS TEIKIMO KOMI-
■ ■ -■ aFh, •

TETO FINANSINIS RAPORTAS
Nuo Rugpjūčio 1, 1944 iki Spalio 1, 1945 m.

ĮEIGOS
Balansas rugpjūčio 1, 1944 ... 
1944
Rugpjūčio ...........................a ...

Rugsėjo.......................................

$2,610.85

Su šiuo, balandžio menesiu, 
įvyksta daugumos SLA kuopų 
susirinkimai, kuriuose bus SLA 
Pild. Tarybos rinkimas .ir sy
kiu rinkimas delegatų į 44 Sei
mą. Todėl yra pareiga kiek
vieno SLA nario atsilankyti į 
tuos
tokią valdybą, kuri rūpinsis 
tiktai SLA gerovės reikalais, 
kad išvedus SLA iš tų pink
lių, į kurias yra nustumtas per 
dabartinius valdininkus.

Kovo £8 d., vakare, Friez 
Instrument, Division of Ben- 
dix Aviation Corp., CIO uni
jos lokalas 109 laikė specialį 
susirinkimą. Unijos atstovai 
pranešė, kad dirbtuvės savi
ninkai visai rimtai dalykų ne
svarsto kas liečia darbininkų 
reikalavimus, bet nori ir ant 
toliau apgaudinėti darbinin
kus. šį sykį siūlo pridėti po 
10 centų į valandą, vietoj pir
miau siūlomų 5 centų. Bet at
ims poilsio ir apsiprausimo 
laiką, ir dar sumažina atosto
gų užmokestį. Taipgi panaiki
na užmokestį už 6 šventes į 
metus. Reiškia, darbininkai, 
sutikdami su šiuo kompanijos 
pasiūlymu, dar daugiau pra
rastų. Todėl šis pasiūlymas ta
po vienbalsiai atmestas.

Unijos atstovai patarė, kad 
jeigu kompanija nepakels al
gų 18 U centų į valandą, tai 
skelbti streiką. Slaptu balsavi
mu didelė didžiuma darbinin
kų pasisakė už streiką. Bet de
rybos dąr tęsiasi.

Pirma, SLA nariai turi bal
suoti už tokius kandidatus į 
valdybą ir į Seimo delegatus^ 
kurie stoja prieš priverstiną 
konversiją. Konversijos planą 
padarė p. Vinikas, kuris ant 
to plano dirba per paskutinius 
8—rlO metų. Konversijos pla
nas yra naudingas dėl lėšų 
fondo. Konversijos planas 
daugiau kaip du sykius pakels 
mokesčius dėl senų SLA narių. 
Todėl toksai konversijos pla
nas neturi būti pravedamas 
dėl senų SLA narių, kurie per 
desėtkus metų SLA tvėrė ir 
augino!

Antra, turi būti sustabdytas 
bereikalingas SLA turto eik
vojimas. SLA iždininko rašti
nė turi būti perkelta į SLA 
centrą. Dabartinis SLA iždi
ninkas p. Gugis sėdi Chicagoj 
per 18 metų. SLA yra Penn
sylvanijos valstijos organizaci
ja ir todėl Pennsylvanijos val
stija nevelina SLA turtą iškel
ti iš Pennsylvanijos. SLA na
riai per kiek seimų bandė iž
dininko raštinę perkelti į cen
trą, kad sutaupinus po keletą 
tūkstančių dolerių kas metais. 
Praeitas SLA 43 Seimas net 
didžiuma balsų nubalsavo iž
dininko raštinę perkelti į SLA 
centrą, bet grigaitinė politika 
užsispyrė, kad reikalinga 
dviejų trečdalių balsų iždinin
ko raštinės perkėlimui ir ko
kiu tai stebuklu surado, kad 
trūksta poros balsų sudarymui 
dviejų trečdalių balsavime da
lyvavusių balsų, ir taip p. Gu
gis likosi SLA iždininku tūks
tantį mylių tolumoje nuo SLA 
iždo! Ta politinė komedija tę
siasi per 18 metų ir už tą ko
mediją SLA nariai turi užmo
kėti tūkstančius dolerių ir pa
laikyti gramozdišką tvarką 
Susivienijimui. -Gaila ir skau-

du darosi,
Trečias, 

kretorium, 
siskundžia 
raportuose, kad esąs darbais
užverstas ir niekados negali 
tinkamai darbų atlikti. Visa j 
bėda verčiama ant darbinin
kų : kad jų trūksta, kad jie 
nemoka darbą atlikti. Esu per , 
30 metų kuopos valdyboj. Te-' 
ko dalyvauti vienam dideliam 
kuopų sekretorių susirinkime, 
ir iš daug kitų patyrimų pil
nai pritariu p. Viniko nusi
skundimui, kad jis perdaug 
darbais užverstas ir jų nepa- ■ 
jėgia atlikti. Dėl labo SLA ir 
geros tvankos Susivienijime, 
šiais rinkirhais SLA “h ari ai tu-- 
retų išrinkti kitą sekretorių, j 
kuris mokės tinkančiai ir tvar
kingai SLA reikalus sutvarky
ti.

Ketvirta, SLA nariai ant 
tiek jau yra susipažinę ir ži- s, 
no, kiek SLA panešė visokių . 
nuostolių iš visokių spekuliaty- 
viškų investmentų. čia jau nė
ra reikalo pakartoti, nes visi 
SLA nariai žino. Reikia štai 
kas padaryti: SLA 44 Seimo 
delegatai turi pravesti nutari
mą, kad SLA Pildomoji Tary- ‘ 
ba negalėtų investuoti SLA . 1 
turtą į tokias vietas, kur nėra 
100 nuoš. garantijos per šios 
šalies valdžią. SLA nėra kokia 
komercinė įstaiga ir negali sa
vo turtu spekuliuoti 3ėl dide- Ą 
lių nuošimčių, nes patyrimas ; 
parodė, kur tiktai buvo SLA“ 
turtas investuotas ant didelių 
nuošimčių, tenai buvo 
nuostoliai dėl SLA.

SLA nariai, eikite į 
susirinkimus ir rinkite
mą valdybą dėl sudarymo SLA 
geros ir saugios tvarkos. Rin
kite delegatus ne dėl savo ko
kio tai siauro politinio išroka- 
vim-o, bet dėl atstatymo geros • 
tvarkos SLA. «

Mano patarimas yra, kad 
šie kandidatai į SLA valdybą1 
yra tinkamiausi:

Į prezidentus B. F. Kubilius 
Į vice-prezidentus J. žebrys 
I sekretorius S. Masytė . • / 
Į iždininką J. K. Mažukna 
Į iždo globėjus J. Miliaus

kas ir P. Ą. Jatul
J daktarą kvotėją d r. J. 

Baltrušaitienė.

dideli

kuopų 
tinka-

Kazys.

Ar

I

$1

H

S

dagiai įteikė man.
—Prašau. Viskas tvar

koj. Tamsta nueikit į dar
bo ministerijos departmen- 
tą, parodykite knygutę, kad 
esat sindikalizuotas ir už 
savaitės laiko gausit iš 
dirbtuvės apmokamas atos
togas.

Paaiškino ir daugiau dar 
visokiausių dalykėlių. Pasi
siūlė net parašyti rekomen
dacijos laišką į darbo mi
nisterijos departments bet 
aš nuo laiško atsisakiau, 
kad nereikalingas. Tačiau 
prieš išeinant tyčia pradė
jau klausinėti.

—Tai kada dabar reiks 
ateiti į sindikato narių su
sirinkimą?

Žmogus susigėdino ir vėl 
užkaito. z -

—Pas mus Brazilijoje 
darbininkų sindikatai kito
kį, negu kad pas jus Ame
rikoje. Susirinkimų neda
rome. .

Aš lyg nieko apie tai ne
žinodamas, tyčia, nustebau.

—Nedaro,t susirinkimų?! 
Tai kas Tamsta išrinko bū
ti sindikato prezidentu?

—Mus, sindikatų vadovy
bę, paskiria Darbo Ministe
rija.

Aš, vis nuduodamas nu
stebusiu.

—Darbo Ministerija?
—Taip.
—Tokiu būdu, tokie sin- 

dįkatai, nėra jokie darbi-

Gruodžio 
1945 
Sausio .. 
Vasario . 
Kovo .... 
Balandžio 
Gegužės . 
Birželio . 
Liepos .. 
Rugpjūčio 
Rugsėjo .

13„538.03
5,610.34
2,761.46
7,167.43
4,157.02

2,848.45
1,722.18
2,991.38
2,023.95
2,876.96
4,091.02
6,706.11
2,160.90
2Į453.80

Viso įeigų ......................... $63,719.88
IŠLAIDOS

Nuo Rugpjūčio 1, 1944 iki Spalio 1, 1945
$32,146.03Drabužiai suaugusiems ir vaikams .............

Pirkta padėvėtų batų; už batų taisymą, šniū
rus ir odą ....... ................ . . .

Muilas .. . . . .............. ....................... . . . . . .........
Medicinų............................................................
Nauji batai ;.............................................
Darbo įrankiai Centrui (krautuvei) ....... .
Administracijos išlaidos (spauda, stampos, po- 

piera ir t. t.) .......... ............. ..............
Railway expresui ir persiuntimo išlaidos . J.. 

Adatos ir siūlai............... ..................................
Rėnda už krautuvę ir sukrovimui vietą.........
Dry Cleaning (drabužių valymas) ........... 
Mediniai baksai ................. .......... ......................
Mokykloms knygos, ir tt.......... a.....................................
Valgis ....... . ......................................................
Pikniko išlaidos (rugpjūčio mėn., 1944) .......
Banko išlaidos, vasario, 1945 ..........................

