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hitleriniu šalies 
dabar sėdįs če- 
kalėjime, lauk-

G r ę s i a streikas prieš 
New Jersey miestų elektros 
ir geso kompanijas.

Chungking.— Sovietų ka
riuomenė greitai pasitrauks 
iš Daireno (D ainy j).

ma rinitų spėjimų, kad Grai
kijos liaudis gali pasipurtyti ir 
visus niekšus nuo savo spran
do velniop pasiųsti.

■ ■
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Taip, tūli skelbia, kad An
glijos darbiečih valdžiai pa
vyks sugražinti Graikijon mo
narchija, pasmerktą ir pra
keikta Graikijos liaudies.

Džiaugsis Grigaičiai ir Ši
mučiai. Koks bus jų laimėji
mas!. . .

Bet dar yra ir vilties. Daro-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
Kas Terorizuoja Ką? 
Jų Laimėjimas.

* Rašo R. MIZARA

ORAS. — Numatoma 
giedra ir šilčiau.

Jubiliejinis Laisvės numeris 
išeis sekamą šeštadienį; Jis 
bus dvigubai padidintas.

Prašome apie tai kitiems pa
sakyti.

Prieš suvirš savaitę man te
ko kalbėtis su slovakų dien
raščio (išeidinėjančio New 
Yorko mieste) redaktorium, 
palaikančiu glaudžius ryšius 
su savo tautiečiais Slovakijoje.

Slovakija yra čechoslovaki- 
jos dalis. Karo metu Hitleris 
ją buvo paskelbęs “nepriklau
soma.” Vyriausias to krašto 
kvislingas — katalikų kun. Ti
so, — buvęs 
premjeru ir 
choslovakijos 
damas teismo

—Kas girdėti Slovakijoj ?— 
klausiau savo kolegos.

—Viskas gerai. Tačiau, mū
sų tautos nelaimei, Slovakijoj 
dar vis veikia fašistinių ban
ditų, žudančių ramius gyven-i 
tojus ir tuo, aišku, kenkiančių , 
krašto atsistatymui, 
dienelės suskaitytos, 
riausybės pareigūnai 
juos rankioti.

KRISLAI
Slovakijoj.

t

LAISVĖ-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. V.

Telephone: Stagg 2-3878

Ir Bevinas Jieško 
Nuopelnų Pas Gen. 

Michailovičiy

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIIL

Sovietų Atsakymas Saugumo Tarybai Byrnes Siūlo Keist

Pokalbis su slovakų dien
raščio redaktorium man pri
siminė praeitą sekmadienį, ma
siniame mitinge Brooklyne, 
kur Antanas Bimba kalbėjo 
apie padėtį mūsų tėvų krašte.

Jis priminė, kad ir Lietuvo
je dar yra fašistinių banditų, 
Hitlerio paliktų ir apginkluo
tu.

Nedidelis jų skaičius, sakė 
kalbėtojas, tačiau jiems pa
vyksta tai vienur, tai kitur už
pulti tarybiškai nusiteikusį, 
sakysimo, valstietį ir jį nužu
dyti. Kai kada tie banditai iš
žudo visą šeimą, šian ir ten jie 
nužudo moksleivį ar kitokį 
jaunuolį, uolų tarybinės san
tvarkos rėmėją, žinoma, ati
tinkami tarybinės vyriausybės 
organai fašistinių banditų irgi 
neglosto. O liaudis jų neap
kenčia, kaip nuodo.

London. — Anglų užsie
nio reikalų ministeris Bevi
nas sakė seimui, kad Angli
ja nesikiš į Jugoslavijos by
lą prieš generolą Michailo- 
vičių, jeigu jis bus kaltina
mas tiktai už veiksmus iš- 

Bct jų j vien su vokiečiai ir italų fa- 
_ ,Vy_lšistais prieš jugoslavų pa
baigia trijotus - partizanus. Bet 

jei teismas kliudys Michai- 
lovičiaus žygius 1941 me
tais, tai anglai gal reikalaus 
priimt juos į liudytojus už 
Michailovičiu. Nes Michai- 
lovičius, pasak Bevino, tais 
metais patarnavęs talkinin
kams.

(Jungtinių Valstijų vy
riausybė antradienį parei
kalavo, kad Jugoslavija pri
imtu amerikonu karininkus 
liudyt apie Michailovičiaus 
nuopelnus jiems.)

KONGRESO GRUPĖ 
UŽGIRIA KAINU 
KONTROLĘ METAM

Washih'gton. — Kongreso 
komitetas finansiniais rei
kalais parėmė sumanymą, 

į kad valdžia ' kontroliuotų
Pasirodo, kad fašistinis ban-'kainas dar vienus metus 

ditizmas veikia visoje centrai i- nuo šios vasaros birželio 30 
nėję Europoje: 
Čechoslovakijoje, 7 
na. ir Pabaltijo kraštuose.

Vokietijoje ] 
tų-hitlerininkų — ypačiai ame
rikiečių ir anglų zonose, — 
taipgi netrūksta.

Vadinasi, fašistinis banditiz-l 
mas, kaip ir patsai fašizmas, 
yra tarptautinė “fenomeną” ir 
kaipo su tokia tenka kovoti.'

Amerikos lietuviškų kryžio
kų spauda tuos galvažudžius 
dievina, skelbdama, būk jie 
kovoja tik prieš tarybinę san
tvarką, tik “už demokratiją.” 
Gerai, bet už kokią demokra
tiją fašistiniai banditai kovoja 
Slovakijoje, J u g o s 1 a vijoje, 
Lenkijoje ir Vokietijoje? Juk 
ten tarybinės santvarkos nėra!

Ims laiko ir pajėgų, iki 
šlykščios fašistinės liekanos 
bus išgramdytos iš tūlų Euro
pos kraštų.*

: Jugoslavijoje, Id. Prezid. Trumanas, besi- 
Le n k ijoje, kalbėdamas su reporteriais,

I paneigė tvirtinimus, būk 
panašių bandi- kainų kontroliavimas truk

dąs pramonę ir biznį. Tru
manas sakė, Jungtinėse 

!Valstijose dabar pagamina
ma rinkai daugiau dirbinių 
bei produktų, negu bet ka
da pirmiau taikos metu. 
Prezidentas džiaugėsi, kad 
šiuo laiku esą ne daugiau 
kaip 3,000,000 bedarbių.

New York. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba bal. 
3 d. tik pusvalandi viešai 
posėdžiavo (be Sovietų de
legato) ; išklausė Sovietų 
Sąjungos ir Irano atsaky
mus į praeitą penktadienį 
duotus klausimus; uždarė 
viešą posėdį ir laikė slaptus 
pasitarimus Jungt. Tautų 
raštinėje. Naujas viešas 
tarybos posėdis buvo skir
tas sekamąją dieną 11 va
landa, v

Sovietų Atsakymas
Sovietų delegatas, amba

sadorius Andrius Gromyko, 
pats nedalyvaudamas Sau
gumo Tarybos posėdyje, 
įteikė savo vyriausybės at
sakymą per Chinijos dele
gatą. Gromyko raštu pa
reiškė :

“A t s a k y d a mas į jūsų 
(Saugumo Tarybos) laišką 
iš kovo 29 d., — kur jūs 
prašote žinių apie derybų 
eigą tarp Sovietų ir Irano 
valdžių, o ypatingai klau
siate, ar sovietinės kariuo
menės traukimasis iš Irano 
priklauso nuo kokio susita
rimo dėlei kitų dalykų tarp 
tų dviejų valdžių — aš var
du savo valdžios turiu gar
bės pranešt jums štai ką:

“Tos derybos jau prive
dė prie susitarimo kas lie
čia Sovietų kariuomenes iš
traukimą iš Irano; jos trau
kimas iš ten buvo panaujin-

Kompanijos Atsisako 
Užtikrini Saugumą 

Angliakasiams

Nutarė Pakelt Geležin
keliečiams Algas

Sovietai Atšaukia Visą Savo 
Kariuomenę iš Irano iki Geg

6 d., kaip Buvo Pasižadėję
Irano Ambasadorius su Tuom Sutinka, bet Reikalauja Vis 
Dar Laikyti ši Klausimą Saugumo Tarybos Dienotvarkėje
tas kovo mėnesį ir bus už
baigtas viso per pusantro 
mėnesio, kaip jau esu ofi
cialiai pranešęs Saugumo 
Tarybos susirinkimui kovo 
26 d.

“Taigi Sovietų kariuome
nės ištraukimo klausimas, 
kurį Irano valdžia pakėlė 
Saugumo Taryboje kovo 18 
d., buvo išspręstas pagal 
susitarimą tarp Sovietų ir 
Irano valdžių.

“Kas liečia kitus klausi
mus, tai jie neturi ryšio su 
klausimu Sovietų kariuome
nės ištraukimo.

“Yra gerai žinoma, jog 
klausimas dėl žibalo leidimų 
ar dėl bendros tam (Irano- 
Sovietų) kompanijos kilo 
1944 metais, nepriklauso
mai nuo sovietinės karino-

menės ištraukimo.”
Tatai reiškia, jog Sovietai 

atšauks visą savo kariuome
nę iš Irano iki gegužės 6 
d., kaip kad buvo pasižadė
ję kovo 24 d. Prie to pasiža
dėjimo buvo pridurta, “jei
gu nesusidarys'dar neįma
tomų apystovų.” Dabarti
niame Sovietų pareiškime 
nėra minima “neįmatomų 
apystovų.”

” Šiuo žodžius berašant, 
pranešama, kad Saugumo 
Taryba patenkinta sovieti
niu atsakymu.

Irano Ambasadoriaus 
Pareiškimas

Irano ambasadorius Hus- 
seinas Ala, pasakojo, kad 
Sovietų kariuomenė kliu
džius tranui žygius šiauri
nėje jo provincijoje Azer-

s--------------------------------------------------------------- >

b a i d ž ane (paskelbusiame j 
tautinę savivaldybę); kad 
Sovietai norėję gaut leidi
mą naudot Irano žibalo 
versmes ir tt. — Husseinas 
kalbėjo taip, kaip jam pa-, 
tarė Amerikos delegatas, 
valstybės sekretorius James 
Byrnes. • ____ _________
sakė, kad Irano valdžia “ne
turi p r i e š i š kų Sovietam 
jausmų.”

Irano ambasadorius už
baigė šiuo pareiškimu:

Amerikos Politiką 
Link Argentinos

PRASIDEDA TAIKOS LAI
MĖJIMO KONFERENCIJA

Aną dieną Naujienos įdėjo 
tokią antraštę: “Ginkluotos 
komunistų gaujos terorizuoja 
graikų rinkikus.”

Matot, kaip tūli laikraščiai 
kviečia savo skaitytojus! Grai
kijoje siaučia baisi reakcija: 
Anglijos imperialistų kariuo
menė, Graikijos fašistų gink
luotosios govėdos, anglų pa
laikomos, žiauriai terorizavo 
Graikijos liaudį per keletą pa
starųjų mėnesių. Dėl to apie 
pusė Graikijos piliečių boiko
tavo monarchistų suruoštus 
rinkimus, pravestus praeitą 
sekmadienį. Tačiau Naujienos 
viską apvertė aukštyn kojo
mis, paskelbdamos pasauliui, 
būk komunistai terorizuoją 
monarchistus!. . .

Chicago. — Dvi valdines 
tarpininkavimo tarybos nu- 
sprendė pakelt 1,220,000 
gelžkelinių darbininkų algą 
po 16 centų valandai; tatai 
būtų $619,000,000 priedo 
jiem visiem per metus. Ge
ležinkelių kompanijos todėl 
jau spiria valdžią pabran- 
gint važinėjimą traukiniais.

NESIPRIEŠINSIĄ DĖL 
IRANO ŽIBALO SO

VIETAM
New York. — Teigiama, 

kad Amerika ir Anglija ne
sipriešins, jei Iranas duos 
Sovietam leidimą naudoti jo. 
žibalo versmes, bet girdi, 
tik “be prievartos” iš So
vietų pusės.

Washington. — Minkštų
jų angliakasyklų kompani
jos reikalavo, kad Mainie
rių Unijos vadai atšauktų 
savo reikalavimą, pirmiau
siai ( užtikrint, jog savinin
kai įves kasyklose reikalin
gus įrengimus apsaugoti 
mainierių gyvybei ir svei
katai. Kompanijų atstovai 
užreiškė, kad jeigu unija 
neatšauks ar bent neatidės 
šio reikalavimo, tai kompa
nijos “laikys bergždžiomis” 
derybas dėl algų ir darbo 
valandų.

Washington. — Šį penta- 
dienį Washingtone praside- neturėsime taikos.” 
da Konferencija Taikai Lai
mėti. Ją sušaukė šimtai 
žymių Amerikos visuome
nės veikėjų, mokslininkų, 
artistų, darbo unijų vadų, 
dvasiškių ir kitų. Tarp 
konferencijos šaukėjų yra 
bent pora tuzinų demokra
tinių kongresmanų. Prie 
jų prisidėjo ir senatoriai 
Claude H. Pepper ir Glen 
Taylor. Sen. Pepper bal. 3 
d. pareiškė: “Jeigu mes ne- 
atsteigsime draugiškumo ir 
pasitikėjimo tarp Trijų Di
džiųjų (Amerikos, Sovietų

Lietuvių Atstovai
Tvirtinama, jog konfe

rencijoj bus koki 2,000 dele
gatų. Lietuvių atstovai iš 
Brooklyno bus Matas šo- 
lomskas ir Johnas Orma- 
nas, jauni karo veteranai, ir 
D. M. šolomskas. Jie atsto
vaus Demokratinių Ameri
kos Lietuvių Centrą, Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mą ir Literatūros Draugi-

Chicagos lietuviai pas
kyrė J. Sakalą ir Batutį į 
Konferenciją Taikai laimė
ti:

Anglai Darbininkai 
Nekariaus prieš Ru

siją, Sako Ją Vadas

Amerikos Bombane
šiai Darys Slaptus
Pratimus Europoje

London. — “Po Pirmojo 
pasaulinio karo buvo nega
lima įtikint Anglijos darbi
ninkus kariaut prieš Sovie
tų Sąjungą; negalima bus 
ir po šio karo,” pareiškė 
mainierių vadas Art. Hor- 

I nėr.

Athenai, Graikija.—Grai
kijoj yra 2,211,000 pilnatei
sių balsuotojų, o rinkimuo
se praeitą sekmadienį bal
savo tiktai 1,096,588, kaip 
pranešė United Press, su
dėjus: valdžios paskelbtus 
skaitmenis. Monarchistai - 
fašistai, užsiregistruodami 
keliose vietose, balsavo po 
penkis ir šešis kartus, sako 
EIAM demokratinio graikų 
fronto vadai. Karaliaus 
grąžinimo troškėj ai balsavo 
ir tūkstančiais mirusiųjų 
vardu, kaip matyt iš šių pa
vyzdžių:

Graikų salos Lefkas val-

King’s Lynn, Anglija. — 
Čia atlėkė būrys galingiau
sių Amerikos bombanešių 
8-29. Juose atskrido apie 
200 lakūnų ir mechanikų. 
Bombanešiai darys slaptus 
pratimus Europos srityje.

Monarchistai-Fašistai įtraukė Daugybę Mirusiųjų į Savo 
Balsuotojų Surašąs Apgavinguose Rinkimuose

dinis administratorius liudi
ja, jog viename rinkimų 
apskrityje buvo paduota 
707 balsai, bet 607 “balsuo
tojai” mirę arba apleidę tą 
salą. Iš 6,700 balsuotojų 
Cyclade salose. 3,492 buvo 
mirę arba klastingai sure
gistruoti rinkimams. Pla- 
teae miestelyj,. 300 mylių į 
šiaurę nuo sostinės Athenų, 
balsavo 250, bet 117 “bal
suotojų” mirę/ir 20 išvykę į 
Jungtines Valstijas pirm 15

metų. Syros salos adminis
tratorius sakė, jog ten bal
savo 1,075, bet '250 iš to 
skaičiaus mirę. Supranta
ma, kad Graikijos sausumo
je fašistai - monarchistai, 
anglų kariuomenės apsau
goj, padarė dar didesnių 
klastų' balsavimuose.

E A M; Tautos Laisvinimo 
Fronto, demokratinės par
tijos šaukė piliečius nedaly
vauti tuose apgavinguose 
rinkimuose, ir didžioji dau-

Washington, bal. 4.—Am
erikos valstybės sekreto
rius James Byrnes pareiš
kė laikraščių reporteriams, 
kad šios šalies valdžia pla- 

o ulines nuoja pakeist savo taktikų— kartu Husseinas via1 .. olink Argentinos. Sako, tu
rime iš naujo patvirtinti 
Jungtinių Valstijų nesikiši
mo politiką į vidujinius 
bet kurio krašto reikalus 

I amerikiniame žemyne.
“Jeigu Sovietų Sąjungos j (Byrneso pareiškimas pa- 

atstovas sutiktų išbraukti į tiks fašistiniam Argentinos 
‘nenumatomas apystovas’ iš diktatoriui pulk. Juanui 
pasižadėjimo ištraukt ka-j Peronui, kuris neseniai iš* 
riuomenę iš Irano, ir jeigu rinktas to krašto preziden- 
jo valdžia užtikrina Saugu- tu.)
moTarybą, kad visos so vie- • Argentinos valdžia mielu 
tinės jėgos bus besąlyginiai noru priėmė naujai paskir- 
ištrauktos iš Irano ne vėliau !ta Jungtiniu Valstijų amba- 
kaip gegužės 6 d., tuomet -Sadorių George Messer- 
aš sakyčiau, kad Iranas smithą, iki šiol buvusį am- 
šiuo laiku nereikalaus to- * ‘
liau svarstyti dalyką, kurį 
jis yra įteikęs Saugumo 
Tarybai, jeigu, : _ 
šie dalykai ir toliau bus pa
laikomi tarybos programo
je, kad galima būtų juos bet 
kada svarstyti.”

Aišku, jog anglų - ameri-j —------
konų blokas padiktavo Ira-1 Chungking, bal. 4. — Chi 
no ambasadoriui reikalavi-jnų komunistų vadas genero- 
mą ir toliau laikyt dienot
varkėje Irano klausimą, 
kaip nuolatinį grūmojimą ir 
spaudimą prieš Sovietų Są
jungą.

PRAŠO AMERIKĄ NE
REMTI CHIANGO

I

James Byrnes Įpiršo 
Atidėt Irano Klausi
mą iki Gegužės 6 d.

New York, bal. 4.— Ame
rikos delegatas, valstybės 
sekretorius James Byrnes 
įkalbėjo savo rezoliuciją 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybai. Rezoliucija sako, kad 
taryba atideda Irano - So
vietų klausimo sprendimą 
iki gegužės 6 d. Tada Ira
nas ir Sovietai turės pra
nešt, ar tikrai ištraukta vi
sa Sovietų kariuomenė iš 
Irano. Jeigu pasirodys, kad 
ištraukta, tuomet Saugumo 
Taryba darys savo tarimą. 
Už rezoliucija balsavo 9 de
legatai. Australija susilai
kė.

las Chou En-lai šaukė Ame
riką padėti įsteigt demokra
tinę santvarką Chinijoj. Jis 
p r i m i n ė, jog sauvališka 
Chiang Kai-sheko valdžia 
veda derybas su Amerikos 
atstovais dėl stambios nau
jos paskolos. • Gen Chou 
En-lai Įspėjo, kad Chiang 
Kai-shekas vartos paskolą 
savo diktatoriškam režimui 
stiprinti kovoj prieš komu
nistus ir kitas demokratines 
jėgas. Chou En-lai todėl 
prašė neduot Chiang Kai- 
shekui paskolos, iki jis už
tikrins demokratiją.

MacArthur Nori Greity 
Rinkimu Japonijoj

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthuras patvarkė, jog šį 
mėnesį turi įvykt visuotini
rinkimai Japonijoj. Sovie
tų vyriausybė ir Naujoji 
Zelandija reikalauja atidėt 
rinkimus, duot progos de
mokratinėms jėgoms pasi
ruošti. Nes greiti rinkimai ;

Philadelphia. - Per vie- butų laimėjimas laikomiems 
nos dienos streiką 500 CIO valdžioje japonų reakcini* 
kailiasiuvių laimėjo po 15,kams. lr militaristains Sa 
centų priedo valandai. ko> P.lima ™k,a apva 

_ j ponijos valdžią nuo tų ele 
men tų, kurie turėjo visas 
galimybes užsukt savo rin
kimų mašineriją, o perse 
kiojo rinkiminę demokrati 
niu žmonių veiklą. V *

JANKIAI 
VILKAI...

Nurnberg. — Vienas sar 
žentas, rašo Amerikos ka 
riuomenės laikraštis Stars 
and Stripes, kad jis norėtų 
parsikviest savo žmoną^, į 
Vokietiją, bet bijo kitų jan- / 1 
kių, kurie taip elgiasi su 
moterimis ir merginomis, įį9 
“kaip lytiškų žarijų pilni -$j 
vilkai.” Sako, be kitko, jie • 
lėtai važinėja “žypsais” ir 
iškišdami rankas teškena 5 
praeinančioms vokietaitėms / 
pier sėdynes

h-------------------------------------------------
guma nedalyvavo. Bet An
glija (turbūt, ir Amerika) 
I pasiryžus pripažinti tuos 
neva rinkimus “laisvais ir 

i teisėtais.”
(Maskvos spauda rašė ir 

karikatūromis rodė, kad 
“Graikijoj visi balsavo, 

i apart piliečių.”)
Būk laimėję r i n k i m us, 

monarchistai nori tuojau 
suruošt naujus balsavimus 
dėlei karaliaus Jurgio An
trojo sugrąžinimo. Anglija 
bijo, kad juose karalius 
prakištų; todėl pataria ati
dėti tokius balsavimus.
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Amerikiečių prokuratūra 
Tarptautiniame Kariniame 
Tribunole Niurnberge, kaip 
žinote, turi apie 100 tonų 
įvairių vokiškųjų fašistų 
dokumentų. Tik maža da
lelė tų dokumentų tepatek
ta teismui. Bet ir iš to, kas 
iki šiol patiekta, jau yra to
kių dokumentų, kurie paro
do netik vokiečių tikslus 
Pabaltyje, jų žvėriškus dar
bus Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, bet taip pat nu
šviečia kai kurias taip va
dinamas “nepriklausomos” 
Lietuvos paslaptis. Man 
pavyko gauti du dokumen
tus, kuriedu abadu rašyti 
SS reichfiurerio Heidricho, 
žinomojo čekų tautos bude
lio. Vienas dokumentas ra
šytas 1939 m. birželio mėn. 
29 d. Ribentropui, kuriame 
Heidrichas prašo Ribentro
pą remti finansiškai volde- 
marininkus ir skirti apie 
100,000 litų vadinamajam

Po “Rinkimą” Graikijoj
Kovo 31 d. Graikijoj buvo pravaryti “rinkimai” Į 

parlamentą. Jie pravesti po Anglijos, Francijos ir Ame
rikos “priežiūra.” Tarybų Sąjunga atsisakė dalyvauti toj 
“priežiūroj,” nes iš vienos pusės tai yra paneigimas 
Graikijos nepriklausomybės, o iš kitos—pateisinimas fa
šistų viešpatavimo.

Graikijos liaudis didvyriškai kovojo prieš Hitlerio 
okupaciją. Bet kada Raudonoji Armija įžengė į Jugos
laviją ir grūmojo nacius apsupti Graikijoj, tai jie iš ten 
pabėgo. Anglija tuojau iškėlė savo armijos dalinius verslininkų sąjūdžiui remti, 
Graikijoj ir stojo reakcijos, graikų fašistų ir Hitlerio 
paliktos policijos pusėn. Tais laikais buvęs Anglijos mi- 
nisterių pirmininkas torių vadas Churchillas apšaukė 
Graikijos partizanus “kalnų razbaininkais.” Tais lai
kais dabartiniai Anglijos valdonai “socialistai” — Be- 
vin’as, Attlee ir kiti—smarkiai kritikavo Churchillo in
tervenciją į Graikiją. Bet kada jie atsidūrė valdžioj, 
tai eina tuo pačiu keliu.

Fašistai ir reakcininkai su anglų pagalba nugalėjo 
kairiuosius. Šimtai tūkstančių žmonių buvo suvaryti į 
koncentracijos logerius, dešimtys tūkstančių ir dabar 
slapstosi miškuose.

Graikijoj ne vien komunistai ir demokratai, bet net 
tūli anglų pastatyti ministerial reikalavo nukelti rin
kimus toliau. Graikijos demokratija reikalavo ištrauk
ti anglų armiją, paleisti visus politinius kalinius, su
teikti liaudžiai laisvę, sudaryti visų partijų koalicinę 
valdžią ir tik tada pravesti rinkimus.

Bet Anglijos “socialistų” valdžia ir Mr. Byrnes spy
rėsi, kad rinkimai turi įvykti dabar. Kovo 31 d. jie įvy
ko, bet tai nebuvo demokratiški rinkimai. Šalyj vieš
patavo fašistų kruvinasis terbrdš! Šalyj stovi užsienio 
imperialistų armijos. Tass’o žinių agentūra rašo iš 
Athenų srities, kad ginkluoti fašistai zuja ir piliečius 
po prievarta varė balsuoti. Grūmojo tiems, kurie boi
kotuos rinkimus ne vien išmetimu iš darbo, bet net jų 
gyvastimis.

Na, ir “rinkimus” laimėjo reakcininkai-monarchistai. 
Iš 357 parlamento vietų jie gaus apie 200. Veikiausiai 
greitai bus grąžintas į Graikiją karalius Jurgis.

Londone ir Washingtone galės ponai džiaugtis, kad 
Graikijoj “demokratija paėmė viršų ant komunistų.” Bet 
šie “rinkimai” nepakeičia padėties. Athenuose teroro 
pagalba varė žmones balsuoti ir tai balsavo tik apie 65 
nuoš. piliečių. Kitur dar mažiau. Ir daugelis balsavo 
tik todėl, kad kito kelio jiems nebuvo. Graikijos darbo 
liaudis nenusiramirvs. Ji kovos prieš savąją ir užsie
nio reakciją.

Kokis Skirtumas!
Kada Jungtinių Tautų Organizacijoj Jugoslavija, 

Lenkija, Ukraina, Baltarusija ir Tarybij Sąjunga reika
lavo išsijoti bėglių (displaced persons) kempes Vokietijoj, 
sulaikyti pagalbą hitlerininkams, sustabdyti jų nacišką 
propagandą, tai “demokratai” nesutiko.

Ponia E. Rooseveltienė argumentavo, kad negalima 
paneigti žmonių “žodžio ir spaudos laisvės.” Reiškia, lai 
kalba, lai rašo naciai, ką tik nori, “mes netoki silpni,”— 
ji sakė.

Bet štai Berlyne, amerikiečių valdomoj dalyj jau vi
sa eilė vokiečių komunistų yra areštuoti. Už ką? Nagi 
už tai, kad jie kritikavo amerikiečius, daugiausiai todėl, 
kad mes labai švelniai apsieiname su vokiečiais naciais. 
Jie areštuoti ii' teisiami tik už tai, kad kąlbėjo prieš 
Amerikos valdžios pareigūnus.

Matote, kada dešimtys tūkstančių hitlerininkų, jų - 
tarpe ir tūkstančiai lietuvių nacių smetonininkų veda 
atvirą propagandą už karą prieš Tarybų Sąjungą, nieki
na jų, ardo pasaulinę taiką, tai jų negalima sudrausti, 
nes tai paneigimas “laisvės žodžio ir spaudos.” Bet 
da komunistas pakritikuoja mūsų apsileidimą, tai 
tuojau “imamas nagan.”' Taip tie ponai supranta 
mokratiją!

ka- 
jis 
de-

Tai Paneigimas Nepriklausomybės
Jugoslavijos vyfiausybė suėmė hitlerininką ir tero

ristą generolą Dražą Michailovičių. Jis per kelis me
tus išvien su Hitlerio ir Mussolinio gaujomis kariavo 
prieš Jugoslavijos partizanus, o tai reiškia prieš Jungų 
tines- Tautas. Jis yra aršus komunistų ir demokratijos 
priešas, tai užkerėjęs monarchistas. , >

• Ir štai Mr. Byrnes pasiuntė Jugoslavijai notą reL 
kalaujant, kad Amerikos tūli karininkai būtų prileisti 
liudyti už Michailovičių. Tokis reikalavimas yra kiši
masis į kitos valstybės vidaus reikalus ir paniekinimas 
jos nepriklausomybės. Ką gi Mr. Byrnes pasakytųKjeigu 
mūsų šalis teistų kokį išdaviką, o kita šalis reik 
teisių jo pagynimu!?

id būti nukelta 500 kilomet
rų į rytus nuo Eitkūnų.

Pats Smetona, jausdamas 
savo svyruojančią padėtį, 
kaip dabar išaiškinta, per 
sayo patikimus agentus (jų 
tarpe Škirpą), stengėsi de
rėtis su hitlerininkais, kaip 
geriau parduoti Lietuvą vo
kiškiesiems grobikams.

Bet Raštikio ir Smetonos 
išdavikiškus planus sugrio
vė Pabaltijo valstybių susi
tarimas su Tarybų Sąjunga 
1939 mt. spalio mėnesį, kai 
ruošiamai išdavystei įvyk
dyti, į Pabaltijo valstybes 
buvo įvestos Raudonosios 
Armijos įgulos.

•Pardavikai, žinoma, gero
kai nuliūdo, bet rankų ne
nuleido. “Aktyvistai” ruo
šėsi vieną naktį išplauti 
raudonarmiečių įgulas ir 
tuo pat metu pasikviesti vo- 

i kiečius.
Šis jų sumanymas taip 

■pat buvo įspėtas. Lietuviš
kiems fašistams, mūsų tau
pos pardavikams, nepavyko 
! Lietuvos prikabinti prie 
; Hitlerio karinio vežimo, ne
pavyko jos pražudyti ir 
purvais apdrapstyti.

Kai Lietuva tapo tarybi- 
j.nė, naujoji Lietuvos vyriau- 
i sybė, nieko nežinodama 
i apie tikruosius Raštikio ke

li, į tinimus, paliko jį armijoje.
■ I Bet šitoji fašistinė katė bu- 

Įvo tiek fašistinės Smetonos 
, išlaižiusi, jog bijodama, kad 

rX“Sikio pavarde’ Vo- 5atai_ nepaaiškėtų, slapta
kiškasis budelis nurodo, Vokietiją, pas savo
kad Armijos Vadas gen. I 
Raštikis pastaruoju laiku į 
Lietuvoje darosi vis popu- į 
liaresnis ir esą labai svarbu, 
tą Raštikio populiarumą vi
sais būdais. remti.- ../Vadina-, 
si, reikia remti* “aktyvis
tus,” kurių tarpe ’esą jaunų 
žmonių ir iš krikščionių de
mokratų tarpo ir reikia 
remti Raštikį.. Suvedus tai 
į krūvą, aiškiai matosi, kad 
ne kas kitas, o Raštikis bu
vo tų “aktyvistų” vadas' ir 
stambus, gerai užmaskuo
tas vokiškųjų fašistų agen
tas “nepriklausomoje” Lie
tuvoje.

Tik prisiminkite 1939 mt. 
nuotaiką Lietuvoje. Iš tik
rųjų, beveik visi Lietuvos 
gyvent ojų sluoksniai su 
simpatija žiūrėjo į Raštikį, 
kaip į “demokratą,” kuris 
savo autoritetu ėmė darytis 
aiškiai pavojingas Smeto
nos diktatūrai. Žmonės ti
kėjo, kad Raštikis gali pa
dėti Lietuvos liaudžiai nu
sikratyti smetoniško fašis
tinio jungo. Ir lietuvių tau
ta absoliutiškai neįtarė, kad 
tas jos simpatizuojamas ge
nerolas “demokratas” yra- 
hitlerininkų agentas! Štai 
kokią didelę ir lietuvių tau
tai svarbią paslaptį atiden
gė hitlerininkų sąmokslinin
kų archyvai!