2,574.39
3,019.68

15,125.00
1,220.28

902.98

840,12
1,119.26

616.70
448.50
424.00
299.75
268.75

96.00
228.00

.15

Sekmadienį, kovo 31 d., LDS 
48 kp. buvo surengus prakal
bas pagerbimui dviejų kuopos 
narių, žuvusių kare už demo
kratiją. Kalbėjo dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Klausytojų susirin
ko ^vidutiniai ir visi atydžiai 
klausėsi žingeidžių ir pamoki
nančių prakalbų. Dr. Kaškiau- 
čius kalbėjo dviem atvejais. 
Pirmu atveju kalbėjo apie pro
pagandą už trečią karą, o an
tru atveju kalbėjo sveikatos 
klausimu. Pirmoj temoj nuro
dinėjo, kaip darbininkų išnau
dotojai, pasikinkę visus mo
derniškus būdus, skleidžia 
šlykščią propagandą prieš So
vietų Sąjungą, ir nori išprovo
kuoti karą, nes jiems karo me
tu būna pelningiausias biznis; 
susikrauna sau milionus, o 
žrhonijos gerovė jiems nei kiek 
nerūpi.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos įrengimui Vilniaus me
dgalio 
$454.

Antru 
sveikatą, 
atydžiai
pasimokino apie sveikatos 
laikymą.

Po prakalbų daugelis ypa- 
tiškai davė klausimus, į ku- 
riuoą daktaras-atsakė.

Biržų Proletaras.

instituto. Surinkta

atveju kalbėjo apie
Klausytojai labai 

klausėsi ir daug ko 
už-

Am. Raudonasis Kryžius Mū
sų Kasdieniniam Gyvenime
Savo įvairiausiais veikimias, 

Amerikos Raud. Kryžius tai
koje, lygiai kaip kare, prisi
deda prie šeimos, apylinkės ir 
tautos sveikatos ir gerovės, 
tuo pačiu laiku ištiesdamas 
gailestingą ranką nelaimin
giems žmonėms kitų šalių.

Geresnis maistas, geresniai 
sveikatai yra tikslas Raud. 
Kryžiaus Mitybos Patarnavi
mo, kuris parūpina, per Raud. 
Kryžiaus skyrius visoje šalyje, 
kaip pirkti, kaip pagaminti ir 
kaip prezervuoti maistą.

Kaip galima taupyti kvie
čius ir riebumą ? Kaip galima 
šeimai duoti tinkamą maistą, 
kada nėra daug pinigų ? Kaip 
ilgai reikia virti daržoves? Tai 
tik keli klausimai, kuriuos 
Nutrition Service padeda 
mininkei atsakyti ,ir taip 
deda apsaugoti sveikatą 
šeimos.

Bet nelaimės užpuola visas 
šeimas ir visus. Liga kerta vi
sus. Ir savo Home Nursing 
kursais Raud. Kryžius moki
na šeimininkes, kaip prižiūrėti 
savo šeimos narius, kada jie 
apserga.

Ir kada kas nors šeimoje su
sižeidžia puoląnt, įsipjauna, 
arba kada kokia kita nelaimė 
užpuola, Raud. Kryžiaus pir
mos pagalbos išlavinimas pa
deda šeimininkei pačiai pri
žiūrėti ligonį. Jau nereikia 
bėgti pagalbos jieškoti pas 
kaimynus.

Sulaikyti nelaimingus atsi
tikimus namuose arba šeimoje,

Raud..Kryžius siūlo nelaimių 
sulaikymo pamokas.'

Per Raud. Kryžiaus skyrius 
galima išmokti, kaip plaukti. 
Yra dalis programos, kuria* 
Raud. Kryžius prisideda prie 
sveikatos ir gerovės visų žmo
nių, visų amžių ir daug tautų.

Binghamton, N. Y.

šei- 
pa- 
jos

Viso išlaidų ......................  $59^329.29
Balansas spalio 1, 1945 ..............    $4,390.59
Raportą prirengė iždininkė Frances Pakalniškienė.

Knygos buvo patikrintos spalio 23 d., 1945 m. ,
Knygų Tikrinimo Komisija: 

Maty Dobinis, , 
B. Kulakauskas/

Number g. — Nors gau
domi veiklieji naciai prie
šinosi, bet sakoma, nenuko- 
Vę tie vieno amerikono.

Washington.— Prez. True 
manąs skirs naują ambasa
dorių Argentinai.

Daugiau Aukų Sveikatos 
Institutui Vilniuje

Pas Jasilionius įvykusioj su- 
eigėlėj ir vakarienėj kovo 31 
d., buvo prisiminta apie rei
kalą paremti Sveikatos Insti
tutą Vilniuje. Tuojau liuosno- 
riai sudėta^ $37.

Valerija Kaminskienė auko-. 
jo $6.

S. ir P. Jasilioniai, S. Vainei
kis ir čeponių šeima po $5.

V. Kapičauskienė $4.
J. ir A. Kireiliai, ir P. ir B. 

Kastravickai po $2.
A. Klimas, A. Zmitra, M. 

Petruskey, J. Mašanauskas, N. 
Garnienė, M. Bekerienė, V. 
Zmitraitė ir B. Zmitraitė po 
$1.

Ačiū aukotojams už gražią 
paramą svarbiam reikalui!

Naujausios žinios sako, 
kad jūrų bangos, kilusios iš 
žemes drebfcjitno, sunaikino 
10,000 gyventojų namus sa
lose. „ ♦ -
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ir lėktuvai įieško to bejė
gio laivo.

AKIMIRKA PEKINE
STEBĖTINA KNYGA
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(Tąsa)
Lifu’s buvo radikalas iš prigimties. 

Grįžęs iš mokslų, jis rado Chiniją da 
radikalesnę, negu ji buvo, jam išvažiuo- 

> jant. Lifu’i patiko daugelis tos naujo
vės vadovų. Jis su jais sutiko, kad Dos
tojevskis didesnis autorius už tūlus chi- 
niškus rašytojus. Lifu’s dažnai pasikal
bėdavo su savo žmona ir Mulan’a apie 
karštuosius dienos klausimus. Ir jie pri
ėjo išvados, jog reikia geriau pramokt 
angliškai. Japonijoj išmokta Lifu’o an
glų kalba buvo visai netikusi.

Mulan’a mėgo senus klasikus, Močou’a 
kritiškai priėmė naujovę, Lifu’s gerbė 
jųdviejų nuomonę. Jis ir pats žinojo, 
kas tai yra grožė literatūroj. Jis irgi 
pripažino Lin’ui jo nuopelnus klasikų sri
ty. Lin’as buvo dabar jau senas, su žila 
barzda, kalbėjo minkštu žemu balsu.

Jao’as, visuomet budrus ir pažangus, 
da labiau pabrėžė Lifu’i reformų reika
lingumą. Lifu’s būdavo kartais jam pa
sakys, kad ne su visa kuo, ką tie kraš
tutiniai modernistai skelbia, galima su- a 
tikti. Jie rauna iš šaknų daugybę am
žiais prigijusių tradicijų.

—Tegul rauna, tegul jie daro. Jei kas 
nebus teisinga, tai ir patys greit atlyž. 
O kas gera ir naudinga įsitvirtins ir pri- 
gys.

Jao akys tuomet blizga po jo kuokš- 
tuitais ančiakiais, ir jis atrodo lyg koks 
pranašas, žinąs amžinybės paslaptis.

—Daugelis nujaučia, kad senoji Chi- 
nija turi būti nušluota šalin; jei ne, tai 
mes niekad nedarysime pažangos. Žmo
nės nori permainų ir pagerinimų, ir tu 
jų nesustabdysi. Kokiagi dabar ta mū
sų valdžia, su tais visais militariniais 
viešpačiais ir politikieriais...

Šitas priminimas aštriai durstelėjo į 
Lifu’o radikalizmą. Žino jis gerai tuos 
keistus karo siaubūnus, tuos suktus poli
tikierius — tą nusenusią žmonijos me
džiagą, mišinį iš visų seno ir naujo blo
gumų. Tie keisčiausi žemės sutvėrimai, 
tie šiltų vietelių medžiotojai! Tik žvilg
terk į jų veidus: gyvuliškos mėsos gaba
lai, ant kurių užantspauduota gašlumas 
ir godulystė... Tos jų užpurtę akys, tie 
jų gėlingi žvilgesiai, tie jų japoniški 
ūsiukai, veltui besistengia atrodyt mo
derniškai ir vertingai... Tos .jų kojos... 
moderniniai batai spaudžia jas, jie šlu
buoja, bile tik atrodo moderniškai... 
Matytumėt, kaip jie atrodo, nuėję nusi
fotografuoti. .. Daugelis jaunesniųjų — 
neseniai grįžę iš Japonijos studentai ir 
japonų pakalikai Anfu politikieriai—at
rodo jie tokie pilni vilties ir pilni noro 
išgelbėt tautą, su prilaižytais plaukais, 
su skyrimu per vidurį... Japonijoj jie 
išėjo politinius mokslus — tie jaunesnie
ji. Na, o seniai karo buldogai, kiti vi
sai niekad nieko nesimokė: patys ir ka
rinių patvarkymų parašyt negali. Dau- 

zgybė jų rūko opiumą. Tai gentkartė 
mažų vinklių žmogiūkščių, nevykėlių, 
bergždžių sutvėrimų, einančių velniop su 
užsieninėmis lazdelėmis, senių be senos 
kultūros ir jaunų modernistų be moder
ninės visuomeniškos sąmonės, linksmai 
meškeriojančių drumstam jaunutės res
publikos vandeny...

Štai kad ir tas šumniamėsis generolas 
Čaog Cungčang’as. Svetimšalius konsu
lus jis priiminėja įsikandęs juodą cigarą 
dantyse ir pasisodinęs svetimšalę sugu
lovę ant kelių... Kitas papliuškanosis 
generolas Jang’as net kareivius išmokė 
užsieniškai keiktis, pats, vietoj pasportą 
parodyt nakčia sargui prie vartų, “mo
tiniškai” ir “kališkai” nusikeikdamas...