Yra pilnai paaiškėję, kad 
1939 m t. ^Hitleris buvo už
planavęs artimiausiais me
tais pagrobti Pabaltijo vals
tybes. 1939 mt. rugpiūčio 12 
d. Oberzalcberge įvyko il
gas; pasitarimas tarp Hitle
rio, Ribentropo ir grafo 
Ciano, kurio metu Hitleris 
visu griežtumu pareiškė: 
“Rytai ir šiaurės rytai, taip 
sakant, Pabaltijo kraštai,

nigai buvę duodami, o gink
lai ne. Memorandume įsak
miai nurodoma, kad volde- 
marininkai visai maža ką 
bendro turi su Voldemaru, 
kuris šiuo metu (atseit 1939 
m.) gyvenąs Prancūzijoje ir 
gaunąs mažą pensiją iš lie
tuviškosios valdžios. Vol- 
demarininkų sąjūdis esąs 
naujų “aktyvistų” sąjūdis, 
kuriame grupuojasi naujos 
jėgos, kylančios net iš 
krikščionių demokratų par
tijos. Tą sąjūdį Heidrichas 
ir prašo Ribentropą parem
ti. Šitaip 1|939 mt. hitleri
ninkų fašistų planuojamas 
Lietuvos pagrobimas. Hei
drichas giriasi Ribentropui, 
kad jo patikimas, asmuo — 
karininkas esąs net asmeni
niame Smetonos štabe.

Bet tai dar ne taip svar
bu. Mes žinome, kad tarp 
“patriotiškai nusiteikusių” 
Smetonos armijos išgamų 
buvo labai daug. Jei Sme
tona neapiberdavo kurio 
nors godaus mundiruoto 
girtuoklio gausiai pinigais, 
tai tas girtuoklis tūos pini
gus pradėdąvo imti iš hitle
rininkų. Majoras Pyragius 
ir į jį panašūs lietuvių tau
tos išgamos savo tikrąjį vei
dą pilnai parodė vokiškosios' 
okupacijos Lietuvoje metu. ■

Mums svarbu kitkas.
Jūs nustebsite, kai aš tai! 
pasakysiu. Heidricho me-! 
morandume figūruoja gene- i

(Today we yield this space to John Orman, who does us the 
service of contributing a guest column.)

THIS can be considered as 
part of a conspiracy to give 
Matt a day off once a week 

from waiting his column. He 
has plenty of work to do any
way, what with doing a lot of 
research for the daily column 
and trying to build a home for 
himself and his charming wife. 
He deserves a column once a 
week from someone else who 
can 
can 
the

from
sug- 

think 
write

tionalist crowd) is peddling 
books which were issued by the 
Nazis during the German occu
pation of Lithuania. This is the 
outfit which the son of Ąnta
nas Smetona, the Olis-Kum^kis 
(Chicago) crowd, the Karpiu^, 
Zu ris (Cleveland) crowd ana 
theį Tysliava-Bukšnaitis “Vie
nybę” gang of New York are 
supporting. They have other 
henchmen, too, in various parts 
of the country.

kad tokiu būdu būtų gali
ma sukelti Lietuvoje stam
bią antisemitizmo bangą, 
kuri, kaip Heidrichas nuro
do, vėliau būsianti labai 
naudinga vokiečiams. Iš ne
tolimos praeities mes žino
me, kokia nauda \buvo vo
kiečiams iš tų pastangų su
kelti antisemitizmo bangą. 
Tai buvo viena iš tų prie
monių, kurios vokiečių pro
pagandos buvo vadinamos 
“spontaniškai kilusiomis pa
čių lietuvių tarpe.” Dabar, 
kai dokumentai mūsų ran
kose, mes žinome, jog Lie
tuvoje nebuvo jokių “spon
taniškų reiškinių,” kad vis
kas už pinigus buvo vokie
čių gestapo, gana anksti pa
ruošta. Heidrikas ir ' Him
leris turėjo glaudžius ry
šius su visa eile Lietuvos iš
gamų, kurie save vadino 
Lietuvos patriotais. Pir
masis ir stambiausias Lie
tuvos par davikas, be abejo, 
buvo Voldemaras. Yra rim
to pagrindo manyti, kad jis 
palaikė išdavikiškus ryšius 
su hitlerininkais jau tada, 
kai hitlerininkai dar nebu
vo pagrobę valdžios Vokie
tijoje. Vėliau, kai hitleri
ninkai paėmė valdžią, Vol
demaras valdžios nebeturė
jo. Bet tai nė kiek nekliu
dė gestapininkams užver
buoti Kubiliūną, kuris buvo 
pasirįžęs’ grąžinti Voldema
rą į valdžią ir tokiu būdu 
“legaliai” Lietuvą perleisti į 
Hitlerio nagus. Mūsų dide
lei laimei tas pasikėsinimas 
nepavyko.

Kol kas mes nežinome 
smulkmenų, paremtų doku
mentais, kokios kombinaci
jos vokiškųjų fašistų buvo 
daromos po 1934 metų pučo 
Lietuvoje. Reikia . tikėtis, 
kad amerikiečiams, peržiū
rint fašistinių dokumentų 
vagonus, bus surasti ir kiti 
dokumentai, rodą lietuviškų 
išdavikų ryšius su vokiš
kais fašistais.

Antrasis dokumentas, ku
rio kilmė taip pat Heidricho 
kanceliarija, yra parašytas 
1939 met. liepos mėn. 19 d., 
vadinasi, mėnesiui praslin
kus po pirmojo dokumento, 
apie kurį kalbėjau. Antra
jame dokumente, kuris-------- , ------------------------
tarp kitko, pavadintas “me-'turi būti neginčytina Vokie- 
m o r a n durnu/’ Heidrichas 
rašo, kad per pastaruosius 
pusantrų metų, Voldemaro 
rėmėjai, per nacių slapto
sios policijos štabą Tilžėje 
ir nacių agentus Klaipėdoje, 
palaikė ryšius^ su vokiškai
siais fašistais. ^Lietuviškie
ji fašistai iš vokiečių prašė

’ į šeimininkus.
Iš visų nelaimių ir sunku

lių lietuvių tauta išėjo 
sveika, nepriklausoma, su 
šviesiomis, savo busimojo 
gyvenimp perspektyvomis. 
Ją išgelbėjo jos išmintingu
mas ir Raudonoji Armija.

J. Šimkus.
12-1-1946.
Niurnberg.

Cicero, Ill

pinigų ir ginklų. Memo 
randame nurodoma, kad pi

tijos įtakos sfera, kaip sa
kysiu, Viduržemio jūra yra 
neginčijama Italijos sfera. 
Ei k o n ominiais sumetimais 
Vokietijai reikalinga iš tų 
rytų rajonų gauti maisto.

Dar griežčiau ir dar aiš
kiau pasisakė Himleris SS 
fiurerių suvažiavime. Jis

MH

be his “guest” or where he- 
answer his mail through 

column, at least.
—o—

What I would like to start, is 
having you readers submit a 
column to take this space ex
pressing your views on various 
subjects as they occur 
your point of view. One 
gestion: if you do not 
you can write a column
him a letter telling what you 
think of the one he writes. A 
lack of response in this case 
would indicate a sad state in
deed. It would show that few 
people are interested enough to 
drop him a line. It would serve 
to prove some of the views 
that of late have been appear
ing in the Lithuanian section 
of our papers.

(Columns are a 
of time, money and 
and therefore they 

be discontinued. No one 
them anyway, they ar

a-

sugrįžusių iš karo 
veteranų. Orchestra 
net iš 9 muzikantų.

Pagerbti Veteranai
LDS 109 kuopos šokiai 

bai gerai pavyko, šis pasilinks
minimas buvo surengtas pa
gerbimui 
tarnystės 
susidėjo
Jaunimas atsilankė skaitlingai. 
Ch.icagos kuopų jaunų draugų 
ilgi daug matėsi. Buvo vienas 
iš geriausių iš pavykusių * pa
rengimų. Liuosybės svetainė 
tokiam vakarui tiko: švari ir 
pagražinta įvairiomis švieso
mis.

Būtinai dabar Chicagos jau
nuoliai turi padėti mums su
organizuoti didelę jaunuolių 
kuopą Cicero j. Čia yra nema
žai jaunuolių pasiryžusių turė
ti Ciceroj savo organizaciją. 
Smagu buvo pasikalbėti "su 
dviem Ciceros jaunuoliais. Vie- 

(Tąsa 5-me pusi.)

It has been recently said by 
some that our English Sections 
and English 
waste 
space, 
should 
reads
gue. We want to make a test of 
this. Let us see if you read it.

—o—
With that as a start, I would 

like to say that in my opinion, 
the column Matt is writing is a 
very important one. For many 
people it is the only progressive 
thought that comes to them in 
the English language. His col
umn is vigorous particularly in 
bringing some light to the 
tangled Lithuanian American 
situation.

Matt seems to concentrate 
most, of his punches on the 
Lithuanian fascists and their 
ilk in this coutnry. And he is 
doing the Lithuanian people of 
this country a great service by 
exposing the ties of Lith fas
cists with the fascists among 
other nationalities and with 
the Nazi displaced persons of 
Germany with whom they are 
collaborating so well.

The cold facts must be brought 
before the public because they 
are important. Many times we 
do not realize their full signi
ficance until they are brought 
out in their full
That is the job Matt 
forming so vigorously.

—o—
Matt’s column has

to light many interesting and 
many indisputable facts. One is 
that his column was the one 
that brought out that the 
“League for Liberation of 
Lithuania” (the Smetona-na-

against

must be
Matt is

nakedness.
is per-

brought

Darbininkų, industrijos ir vyriausybes atstovai atlan^ 
ko iškabų gamintuvę Clevelande. Einant Brotherhood 
of Painters Lokalo 639 (AFL) pasiūlyta programa, čia

moGj mefu

I

The particular book I have 
in mind is the one they call 
“Lithuania under the Sickle 
and Hammer” that was sent to 
all Senators and Congressmen 
and other public officials, that 
was sent to libraries and insti
tutions all over the country. 
The Nazi Lithuanians called 
the' original book which was 
published in by the Nazis in 
Lithuania in 194$: “Kaip Jie 
Mus Sušaudė.” It was written 
for the Nazis by Col. J. Petrui- 
tis “of the Lithuanian Army.” 
Obviously it tells of the “hor
ror” which he experienced in 
Soviet Lithuania. But the “Li
beration League” does not say 
that the Nazis published the 
book originally as part of the 
“Hate Russia” compaign. The 
“Liberation League” is trying 
hard to make the Baltic States 
a “cause” for a war against 
the USSR. They use the very 
same propaganda and the very 
same people which Hitler used 
in his attempt to turn Lithua
nia’s citizens against one of the 
allies in the war to turn Amer
ican political leaders 
the same ally.

This sort of thing 
fought vigorously and
doing it. More power to him. 
But is must not be ended with 
the column. The fight and ex
posure must be carried forward 
to every nook and crany of this 
country. Bringing up facts like 
these will help to prevent an 
unnecessary war against one of 
our allies.

It would be odd indeed if Hit
ler-Goebbels issued propaganda 
would bring us to fight the 
USSR a year after both Hitler 

, and Goebbels have died their 
unglorious death. Hitler issued 
the stuff to turn us against the 
USSR. He will succeed unless 
we are vigilant, even though 
he is dead (we hope!).

—o—
It is not only that such 

things go on among Lithua
nians. I was speaking to a Uk
rainian the other day and he 
says the same thing goes * on 
there. Multiply this by the num
ber of nationalities in this coun
try, and you will see a tremen
dous mountain of propaganda 
that the nationalist - fascist 
groups are pouring in to Wash
ington' and to our government 
officials to turn them against 
the Soviet Union.

It would seem that the only 
thing Hitler failed in was the 
war. His ideas are not only be
ing carried on by word of 
mouth, but are being reprinted 
by certain fascistic groups and 

. sent out free of charge to 
whoever’s name and address 

I can be obtained.
Is there a ring of financiers 

behind all this? Where does the 
money come from? Surely the 
meagre donations they receive 
from their followers could not 
finance such campaigns as the 
“League for Liberation of Lith
uania” is conducting.

Think of the “Mission” this 
League conducts. The banquet 
last year in the Presidential 
Room in the Mayflower Hotel 
cost a pretty penny. So did this 
“Mission’s” trip to San Fran
cisco.

There is much more that Matt 
can say. And no doubt, he will.

from you
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Brazilijos Darbininkai 
Organizuojasi

(Pabaiga)
Pasiunčia kongresas Pie

tų Amerikos Darbininkų 
Konfederacijos prezidentui 
Vincentui Lombardo Tole- 
danui telegramą, pasveikin
damas ir palinkėdamas nau
jų Amerikų darbininkams 
linkėjimų. Taipogi pasiun
čia telegramą Louis’ui Sal- 
lant’ui pasveikindamas Pa
saulio Darbininkų Sindika
tų Federaciją, suprasda
mas, kad tai vienybės lai
mėjimas tarpe pasaulio' 
darbininkų.

Sao Paulo darbininkų sin- i 
dikatų pirmasis kongresas, I 
taipogi, suprato: kad nacio- 
nalė, kontinentalė ir pasau
linė proletariato vienybė, 
svarbiausia ir būtiniausia 
pasaulyje taikos laiduotoja 
(užtikrintoja).

Neužmiršo savo bendra
kultūrinių Ispanijos ir Por
tugalijos, Franko ir Salaza- 
ro teroru terorizuojamų 
d a r b i n inkų, pasiųsdamas 
užuojautos laišką, kuriame 
be kitko, net štai kas skam
ba: “Sao Paulo darbininkai 
stebi su didžiausiu pasipik
tinimu toleravimą tokių da
lykų, kurie dar yra Ispani
joje ir Portugalijoje. Ir, 
energingai šaukia susirin
kusioms potencijoms į 0. 
N. U. (Organizacija Suvie
nyti] Tautų), kad darytų le
miamus žygius likvidavimui 
Ispanijos - Portugalijos ‘fa
šizmui. Ir kviečia viso pa
saulio darbininkus ir liaudį

das musu kasdieniniu rei-
V V

kalų apgynimui.”
Svarbiausias ir svariau

sias Sao Paulo darbininkų 
sindikatų kongreso tari
mas, tai atsišaukimas i Bra- 

izilijos parlamento atstovus, 
| kurie šiais metais vasario 
antrą dieną susirinks. Kon
gresas tam atsišaukime, be 
kitko, išdėstė parlamento 

(nariams tikrus Brazilijos 
darbininkų ir liaudies troš
kimus ir, kad:

“Sao Paulo darbininkai, 
kalbėdami mūsų krašto 
liaudies balsu, kuri tiek 
daug praliejo savo bran
gaus kraujo kovos laukuose 
prieš nazifašizmą, reikalau
ja šiandien, kad Brazilijoje 
būtų realizuojami pažadai, 
esanti Atlanto Čarteryj ir 
d o k u m e n t uose istorinių 
konferencijų, įvykusių Te
herane, Yaltoje, Potsdame, 
Chapultepec’e ir San Fran- 

'ciske.
“Kad būtų užtikrinta pir

moj vietoj liaudžiai laisvė 
minčių išreiškimui žodžiu 
ir raštu; laisvė organizuo
tis, ypatingai į sindikatus.

“Reikalinga, kad ant vi
sada prapultų apsimaska- 
vus prezidencializmo siste
ma diktatūros dvasia mūsų 
krašte. Visa politinė galia 
turi rastis liaudies išrinktų 
atstovu rankose.