O, taip, žinoma, renesanso vadai tei
sūs. Senoji Chinija turi būt nušluota. 
Kai Lifu’s sugrįžo Chinijon, ji buvo su
nerimusi ir sudarkyta pilietinio karo. 
Sukniužimas ir mirtis Juan’o Šikai’jaus 
parengė dirvą grumtynėms tarp mažes
niųjų generolukų. Milžiniška respubli- 

, ka sukniužo pati nuo savo svorio ir nu
krito stačiai ant rankų neprigulmin- 
giems provincijų generolams, kurie ėdesį 
tarpe savęs ir vargino žmones, naikino 
karius. Bekariaudami, tie militariniai 
buldogai pralobo, įsigijo vilas, palocius

O mokesčiai vis ėjo didyn kareiviu

gaujoms palaikyt. Potviniai ir badas 
taipgi vargino šalį, tartum ir pats ‘dan
gus būtų užsirūstinęs. Ėjo karai Kupė, 
Hunan, Kiangsi, Fukien, Kuantung pro
vincijose. Žmonės patys nebeišmanė, ką 
besekt, ką bepalaikyt. Provincijų ka
riniai viešpačiai pasiskelbdavo sau ne
priklausomybę, kada tiktai jiems nepa- - 
tikdavo kokis Pekino valdžios potvarkis. 
Šiaurėj įvyko skylimas tarp Tuan’o, mi
nistrų pirmininko ir Kuočang’o, prezi
dento. Į

O vd dabar to kiauliaudegio Čang’o? 
putčas atvarė karą į patį Pekiną. Ka
reivių pilni buvo sostinės pakraščiai, ir 
tų sąmyšių nuoplovos pasiekė net Li
fu’o namus.

—O kurgi ta nuostabioji čenma?—pa
klausė Lifu’s.

Močdū’a atsakė, kad ji patarnauja 
motinai. Ji mano, kad dabar pagrįžo jos 
sūnus, ir ji nori išeit ir ieškot, kol jį 
atras.

—Gal mes geriau pagarsinkime laik
raščiuose? Jos sūnaus vardas Čen 

tf*San’as. Bet juk šimtai yra tokiųjvardų- 
pavardžių Chiniioj. Močou>^pasisakė 
iškabinėjusi plakatųs2_pa^ymėdama £en 
San’o metus, kaimą, pasimetimo laiką, 
motinos adresą.

Besikalbant, štai ir čenma. Rimtu 
veidu ji pareiškė išeinanti sūnaus su
rast. Kai susiras, tai pargrįš ir čia vėl 
tarnaus. 'Sūnus galėtų būt daržininku. 
Ji nešasi jam drabužių ryšulėlį, o ki
tus visus paliko čia pat.

Kai čenma nebegrįžo, jau kelios die
nos, tai Lifu’s nusitarė eit jos ieškot. 
Nuėjo į pietinę didmiesčio dalį. To mies
to didumėlis! O tų žmonių, žmonelių, 
kaip skruzdėlių! Ir vis tai paprasti var
go pelės, iš kurių ir jis pats paeina ir 
nuo kurių jam teko atitrūkti. Išvaikš
čiojo jis gatves ir skersgatvius, 'vaikų 
žaislavietes, prisiminė savo vaikystę. Bu
vo teatruose, parkuose, arbatinėse. Ma
tė motinas žindant kūdikius, nešiojantis 
vaikus, matė civiliais rūbais ir karių 
uniformomis. Klausinėjo, teiravosi.

Vienas restorano darbininkas sakė 
daug kartų matęs tą beprotę moterį, ką 
klausinėja visus apie jos sūnų. Sūnus 
pasimetęs dar mančų laikais, o ji vis te
beieško. Vcly ieškotų adatos vandenyne.

Lifu’s grįžo namo, be nieko. Čenmos 
prasmegimas sujušino Lifų. Po keleto 
savaičių Močou’a kažkaip užsiminė Li
fu’i, kodėl jis neparašytų apysakos apie 
šitą nuotikį.

Tai Lifu’s ir griebėsi plunksnos. Pir
ma jis rašydavo vis mokslinius straips
nius, klasine kalba. Dabar nutarė ra
šyt paprasta kasdienine kalba. Antgal- 
vį padėjo “Motina.”

Užbaigęs apysaką, pasiuntė ją vienam 
Pekino laikraščiui. Apysaka sukėlė sen
saciją. Revoliuciniai kritikai vadino ją 
geru “demokratinės literatūros” pavyz
džiu. ‘ Senesnieji — puikiu motiniškos 
meilės perstatymu. Profesorius padarė 
apžvalgą, primindamas, kad tai yra ša
lies šūkis prieš tuos pragaištingus karus. 
Ir visi kalbėjo, lyg kad tai nebūtų tikro
vė, bet tik prasimanymas. Manė, kad 
tai tik fikcija, vaidentuvės padaras.

Tiesa, Lifu’s iš savo vaizduotės sutvė
rė kaimiečio vaikino tipą, kaip jis geras 
buvo našlei motinai sūnus, kaip jį varu 
išvarė užėję kareiviai jiems lagaminą ne
šiot, kiek prisikentė pasišventėlė jo mo
tina. Pridėjo ir savo lyriškų patėmiji- 
mų, kad šimtai, tūkstančiai tokių karių, 
atplėštų nuo savo seimų, baladojasi po 
svetimus kraštus, milionai suniokoti 
karo.

Lifu’o vardas, kaipo rašytojo, tapo už
tvirtintas. Žurnalų redaktoriai prašė jo 
straipsnių. Lifu’s buvo gaVęs vietą Pe
kino universitete biologijos mokyt, bet 
dabar tapo įtrauktas į rašytojų ratelį, ir 
dėl jo raštų Močou’ai prisiėjo daug ne
miegotų naktų.

Jao’ų šeimoj buvo dabar linksmi lai
kai. Didžiuliam sode susirinkdavo gimi-. 
nių ir draugų grupės, vis daugiausia jau
nuolių, gražių, pažangių. Kalbėdavos 
apie politiką, apie dailę, literatūrą.

(Daugiau bus)

Lawrence, Mass.
Maple Parkas Jau Atdaras
Pavasaris jaux atėjo. Saulutė 

pradėjo šildyti. Pučia malonus 
vėjalis. Visą žiemą praleido
me mieste, negaudami tyro 
oro. O dabar jau galėsime pa
kvėpuoti tyru oru, nes jau Ma
ple Parkas atidarytas. Dabar 
galime ten gražiai laiką pra
leisti, pasilinksminti.

Parvažiavo draugų Rudžių 
sūnelis Leopoldas Rudis, ištar
navęs su virš 3 metus Dėdės 
Šamo kariuoipenėj. 
juo kalbėtis, 
energijos.

Rusai buvo surengę koncer
tą kovo 17 d. žmonių buvo 
pilna svetainė. Dainininkai bu
vo rusai operos žvaigždės. Pu
blikai taip patiko, kad jeigu 
jie būtų dainavę visą naktį, tai 
publika būtų sėdėjus .ir klau
siusi,.

Jau per keletą praeitų me
tų nebuvo tokios geros progos 
piknikauti, kaip šiemet bus. 
Liepos 4 d. bus Laisvės pikni
kas, Maynard, Mass. Ameri
can Woolen kompanija jau 
paskelbė, kad tos kompanijos 
darbininkų vakacijos bus nuo 
28 d. birželio iki 8 d. liepos. 
Kaip tik Laisvės pikniko laiku, 
daugelis turės; vakacijas, ga
lės ilgiau pasilinksminti pikni
ke, nes ant rytojaus nereikės 
eiti darban. Komisija darbuo
jasi, kad piknikas būtų gra
žiai

kalu išreikštumėte savo mintį 
per spaudą ir laiškais, kaip 
apie tai manote. Be to, kad 
pasiskubintumėt suspėti suor-. 
ganizuoti kuopą prieš LDS bū
siantį Seimą.

Rašykite!
Stanley T. Straukas,
Beverly Shores, Ind.

JŪROJE BLAŠKOMAS LAI
VAS SU 17 KAREIVIŲ

Teko su
Draugas pilnas

prirengtas.
S. Penkauskas.

La Porte, Ind
Naujos LDS Kuopos Reikale

Jonas Gasiūnas, LDS Cen
tro sekretorius, • mums rašo ir 
prašo, kad šioje apylinkėje su
organizuotume LDS kuopą. 
Dabartiniu laiku čia yra apsi
gyvenę 9 LDS nariai. Nors jie: 
gyvena ūkininkų kolonijoje, 
bet priklauso Chicagos kuopo
se. Be to, yra< tolftų, kurie dėl 
neapsižiūrėjimo yra išsibrau- 
kę, o juos reikėtų vėl įrašyti į 
LDS. ‘ ‘

Be to, yra nemažai lietuvių 
South Bend ir Michigan City, 
Ind., kurie turėtų būti IJDS na
riais.

Girdėjau, kad greitu laiku 
čia apsigyvens Jankauskai iš 
Cicero, III. Taipgi iš Brighton 
Parko Kiaunių šeimyna. Tada 
dar prisidėtų 5 nariai.

Mes vietos gyventojai, tu
rime išdirbti planus, kaip ir 
kur turime suorganizuoti LDS 
kuopas.

Drg. Bacevičienė siūlo, kad 
kuopos valdyba, arba centras, 
būtų South Bend, Jnd.

Aš prašyčiau artimiausios 
apskrities, kuri, mano supra
timu, bus Chicagos, kartu . ir 
apylinkės draugų, kad tuo rei-

Boston, Mass.

Washington. — Smarki 
audra atplėšė ir nežinia kur 
nubloškė pagalbinį laivą,' 
kurį traukė amerikinis šar
vuotlaivis iš Einiwetok į Gu
am salą.

Pagalbiniame laive, kuris 
pats negali niekur plaukti, 
buvo 17 karių. Kiti laivai

Talentinga Jauna Lietuvaitė, 
Pasižymėjusi Piešinių Parodoj

Studentų meno kūrinių pa
rodoje, kurią surengė Bostono 
Jordan Marsh Co. ir Scholas
tic Magazine, sąryšyje su Fine 
Arts Gallerieis, Carnegie Insti
tute, tarpe būrelio rinktiniau- 
sių talentų piešime figūravo ir 
viena jauna lietuvaitė. Tai 
Onutė E. Warn as, dukrele Jo
no ir Zosės Warnu, gyv., 6. 
Trimount PL, So. Bostone. Ji
nai buvo apdovanota garbės 
certifikatu ir Auksinio Rakto 
ženklu, kaipo vertingas talen
tas. Paroda Bostone pasibaigė 
kovo 16 d., ir čionai rodyti 
eksponatai tapo pergabenti į 
nacionalę studentų meno kūri
nių parodą, Fine Arts Galle
ries, Pittsburghan, kur taip 
pat bus rodomi publikai, kai
po rinktiniausių visos šalies 
jaunųjų studentų kūriniai.