“Reikia, kad busimasis 
Brazilijos parlamentas pra
dėtų realizuoti krašte eko
nomines ir sociales refor-

mente ir senate atstovus 
remti, kurie liaudies ir dar
bininkų reikalų gynime pa
sirodys yra verti, bet, tai
pogi, mokės parodyti nepa
sitenkinimą tais, kurie lei- 
sis liaudies ir krašto priešui 
save vedžioti už nosių.”

Nereikia manyti, kad šie 
keli iš daugelio tarimų, ku
riuos paduodu, buvo priim
ti kelių asmenų, susėdusių 
už stalo. Sao Paulo darb. 
sindikatų pirmam kongre
se dalyvavo virš penkių de
šimtu sindikatu atstovai. 
Kongreso uždaryme dalyva
vo virš 4,000 žmonių...

Po tiek daug metų sun
kaus Brazilijos darbinin
kams organizavimosi laiko
tarpio susiorganizuoti taip 
greit, vos per kelis mėne
sius t. y., nuo 1945 m. va
sario m., kai tapo paleisti 
politiniai kaliniai iš kalėji
mų, tai stebėtinas Brazili
jos darbininkų stropumas ir 
stiprus politinis išsiauklėji

mas. Reikia tikėtis, kad 
Brazilijos proletariatui yra 
lemta būti Pietų Amerikos 
proletariato avangarde iš 
tikrųjų, ne tik, kad jie stro
pūs, bet kad turi savo “Le
nina” — Luiz Carlos Pres
tos; kad Brazilijos darbi
ninkai kiečiausia užsigrūdi
nę,. iškentėję ilgus metus 
žiaurų Getulio Vargo val
džios ' terorą. Brazilijos 
darbininkui ginti savo eko
nominius ir politinius^ rei
kalus, tai yra, triuškinti in- 
ternacionalio i m perializmo 
interesus, kurie giliausiai 
turi suleidę nagus į Brazili
ją, negu kitam kokiam ne
būt Pietų Amerikos krašte. 
Be to, Brazilijos darbinin
kai .gyvena pusbadžiai. Gy
vena 25 kartus prasčiau ne
gu Šiaur. Amerikos darbi
ninkai. Dėl to Brazilijos 
darbininkai šiandien veikia, 
ir veikia taip smarkiai, ko 
reakcionieriai nesitikėjo.

Peroba.

Traukinys Išeina
Pro Vilniaus geležinkelio 

stotį kasdien praplaukia 
judri ir marga tūkstantinė 
žmonių minia. Su lagami
nais .ir kuprinėmis ant pe
čių skuba tarybiniai žmo
nės: darbininkai, tarnauto
jai, raudonarmiečiai. [

Didžiulė stoties salė pri
sipildo žmonių. Čia sutik
si ir tolimojo Donbaso inži
nierių, keliaujantį į Rytprū
sius, ir Kauno studentą, ir 7 ^7
darbininką, grįžtantį iš Vo
kietijos, ir komandiruojamą 
į Klaipėdos kraštą tarnau
toją.

Stotyje didelis gyvumas. 
Žmonės čia skuba, visi nori 
laiku pasiekti kelionės tiks
lą.

Štai, į stoties kioską at
vežė dar dažais kvepiančius

Idaug energijos, kad visos 
i stoties judėjimas vyktų pa- 
Igal nustatytą planą.

šimtai Tiesos ir kitų laik
raščių egzempliorių.

Staiga girdisi, kai šniokš
damas įlekia plieninis trau
kinys.

—Traukinys išeina... — 
pasigirsta balsai.

žmonės subanguoja ir 
pradingsta išėjimuose, o 
stoties salę užplūsta nauja 
žmonių banga.

Prie ryšių kontoros lan
gelio pribėga jaunas vyru
kas.

—Prašau man viena blan
ką telegramai.

Užrašo kelius žodžius, 
atiduoda ir vėl skuba, nes 
jau traukinys išeina.

Kukliame stoties kabinete 
dirba moteris' uniformoje; 
Tai stoties viršininkė M. R. 
Bondarenko. Telefonas ne-

Viršininkė sutinka paro-f 
dyti stotį, laiptais kelia
mės į medicinos punktą. Šil
tame ir švariame kabinete 
pirmąją medicinos pagalbą 
s u s i r g u siems keleiviams 
teikia sesutė Rodzevičiūtė. 
Jie aprūpinami vaistais, o 
sunkiai sergantieji siunčia
mi į ligoninę.

Toliau — poilsio kamba
riai tranzitiniams kelei
viams: skaitykla ir du erd
vūs miegamieji. Lovos už
tiestos baltomis antklodė
mis. Šviežia ir jauku.

Šalia kirpykla. Penki kir
pėjai baltuose chalatuose 
dirba intensyviai.

Iš flygelio leidžiamės vėl 
į salę. Iš čia patenkame į 
karininkų ir seržantų di
džiulę skaityklą - bibliote
ką. Dideli paveikslai ir šū-

laikraščių pundus. Žmones paliaujamai skamba. Ji sku-j kiai papildo menišką skai- 
sukrunta. Salėje paplinta ba atsakyti. Reikia turėti | (Tąsa 5-me pusi.)

į bendrą frontą kovon prieš 
hitleristinio barbarizmo li
kučius, užsilikusius tuose 
kraštuose.

Paragvajaus darbininkų, 
kongresas, irgi neužmiršo. 
Pasiuntė panašų laišką, 
kaip kad Ispanijos ir Por
tugalijos darbininkams.

Kad Brazilijoje darbinin
kų klasei laimėjimai būtų 
užtikrinti, kongresas Bra
zilijos darbininkams pata
ria: “Reikalinga būti visuo
met pasiruošusiems prieš 
v i s o k i ausius divizionistų 
manevrus, kurie stengiasi 
visokiausiais būdais sulai
kyt mūsų vienijimąsi. Sindi
katų daugskaita, kurios 
trokšta mūsų priešai, žino
mas reakcionierių metodas 
—dalinti ir valdyti. Mes tu
rim būti už sindikatų yien- 
skaitą ir jų (sindikatų) 
laisvę, nes vienintelis ir ge
riausias būdas sulaikyti 
darbininkų klasę nuo susi
skaldymo ir geriausias bu

mas, nuo kurių realizavimo 
priklausytų mūsų krašte 
progreso kilimas... Kad 
agrarinė reforma užbaigtų 
su didžemvaldžių monopo
liais — reakcijos baze ir 
(svarbiausiu faktorium mū
sų krašto atsilikimo...

“Pakeisti esantį žemės 
ūkyje režimą užsilikusi nuo 
kolonialių laikų, naujais že
mės išnaudojimui būdais, 
kas galima tik išdalinant 
žemę veltui biedniems žem
dirbiams ir bežemiams.”

“B ū s i m a s is Brazilijos 
p a r 1 a m e ntas turi turėti 
omenyje, kad saugoti na- 
cionalius interesus ir neap
sileisti, kad kraštas -būtų 
dominuojamas užsienio ko
lonialių kapitalų; turi turė
ti omenyje, kad reikia už
baigti su užsilikusiais Bra
zilijoje fašizmo likučiais ir 
uždrausti bi kokią fašisti
nės ideologijos propagandą.

“Sao Paulo darbininkai 
pasižada visus tuoš parla-

k Lt?

Mes dedame dar $120,000,000
j New York© Miesto ateitį!
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Amerikos Raudonojo Kryžius 
Patarnavimas Šeimoms

Kaipo dalis greitai plėtojan- 
čios Amerikos Raudonojo Kry
žiaus programos pagerinti šei
mos, apylinkės irt tautos svei
katą, , Raudonojo Kryžiaus 
Home Nursing kursas apima 
motinų ir vaikų priežiūrą ir 
šeimų sveikatą, šias instrukci
jas Raudonojo Kryžiaus sky
riai duoda visoje šalyje, pa
pildo pamokas prižiūrėti ligo
nius, o tos pamokos buvo nau
dingos per karą, nes visur ša
lyje trūko vietinių gydytojų ir 
slaugių.

Šie kursai yra labai pasek
mingi. Tolimose vietose keliau
jančios vienetos lanko vietas 
toli nuo ligoninių ir visokių 
parankumų, kad tik teikti pa
galbą, kur ji yra reikalinga. 
Šios vienetos turi visokius vė
liausius įrengimus.

šeimos sveikatos pamokos 
yra labai įdomios, nes liečia 
priežiūrą motinos ir jos nau
jai gimusio kūdikio. Ligoninės 
vis neturi vietos ir nėra užtek
tinai gydytojų ir slaugių, ir 
todėl naudinga," kad motinos

šie Raud. Kryžiaus Home 
Nursing kursai z parodo, ką 
reikia daryti, pakol gydytojas 
ateina. Mokiniai gali pažinti
ženklus paprastų ligų, jie iš
moksta, kaip ligonio kambarį 
užlaikyti švariai, kaip prižiū
rėti ligonį, kaip patikrinti li
gonio temperatūrą ir kaip 
vartoti kitus reikalingus ins
trumentus ir, kas svaroiausia, 
kaip pildyti gydytojo įsaky-

- .. - .

šiuose kursuose išmoksta, kaip 
padėti savo kūdikiui.

Raud. Kryžiaus sveikatos ir 
gerovės programa duoda pa
mokas apie mitybą, kaip pirk
ti, gaminti ir prezervboti mais
tą. Raudonojo Kryžiau^ pir
mos pagalbos kursai irgi neiš
pasakytai svarbūs, kuomet 
Disaster Service visada pasi
ruošę padėti nelaimingų atsi
tikimų aukoms.

MŪSŲ NAUJASIS 5-kių metų .planas reikalauja $120,000,000 išlaidų naujiem 
dirbyklų įrengimam, paskirstymų sistemos padidinimam ir pagerinimam, ir 

kitiem priedam, kurie dar geriau užtikrins nuolatinį ir patikimą jėgos teikimą 
šios Kompanijos elektros, geso ir garo užsakytojams.

Šis indėlis reiškia tvirtą mūsų pasitikėjimą, jog New Yorko Miestas rytoj pa
trauks daugiau žmonių, turės daugiais verslo, suteiks daugiau darbų ir progų, ne
gu bet kada pirmiau .. . tatai parodo nuolatines mūsų pastangas parūpinti kuo ge
riausią aptarnavimą už žemiausias galimas išlaidas.

Kai kurie peniai mūsu atlikti dalykai taipgi paliečia jus’
Beveik jlu trečdaliai 1945 m. buvo dar karo 
metai. Tačiau—

(30%) per metus virš to, ką jie kitaip mo
kėtų kainomis, veikusiomis 1931 m. Nežiūrint 
kitų gyvenimo lėšų pabrangimo, elektros kai
na Consolidated Edison linijose dabar yra 
žemesnė, negu bet kada.

MES SUMOKĖJOME DIDŽIAUSIĄ TAKSŲ 
SĄSKAITĄ NEW YORKE — $29*385,721 iš 
visų mūsų $70,485,000 taksų. Mūsų sumokė
tos Miestui sumos 1945 m. būtų užtekę visam 
Policijos Departmentui išlaikyti beveik per 
pusę metų.

MES SUTEIKĖME DARBUS VETERA
NAMS ir kariniams darbininkams, kurie bu
vo iš Kompanijos paliuosuoti militąrėm ar 
karo meto pareigom. Buvo suorganizuotas 
mūsų specialis Veteranų Biuras, kad padėtų 
grįžtantiem darbininkam vėl prisitaikyti prie 
civilio gyvenimo.

MES SUJUNGĖME savo elektros kompani
jas Brooklyne ir Queens’c su pradine Kompa
nija dėlei didesnio sėkmingumo ir mes įren
gėme daugiau parankumų, kad jum patogiau 
būtų atlikti reikalus su mumis.

MES PAŽADINOME ŽINGEIDAVIMĄ NEW 
YORKU, Saip pramonės centru, skelbimais, 
specialėmis peržvalgomis ir išleisdami miesto 
rinkų peržvalgą-.

*1
s
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DOWN *MES IŠLEIDOME “Serving New York” — 
kur aprašoma Consolidated Edison Systemos 
veikimas ir organizacija. Vienas New Yorko 
laikraštis tatai pavadino ‘^'turiningiausia ir 
vaizdingiausią žinių knygelę apie publikos ap
tarnavimą iš visų bet kada išleistų.” Jūs galite 
sau gauti kopiją “Serving New York,” rašy
dami šiai Kompanijai, 4 Irving Place, N. Y. 
3, N. Y.

MES VĖL NUMUŠĖME ELEKTROS KAINAS, 
ketvirtą kartą žymiai nupigindami nuo 1930 
m. Vėliausio numušimo suma viso buvo 
$6,300,000, o iš to buvo $2,552,000 vartoto
jams butuose, kurie sutaupys apie $29,000,000

0.5%

O n s N'E

24.7% 
H.6 %

$ ūį

NUĖJO 1945 m 
(neskaitant Miesto 
Par davinių Taksų.)

s o

KUR JŪSŲ
APTARNAVIMO DOLERIS

MES GAVOME iš pardavimo elektros, geso, garo ir kt. $298,503,000 
MES SUNAUDOJOME: 24.0% algom — $71,646,000

taksams = $70,485,000 (įskaitant taksų išlyginimą) 
angliai, žibalui ir kitom medžiagom —' $73,719,000 
nusidėvėjimam — $34,509,000 
palūkom už paskolas = $17,194,000 
dividendam — Paprastom Akcijom $18,362,000 — 
Pirminėm Akcijom $10,945,000 (mažiau kaip 4% už įdėtus pinigus) 
perviršiui (daugiausiai panaudotam naujai statybai 
ir kitiem įrengimas) —$1,643,000

‘•''Kopija mūsų Metinio Raporto už 1945 m., smulkmeniškai paduodančio finansines pasėkas ir veiksmus tais metais, bus atsiųsta paprašius.

O L I I
COM P A. N Y INC
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. (Tąsa)
Jao’ų seserys dabar buvo gerai žino

mos Pekine, kaipo “keturios gražuolės” 
—Linksmoji Giesmė, Mulan’a, Močou’a ir 
Raudonrožė. Tačiau kai kurie manė, 
kad vieton Linksmosios Giesmės į tą gra
žuolių kvartetą turėtų įeiti Mania. Kas 
pirmasai prasimanė tą romantišką var- 
di}, tai veikiausia Paku’s, jaunas poetas, 
tik kad sugrįžęs iš Anglijos. Jis, kaip 
kokia kometa, staiga blyksterėjo į Peki
no literatų,būrį. Nuo jo kvepėjo gaivia 
jaunuoliška dvasia, atviru nuoširdumu 
ir žaižaruojančiu sąmoju. Ir toks iš jo 
žavingas romantikas. Kiekviena mer
gaitė manė esanti jo išrinktoji.

Mulan’a būdavo centrinė tų grupių 
dvasia. 1918 m. pavasary dažnai jie su
rengdavo gegužines, ekskursijas kur į 
kalnus, į Vakarinius kalnus, Didžiąją sie
ną, į Karalių kapines. Kiekvienas gru
pės narys sudėdavo po dolerį. Linksmo
ji Giesmė buvo iždininkė, o Huan’a — 
raštvedė. Kas pora, kas trejetas savai
čių, žiūrėk, jau ir važiuoja ekskursija.

Be viršpaminėtų keturių Jao gražuo
lių grupėn įeidavo Mania, Huan’a, Ai- 
lien’a, Lilien’a, Sutan’a ir paskiau Tai- 
jun’a, Huaiju’aus pusseserė., Kai kada 
su dukterim pribūdavo ir Kasia ir kitos 
vyresnės moterys — Tseng’ienė, Sun’ie- 
nė, Fu’ienė, Hua’ienė. Jos sudarydavo 
savo grupelę.