Bostono rajone Onutė buvo 
viena iš 1274 išskirtų 161 ta
lentų ir viena iš 91 laimėjusių 
Auksinį Raktą. Savo gabumais 
piešime jinai pasižymėjo dar 
lankant pradinę mokyklą prieš 
trejus metus ir tuomet gavusi 
stipendiją lankyti Museum of 
Fine Arts mokyklą, kurią te- 
belanko dabar ir sykiu lanko' 
vidurinę mokyklą, kurią baigs 
šią vasarą. Apie jos gabumus 
gražiai atsiliepė vietinė ang
lu spauda, numatydama jai 
puikią ateitį. Onutei š. m. bir
želio 25 d. sukaks vos 17 me
tų amžiaus. Prie progos tenka 
pažymėti, kad Onutės sesutė 
Lillian, lankanti dar pradinę 
mokyklą, 9-tajn skyriuje, taip 
pat dažnai gauna aukštus pa
gyrimus už gabumą moksle. 
Tuomi džiaugiasi tėveliai ir 
draugai ir linki jaunoms ga
bioms lietuvaitėms gražiausio 
pasisekimo. R- ž.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

BANGOS NUGĄSDINO
ČILIEČIUS

Santiago, Čilė. — Žemės 
drebėjimo sukeltos, milži
niškos bangos nuo Aleutų 
salų atūžė į Čilės pakrantes, 
Pietinėje Amerikoje; nu
gąsdino žmones, bet nepa
darė jokių rimtų nuostolių.

Elizabeth, N. J., Atydai!
Amerikos Lietuviu Atstovas 

ANTANAS BIMBA 
Gryžo iš Lietuvos!

Ateikite į 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 Elizabeth© ir 
dalyvauti šiose istorinėse prakalbose. 
Ateikit Visi!
Ateikit Laiku!

iš apylinkes lietuvi

Įžahga Veltui.
RENGĖJAI.

Rengia Liet. Darbininkų Progresyvis Kliubas Elizabethe

Telef. HUmboldt 2-7964

Sekmadieniais nėra valandų.VALANDOS:

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

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus ; 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Į>

>

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4119

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

Telefonas E Ver green 7-1661

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Grąen Star Ęar and .Grill,” nes žino, kad visados Jaus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIĄIS.
Geriausias Alus Brooklyn^

O’ PARE KIEKVIENA ŠEŠTADIENI

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

GREEN SI AR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

459 GRAND ST, , BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
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Piliečių Spaudimas Ver 
čia Keist Atom-Planus 

Washingtone

Anglija Vis Dar Ginkluoja 
Japonus prieš Indonezus

Penktas Puslapis

< >

f.

A. L. D. L. D. REIKALAI

Washington. — Republi- 
konas senatorius Vanden- 
bergas pirmiau reikalavo 
pervest visą atominę jėgą 
į karininkų kontrolę. Da
bar Vandenbergas atšaukė 
tą savo reikalavimą. Prie 
to jį privertė protestai tūks
tančių piliečių ir šimtų ato
minių mokslininkų. Taigi 
V a n d e nbergas antradienį 
pasiūlė jau civilių žmonių 
kontrolę atominiams išradi
mams.

Dabartinis Vandenbergo 
planas siūlo, kad civilių ko
mitetas kontroliuotų atomi
nius dalykus, tik apart gry
nai karinių tyrinėjimų ir iš
radimų; o armijos - karo- 
laivyno komitetas, nesutik
damas su civiliais, galėtų 
duot apeliaciją prezidentui. 
Vandenbergo pasiūlymą už- 
gyrė senatorių komisija 10 
balsų prieš 1.

London, —r Anglų karo 
ministerijos sekretorius ka
pitonas Frederick Bellenger 
pripažino, kad Anglija tebe
laiko ginkluotus japonus 
Javos saloje; girdi, jie rei
kalingi, kad saugotų ginklų 
sandėlius nuo indonezų. Ko
munistas seimo narys Wm. 
Gallacher tvirtino, kad an
glai Javoje laiko 54,000 gin
kluotų japonų prieš Indone
zijos žmones.

Finansinė Atskaita už Sausį, Vasarį 
ir Kovą, 1946 m.

Sausio Mėnesio Įplaukos:
Kas prisiuntė, Miestas Suma

Burba, Chicago ............. 1.60
Stupuras, Portland .... 28.20 

Daubaras, Athol ..........
Samulėnas, Fitchburg

Sutrauka:
Balansas buvo .................... $1,222.36
Vasario įplaukos .................. 1,045.30

Kp.
487

4
p.

I.
78

Pav. J. Johnson, Boyd ............
62 P. A. Jatulis, Stoughton ..
79 J. Urman, Roseland..........
40 A. Sherbin, Pittsburgh ...
15-A V. J. Jackson, Gibbstown 8.00
50
19
20

117

. 2.00
3.00
3.50

. 1.50

. 4J.0
5.00

J. Stančikas, Rochester .... 10.45
K. Matukaitis, Chicago .... 16.90 
St. Jasilionis, Binghamton 30.50 
Ig.

Kartu .................
Vasario mėn. išeigos

Balansas

$2,267.66
... 303.31

New York. — Nacionalė 
Marinmkij Uniją savo iž
de ttffl ^;34(),000.
O-------------------------- *----------------------- 1

PASKOLA LDS NARIAMS 
šiuo metu LDS Centras 

turi pakankamai pinigų 
morgičių paskoloms. Jeigu 
kurie nariai norite paskolos 
ant savo nuosavybių, galite 
kreiptis į LDS Centrą. Gali
ma gauti paskolą ne dau
giau 60 nuoš. nuosavybės 
vertės, mokant už paskolą 
41/2 nuoš. uždarbio. 9

E

TAIKOS HEROJAI
“Taip, Dovidas buvo vienas 

iš ramiausių vyrų,” pridūrė ki
tas veteranas. “Ačiū Dovidui, 
mūsų vienetas buvo vienas iš 
draugingiausių.”

“Jeigu tik jis nebūtų mi
ręs. . . Sugrįžę namo mes ran
dame, kad yra labai dajig vi
sokių pravardžiavimų. Mes vi
si tuoj tą patėmijome.”

“Mums atrodo, kaip propa-

ne taip sujaudino
Mes jo negalime

buvo toks geras

gerai
” aš

žinau,- kad 
atsakiau.

Praeitą savaitę kalbėjau su 
ką tik grįžusiais veteranais iš 
Pacifiko. Aš klausiau apie 
tuos jų draugus, kurie žuvo 
kovoje. Tarpe tų buvo vienas 
mano draugas.

“Pasakykite man,” aš klau
siau, “ar Dovidas heroiškai 
mirė?”

“Taip,” jie atsakė, ir man 
pradėjo pasakoti apie Dovi- 
dą.

Jie užbaigė, ir aš mačiau, 
kad dar norėjo ką nors pri
dėti bet nerado žodžių.

“Bet mus 
jo mirtis. . . 
užmiršti.”

“Dovidas 
žmogus.”

“Taip, aš
jis buvo geras,

“Visas mūsų vienetas jį my
lėjo. Jis visada buvo malonus, 
puikus draugas.”

“Taip,” pridūrė jauniausias 
veteranas. “Visi jį mylėjo. Jis 
padėjo visiems geriau suprasti 
viens kitą. Viskas jį interesa
vo. Jeigu kas gavo paveikslą 
savo kūdikio, kurį niekad ne
matė, tai pirmiausia Dovidui 
parodė. Jeigu iš namų atėjo 
blogų naujienų, Dovidas nu
ramino susirūpinusį.”

“Jis tikrai buvo visų ‘pal/ 
Jis nepaisė, ar kareivis
baltas ar juodas, biednas ar 
turtingas, katalikas ar žyds, 
populiarus ar nepopuliarus, ar 
italas, lenkas ar lietuvis. Ypač 
prieš kokį veiksmą kareiviai 
buvo baisiai įnervinti. Dovidas 
visus ramino. Kada kareiviai 
ginčijosi, Dovidas juoku už
baigė aštrius žodžius.”

ir grįžę namo 
kitą randame?” 
turime saugoti namų 
Kažin, ar duos meda- 
saugojimą namų fron-

turime būti taikos pil- 
namie.”

buvo

Aš paklausiau: “Jūs mano
te, kad žmonės kurstomi vie
ni prieš kitus?”

“Mums atrodo,” sako vie
nas kareivis, “kad nekuriu 
žmonės platina neapykantos 
ligą, šmeižia vieną tikybą ar
ba kitą, smerkia kokią tautą, 
arba spalvą. Kodėl Dovidas ir 
kiti į jį panašūs jaunikaičiai 
turėjo mirti, kad įsteigus ge
resnį pasaulį, 
mes ką

“Mes 
frontą, 
liūs už 
to?”

“Mes 
d y to j ai

“Demobilizuoti turi greitai 
mobilizuotis. Nemanome su 
ginklais ar lėktuvais, bet su 
sveiku protu kovoti priešą mū
sų apylinkėse. Mes prižadame 
bandyti išnaikinti visą neapy
kantos propagandą ir kitus ra
ginti taip pat daryti.”

“Yra mūsų šventa pareiga,” 
jauniausias tarė.

“Taip, darykime tą, atmin
čiai Dovido,” seniausias paša- 
kė.

“Bravo,” aš pridėjau. “Pa
laiminti taikos pildytojai!”

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 tabletėlių į dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

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

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

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

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

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

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

WONDER LIVE FOUNDATION 
6164B— Metro Sta., Dept, C, Los Angeles 55, Calif.
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS
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OPERATORĖS, FINIŠERKOS, FELERĖS 
PRIE KOUTŲ IR SIŪTŲ

GERA ALGA — 35 VALANDŲ SAVAITft 
KREIPKITĖS ANT 5-TU LUBŲ 

KLAUSKITE MR. WILLIAMS
ENGLISH TAILORS LTD.

35 ST. CASIMIR PLACE,
YONKERS 5-1434

YONKERS, N. Y.

(79)
$1,964.35

Kovo Mėn. įplaukos:
K. Pakšicnė, Kenosha, Wis. 3.00 
C. Andriunas, Elizabeth 
K. Bagdonas, S. Bend .....
Dr. A. L. Graičūnas, Wau.
P. Cibulskas, Maspeth .... 
P. Šlekaitis, Scranton .....
V. Kvietkas, Cambridge 
B, Muleranka, Hartford ....