Iš vyrų ten dalyvavo Sunia, Činia, Li- 
■ fu’s, Paku’s ir Afei’jus ir vyresnieji — 
Jao’as, Fu’s, tapytojas Či’s, rašytojas 
Lin’as. Kai dėl dviejų pastarųjų, pri
sidėjusių grupėn, tai Lin’as ėjo prieš mo
derninį judėjimą, o Paku’s buvo artimas 
literatinių revoliucionierių draugas, daž
nai minįs Ibsen’ą, Dostojevskį, Sienkie- • v • •

• V1C 1U. ,
Savo nusistatymu visi jie buvo daugu

moje laisvamaniai, liberalai ir pažangū- 
nai, kritikavo ir kedeno valdžią ir senąją

• Chiniją. Buvo ir da viena savinga gru
pelė, kuriai priklausė ir Paku’s. Tai 
buvo Anglijoj ir Amerikoj išsimokę stu
dentai, kurie buvo persiėmę tų šalių po
litika. Jie buvo linkę taikstytis su Tu- 
an’o valdžia. Jų priešininkai vadindavo 
juos satiriškai angliškais “džentelme
nais.” Jų profesorinis stilius, konserva- 
tingumas, drungnas pažangumas ir ban
dymas prasimušti valdžion nepatiko Li- 
fu’i. Lifu’s velijo draugauti su tų ra
šytojų grupe, kurie, niekad užsieny ne
buvo ir mėgo satiriškai kritikuoti anuos 
“džentelmenus.”

Tačiau Paku’s buvo kai kuo skirtingas. 
Labai žmoniškas, atviras, neklastingas, 
liuobas nuo smulkių neapykantų. Jis pa
sidabojo net ir konservatingąjį Lin’ą, ir 
buvo visų mylimas, ypač dailių moterų. 
Jis apsivedė su Sutan’a, kuri buvo per
siskyrusi, • gyveno vienišai ir sirginėjo 
džiova. Išgirdo jis apie jos apgailetinę 
būklę, pasigailėjo jos ir panoro jai kuo 
padėti. Vis dažniau su ja būdavo, nors 
jo pridarnas veidas ir prakilni siela 
traukte traukė savęspi gražuolių būrius. 
Nuo Sutan’os apie jį dasižinojo ir Mu
lan’a, ir jis pateko į Jao’ų sodo draugiją.

Činia irgi dažnai ateidavo, be pačios 
Sujun’os. Jis parvažiavo iš Šansi pro
vincijos, kuomet aliejaus projektas ne
išėjo pasekmingai. Jis visai nebepaisė 
Sujun’os ir pradėjo domėtis Saldžia 
Kvapsnim. Tam pritarė Mulan’a.

Iš visų gal gražiausia buvo Raudonro
žė. Ją mėgo ir Lin’as ir Paku’s. Pa- 
ku’o įtakoje ji pradėjo eiles rašinėt. Vi
si žinojo, kad jai nesveiki plaučiai.

Ir taip Jao’ų sode skambėjo kalbos 
apie literatūrą, politiką. Protingos didė
lės Jao akys tėmijo tas jaunų romansų 
scenas nepaprasta pakanta. Jam ypač 
rūpėjo gražiai apvesdinti Afei’jų. Jis 
nerimo del Raudonrožės nesveikatos. Jis 
nekliudė jiedviem vedžiotis, bet ir ne
pritarė taip jau labai. Jis laukė, ką 
įvykiai nuveiks.

nanti iš geros šeimynos,, bet esanti pri
versta ieškot darbo. Ją atvedęs krautu- 
vėn Hua’ienės vienas manču’s draugas.

Paofen’a stovėjo prieš Jao’ą, Afei’jų ir 
jo seseris. Ilgos blakstienos dengė jai 
akis. Švariais gražiais drabužiais apsi
rėdžiusi. Ilgos juodos kasos kabėjo ant 
jos gražiai riestos nugaros. Kojos ne
raišiotos, nedarkytos. Visi negalėjo at
sistebėt, kaip čia gali būt, kad tokia ne
paprasta gražuolė ieško tarnaitės darbo. 
Jau vienas jos gražumas davė jai tiesos 
reikalaut sau pagarbos ir vertybės. Ta
čiau ji atrodė tyli ir kukli, mandagių 
manierų. Ką tik sakė, sakė trumpai ir 
aiškiai ir puikia mandarinų kalba, su 
natūralia gracija ir gludumu. Afei’jus 
žiūrėjo akis iškėtęs.

Jao’as iš pirmo atrodė nedviprasmiš
kai nusistatęs prieš. Kokį gi jai darbą 
duosi? Kad slaugytų jo žmoną? Ar pa
dėtų Močou’ai ruoštis? Kodėlgi jos tėvai 
neleido ištekėt? Su tokia stebėtina gra
žuole galėtų da būt bėdos. Žiūrėjo jis, 
tėmijo ją ir jis pats nusistebėjo, kad jis, 
susilaukęs šešių dešimtų su kaupu metų, 
pajuto keistą asmeninį susidomėjimą ši
ta slėpininga gražuole.

Hua’ienė įtikino, kad čia nieko ypatin
go nėr. Jos tėvai nuslydę žemyn, var
gas, skurdas, na ir išleidę dukterį tar
naut. Hua’ienė tėvams sakiusi, bandy
sianti Paofen’ą įstatyt geron šeimynon. 
Galiausiai Jao’as sutiko.

Raudonrožė sirginėjo, gulėjo lovoj. 
Išgirdusi naujieną, jį panoro pamatyt 
Paofen’ą. Ji irgi buvo nustebinta, pama
čiusi tokią nepaprastą gražuolę. Jai net 
pavydas durstelėjo paširdžiais, išvydus 
da gražesnę už save merginą... Kad 
tiktai, ko gera, nebūtų čia kokia konku
rentė. .. Bet ji buvo perdaug įsitikinusi 
Afei’jaus meile ir nedavė skaugei toliau 
leisti savo aštrių nagų.

Nutarta, kad Paofen’a prižiūrėtų ser- 
guolę šeimininkę; Visų nuostabai, Pa
ofen’a, kaip matai, ant greitųjų persivil
ko paprastais darbiniais rūbais ir ėmėsi 
darbo. Nuolankiai, kukliai skubėjo ji, 
dirbo, plušo, nešė, kas reikia, slaugė Ja- 
o’ienę.

Linksmoji Giesmė skubėjo pranešt Mu- 
lan’ai, patelefonavo jai pribūt. Ir Mu
lan’a pribuvo po pietų su Saldžia Kvaps
nim. Tuoj iš pirmų žodžių akylieji Mu
lan’a suprato, turinti reikalą su kultū
ringa mergina. Atsakydama į klausimą, 
kuo ji vardu, Paofen’a paaiškino, jog jos 
vardas pusiau mančų, pusiau chinų paė
jimo. O, antra vertus, koksgi čia labai 
dabar skirtumas gali būt? Juk mes da
bar respublikoj, penkios tautos krūvoj, 
ir nebėr dabar skirtumo tarp chinų ir 
mančų.

Mulan’ai beveik ir žadą užėmė tokia 
Paofen’os logika. Da po kelių sakinių 
Paofen’ai kaž kodėl pasirodė, jog su Mu
lan’a ji gali drąsiai kalbėti, kaipo su sau 
lygia. Ji dadėjo, kad seniau buvo kitaip 
mančų šeimose. Bernai būdavo jodinėja, 
medžioja su sakalais. Mergos sau kram
to arbūzų grūdus, groja kortomis ir sau 
plepa. Dabar gyviau visa kas eina, 
mokslo labiau visi siekiasi.

Mulan’ai Paofen’a taip visa kuo pati
ko, kad ji ir atsidžiaugt negalėjo. Da 
labiau, negu Mania.' Paofen’a mokytes
ni už Manią, labiau išlavinta, ir kalba 
ir apsiėjimu. Ji gerai žinojo klasikus ir 
poeziją. Jai tuojtčia ant minčių užėjo 
jos jaunis brolis Afei’jus.

Mulan’a ir dažniau ateidavo. Ji mė
go pasiklausyt apie mančų šeimynos gy
venimą. Ji net gavo progos parsikviest 
Paofen’ą pas save, nes jai susirgo Saldi 
Kvapsnis.

(Daugiau bus)

Bulgarų tautinis himnas 
turi poetišką pavadinimą: 
“šniokšk; Marica.” Marica 
—tai kalnų upė, kuri per
kerta visą šalį. Su ja tamp
riai surišta bulgarų tautos 
istorija. Jai yra skirta 
daug padavimų, pasakų ir 
dainų, kurias dabar galima 
girdėti vaizdinguose kalnų 
kaimeliuose ir jų baltuose 
namuose, prilipusiuose prie 
niūrių ir pilkų uolų, kaip 
lakštingalų lizdai. Maricos 
vandenys greiti, sriaunūs, 
tyri, lyg ašaros, šniokšdami 
per klonius, praskina sau 
kelią siauruose ir vingiuo
tuose tarpekliuose, pavasa
rio potvynio metu darbščiai 
tekina akmenį, o išsiveržę į 
lygumų erdves, plačiai ir 
laisvai išsilieja, saulės švie
soje žėrėdami tarp žaliųjų 
krantų, dosniai drėkindami 
tos, vandenim neturtingos, 
šalies laukus.

Ši upė tartum simbolizuo
ja bulgarų liaudį, kuri am
žiais nenuilstamai kovojo 
su engėjais, plėšė svetimų 
salių jungo retežius, šalino 
iš savo kelio visokius išda
vikus, kurie stengėsi ją nu
kreipti nuo teisingo, kelio, 
siekė laisvės ir tikros demo
kratijos, darbo tėvynės la
bui, tautinės kultūros kles
tėjimo.

Seni žmonės pasakoja, 
kad dar niekuomet Marica 
nebuvo taip gausiai ir pla
čiai išsiliejusi, niekuomet 
dar ji nebuvo taip srauni ir 
užminga, kaip per šių metų 
potvynį. Ir. šiandieninė 
bulgarų liaudies diena‘ pa
naši yra į pavasario potvy
nį.

Raudonoji Armija padėjo 
bulgarų liaudžiai išsivaduo
ti iš vokiečių jungo. Val
džią šalyje paėmė masinės 
demokratinės partijos. Po 
ilgų fašistinio teroro metų, 
kada buvo baigta hitlerinė 
vergija, prieš bulgarų liau
dį plačiai atsivėrė keliai į 
tikrąją demokratiją.

Sunkiąją bulgarų istori
jos minutę valdžią į savo 
rankas paėmė'laikinoji Tė
vynės Fronto vyriausybė, 
kurią sudaro atstovai pen
kių labiausiai paplitusių de
mokratinių partijų: darbo 
partijos, bulgarų liaudies 
žemės ūkio sąjungos, bul
garų socialdemokratų par
ti j o s, part ijos “Zveno” 
(Grandis), jungiančios žy
mų skaičių karinių inteli
gentų, ir negausios radika
lų partijos. Jau pirmieji

įspūdžiai, atsilankius Bul
garijoje, kalba apie tai, kad 
vyriausybė padarė nemažą 
darbą, likviduojant vokiečių 
šeimininkavimo padarinius, 
atstatant vokiečių išgriau
tąją šalies ekonomiką ir ku
riant naująją demokratinę 
santvarką.

Šalis dabar gyvena, pilnu 
gyvenimu. Veikia trans-

dar 
Sofi- 
šeši 

įvai- 
o be

nas. Dirba įmonės, užsėti 
visi laukai. Krautuvėse pa
kankamai prekių, nors jos 
dar ir brangios. Greitai 
užgydomos karo padarytos 
žaizdos. Bet ryškiausią 
įspūdį, kuris charakterizuo
ja teigiamą „ vyriausybės 
veiklą, sudaro bulgarų po
litinio ir kultūrinio gyveni- 
mb pakilimas, kokio 
niekad čia nėra buvę, 
joje kasdien išeina 
dienraščiai, leidžiami 
rių politinių partijų,
to nemažesnis skaičius laik
raščių, išeinančių vieną ar 
du kartus per savaitę. Bul
garų leidyklos vienų metų 
bėgyje išleido daugiau lite
ratūros, negu per visus 
penkerius pas kutlniuosius 
metus. Visi teatrų, kliubų, 
koncertą pastatai kasdien 
grūste prigrūsti žmonių; ir 
ne vien tik miestuose, bet ir 
kaimuose, kur į pagalbą 
tradicinėms tuose kraštuo
se kaimo “skaitykloms,” 
kiekviename kaime įkurti 
kliubai. Sofijos universite
to klausytojų skaičius pa
didėjo trigubai. Dabar jo 
skyriai atidaromi stambes
niuose provincijos centruo
se ir bendras besimokančių
jų skaičius išaugs du kar
tus. Politinis ir kultūrinis 
šalies gyvenimas žydėte žy
di,

Laikinoji vyriausybė, kū
rybiniam liaudies aktyvu
mui atidariusi kelius į tokį 
nematytą pakilimą, įsigijo 
didžiulį populiarumą visuo-

sę gyventojų sluoksniuose. 
Bet reakcija Bulgarijoje 
dar nepribaigta. Reakcio
nieriai persidažė, užsidėjo 
naujas kaukes, jie skelbiasi 
esą “demokratais.” O rinki
mų kampanijos metu, reak
cionieriai kaukes nusimetė.

Neturėdami nei nuopelnų 
kovoje su hitleriniu režimu, 
nei autoriteto masėse, opol 
zicionieriai paskelbė rinki
mams boikotą. Jie plačiai 
išnaudoja suteiką jiems or
ganizacijos laisvę, spaudos 
laisvę, mitingų ir susirinki
mų laisvę. Savo laikraš
čiuose, plakatuose ir viešo
se kalbose jie veda kampa
niją už rinkimų atidėjimą ir 
šmeiždami puola Tėvynės 
Frontą.

Kaimo karčiamoje, kur 
vietos papročiu vyrai susi
renka prie vyno stiklo pa
šnekučiuoti, aš mačiau ka
rikatūrą, kurią išpiešė mo
kyklinėje lentoje kaimo dai
lininkas — savamokslis. Jo
je buvo atvaizduotas mažu
tis žmogelis, kuris visų jėgų 
įtempimu putė į debesį, 
stengdamasis pakreipti jo 
kelio kryptį. Žmogelis tu
rėjo tokią barzdelę ir skry
bėlę, kokias, pagal tradici
jas, čia turi stambieji kapi
talistai. Ant skrybėlės buvo 
užrašas “opozicija”, o ant 
debesio dvi raidės, žinomos 
kiekvienam bulgarui, — “O 
F” (Tėvynės Frontas”). Ši
ta paprasta karikatūra, ties 
kuria valstiečiai nuoširdžiai 
kvatoja, puikiai vaizduoja 
tikrovę.

Rūsti, bet drauge pilną 
gyvenimo džiaugsmo, bul- 
garų liaudis juokiasi iš tų j 
atskalūnų, kurie bando save 
pastatyti prieš liaudies vie-! g ar b e būk: 
ningumą.

Dar niekuomet gražuolė 
Sofija, tas puikusis slaviš
kas miestas, pasipuošęs da-

Vieną gražią pavasario dieną Hua’
ienė atsivedė puikią mančų merginą, ku
ri norėjo gaut tarnaitės darbo Jao’ų šei
moj. Jos vardas Paofen. Užklausta

ST1LLTHE

GREATEST MOTHER
IN THE WOULD

She baflishe's lonėlihess in the 
hearts of men in far places ... it is 
Sour gift that enables 

cr to be at their side 
in the lonff, lonely

apie tėvus, ji puse burnos ką prasitarė, 
ir visą ją siautė kokia' tai slaptybės 
skraistė. Hua’ienė sakė, mergina paei-

months of occupation. Hr '

your Red Cross must carry on GIVE!

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.

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street 7 Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST. ’ z 
(Skersai nuo; Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

Įįįhaį

bar rudeniniu parkų auksu, 
nebuvo taip judrus, niekuo
met dar negyveno tokiu 
linksmu, verdančiu, įtemp
tu, šventišku gyvenimu, 
kaip tas paskutiniąsias die
nas prieš rinkimus. Ir ne 
tiktai Sofija, bet ir visa ta 
maža, kalnų suspausta, ša
lis, visa jos darbščioji, ener
gingoji, ekspansyvi liaudis 
šiomis dienomis gyvena rin
kimais.

—Jums, sveti mšaliams, 
sunku suprasti, kodėl mes 
su tokiu džiaugsmu ir ne
kantrumu laukiame rinki
mų. — Juk t-ai pirmieji 
mūsų iš tikrųjų laisvi, iš 
tikrųjų demokratiški rinki
mai. Juk tai diena, apie 
kurią amžiais svajojo mū
sų liaudis, — pasakė man 
šiandien Sofijos gimnazijos 
direktorius Dimitras Mari- 
novas, vienas pačių seniau
sių ir labiausiai gerbiamų 
sostinės mokytojų.

Mes ką tik apvažiavome 
kelis rinkiminius rajonus 
Sofijoje, jos priemiesčiuose 
ir aplinkiniuose kaimuose. 
Su kokia meile ir rūpesčiu 
papuoštos šios visuotinio 
liaudies balsavimo vietos! 
Spygliuočių šakos vainikais 
supa namus, grindys nuber
tos kvapniu kalnų kadugiu, 
virš urnų svyra bulgarų 
tautinės raudonai — žaliai 
—baltos vėliavos. Ir visur 
gėlės, daugybė gyvų gėlių, 
margų ir puikių astrų, chri
zantemų, kalnų saulėgrą
žų... Tokia gausybė gėlių, 
kad tiesiog stebies: iš kur 
jų gavo šiomis niūriomis 
lapkričio dienomis.

(Tąsa 5-me pusi.)

a STRĖNŲ GĖLOS
I Štai švarus, naujas būdas liuosuot 

f > j /I paprastą strėnų gėlą. Johnson’s 
. ’ / // Hack Plaster! Lengvina skausmą.

! [_] sustingimą, jveržimą. Jautiesi pui- 
HMIj/ kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 

Johnson & Johnson kokybės.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: g2Zg Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsųk pa- • 
tarnavimu ir kainomis 9 
būsite patenkinti. •

1113 Ml Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

- . __ J
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Traukinys Išeina Laiškas iš Lietuvos
>

II

kiečių lietuvių gyvenimu ir 
švietimo lygiu. Dabar, mes . tu
rime pilną gyvenimo vaizdą 
intelige.nto ir .paprasto darbi
ninko, gyvenančio. Ąmerikojė.

Tad šiuo kart baigiu .ir visos 
savo giminės • vai’du, 'linkiu 
tau, brolau, ir‘ tavo visai .šei
mai daug laimės ir gero pasi
sekimo gyvenime. Lik sveikas.

Tavo Sesuo Ona.

Milwaukee, Wis.

bilie- 
kada

nusi-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
tykios išdekoravimą. Tylu
moje susėdę kariai skaito.

Stoties salėje pravirksta 
kūdikis. Draugė viršininkė 
greit pastebi moterį su ma
ža dukryte ant rankų.

—Prašome į motinos
vaiko kambarius, — sako ji 
kūdikio motinai.

Septyni motinos ir vaiko 
kambariai randasi trečiame 
aukšte. Čia yra ramu ir 
nebesigirdi stoties triukš
mo. Budinti sesutė prižiū
ri tvarką. Yra šviesus ir 
gražiai įrengtas žaidimų 
kambarys vaikams. Moti
nos su kūdikiais ant rankų 
sėdi ramios. Joms bus pra
nešta, kada traukinys išei
na.

Pereiname gatvę. Kitoje 
jos pusėje yra informacijų 
skyrius ir bilietų kasos, ku
rios veikia ištisą parą. 
Aukštai — salės sergan
tiems kareiviams. Į šią sa
lę kariams atnešami 
tai ir informuojama, 
traukinys išeina.

—Artėja žiema, —
skundžia stoties viršininkė, 
—tačiau mfs nesame dar 
tinkamai pasiruošę žiemai, 
trūksta langų, centralinio 
šildymo krosnis nesuremon
tuota, malkų nėra. Visa tai 
turėjo paruošti Statybos ir 
Atstatomųjų Darbų Valdy
ba (d. Koževnikovas), bet 
ji ne tik darbininkų neduo
da, o ir statybinių medžiagų 
nepristato. Naujas bagažo 
saugojimo patalpas atstato- 
me patys savo jėgomis.

Grįžtame į salę; Garsiai 
nuskamba salės budėtojo 
balsas:

—Traukinys išeina!
Žmonės sujuda, ir girdė

ti, kaip blizgančiais plieni
niais bėgiais pranyksta sun
kiai alsuodamas traukinys, 
palikdamas paskui save šil
tų garų dvelkimą.

J. Petkus.

TRUMANAS BIJO ILGO 
MAINIERIŲ STREIKO

Prez, Trumanas įspėjo, 
kad jeigu ilgai tęsis streikas 
prieš minkštąsias angliaka- 
sykląs, tai sutrukdys pra
mones perėjimą i taikos me
to gamybą.

CLEVELAND, OHIO
Prašome įsitėmyti: Balandžio 16 

d. įvyks svarbios prakalbos, kalbės 
Antanas Bimba, neseniai sugrįžęs iš 
Lietuvos. O balandžio 17 d. bus ro
doma įdomi ir svarbi filmą, kurią 
parsivežė drg. Bimba iš Lietuvos. 
Prakalbos įvyks White Eagle salėje, 
8315 Kosciuszko Avė., 8 vai. vak. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti šiose svarbiose prakalbose, 
išgirsti gyvu žodžųi ką Antanas Bim
ba pasakys. — Kom. (x)

sūneli! Vos tik 
dienas sužinojom, 
esi sveikas ir gy- Scottville, Mich

amžių, ir tikriausia 
pamatyti tave šiam 
nes nuo Įvairių rū- 
vargų baigiu sulink-

8-tos.
galima skaityti 

kaip iš publikos 
taip ir Iš kalbė-

Petras Juozapaitis, Bing
hamton, N. Y., gavo iš Lietu- 

A

vos sekamą laišką nuo savo 
motinos Veronikos Juozapai- 
tienės ir sesers Opos, kuri yra 
mokytoja Krekenavos mieste. 
Laiškas rašytas sausio 1, 1946 
metai:

Brangus 
prieš kelias 
kad tu dar
vas. Kaip džiaugiuosi, kad tu 
dar gali savo vaikelius augin
ti ir auklėti. Ne vieną ašarą 
prisiminus tave išliejau, nes 
tiek metų praslinko, kai nuo 
tavęs jokios žinios neturime. 
Nors tu daug jau metų mus 
palikai, mano akyse tu toks 
pat esi, rodosi, mažas, kaip aš 
tave kad ant rankų kūdikiu 
būnant nešiojau. Vaikeli, bai
giu savo 
nebeteks 
pasaulyj, 
pėsčių ir 
ti į žemę.

Mama tave kasdien prisime
na ir kasdien už tave meldžia
si. Tu būk geras ir parašyk jai 
nors trumpą laišką. Tai tiek 
mamos ilgesio ir troškimų pa
rašiau.

Dabar trumpai aprašysiu 
bendrai apie tavo visas gimi
nes. Uliesė mirė 1940 m., va
sario mėnesio 16 d. Paliko du 
sūnus ir dvi dukteris. Laike 
karo žuvo jos likęs vyras, vy
resnysis sūnus ir jaunesnioji 
duktė. Liko čia duktė ir sūnus 
dar jaunas.

Pranę, jos vyrą ir vieną jos 
dukrą vokiečiai išvežė ir apie 
jų likimą nieko nežinome. Ona 
taip pat gyvena su dviem du
krytėmis pas mamą, visai dar 
mažos. Jos vyras, agronomas, 
taip pat sutirpo vokiečių ran
kose. Ji, tai yra aš pati, kuri 
rašau tau laišką, šiuo metu 
mokytojauju.

Jonas, tavo jauniausias, o 
kartu ir vienintelis brolis, šiuo 
metu gyvena su mama namuo
se. Karo metu dirbo mieste, 
gamino karo pramonei me
džiagą. Tad liko sveikas ir gy
vas. Neteko dalyvauti jokiam 
fronte. Visą laiką dirbo už- 
frontyje. Teklė taip pat gyve
na prie mamos — netekėjusi.

Abu kartu pro mūsų apylin
kę karo frontas praūžė labai 
greit, bet vistiek paliko daug 
ir skaudžių karo pėdsakų. 
Daug kas liko be pastogės. 
Daugeliui kam ^tėmė iš šei
mos bragų, o kartais ir vienin
telį asmenį. Daug paliko naš
laičių ir našlių; Mūsų miestelio 
sunaikino tik didįjį tiltą per 
Nevėžį.

žodžiu, šiuo metu .vyrų skai
čius žymiai sumažėjo, 
jiems visokiais būdais 
nukentėti.

Man teko vos prieš 
dienas išgirsti kalbą
amerikiečio lietuvio, kuris yra 
šiuo metu atvažiavęs susipa
žinti su pokarine čionykščių 
lietuvių būkle. Jis savo kalbo
je mus supažindino su ameri-

LLD 218 Kuopos Prakalbos
Kovo 23 d., Lietuvių ūki

ninkų Draugijos svetainėje, 
įvyko LLD 218 kuopos sureng
tos prakalbos bei apvaikščio- 
jimas Tarptautinės Moterų 
Dienos, kovo

Prakalbas 
pasisekusias,, 
atsilankymo,
tojos pusės. A. Jonikienė pla
čiai nušvietė Tarptautinės Mo
terų Dienos reikšmę, nurodant, 
kad ta šventė kilo Amerikoj iš 
ilgų moterų kovų už balsavi
mo teises. Ji nurodė, kad jau 
šiandien tą šventę apvaikščio- 
ja ne vien darbininkės mote
rys, bet daug žymių moterų 
siuntė Sovietų Sąjungos mote
rims sveikinimus iš mitingo, 
surengto New Yorke, apvaikš- 
čiojimui Tarpt. Moterų Die
nos.

Kalbėtoja darė palyginimą, 
kaip moterys naudojasi balsa
vimo teisėmis demokratinėj 
Amerikoj ir socialistinėj šalyj, 
Sovietų Sąjungoj ir mūsų tė
vynėj, Lietuvoj. Ji darė pa
lyginimą apelnai iš moterų so- 
cialės ir ekonominės padėties 
tose šalyse. Apibudinus mote
rų reikalus, kalbėtoja priėjo 
prie abelnų darbo žmonių rei
kalų ir kokios problemos stovi 
prieš mus, jei norimo sustab
dyti kitą karą ir bandymą su
krauti visą pereito karo naštą 
ant darbininkų p^čių.

Mitingui pirmininkavo drg. 
O. Stakėnienė. Drg. Lapėnie- 
nė padeklamavo labai jaus
mingai Salomėjos Nėris rašy
tas eiles. Paprašius aukų lėšų 
padengimui ir Vilnies reika
lams, publika suaukavo $14. 
Aukotojų vardus veikiausiai 
paskelbs komitetas.

Užbaigus kalbėtojai antrą 
.dalį prakalbos, dar padisku- 
suota ant klausimų pastatytų 
publikos. Mitingas baigėsi la
bai smagioje nuotaikoje.

Kalbėtojos kelionės lėšas ir 
kitas lėšas padengus, Vilniai 
liko $5.
Wm. Stakėnas ir Leonas Sta- 
kėnas, tad 
$15.

Iš LLD 56 Kuopos Susirinkimo
Kovo 24 d., LLD 56 kuopa 

laikė susirinkimą. Narių atsi
lankė aštuoni. Vienas draugas, 
pagimokėjęs nario mokestį, ap
leido svetainę, nes turėjo ki
tur svarbų reikalą.

Organizatoriui nepribuvus 
paskirtu laiku, finansų rašti
ninkas J. Baltutis atidarė su
sirinkimą. Tvarkos vedėju bu
vo išrinktas drg. A. Shimans- 
kas. Raštininkui perskaičius 
tarimus iš pereito susirinkimo, 
nariai vienbalsiai priėmė. Bai
giant patį dienotvarkį finansų 
raštininkas pranešė, kad perei
tą metą kuopa turėjo 25 na
rius, o už šiuos metus jau pa- 
simokėjo 18 narių. Tuo.tarpu 
atvyko ir organizatorius. Pa
aiškėjo, kad nepribuvo laiku 
dėl to, kad turėjo vėliau dirb
ti.

Skaitytas laiškas - atsišauki
mas kas link ateivių teisių gy
nimo. Tam reikale nieko ne
tarta. Komisija iš trijų, kuri 
buvo išrinkta surengti kuopos 
naudai kokią pramogėlę, aiš
kino, kad prieš gavėnią buvo 
sunku gauti svetainę, o ga
vėnios laiku nedrįso rengti.

Dvi narės turėjo paėmusios 
blankas parinkti aukų dėl Lie
tuvos žmonių, nukentėjusių 
nuo karo. Kol kas dar nei cen
to nesiranda ant blankų.

Prie neužbaigtų reikalų drg. 
J. Baltutis pranešė, kad dar 
kuopa neišrinko valdybos 
šiems metams. Liko užgirta se-' 
noji valdyba, kurioj randasi 
geriausi veikėjai: org. K. 
gausk as, tarimų rašt. J. 
bert, fin. rašt. J. Baltutis, 
P. Senkus.

Naujuose sumanymuose 
siminta kas link Lietuvos žmo
nių, nukentėjusių nuo karo. 
Pakeltas sumanymas, kad su
rengti kokį parengimą. Tame 
klausime nekurie nariai nuro
dinėjo, kad dabartiniu laiku 
yra sunkios aplinkybės dėl pa
rengimų, tai geriausiai būtų 
parinkti aukų, ir taip tas klau
simas pasiliko ant stalo.

Virš minėta kuopa laiko su
sirinkimus0 kas trečią mėnesį, 
nes

išsiųs, kur reikia. Iki gegužės 
27 d. gali būti -ta. dirbtuvė; ga- 
tąVa’/Įš Kęndsha mdšiiiąp išga
bens- tėndi ir čia ; ddrbininkus 

; darbininkai 
ten, o didesnė pusė

HELP WANTED—FEMALE Į
REIKALINGOS MOTERYS Į

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

nes 
tenka

kelias 
vieno

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 ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintasn^nūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu 1 visus, kitus miestus ir apmokame paštų 
Išlaidas. "

WONDER LIVE FOUNDATION u , 
6164 B—Metro S t a., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

paleiš. Nekurie
važiuos
pasiliks čia ir nebus kam kel
ti algų.
mas gali nueiti vėjais.

Darb.

Darbininkų džiaugs-

Marica Šniokščia
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Marica šniokščia, ūžauja, 
putoja, išsiveržusi iš aukš
tų tarpeklių į saulėtų lygu
mų erdvę. Taip pat džiau
giasi ir bulgarų liaudis, nu
metusi nepakenčiamus fa
šizmo retežius ir hitlerinės 
agresijos jungą. Laisvai ir 
džiugiai eina ji prie urnų, 
į pirmuosius Bulgarijos is
torijoje tikrai demokratiš
kus rinkimus.

Oakland ir San Frau 
cisco, Calif.

OPERATORĖS, F1NIŠERKOS, FELERĖS
PRIE KOUTV IR SIŪTŲ 

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

KLAUSKITE MR. WILLIAMS
ENGLISH TAILORS LTD.

35 ST. CASIMIR PLACE. YONKERS, N. Y.
YONKERS 5-1434

(79)

Cicero, III

žmonių
užpildymui se-

OPERATORES
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ

TAIPGI

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

GATVEKARIS SUSTOJA 1 BLOKAS NUO 
DIRBTUVĖS.

KREIPKITĖS

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

(84).