10.60
12.50
16.70
17.20
20.30
15.80
21.30

OPERATORESMERGINOS-MOTERYS
DALIAI LAIKO 4:30 — 9:30 P.
AR PILNAM LAIKUI 8-4:30 P.

EKSTRA GERA ALGA
5 DIENOS. 40 VALANDŲ, NUOLAT

Royal Lace Paper Works
99 GOLD STREET, BROOKLYN

(6th Ave. F. Traukiniu iki York St. Stoties)

M.
M.

PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ
TAIPGI

MERGINOS. 1.50
. 2.00

10.30
19.10
21.20
20.57

Lesajus, Seymour ......
Barkus, Brooklyn ........
J. Matukaitis, Chicago 
Guzevičieriė, Chicago
Astrauskienė, Detroit

K.
N.

116
104

52
Arch. V. Rudaitis, Brooklyn
Pav. Tony Brodsky, Elm Grove 1.60

1 Geo. Varisonas, Brooklyn 20.80 
Pav. V. Raguskienė, Nexon ..... x 2.50

V. Masionis, Hartford ..... 1.50
M. Baltrušaitis, Seattle .... 1.60 

A. Jamison, Livingston 8.00 
Ella, Butte, Montana 
Cibulskas, Maspeth .... 
Gradeckas, Lawrence .. 
2, P. Janiūnas, B’klyn
Daubaras, Athol, Mass. 3.00 
Bender, Brooklyn, N. Y. 16.50 
Genys, Scranton ............ 12.60
A. Baltrušaitienė, P’bgh 2.00 
Bush, Los Angeles ....... 21.60
E. Maizys, R. Hill ....... 1.60
Pakšicnė, Kenosha .....  30.30

G.

р.
с.

11.50
15.80
28.00
40.00

27
161

67
111
138

37
Apskr.
176 J.

24
38

131
145
185
94 XX. X XXX-..^..^ .....  .........

Pav. J. M. Pocis, St. Petersburg 2.001
39 P. Šlekaitis, Scranton ....

Pav. J. Žigas, Kampoal
133 C. Bakshas, Camden
Arch. V. Rudaitis, Brooklyn

C.
C.

M.
D.
K.

Viso įplaukė

17.60 
2.00 
9.40

17.50

$459-92

94
54
35

140 
138 

39
8 

‘ 68
Pav. J. A. Dambrauskas,

Springfield ............................ 4.50
P. J. Grybas, Aberdeen .... 7.70 
J. Blažonis, Lowell ...........
C. Andriunas, Elizabeth .. 
P. Babarskas, Brooklyn .. 
M. Bacevičius, LaPorte ....

29 K. Liaudanskas, Rockford 
16 
87 
86 
10 

185 
43 
35 
11

6 
66 
28

'190
Arch. V. Rudaitis, Brooklyn

49 Geo. Bendik, E. St. Louis 20.70
22 J. Stripeika, Cleveland .... 66.50 

Pav. V. Kelmelis, Torrington .. 1.50 
187

78 
155 
104
52 

212
37 

131

41
44
54
55
36

A.

S.

Matulis, Jersey City....
Kairis, Pittsburgh .....

Rubis, Chicago ...........
Reikauskas, Phila.......

V. Paukštys, R. Hill ....
B. Radzevich, W. Barre 

K. Bagdonas, S. Bend ....
S. Janulis, Worcester .....
G. Šimaitis, Montello .....
P. Rinkevich, G. Rapids .... 24.60 
S. Maison, Waterbury .... 
P. Nemura, Cleveland ....

7.80
10.40
12.40
14.00
16.00
21.50
30.10;. v . . - . ... .rv37 70 jam°s žuvies visą laimikį. Uz
93.90
18.80
4.50
5.00

10.60
18.00

Žuvininkai tos rūšies žuve
lių (seals) nenori, tačiau jos 
įsipainioja Į jų tinklus, juos 
suplėšo ir išleidžia pageidau-

tai juos, kaip pagauna, nubau
džia mirtimi, kad mažiau lik
tų.

(85)

33.30
54.20
24.25

Karių Šeimų Aprūpini 
mas Lietuvoje

23.00
6.01

80.90
11.50

19
aukų ...............
Laisvei aukų
Liet, pagalbai aukų 15.00
Vilniai aukų 5.00

5.00
5.00

Sausio Mėn. Išeigos:
Sekr. ir knyg. alga už sausį $66.50 
Už pašto ženklelius ......
Pirkta raštinei reikmenų 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta
Aukų Liaudies Balsui .... 
Aukos Moterų komitetui
Už atspausdinimą “šv.” N 4 271.66 
Už anglų kalboj knygas ...........  5.96
Už knygų persiuntimus ............ 56.00
Atmokėta prenumeratos dienr. 61.50 

patarnavimą notarui 
pašto

63
188
76
32
71
31

133

Už
Už

Viso

atvirutes

išėjo

Balansas ..........
Sausio įplaukos

Kartu ..
Išeigų buvo

Balansas ..

5.00
5.00

$618.03

Sutrauka:
$1,380.47
... 459.92

$1,840.39
... 618.03

$1,222.36

Vasario Mėn. Įplaukos:
V. Tamulionis, Fitchburg $1.00
F. Šaučiulis, W. Frankfort 7.90,
J. Eegeris, Nashua 14.00
St. Jasilionis, Binghamton. 17.10
B. Muleranka, Hartford .. 31.10

Didžiūnas, New Haven 15.50 
Janulis, Worcester   3.00 
Burba, Stamford ........... 7.70

148
42
20
68
32
11

166
LDS Cent. J. Gasiūnas, B’klyn 50.00
218
223

79
63
60

J.
s.
D.

A. Stakėnas, Freesoil ...... 20.80
Wm. Maurphy, Oregon C. 24.00 
J. Urman, Chicago .......... 24.30
A. Jocis, Bridgeport ........ 24.30
A. Lakickas, Coaldale ....

Pav. V. Makee, Ten Eyck ..
54 C. Andriunas, Elizabeth

136 P. Ramoška, Harrison ..
55

212
4

17
11
27

103
82
25

Pav. J. A. Jarome, Bare Plains 2.00 
44 
51

153
19

6
13

P. Babarskas, Brooklyn .... 
P. Janiūnas, Bayonne .....
J. Stupur, Portland .........
P. Eidukevičius, Shenand. 
S. Janulis, Worcester .....
Eva Valley, New Britain 
M. Kazlauskienė, Hudson 
F. Lucas, Peoria ..............
J. Deltuva, Baltimore .......

3.00
1.50
6.10

19.80
23.00
38.40

1.50
17.20
22.60
15.70
17.60
15.60
45.30

ABELNAM FABRIKO DARBUI
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

GATVEKARIS SUSTOJA 1 BLOKAS NUO 
DIRBTUVĖS.

KREIPKITĖS

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

__________________________________ (SO

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORĖS

VIENA ADATA IR MERROW
- MAŠINOS

TAIPGI RANKOM SIUVĖJOS
ARMHOLE FELLERS IR 

KAMPUKŲ PRISEGIOTOJOS 
PUIKIAUSIA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
KREIPKITfcS 

PHOENIX CLOTHES 
RACE IR COURT STREETS 

ALLENTOWN, PA. 
Phone ALLENTOWN 3-7532 

(81)

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS

PIRMAM ŠIFTUI 
7:20 A. M. IKI 5 P.M. 
AR ANTRAM ŠIFTUI 
4:15 P. M. ięi 10 P. M. 

.’’•fengvas, švarus, linksmas darbas 
prie Ideališkų darbo sąlygų. 
Patyrimas Nereikalingas.

Mes jus išmokysime ir jūs būsite 
apmokamos laike mokinimosi.

KREIPKITĖS Į 
EMPLOYMENT OFFICE OF 

THE
F. W. SICKLES CO. 

165 FRONT ST.
CHICOPEE, MASS.

(84)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
ir demobilizuotųjų gavo že
mės, gyvo ir negyvo inven
toriaus ir pirmaisiais me
tais yra atleidžiami nuo 
valstybinės žemės ūkio pro
duktų pristatymo, mokes-

Burba, Chicago ......... 12.90
Murnikas, Fitchburg .... 8.50 
Janulienė, Worcester .. 14.85 
Guzevičienė, Chicago 17.80
Danta, Detroit ............. 29.40
Janiūnas, Bayonne ...... 4.60
Gradeckas, Lawrence .. 9.50 
Leesis, Saginaw ....... 10.15

Penkauskas, Lawrence 11.00 
Matukaitis, Chicago .... 28.90 
Sabaliauskas, Valhala .. ___
Jocis, Bridgeport   21.50 
Varaneckienė, Detroit 14.65 
Kaunas, St. Clair   4.70

Didžiūnas, N. Haven .... 10.20 ŠeiRlOS aprūpintos gyVU m- 
Mažukna, Bridgewater 12.50 ventOrium, 287 — negyvu 
Bakchas, Camden ........  1.60 inventorium. Karių senuos
Lakickas, Coaidaie .... 11.50 pirmoje eilėje buvo aprū- 

O. Shember, Minersville 12.00 , J
A. Račkauskienė, Haverh. 25.00 jpintOS^ Sėklomis, MTS 11

, 1087 karių šeimų 
i buvo aprūpintos individua
liniais daržais.

Žuvusių karių šeimų vai
kai nepaliekami likimui, bet 
jiems yra įsteigti vaikų na
mai, lopšeliai, įvairių spe
cialybių amatų ipokyklos, 
kuriose jie be jokio atlygi
nimo yra mokomi, auklėja
mi, aprengiami ir maitina
mi.

Karių šeimos atleistos 
nuo karo mokesčio, nuo pa
jamų mokesčio, žemės ūkio 
mokesčio, valstybinio žemės 

■^o ūkio produktų pristatymo, 
17.20 valstybinio rinkimo pašto 

mokesčio ir tt.
Su mūsų Tėvynės pramo

nės ir žemės ūkio atstaty- 
$66.50 mu, taip pat atsiras galimy- 

61-41 bių daugiau padėti karių 
26.00 
13.50 
25.00 
36.00 

1.00 
. 4.00 

37.50

G.