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORĖS

VIENA ADATA IR MERROW 
MAŠINOS

TAIPGI RANKOM SIUVĖJOS
ARMHOLE FELLERS IR 

KAMPUKŲ PRISEGIOTOJOS 
PUIKIAUSIA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
KREIPKITĖS 

PHOENIX CLOTHES 
RACE IR COURT STREETS 

ALLENTOWN, PA. 
Phone ALLENTOWN 3-7532 

(81)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
nas, tai d. Stulgaitienės sūnus, 
Arturas, kuris ištarnavo Paci- 
fiko salose virš trijų metų. Ar
turas pilnai supranta reikalą 
jaunuolių organizacijos. An
tras — draugų Kvederų žen
tas. Jis su Arturu dirbo visą 
vakarą. Jis sakė: Mes turime 
suorganizuoti jaunų 
organizaciją
nesnių vietos. Suaugusieji tu
rime padėti tiems jauniems 
darbuotojams s u o r g anizuoti 
stiprią LDS jaunuolių kuopą 
Cicero j e.
Daug Karių Grįžo iš Tarnybos

Tarp daug grįžusių lietuvių 
iš karo tarnystės, pastebėjau 
jų tarpe yra sugrįžęs Chester 
Strumila, Balaiko sūnus ir kiti.

Chester yra aukštai išsilavi
nęs sportininkas, o Balako sū
nus mokinasi radijo inžinie
rium.

Unijų Susirinkimai Mūsų 
Svetainėje

Pastaruoju metu daug uni
jų laiko susirinkimus Liuosy- 
bės svetainėje. Unijų viršinin
kai ir nariai 
svetainė yra 
darbininkams 
ki ir palanki.

. Prakalbos ir Kiti Įvykiai .
Kovo 16 d. pas mus atsilan

kė Vilnies redaktorius drg. V. 
Andrulis. San Francisco ir 
Oakland LLD kuopos bendrai 
surengė jam pasitikimą.

Susirinko gražus būrelis pa
žangiųjų lietuvių ir svetimtau- 

Įčių pasveikinti Vilnies redak
torių. Vakaro pirm. .K. Mugia- 

P nienė perstatė tikslą ir pakvie- 
te drg. Andrulį kalbėti. Kal
bėtojas plačiai palietė dabarti
nę pasaulinę padėtį. Kalbėjo 
Lietuvos klausime. Nurodė, ko
kius vargus Lietuvos liaudis 
turėjo pergyventi laike hitle
rininkų okupacijos. Baigiant 
kalbą nurodė reikalingumą 
darbininkų spaudos. Ragina 
tuos, kurie dar neskaito Vil
nies ir Laisvės, kad užsirašy
tų ; kurių prenumeratos bai
giasi, atsinaujinti.

Kartu su drg. Andruliu at
vyko iš Los Angeles drg. My
kolas ir Ona Pūkiai ir Marie 
Bušienė. Parengimas buvo sėk
mingas.

San Francisco LLD Kuopos 
Bankietas.

Kovo 18 d. drg. Koblin sa- 
liukūje susirinko nariai ir rė
mėjai dienraščio Vilnies pasi
dalinti mintimis su drg. An
druliu. Po skanių pietų vaka
ro pirm. V. Sutkienė pakvietė 
drg. Andrulį pakalbėti. Jis 
trumpai kalbėjo ir atsakinėjo 
į klausimus, ypatingai apie šių 
dienų įvykius. Gržus buvo pa
rengimas.

Išleistuvių Bankietas
Kovo/19 d., Oaklando LLD 

k p. surengė išleistuves drg. 
Andruliui drg. Karosų stuboj. 
Susirinko nariai ir rėmėjai 
spaudos pasidalinti mintimis 
su Vilnies redaktorium. Drg. 
Andrulis kalbėjo ir atsakinė
jo į klausimus. Turėjome ir 
svečių. Tai buvo veiklios drau
gės iš Philadelphijos, Merkie
nė ir Vaidžiulienė. Jos svei
kino californiečius. Drg. Mer
kienė nurodė, kaip Philadel
phijos pažangios moterys vei
kia, ypatingai drg. Vadžiulie- 
nė. Mums buvo labai įdomu 
išgirsti apie veikimą kitų kolo
nijų. Tas mus paakstino dar
buotis.

Vakaro pirmininkė drg. Bur- 
dienė atsišaukė, kad remtume 
dienraščius Vilnį ir Laisvę, ku
rie suteikia teisingas žinias.

Visi trys parengimai puikiai 
pavyko ir atnešė pelno mūsų 
dienraščiui Vilniai—-$253 pre
numeratomis. Gaila, kad taip 
trumpai galėjo čia būti Vilnies 
redaktorius. Manom, kad bū
tų buvę galima . daugiau su
kelti pinigų. Bet jo maršrutas 
taip buvo surengtas.

San Francisco ir Oakland 
pažangieji lietuviai skaito ir 
remia pažangią spaudą.. Todėl 
i rgalįme p’asididžiuoti, kad 
mes čia,x tolimuose vakaruose, 
džiaugiamės, kai atsilanko mū-

pri-

taip yra nutarta.
Narys.

Kenosha, Wis
Gražiai Gali Prigauti

Mūsų mieste randasi Qua
ker Stretcher Co., kuri išdirba 
stakles džiovinimui kurtenų 

čia dirba 
beveik puse

čia nėra jo-

Po penkinę aukavo Į (langų uždangų).

Vilniai priduota

kalbėtoja rado ir 
chicagiečių, dvi 

kuriom teko veik- 
unijos moterų

pažįstamų, 
šeimas, su 
ti džanitorių 
pagelbinėj (auxiliary).

Ant rytojaus, pernakvojus 
pas Wm. Stakėnus, kalbėtoja 
išvyko į Grand Rapids, Mich.

Dalyvė.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KRIAUČIŲ 

DIRBTUVE
. Gerai įtaisyta dideliam bizniui: 4 
siuvamos mašinos, 3 prosijamos ir 
visi kiti įrengimai kriaučiškai dirb
tuvei. General Clothing Co.,
168 Roebling St., Brooklyn. Turime 
greit parduoti. Priežastį pardavimo 
sužinosite ant vietos. (80)

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

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

KEN’S OINTMENT CO. 
BOX 000, Newark 1, N. J.

supranta, kad 
organizuotiems 

viskuom paran-

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

EKSTRA GERA ALGA
5 DIENOS, 40 VALANDŲ, NUOLAT

Royal Lace Paper Works 
99 GOLI) STREET, BROOKLYN

(6th Ave. F. Traukiniu iki York St. Stoties)
(85)

atgal darbi- 
kalbėti apie

apie 70 žmonių, 
jų yra moterys, 
kios unijos.

Trys savaitės 
įlinkai pradėjo
sutvėrimą CIO unijos. Kompa
nija greitai nugirdo. Už trijų 
dienų pasirodė, kad jau ma
žai darbo ir devynis darbinin
kus paleido. Kovo 20 d., va
kare surengė darbininkams 
parę. Viską davė dykai, turė
jo 20 muzikantų, rodė kru- 
tamus paveikslus: iš kur jie 
perka pušis, kaip jos gražiai 
auga, kaip lentas išpjauna, ir 
t.t. Davė kavos, sandvičių ir 
keksų kiek kas norėjo dykai. 
Prie to, davė 15 karo'l^ndsų 
darbininkams išlaimėti. Lai
mėjimas buvo vedamas teisin
gai; kas buvo laimingas, tas 
išlaimėjo $100 vertės, du po 
$50 ir 12 po $25.

Pats manadžeris pasakė 
trumpą prakalbą. Jis nurodė, 
kad dirbant kaip dabar, po 50 
valandų į savaitę,’ reikia daug 
valdžiai taksų išmokėti, tai ža
dėjo nukirsti 5 valandas ir 
dirbti po 45 valandas į savai
tę. žadėjo algas pakelti dar
bininkams ant 15 nuošimčių, 
bet tą loską pažadėjo suteikti 
tik gegužės 27 d., 1946 m.

Mano supratimu, tai per 
daug ilga virvė; ji gali nu
trūkti.

Ta kompanija turi nupirku
si žemės Washington valsti
joj; ten, kur tos pušys auga. 
Tenai pastatys dirbtuvę. Jau 
įkalba, kad pradėjo statyti.
Ten išdirbs visą materioį^ ga
tavai ir tik Kėnoshoj statys‘ir karių

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Amerikos Lietuvių Demokratų 
Kliubo susirinkimas įvyks balandžio 
7 d., 227 Lawrence St., 4 vai. dieną. 
Nariai dalyvaukite, atsiveskite ir 
naujų narių. Bus kalbėtojų. Po su
sirinkimo turėsime veltui užkąst' ir 
išsiverti. — F. J. Repšys, sekr.

(80-81)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 
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)

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) Gcg. 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)

5

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)

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 .Valcntukevi- 
čius, rast. (79-80)

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)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos su

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

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 

užbaigti žiemi-apsvarstyti, taipgi 
niųs. — A. W.

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

REIKALINGOS
MERGINOS IR MOTERYS

PIRMAM ŠIFTUI
7:20
AR

4:15
Lengvas, švarus, linksmas darbas 

prie Ideališkų darbo sąlygų.
Patyrimas Nereikalingas.

Mes jus išmokysime ir jūs būsite 
apmokamos laike mokinimosi.

KREIPKITĖS Į
EMPLOYMENT OFFICE OF

THE
F. W. SICKLES CO.

165 FRONT ST.
CHICOPEE, MASS.

(84)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STALIORIAI
Patyrę pataisymam senoviškų rakandu 

UPHOLSTERERS 
Viduje dirbtuvės.

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
JOSEPH ZEIGNER

472 SPRINGFIELD AVE., 
SUMMIT, N. J.

SUMMIT 6-0039
(81)

DAILYDĖS 
STALIORIAI 

BLEKORIAI AR METALO SKARDŲ 
DARBININKAI 
Turi but patyrę

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.
KULLMAN DINING CAR CO. 

200 MIDDLESEX ST.,
* HARRISON, N. J.

TELEFONAS: HARRISON 6-4581
(80)

CHAIR CANERS
Turi būt patyrę. Nuolatinis darbas G«ra alga.

Kreipkitės j ATLANTIC CANING CO..
583 Vanderbilt Ave., Brooklyn.

(82)

VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE

PAGEIDAUJAMI GERAI 
APMOKAMI DARBAI 
TUOJAU DUODAMI 

VYRAMS IR MOTERIMS 
KAMBARYS, VALGIS IR 

APSKALBIMAS PASIRENKANT 
METINĖS APMOKAMOS VAKACIJOS 

GAUSOS LIGOJE PRIEDAI 
PAGAL VALSTIJOS ATSITARNAVIMĄ 

IR CIVIL SERVICE 
SLAUGES IR PADĖJĖJOS 

PAGELBININKAl PIENINĖJE 
PAGELBININKAl VIRĖJAI 
VIRTUVĖJE IR VALGYMO 

KAMBARYJE PAGELBININKAl 
MOTERYS PATARNAUTOJOS 

Kreipkitės Asnicniikai ar Rašykit*. 
MORRISTOWN 4-1800 

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

(81)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti ant ūkės, 

pageidaujama, kad mokėtų suma- 
šinom dirbt. Alga $100 į mėnesį ir 
burdas. Nemokančiam dirbti su ma
šinom, tai 
Sadauskus,

pagal susitarimą. John
R. D. 4, Cortland, N. Y*
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Iš Kriaučių Susirinkimo

Nr.

Žmogžudys Pasidavė

su-

Brooklyn, N. ¥*
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susirinkimų, tvar- 
pasakius, netvar- 

unijistams kriau- 
lankyti susirinki- 
prieš lokalo susi-

pa- 
ko-

su- 
at-

liko, reikia veikti

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
esant ir

Apšvietos Kliubo 
priduotųjų dova- 
jau buvo skelbti

ir Marcelė 
ir Elzbieta 
Nelė Ven- 
ir Ona Sa-

sku-
N.

P A.ĮIEŠKO J IMAT
Pajieškau darbo. } Suprantu apie 

elektrą ir apie įvairias mašinas. Mo
ku ir prosyti, tad galiu ir pas kriau- 
čius dirbti. Norėčiau su lietuviais 
dirbti. Esu 1-mo Pasaulinio Karo 
veteranas. Prašau rašyti: Anthony 
M&kitavičius, 67 No. 10th Street, 

t .(80-81)

ROBERT LIPTON
701 Grand St
Tel. ST. 2-2173 
hsiwtn iinrilimiii iiiidi

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Fotografas
Trailtiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten JOyck ir Mnujer Sta. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

aaBa&BKssBaassasas 
k -r

grupių ir pavienių. 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui 
padidinu tokio 
dydžio, kokib pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey 'St., Broadvray Lins 

Tel. GLenmore 5-6191

fiestas Puslapis

Lietuviams veteranams 
gerbti koncerto - baliaus 
misija, susidedanti iš atstovų 
daugelio demokratinių organi
zacijų, pagamino lapelius in
formavimui veteranų ir abel- 
nai visuomenės apie tą garbin
gą iškilmę.

Prašome visus įvertinančius 
tos rūšies pramogą, norinčius 
jos sėkmingumo, paimti lape
lių į šapas ir susiedijas, pa
skleisti didžiojo Brooklyne lie
tuviuose.

Veteranai - veteranės lietu
viai ir su lietuvių šeimomis tu
rį ryšių kviečiami garbės sve
čiais. Jiems ir jų žmonai ar 
vyrui, jų merginai ar vaikinui 
įžanga nemokama. Paliuosa- 
vimo iš tarnybos sagutė atsa
ko už tikietą veteranui ir jo 
žmonai ar merginai. Visiems 
kitiems įžanga 75c.

Koncertas, su dainų, muzi
kos ir kalbų programa, o pas
kui šokiais, įvyks jau šio mė
nesio 14-tą, Grand Paradise 
Ballroom, 318 Grand St., 
Brooklyne. Pradžia 4 :30.

Rengėjai.

Brooklyne palaidoti du Cre- 
han berniukai, vienas 4 mėne
siu, kitas 5 metų. Juos užmušė 
girtas tėvas. Kiti penki vaikai, 
taipgi du suaugę asmenys te- 
besiranda ligoninėse, kritiškoj 
padėtyje.

Kovo 27 d. įvykęs kriaučių 
mėnesinis susirinkimas, nors 
turėjo būti svarbiu, tapo pada
rytas beverčiu. Todėl buvo be
vertis, kad pirm to vienas su
sirinkimas, vienos grupės lai
komas slaptai, be visų unijos 
nariu, jau buvo atlaikytas po- 
bažnytinėje salėje, ant kam
po North 5th ir Ilavemeyer 
Sts. Tai šitame mitinge likosi 
tik pirmesnio, ano slapto mi
tingo. tarimai ir rinkimai už- 
girti. Tas ir buvo padaryta.

Pasirodo, dabartinei Buivy
do kontroliuojamai viršenybei 
ne visi unijos nariai yra tinka
mi dalyvauti savo organizaci
jos susirinkimuose ir spręsti 
savo organizacijos dalykus ir 
tokius svarbius, kaip ateinanti 
nacionalė kriaučių konvencija, 
kuri įvyks Atlantic City, N. J. 
Tame slaptame savo susirinki
me klika išsirinko sau delega
tus ir šiam susirinkimui atne
šė užgirti Šerkšnį, Vaitukaitį 
ir Milišauską. Jie ir buvo už
girti, nes klika atėjo į šį mi
tingą organizuoti.

Tai va, kokiu mūsų 54-tas 
skyrius (lokalas) pavirto — 
labai kūdas ir mizernas .orga
nizacijos taisyklėmis, o tokiai 
padėčiai esant ne visi nariai 
begali jaustis unijistais.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Šv. Jurgio Draugijos. Iš jo 
nebuvo aišku, ar Jurgine 
Draugija atsiprašo kriaučių 
dėl tų tikietų nepirkimo, ar 
duoda kriaučiams papeikimą, 
kad iš 15 tikietų kriaučiai nu
mirko tik 4 tikietus. .O tas ne
aiškumas laiško priklausė nuo 
lokalo sekretoriaus skaitymo 
—mūs lokalo sekretorius pri
pratęs sau vienas skaityti laiš
kus ir užrašus. Bet tuos visus 
nesusipratimus ir neaiškumus 
pilnai išaiškino draugijos pir
mininkas Ambrazaitis.