K.
J.
P.
C.
St.
S.

j.

c.

ZiO.c/U I • • it. 2.oo cių ir tt.
4070 karių šeimų gavo 

32227 ha žemės, 828 karių
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI

14
85

Pav. P. Gedar, Denver ......... 3.00 MANP.
C. Bender, Brooklyn ....... 3.15
B. Radzevich, W. Barre .... 6.00

Adams, Tacoma ........... 13.60
Ramoška, .Harrison .... 13.80
Rušinskienč, B’klyn 

Kraus, Hart..................
Andriunas, Elizabeth

24
43

132
136 P.

K.

C.
Ch. Stephens, Cliffside .... 

Eidukevičius, Shenand. 
Paserskis, Baltimore 

Dennis, Clifton .....
Šlekaitis, Scranton ....
Cibulskas, Maspėth ....

p. 
p. 
s.
p. 
p.

37.85
9.10

10.80
21.90
29.10
16.40
29.50

. 7.30
10.30
1.55

18.30 .

207
54
77
17
25
84
39

138
Pav. L. Bagdonas, Pittsfield
145 M. Bush, Inglewood .......
Pav. J. A. Kazlauskas, Frackv. 3.00
— W. Wisneski, Gardner ............50

Pav. A. Sherbin, Pittsburgh .... 4.00
20 S. Jasilionis, Binghamton
73 J. Stanevich, Summerlee
25 S. Mack, Baltimore .........

5 V. J. Kasparas, Newark .....
68 B. Muleranka, Hartford
74 J. Chuplis, New Kensing.

Pav. J. Siurbis, Yonkers ........

Viso įplaukė

12.40
17.00
10.70
24.70

3.15

$1,280.50

Kovo Men. Išeigos: 
Šėkr. ir knyg. alga už mėn. 
Už anglų knygas jaunuoliams 
Paštui už 2-rą klasę "Š.” .....
Už pašto ženklelius ..............
Laisvei prenum..........................
Vilniai už garsinimą ALDLD 
Už išsiuntimą “Šv.” No. 1 
Auka ALDC 
Aukos Liaudies Balsui ..........
Randa už sausis—kovas, 1946

šeimoms.

New Haven, Conn

OPERATORIAI, FINIŠERIAI, FELERIAI 
TRIE KOUTŲ IR SIŪTŲ

GERA ALGA — 35 VALANDŲ SAVAITE 
KREIPKITĖS ANT 5-TŲ LUBŲ 
KLAUSKITE MR. WILLIAMS 

ENGLISH TAILORS LTD.
35 ST. CASIMIR PLACE

YONKERS 5-1434
YONKERS, N. Y.

*<• J
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PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT, CONN.

ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 
d. balandžio, 8 v. v., 407 L^fay-5 d. balandžio, 8 v. v., 407 Lafay

ette St. Prašau visų narių dalyvauti 
susirinkime, ir kurie dar neužsimo
kėjo šiemet, prašau užsimokėti. — 
A. Jocis, fin. rašt. (79-80)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos su

sirinkimas įvyks balandžio 7 d., Stra-. 
vinsko salėje, 40 Ferry St., 2 vai. 
dieną. Šėrininkai ir lotų savininkai 
malonėkite pribūt, nes bus renkama 
nauja valdyba ir nutarta daug rei
kalingų dalykų. — Ona Sinkevičie
nė, sekr. (79-80)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 7 d., 12 vai. dieną, 62 La
fayette St. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti, nes turime daug dalykų 
aptarti. 1) Geg. 26 d. ruošiame pik
niką bendrai su rusais ir lenkais, bus 
reikalinga išrinkti darbininkus. 2) 
Turėsime padaryt tarimus dėlei ren
gimo prakalbų drg. A. Bimbai, ku
ris neseniai sugrįžo iš Lietuvos. — 
J. Bimba, sekr. (79-80)

(79)

STALIORIAI
Patyrę pataisymam senoviškų rakandų

UPHOLSTERERS
Viduje dirbtuvės.

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
JOSEPH ZEIGNER

472 SPRINGFIELD AY'E., 
SUMMIT, N. J.

SUMMIT 6-0039
(81)

K

DAILYDĖS 
STALIORIAI

BLEKOR1AI AR METALO SKARDŲ 
DARBININKAI 
'Puri būt patyrę

NUOLATINES DARBAS. GERA ALGA.
KULLMAN DINING CAR CO.

200 MIDDLESEX ST., 
HARRISON, N. J.

TELEFONAS: HARRISON 6-4581
(80)

VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE

PAGEIDAUJAMI GERAI 
APMOKAMI DARBAI 
TUOJAU DUODAMI 

VYRAMS IR MOTERIMS 
KAMBARYS. VALGIS IR 

APSKALBIMAS PASIRENKANT 
METINĖS APMOKAMOS VAKACUOS 

GAUSOS LIGOJE PRIEDAI 
PAGAL VALSTIJOS ATSITARN AVIMĄ 

IR CIVIL SERVICE 
SLAUGĖS IR PADĖJĖJOS 

PAGELBININKAI PIENINĖJE 
PAGELBININKAI VIRĖJAI 
VIRTUVĖJE IR VALGYMO 

KAMBARYJE PAGELBININKAI 
MOTERYS PATARNAUTOJOS 

Kreipkitės Asmeniškai ar Raiykita. 
MORRISTOWN 4-1800 

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

(81)

Staiga susirgo drg. Bronė 
Vikšrienė-Vaitkevičienė. Sku
biai nuvežta į New Havęn li
goninę. Gydytojai nustatė, kad 
reiks daryti sunkią operaciją.

Šiuos žodžius rašant dar ne
teko sužinoti, ar jau padaryta 
operacija, nes iš šalies nieko 
neįleidžia.

Draugė B. Vikšrienė-Vaitke
vičienė — darbšti organizaci
jose darbuotoja ir duosniai 
remia darbininkų judėjimą. 
Ypačiai dabartiniu laiku nuo
širdžiai stambiomis aukomis 
ir darbu prisidėjo prie rėmi
mo nuo karo nukentėjusių Lie
tuvos žmonių. Ji yra LLD ir 
LDS narė ir Laisvės skaityto
ja per daugelį motų. Pasida
vus ligoninėn po vardu 
Blanch Vikris.

Linkiu draugei 
perkęsti skausmus, 
laimingai ir sugrįžti 
šeimą ir draugus..

M. Antanuk.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks balandžio 7 d., 
Lietuvių salėje, 315 Clinton St. • Pra
džia 2 vai. dieną. Draugės, šis susi
rinkimas bus gana svarbus, tad visos 
būtinai turime dalyvauti jame, nes 
turime daug svarbių reikalų atlikti. 
Prie progos nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti, prirašyti į Moterų 
Skyrių. — M. K. 79-80)

$320.91Viso išėjo31.80
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Sutrauka:
Balansas buvo ...................... $1,964.35
Kovo įplaukos ........................ 1,280.50

K.
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52
2
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150

97. R.
118
72
40
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A.

J. Blažionis, 'Lowell ..........
J. Rūbas, Middlefield ........
B. J. Sutkus, S. Francisco
K. Matukaitis, Chicago ..
Geo. Shimaitis, Montello 

Stankus, Easton ...
Pečiukaitis ...................

Briedis, Ambridge ......
Varaneckienė, Detroit 24.35 
B. Karosienė, Oakland 31.60

M. Bush, Los Angelas .... 31.10
J. Danta, Detroit ............ 54.90
J. Shukis, S. Boston ..... 101.10

Burba, Chicago .......... 14.00
šešelgis, Chicago .......  14.10
Jarvis,. Plymouth ........  15.80
Kraujalis, White Plains 4.60 
Lideikis, Great Neck 19.80 
Paulauskas, Pittsburgh 27.80 
Wareson, Brooklyn ..... 58.45

A.
F.
M.
G.

Viso įplaukė $1,045.30

Vasario Mėn. Išeigos:
Knygio ir sekr. alga už vas. $66.50 

Paštui už 
Už anglų 
Atmokėta 
Atmokėta 
Už knygU 
Už pašto 
Atmokėta aukų Liet. žm.

“Šviesą” .............  25.00
kalba knyg. jaun. 57.73 
“L.” bila .............. 3.10

“L.” prenum....... ..... 14.00
ir "šv.” pasiuntimą 76.00 
atvirutes ......................... 98

60.00

Viso išmokėta $303.31

Remnatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 066, Newark 1, N. J.

Kartu .
Išeigų buvo

$3,244.85
... 320.91

Balansas ..................   $2,923.94
D. M. š oloms kas, 

ALDLD CK Sekretorius.
Eva Mizerienė,

ALDLD CK Iždininkė.

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
ves numerį, kuris išeis balandžio 13 
d. Įžangos nebus. Kviečiame visus 
dalyvauti. — G. Shimaitis. (78-80)

STOUGHTON, MASS.
Atydai visiems nariams, kurie gy

venate kitose valstijose ar miestuo
se, yra šaukiamas susirinkimas (spe- 
cialis), Suvienytų Lietuvių Draugi
jų, Tautiško Namo klausime, dėlto, 
kad norime suvienyti su Stoughtono 
Liet. Piliečių Kliubu. Tad Namo na
rių specialis susirinkimas balandžio 
7 d., 2 vai. dieną. Liet. Taut. Namo 
salėje, 24 Morton St. Kurie negalė
site pribūti, malonėkite prisiųsti sa
vo antrašus. — Juoas Valentukevi- 
Čius, rašt. (79-80)

Maynard, Mass

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KRIAUČIŲ 

DIRBTUVE
Gerai įtaisyta dideliam bizniui: 4 

siuvamos mašinos, 3 prosijamos ir 
visi kiti įrengimai kriaųčiškai 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 
ir šviesa per 
duktinga, yra 
miško apie 7 
dviejų miestų 
lias, School bUsai eina pro namą.’ 
Kas nori geros, farmos, prašome 
rašyti laiškus, gausite pilnas infor
macijas. Priežąstis; pardavimo — ne- 
sveikavimas. L. J.,Kasper,. R.F.D. 1, 

ręk '

7 kambariais, elektra 
visą namą. Žemė pro- 
keletas vaismedžių ir 
akerių. Randasi notoli 
ir villages. Geras ke-

ištvermės 
pasveikti 
pas savo

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks balandžio 8 d. Liet, salėje, 
29 Endicott St., 7:30 v. v. Prašome 
nares dalyvauti ir atsiveskite naujų 
narių. Turime vasarinius reikalus 
apsvarstyti, taipgi užbaigti žiemi
nius. — A. W. (79-80)

xaf; imki

w. STILL THE k

GREATEST MOTHER
IN THE WORLD

She banishes loneliness įn 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.