Ambrazaitis sakė, kad dėl 
įvykusio * nemalonaus nesusi
pratimo tarpe draugijos ir 
kriaučių yra kaltė mūs lokalo 
pirmininko Glavecko ir Buivy
do. Mūs draugija per karo lai
kotarpį vengė savo parengimų 
ir nepirko kitų draugijų tikie
tų, taip ir kriaučių tikietų ne
pirko praeitą metą. Tai todėl 

.Glaveckas ir Buivydas lokalo 
susirinkime davė sumanymą 
nepirkti draugijos tikietų. Am- 
brozaitis sako, tie vyrai su to
kiais savo manymais lafyai

K ’ ■

Vilniuje Instituto 
Steigėjų

čia skelbiamos dovanos bu
vo suneštos į masinį susirinki
mą, kovo 31-rną, įvykusį 
Schwaben Hall, Brpoklyne, iš
girsti Raportą iš Lietuvos. Kal
bėjo Antanas Bimba, Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
pirmininkas, ką tik sugrįžęs iš 
Lietuvos, kur jisai prabųvojo 
apie tris mėnesius kaipo LPTK 
atstovas.

Antanas Bimba prašė čionai 
dalyvavusius su padidinta 
energija pasidarbuoti dar bent 
metus laiko teikime Lietuvai 
Pagalbos drabužiais ir avaly
ne. O šiuo tarpu, tuojau, visus 
išgalinčius prašė prisidėti su 
stambiausia (pagal išgalę) do
vana prie įrengimo Vėžio Li
gos Instituto, Vilniuje.

Institutas tyrinės,, kaip ap
saugoti ir gelbėti žmones nuo 
tos baisios ligos ir surastas ži
nias skleis, sužinotą pagalbą 
teiks visai Lietuvai.

Į kalbėtojo prašymą atsilie
pimas buvo širdingas, kaip 
matome iš žemiau paduoto 
skaitlingo vardais ir stambio
mis sumomis dovanų sąrašo.

Pridavusieji dovanas jau po 

klysta, jeigu taip greit pamir
šo, kad Jurgine Draugija tiek 
gero kriaučiams padarė. Strei
kų laike Jurgine paaukavo 
(mažiausia) 500 dolerių. Tai 
va, kur yra draugjios nuiskal- 
timas kriaučiams.

Taipgi reikia priimnti, kad 
tame slaptame susirinkime sla
pukai nutarė delegatu siųsti 
Buivydą į konvenciją Atlantic 
City, N. J. Tad ir tą šis susi
rinkimas užgyrė. Taip viskas 
eina pagal planą. Ir Hitleris 
viską vedė pagal panašų pla
ną, bet tas jo planas subyrėjo 
ir pats vedėjas galą gavo.

Pats delegato Buivydo pra
nešimas buvo iš dirbtuvių sto
vio. Pasirodo, dirbtuvėse dau
giausia yra stoka kriaučių, kas 
sudaro dirbtuvėse daug ne
smagumų ir prireikia vienai ar 
kitai dirbtuvei šlubuoti neiš
dirbus laiko. Taipgi delegatas 
raportavo, kad tie vadinamieji 
“Begadins” “kotai” yra labai 
plonyčiai ir sunkūs dirbti, tai 
buvo manyta, kad už juos 
kriaučiai gaus daugiau mokes- 
ties, bet tas viskas nuėjo vel
tui, daugiau mokesties negau
sime.

Iš visų unijos atstovų ir de
legatų raportų atrodo, kad 
kriaučiai turėsime mokėti po 
daugiau duoklių: vietoj moka
mų $2.15 mėnesiui, dabar, 
nuo liepos 1, mokėsime du do
leriu ir 50 centų mėnesiui. 
Reiškia ,pakeliama po 35 cen
tus daugiau mėnesiui.

Reikia pasakyti, kad dabar
tinė lokalo 
ka (tikriau 
ka) atima 
čiams norą 
mus. Jeigu 
rinkimą įvyksta slaptas susi
rinkimas ir atęina organizuo
tai į lokalo susirinkimą-, tas 
parodo, kad yra dvi unijos. 
Kriaučiai kelia klausimą, — 
katrbj ‘rirfims, kriaušiams, ge
riau priklausyti ? Pas ką reK 
kia pasiklausti, dasižinoti? Su 
tokiu klausimu reikia kreiptis 
tiesiai į generaišką ofisą. Rei
kia paklausti: Ar yra valia 
unijoj uniją turėti? Jeigu vie
nai pusei valia, tai turi būti 
valia ir antrai pusei. Kaip at
rodo,^ateina senovės laikai, ka
da lok ai e turėjome Lygą ir 
Ratelį. Tai dabar bus klausi
mas : "Ar tas eis į sveikatą 
kriaučiams ?

t J. Stakvilevičius. 

šio susirinkimo (vardan šio 
sirinkimo) bus skelbiami 
skirai, kadangi taip bus aiš
kiau ir lengviau išvengti klai
dų.

Moterų fe 
susirinkime 
nų davėjai 
korespondencijose tų pramo
gų, kuriose jie tas dovanas 
davė, Tad čia nekartojami.

Prie Steičiaus

(Priėmė Mary Dobinienė ii’ 
Lillian K. Belte) 
Po $100:

Stasys ir Rožė Vertelkai, 
Stefanija Sasna, Jonas E. Gu
žas, Antanas Filipaitis (Pe
ters), Jonas ir Teofilė Drusiai. 
Po $50:

Antanas J. Tamošiūnas, An
tanas Abromaitis, Kazys Bin- 
dokas, Jonas Juodzevičius, 
Pranas ir Elena Bepirščiai, 
Adomas Dagis, Antanas Bim
ba, J., Urbonas, Juozas Bal
čiūnas, Valys ir Vera Bunkai, 
Janina Bondžinskaitė 
miau davė $50), Ignas Urbo
nas, Zigmas ir Morta 
liūnai.
Po $30:

Brooklynietis X (pirmiau 
davė $50), Anthony Valda 
(Valadka dar duos $70), Lau- 
rinas ir Ona Spilgiai, Pranas 
Varaška, Mary ir Petras Tu
meliai, Jonas Šimėnas, Fran
ces Kazokienė. ,
Po $25:

Antanas Zurinskas (vėliau 
duos $5), Juozas Weiss, Ka
trina Bernatavičienė, Jonas 
Lazauskas ir šeima, Petronė ir 
Antanas Linkai, Walter ir $*e- 
va Grannas, Julius Kalavitis, 
Julius Vilkas, C. Daukšas, 
Vladas Barštis ir Ona Saka- 
vich (Bayonne, N. J.), Petras 
Grabauskas, Jonas Pocius (Pa
terson, N. J.), Stasė ir Anta
nas Briedžiai, Jurgis Kuraitis, 
Jurgis ir Ona šleiviai, Augus
tas Jankauskas, Jonas ir Mag
dė Juškai^ Juozas 
Purvėnai, Jonas 
Grubiai, Povilas ir 
tai, Vladas Blastys 
kai, Mateušas ir Ona Dobiniai, 
Pranas ir Johanna Klastaus- 
kai, Andrius Grimaila (Stam
ford, Conn.), Antanas Murei- 
ka, Jonas Radus, drg. Simens, 
Jonas ir Marijona Medeišis, 
Pijus Petrauskas, Vincas' ir 
Ona Čepuliai, Alice Šidlaus
kaitė (Sidlowsky), Jonas Vit- 
kūnas, Klemensas ir Petronė 
Briedis, Jonas Gasiūnas, Petro
nėlė Baukuvienė ir Kazimie
ras Bankus, Marijona Kreivė
nienė, Jonas ir Sophie Thom- 
sonai, Vincas ir Kostancija 
Kartonai, Charles Balčiūnas, 
Juozas ir Marijona Sprainiai, 

| Pranas Buknys, Antanas Glo- 
bičius, St. Griškus, Rojus ir 
Jieva Mizarai, Jonas Siurba, 
Leonas Gavrilovičius, Mr. Ret- 
kevičiūs, K.- ir W. Milinkevi- 
čiai, Arturo Baltrušaičio var- 
diį, Tamošius ir Domicėlė Rep
šiai, K. Kairis, Jonas Lauri
naitis, Povilas ir Anna Bėčiai 
ir šeima (greatneckiečiai), 
Antanas Balčiūnas, Thomas Li- 
sajus, Viktorija Balkus, Aldo
na ir Povilas Aleknai, Ona 
Prankaitienė, J. Patašius, LDS 
13 kp. ir ALDLD 185 kp. 
(Richmond Hill, N. Y.), Mo
tiejus ir Agota Klimai, Jonas 
Litvinskas, Faustinas Dūlis.
Po $20:

(Bus daugiau)

Tame, rodos, nieko naujo. 
Visi valgome pietus kas dieną. 
Bet čia bus skirtingi pietūs. 
Jie įvyks:

Gegužės (May) 5-tą; 1 vai. 
dieną, Laisvės salėj, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Rengia 
Moterų Apšvietos Kliubas. O 
tai reiškia, kad bus gražus ir 
smagus pažmonys, įdomus da
lyvauti, vertas paremti. Pelną 
vėl skiria Vėžio Ligos Institu
tui, Vilniuje.

Rengėjos prašo visus įsigy
ti tikietus iš anksto. Kliubietės 
prašomos pasidarbuoti parda
vinėjime. Gaukite pas kliubo 
pirmininkę Mary Wilson ir pas 
komisijos nares: Oną Depsie- 
nę, Olgą Reinhardt. Laiko ne
daug 
biai.

Mirė Felicija 
Bukauskiutė
Maspeth, L. L

Praeitą ketvirtadienį, balan
džio 4 d., mirė Felicija Bu
kauskiutė, Evos Mizarienės te
ta (motinos sesuo). Velionė 
buvo seno amžiaus moteriškė, 
niekad neištekėjusi. Gyveno 
pas jaunesnę savo seserį, levą 
Tamulynienę, 55-58 — ,64th 
Street, Maspethe, N. Y. Ji gi
mė ir augo Lietuvoj, Liškiavos 
parapijoje. J Ameriką atvyko 
prieš apie 40 metų ir Čia visą 
savo gyvenimą, kai buvo tvir
tesnė, dirbo prie visokiausių 
darbų. Būdama geros širdies, 
ji buvo visų mylima; Tamuly- 
nienės vaikai ją skaitė savo 
antra motina.

Veliones kūnas pašarvotas 
graboriaus Augusto W. Kod- 
zio koplyčioje, 6306 Flushing 
Ave., Maspethe. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį. Bus laidoja
ma šv. Jono kapinėse.

Atėjęs policijos stotin, New 
Yorke, liuosnortai pasidavė 
Alfred Miller, 24 m., iš Buffa
lo. Policija dar nežinojo, kad 
papildyta žmogžudystė, kurio
je jis prisipažino kaltu. Jo 
rodymais, policija rado 
muštą Max Weiss, 45 m.

Milleris su Weiss buvę 
sipažinę Bellevue ligoninėj, iš 
kur abu išėjo šeštadienį. Išėję, 
susipyko. Paskiau abu įsigėrę 
susitaikymui, vėl susipyko ir 
jaunesnis vyresnį • pasmaugė. 
Prasiblaškęs po aludes, sub
way' iri filmų teatrus per apie 
parą laiko po žmogžudystės, 
pralatravęs užmuštojo Weiss 
užstatyto laikrodžio gavinį 
$12, Miller nusprendė pasi
duoti.

Svarbi Konferencija 
Šeštadieni

Organizacijoms ir Visiems

Svarbių ir įdomių žinių* pi
lietybes klausimais, labai 
reikšmingų šios šalies kilmės 
piliečiams, sveturgimiams pi
liečiams ir dar netapusiems pi
liečiais sveturgimiams bus ga
lima įsigyti visiems, kurie da
lyvaus Konferencijoj 
Amerikos Pilietybę.

Konferencija įvyks ši 
tadienį, balandžio 6-tą, nuo 1 
iki 5 vai. po pietų, Paramount 
Ballroom, 138 W. 43rd St., 
New Yorke.

apie

šeš-

Kviečia organizacijų dele
gatus, atstovus ir tėmytojus, 
taipgi kviečiami svečiais ir ne
atstovaujanti organizacijų as
menys, kurie įdomauja tokio
mis konferencijomis. Delegato 
ar svečio registracija $2.

Vyriausiu svečiu kalbėtoju 
bus New York o Valstijos Vy
riausio Teismo teisėjas Samu
el Dickstein, buvęs kongres- 
manas ir Kongresinio Imigra
cijos ir Natūralizacijos Komi
teto pirmininkas per daug me
tų. Taigi, jam sveturgimių pro
blemos ir jas liečią įstatymai 
yra žinomi geriausia. Taipgi 
kalbės Carol King iš Naciona- 
lės Advokatų Gildijos ir Ab
ner Green iš Amerikinio Sve
turgimiams Ginti Komiteto.

Organizacijos, kuriąs neiš
rinko delegatų, turėtų būti at
stovaujamos valdybių arba val
dybos galėtų įgalioti bile narį 
būti jos atstovu. Ypatingai 
akyvaizdoje kylančios reakci
jos, organizacijų vadovybėms 
svarbu būti apsiginklavus ži
nojimu ir turėti gerus ryšius 
su organizacija, kuri sėkmin
gai yra apgynusi šimtus sve
turgimių nuo neteisėtos depor
tacijos, pagelbėjusi gauti pi
lietybę ir apgynusi nuo perse
kiojimo.

Konferenciją šaukia Komi
tetas Sveturgimiams Ginti.

PARDAVIMAI

St. 8th Avė. SubvėB Stotis 
ant kampo.

būdinkas, nėra drausmės, 9 
didelė, dviguba krautuvei pa-

335 UNION AVE., BROOKLYN 
Grand

Tuščias 
šeimų ir
talpa. Nėra randai lubų. Nuosavybei rei
kalingas tik apmaliavojimas. Apžiūrėjimas 
Kalimas bi laiku. Kaina $12,500. IxmKvas 
išmokėjimas. Adams-Fisher, 32 Broadway, 
N. Y. C.. WIf 4-4622.

(81)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Valandos: 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

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

Jeweler 
Brooklyn, N. i 

ATDARA VAKARAIS j

lūi6

Lietuviai Komunistai Eis 
į Gegužines Paradą

Lietuvių Komunistų Kliubas 
turėjo įdomų ir sėkmingą susi
rinkimą balandžio 2-rą ir nu
sitarė veikti kartu su kitomis 
organiizacijomis keliuose di
džiuose darbuose.

Pirm visko, smagu priminti, 
kad įstojo 3 nauji nariai, visi 
geri veikėjai.

Tarpe kitų valdybos ir narių 
kelių svarbių pranešimų, kliu
bas svarstė ir priėmė kvietimą 
dalyvauti Pirmos Gegužes Pa
rade. Paradui pasiruošti (di
džiųjų. unijų vadų sušauktoje) 
konferencijoje, kovo 30-tą, 
viešbutyje Capitol, mūsų val
dyba irgi buvo pasiuntusi at
stovą. Mūs atstovas iš konfe
rencijos grįžo įsitikinęs, kad 
šiemet reikalingas didžiausis 
iš visų, entuziastiškas Pirmos

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

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

Išskiriant trečiadieni 
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 

t

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TcL EVerrreen 4-9612

I LITUANICA

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

Gegužės Paradas ir kad jis to
kiu bus. Darinkta prie atstovo 
pora narių i komisiją veikti su 
kitų organizacijų išrinktomis 
komisijomis, kad bendrai bū
tų nusitarta obalsiai, lietuvių 
būrio sudarymas, informavi
mas apie tai visuomenės.

Nariai pasidalino pardavi
mui William Z. Fosterio para
šytos brošiūraitės, aiškinančios 
pavojų trečio karo, jo priežas
tis ir būdus jo išvengti. Taipgi 
nusitarė sukelti bent po $10 
per narį darbininkiškos apšvie
tos reikalams. Kliubas prašys 
visų talkos tame darbe.

L. K. M.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje I

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaon ir Marey Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais ) 9 . p M
Trečiadieniais > p {J
Penktadieniais 7 ‘

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

A