<oua Red Cross must carry on GIVE!
■ r • ' ..

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Literatūros Draugijos mi- 

tingas įvyks balandžio 8 d., 155 Hun
gerford St. Bus svarbių aptarimų, 
tad visi nariai privalo dalyvauti. Ku
rie nariai dar nepasimokėjite savo 
duokles už šiuos metus, dabar užsi
mokėkite. Dabar eina šios Draugys
tės vajus, tad visi pasirūpinkime pri
rašyti naujų narių prie šios apšvie- 
tos draugystės. Mitingas prasidės 8 
V. v./ —W. B. Prot. Rašt. (79-80)

Pastaba Drg. S. Penkauskui
Drg. S. P.enkauskas prane

šė, kad Laisvės naudai pikni
kas įvyks 4 d. liepos, didžia
jame parke, Maynarde. Jis 
pažymėjo, kad laike karo val
džia buvo užėmus tą parką.

Valdžia niekad nebuvo už
ėmus parko. Tik valdžia bu
vo užėmus trans portaci ją: bu- 
sus, karus ir gazą. Dėl to žmo
nės negalėjo nuvažiuoti į tą 
parką. O ką valdžia buvo už
ėmus laike karo, tai ir dabar 
dar turi.

O jeigu ir dabar laikai ne
pagerės iki liepos 4 d., tai ne 
kokis bus piknikas. Rengimo 
komisija turėtų apsižiūrėti: 
vieta yra brangis, kad organi
zacijoms nepasidarytų nuosto
lių.

J. Gaidis

SKELBK1TES “LAISVĖJE(80)
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Neh¥)ilO"z^/ž^/a7lrii(>v
Lietuvos Paramai Dir 

bame ir Toliau
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto Brooklyno skyriaus 
susirinkimas, įvykęs kovo 28- 
tą, buvo labai įdomus ir entu
ziastiškas. Iš valdybos ir dele
gatų raportų pasirodė, kad vi
sas darbas eina sėkmingai, 
LPTK kas dieną pasiekia nau
jas mases, kurios prisideda su 
parama Lietuvai. Drapanų ir 
čeverykų rinkime dirbame to
liau, piniginių dovanų taipgi 
gauname daug. Kuopos ir or
ganizacijos kooperuoja, todėl 
mūsų pasiskirta kvota bus su 
kaupu išpildyta.

•. Delegatė O. K. savo rapor
te pažymėjo, kad A. Bimbos 
vykimas į Lietuvą žmones la
bai suįdomino, daug daugiau 
žmonių pradėjo skaityti dien
rašti Laisvę. Ji sako — kaip 
tik Laisvę atveža ant standm 
tai turi skubintis nusipirkti. O 
jeigu truputį pavėluosi, tai ir 
negausi jos. Tas parodo, kad 
dabar lietuviai daug daigiau 
įdomauja sužinoti tikrą verty
bę apie Tarybų Lietuvą.

Užrašų sekretorius, A. M.^

Pakvieskite Veteranus 
J Koncertą-Balių

Balandžio 14-ta jau visai ne
toli — desėtkas dienų prabė
ga, lyg nebuvęs. Tą dieną 
įvyksiantis veteranams pagerb
ti koncertas - balius, Grand 
Paradise Balrloom, artinasi. 
Rengėjai — Aido Choras su 
kitomis organizacijomis — no
rėtų pakviesti visus ir kiek
vieną lietuvį veteraną - vete
ranę, bet jaučia, kad lietuvių 
veteranų yra kur kas daugiau 
Brooklyne, negu turi sukvie
tęs. Priežastis: organizacijų 
darbuotojai permažai pridavė 
antrašų. Be antrašo nieko ne
pakviesi, nors ir žinotum var
dais ir pavardėmis tuos vete
ranus.

Rengėjai prašo visų šio pra
nešimo skaitytojų dviejų da
lykų :

Tuojau, šiandien, praneškite 
jums.- žinomu veteranų pavar
des ir antrašus.

skite jums sutiktus ve- 
asmeniškai. Kvieskite 

rstis, neklausę pažiūrų nei 
kur priklauo ar nepriklauso. 
Užtenka, kad jis ar jinai yra 
veteranas. Mes norime pasi
matyti su jais visais šio mėne
sio 14-ta. Grand Paradise sa
lėse 318 Grand St., Brooklv- 
ne. N. K.

Trečiadienį New Yorkan 
pribuvo 5 laivai su 9,321 ka
riškiu.

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. (. _ . _,

I

INC

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15. 
Visiems įstojimas veltui.

. Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

Įsirašyk dabar ir s&vo Seimą įrašyk. IŠplldyk žemlaus telpančią
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

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

AS noriu gauti,. Informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Maao vardtui

An tratai__

I

, Šaukia Atsakomybėn

rasti neprisilaikant tam 
taisyklių, ypatingai kas 
leidimą vaikų teatruos- 
jų saugumą. Teatrų sa- 

pa- 
yra

kad 
vai-

Miesto inspektoriams pasi
sukinus po miesto teatrus, 86 
iš jų 
tikrų 
liečia 
na ir 
vininkus pašaukė teisman 
siaiškinti. Iš pašauktų 55 
New Yorke ir Bronxe, 
Brooklyne ir Queens.

Kaltinimuose sakoma, 
tūluose teatruose nėra 
kams tinkamos priežiūros, ki
tur vaikams sekcijos nepažy
mėtos, dar kiti pardavę tikie- 
trns vaikams, einantiems be su
augusių mokyklos valandomis. 
Vienam teatrui atimta leidi
mas įleisti vaikus. Radę teatro 
gaisrines duris, esančias neto
li vaikų sekcijos, užrištas vir
ve.

Vėl Atvyko Būrys 
Karo Nuotakų

Balandžio 2-rą pribuvusiais 
. į New Yorko portą laivais 

Brazil ir Zebulon P. Vance at- 
■; vyko iš Europos keli šimtai ka- 
\ ro nuotakų. Tarpo 464 nuo- 
•ztnkų ir vaikų ant laivo Vance 

buvo jau 15,000-nis numeris. 
Jis atiteko Mrs. Marie Skelton, 
francūzei iš Marseille, būsi
majai brooklynietei. Ji nuva
žiavo pas savo uošvius, gyve
nančius 215 Clarkson Ave. Jos 
vyro dar tebelaukia sugrįžtant 
iš Francijos.

šiame siuntinyje nuotakų 
buvo ir dvi rusaitės, 19 ir 17 
metų, buvusios iš savo šalies 
išvežtos vergauti naciams. Su 
savo būsimais vyrais arįierikie- 
čiais jos susitiko Belgijoj. Vy
resnė, Eda Kuzmina, apsigy- 
yens Philadelphijoj, o jaunes
nė, Stephaie Monstensky, 
Northampton, Pa.

Ant laivo Brazil rasti du 
slapukai vaikinai ispanai, Juan 
Jose Vega, 16 m., ir Floren
cio Zalua-Zabala, 23 m. Juos 
sulaikė immigracijos stotyje.

Praeita šeštadienį atvykusią 
slapukę Olgą Seymour, 18 me
tu, anglikę, immigracijos vir
šininkai nusprendė grąžinti 
atgal, nors jos sužadėtinis, 
saržentas Ray Bailey iš Mid
dleport, Conn., norėjęs atsiim
ti ja iš immigracijos stoties.

Pirmesniuose nuotakų trans
portuose (didžiumoje iš jų) 
būdavo veik tik vienos angli- 
kės. šiame taip pat daugelis 
buvo anglikės, kadangi mūsų 
kariai daugiausia turėjo pro
gų su jomis susipažinti, jas 
vesti. Tačiau šiame transporte 
buvo nuotakų jau astuonių 
valstybių.

Atsidaro Golfo Aikštės
Didžiojo New Yorko mies- 

tavos golfo aikštės atsidaro šį 
šeštadienį. Veiks per 6 mėne
sius. Pasimokėję $5 sezoninės 
mokesties gali savaitės dieno
mis žaisti už 10 centų, o gale 
savaitės ir šventėmis damo- 
kant po 50c. Neturintieji se
zoninio leidimo moka po 75c 
savaitės dienomis ir po $1 

(78-79) šventadieniais.

Senesniems Reikia 
Dieninių Centrų

išlaikant ir esant

To stoką seniai jaučia mies
to gyventojai. Įdomu, kad apie 
tai jau pradeda kalbėti ir 
miesto įstaigų viršininkai, nors 
jų planai ir ne visai patenki
nanti.

Apie reikalą tokių centrų iš
sitarė New York o miesto Lab
darybės Departmento viršinin
kas Edward Ę. Rhatigan, kal
bėdamas socialiams ir susiedi- 
jų darbuotojams labdarybės 
srityje.

Amerika abelnai sensta, sa
kė jis. Mūsų šalyje dabar tu
rimo 36 nuošimčius pasięku- 
sių-pasiekiančių virš 65 metus 
amžiaus. O bendras gyventojų 
prieauglis yra tik 7 nuošim
čiai. Tokiose sąlygose būtinai 
reikia gerai suplanuotų senu
kams dienomis sueiti centrų, 
kur jie galėtu praleisti laiką 
niekam neužkliūdami, neliūdė- 
dami. o dar kai ką ir naudin
go atlikdami.

Netikslumas jo pasiūlyme 
buvo tik tas. kad centrai ga
lėsią būti išlaikyti privatišku 
agentūrų pagalba. Tokiu atve
ju įstaigos visuomenei pilnos 
naudos neduotų. Įstaigos bus 
pilnai naudingos tik federalės 
vyriausybės, valstijų ir mies
tu lėšomis 
visiškoje tų įstaigų priežiūro
je. žinoma, vyriausybė galėtu 
priimti ir liuosnorę paramą 
ištaigoms ir iš privatišku as
menų ar grupių, bet ant to ne
atsidėti ir nepavesti joms kon
trolės.
Pagelbėtų ir Senukų Šeimoms

Tokie centrai už vis reika
lingiausi neturintiems seimos.

Kaip dabar yra, senstelėję 
žmonės yra iš gyvenimų vąry- 
te varomi, šapose jie turi dirb
ti persunkia!, nes turi išlaikyti 
pozicijas su jaunais. Nebespė
ja!, eik lauk, būk visišku be
darbiu. Senukams įstaigose, jų 
skyriuose, galėtų būti tam tik
ri darbai, kuriuos galėtų dirb
ti dalį laiko ir tokiu tempu, 
kokiu sveikata išneša. Arba, 
sako plano siūlytojai, reikėtų 
išrasti tokius užsiėmimus, ku
rie pavaduotų darbą, kad nie
kas nesijaustų apleistas, nesi
jaustu nebenaudingas.

Tačiau jr šeimynų senukams 
tokie centrai būtų didelė pa
galba. Jokia darbininko ar net 
vidutinio biznieriaus šeima ne
gali išlaikyti specialiu žmo
gaus, negali išgyventi be dar
bo buvimui prie vieno asmens 
diena ir naktį per kelis metus. 
O tūlų žmonių nedarbinga se
natvė tęsiasi ir ])er keliolika 
metų. Ligoninėms tie senukai 
netinka — jie ne ligoniai, o 
šapoms persilpni. Nesant kuo 
užsiimti, kur susieiti, pabuvo 
ti su to pat amžiaus žmonėmis, 
jie liūdi, skursta.

Rūbu Valy to jams 
Pakelta Algos

Cleaners and Dyers Loka- 
las 239, dalis Amalgamated 
Unijos, CIO, laimėjęs pakėli
mą • algų , apie 20 nuošimčių, 
septynis šventadienius per 
metus ir dvi savaites atostogų 
su alga. Taipgi įvedama' ap
draudos sistema.

Laimėjimas paliečia Empire 
State Chain Store Association 
darbininkus, taipgi 40 skirtin
gų firmų-fįrrrtukių.
natoriaus pasirašytas' bilius, 
kuris įsako mokėti valstijinę 
kompensaciją ir tarnams-tar-. 
naitėms. Iki šiol buvo mokama 
tik industriniam darbininkam.

Mrs. Esther Ireland, 57 m., 
žmona žymaus finansierįo ras
ta pasismaugus ar pasmaug
ta lovoje jos. pačios apartmen- 
te, 50 E. 72nd St., New Yor
ke. Jos vyras buvo rastas 
siŠovęs ar sušaudytas, irgi 
vp apartmente, ip.

pa-
sa-

Filmos—Teatrai
“The Lost Weekend” Ateina j 

Brooklyno/t’<^amount
Pradedant balandžio 4-tą 

Brooklyn Paramount, prie 
Flatbush i ♦ De Kajb, rodysjja- 
skilbusią filmą “The Lošt 
Weekend,”\Paramount Pictu
res gamybos'. Kfilma 
sugrįžimą tos firmos 
Brooklyno Paramount 
likos su virš metų.

Filmą gavo Motion

pažymi 
filmų į 
po try-

Picture 
Academy of Art aukščiausį po
žymį (Oscar), kaipo geriau
sią 1945 metų filmą. Taipgi 
apdovanoti aukščiausiais to 
meto požymiais tos filmos 
žvaigždė aktorius Ray Mil- 
land, jos direktorius Billy Wil
der, veikalo autorius Charles 
Brackett. Filmą išbuvo ant 
Broadway 17 savaičių.

Kiti vyriausiose rolėse yra 
Jane Wyman, Philip Terry, 
Howard da Silva, Doris Dowe
ling, Frank Faylen.

Filmą perstato prasilavinu
sį, inteligentišką asmenį, ku
ris, tačiau, alkoholio įtakoje 
gali nugrimsti į pačias gyveni
mo padugnes.

MIRE
m.69Kazimieras Dumblis, 

amžiaus, gyveno 19 Chestnut 
Street (Cypress Hills), Brook
lyne, mirė balandžio 2 d., na
muose, ten ir kūnas pašarvo
tas. Laidotuvės įvyks baland
žio 5 d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Kastanciją ir du sūnus, 
Juozą ir Kazimierą.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graboriuš F. W. Shalins 
(šalinskas), . 84-02. Jamaica 
Ave., WoodhaVp.n, N. Y.

Walter J. Casey, 65 m., gy- 
•veno 1121 Bedford Ave., 
Brooklyne, mirė, balandžio 1 
d., šv. Jono ligoninėje. Palai
dotas balandžio 3 d., šv. Ka
zimiero kapinėse. Laidotuvių 
pareigomis rūpinosi graboriuš 
J. Garšva,

John Walukavich, 75 m’, 
amžiaus, gyveno 20 Ainslie 
Street, Brooklyne, mirė balan
džio 2 d., namuose. Kūnas pa
šarvotas graboriaus . J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave. Laidotuvės įvyks balan
džio 6 d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną ,sūnų, 4 dukteris ir 9 
anūkus.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graboriuš J. Garšva.

Eva Masones, 62 m. am
žiaus, gyveno 1722 Menahan 
St., Brooklyne, mirė balandžio 
3 d., namuose. Kūnas pašarvo
tas namuose, po virš minėtu 
art trąšu; Laidotuvės įvyks ba
landžio 6 d., šv. Jono kapinė
se.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą, 3 sūnus, 2 dukteris, 7 
anūkus, du brolius ir 1‘seserį.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graboriuš J. Garšva.

NELAIMĖ NAMUOSE

Salvatore Rocco, Jr., 5 me
tų berniukas, mirė nuo apde- 
gimo eksplodavus aliejiniam 
pečiui, 252 N. 6th St., Brook- 
lyne. Jo tėvai ir du broliai 
randasi ligoninėje, kritiškoje 
padėtyje. Kelaimė ištiko nak
tį, šeimai sumigus. / 

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujais Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tirpė Ten lįyck Ir Mniijer Stc. 
BROOKLYN 0, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Pagavo “Saldžius” 
Vagišius

New Yorke sulaikyti 5 vy
rai. Jie esą išvogę 2,000,000 
cukraus štampų, vertų 10,000,- 
000 svarų cukraus, kuris juo
dojo turgaus kainomis galėjęs 
duoti $1QO-,o6o pajamų. Sako- ■
rną, kad juos pagavę išbars
iant ant štampų flourescent 
dulkes, kurios šiaip sau žiū
rint nematomos, bet apšvietus 
sužiba. Esą, radę tų dulkių 
ant areštuotųjų vyrų drabu
žių.

Stampos buvusios išvagia
mos iš OPA Patikrinimo Cen
tro, 201 Varick St., su prižiū
rėtojų talka. Vieni išme.sdavę 
maišelius štampų per .langą, 
sargai “nematydavę,” o neva 
pravažiuojantieji prb šalį suo
kalbininkai “netikėtai rasda
vę.” Kaltininkai buvę senokai 
nužiūrėti, saugojami ir api
barstytosios stampos specialiai 
padėtos spąstais.

New Yorke panaikinta ka
ro laiku įvestos policijai 4 
ekstra darbo valandos kas 10 
dienų.

Brooklyne areštuoti 7 laiva- 
kroviai, kaltinami iškrovus sau 
23 bonkas scotch iš laivo Fort 
Finley, kurio prekes iškrauti 
(ne sau) jie buvo pasamdyti.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steiėius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

iJ

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ava.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tėl. GLenmore 5-6191

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

5 9—12 ryte Valandos. į g vakare
Penktadieniais Uždaryta

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.
ft. ; 
•"•'V,

l
A>

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. 8T. 2-8342

Lietuviškhs

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Jieškant Daugiau Pelno
Paul Buccola, bučcris, 2138 

Eighth Ave., New Yorke, te- 
bebūnąs kalėjime (už 10-tą 
prasikaltimą nuteistas pirma
dienį), antradienį buvo teisia
mas už 11-tą prasižengimą. 
Prasikaltimas gal buvo jau ir 
keliasdešimtas, bet tik 11-tu 
kartu jis buvo pagautas per
kainuojant mėsą. Jį kaltino 
reikalavus 69 centų už svarą 
porterhouse steiko, kurio kai
na turėjo būti 44 centai sva
ras.

Už dešimtąjį prasikaltimą, 
apart 15 dienų, jis dar turės 
pasimokėti ir $420. O už li
tą pridėjo pasimokėti $100 ar
ba atbūti 30 dienų kalėjime.

Brownsvillęj iš naujo atsi
daro Viešojo Knygyno sky
rius prie plenmore Avė. ir 
Watkins ’St. Buvo užsidaręs dėl 
stokos vedėjų.

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

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

' 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.
TeL EVergreen 4-9612

g

r.U

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turimo ekspertus taisymui laikrodžių 

Ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
, Jules Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
W ST. ATDARA VAKARAIS

v

i

Siampy ir Pniikty 
Atbalsiai

Brooklyne penki buČeriai 
patraukti teisman už buvusius 
(nebuvusius) “raudonus punk
tus,” kada už juos galėdavai 
gauti steiko ir sviesto. Jie savo 
štampų depozitus buvę prikim- 
šę paprastos suplėšytos popie- 
ros gabalėliais, vildamiesi, 
kad jų vokeliai nebūsią ati
daryti patikrinimui.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

PARDAVIMAI
885 UNION AVE., BROOKLYN 

Grand St. 8th Ave. Subvės Stoti* 
ant kampo.

biidinkaR, nėra drausmės. 0 
didelė, dviguba krautuvei pa-

Tuščias 
šeimų ir 
talpa. Nėra randai lubų. Nuosavybei rei
kalingas tik apmaliavojimas. Apžiūrėjimas 
galimas bi laiku. Kaina $12.500. Lengvas 
išmokėjimas. Adams-Fishcr, 32 Broadway, 
N. Y.- C.. WH 4-4622.

(XI)
1

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

7
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

i

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

ssssessi*

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tame Harrison ir Marcy Avea.)

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

JJ




