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Paryžius. — Steigiamasis Byrnes siūlė “alyvos šake-Washington. — Jungtinių
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išrinktas pre- ■

žiau kaip 5,000 gyventojų gentina būtų mielu noruši konferencija tinkamai iš- tas kongresiniame komite- politinių šnipų tinklą visuo- 
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gresmanų komitetas nutarė, 
kad užteks ir dabartinių 
šnipų, kuriuos valstybės 
departmentas palaiko už
sieniuose.

Krinkanti Britanija.
Senatoriai ir Kongresmanai.
“Ponų Patarimai.” 
Kova už Taika. i

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Washington.— Buvęs An
glijos premjeras Churchil- 
las li941 m. vasario 15 d. 
prašė prezidentą Roosevel- 
tą: “1

daryti prostitucijos namai 
Paryžiuj ir kituose mies
tuose, o miesteliuose su ma-

Didžiausią Įspūdi j mane 
padarė, tai tik atsibuvusi Wa
shingtone konferencija Lai
mėkime Taiką. Ji Įvyko Pre
kybos Departmento Auditori
joj, valdiškuose rūmuose. Da
lyvavo apie 800 delegatų ir 
delegačių. Konferencijai ' 
dovavo pažangūs senatoriai 
kongresmanai, mokslininkai 
artistai,* darbo unijų vadai 
žymūs veikėjai.

1

Washington.—Associated 
i Press rašo, jog Amerikos < 
valstybės sekretorius James

kos prezidento 
neprabėgo nei
kaip jis ne vien užmiršo 
sevelto politiką, bet ir 
pasižadėjimus.

į' bendrąją visų amerikinių 
kraštų “apsigynimo san- A 
tarvę.” .Byrnes sakė, Ar-

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIIL 
.  . ■■■ '■'l'T.'Ą

Byrnes Pageidauja
Sąjungos su Argen- .

Ši konferencija pasmerkė 
tuos, kurie seka torių vado 
Churchill pėdomis, kurie vel
ka Jungtines Valstijas gelbėti 
krinkančią britų imperiją, ku
rie ištiesia ranką ne kolonijų 
pavergtiems žmonėms, bet jų 
pavergėjams. Labai teisingai ponijai, ’ kad. japonai 
pareiškė kongresmanas 1 
De Lacy, kad Britanijos impe-!juose, 
rija krinka todėl, kad ji yra,karan prieš jus 
netikus.

Francijos seimas vienbalsiai iię» fašistiniam Argentinos 
priėmė sumanymą, siūlantį | diktatoriui Juanui Peronui, ’ 
panai kinti paleistuvystės kuris dabar L 
biznius visoje šalyje. Per zjdentu. Jungtinės Valsti- .. 
šešis mėnesius turi būti už- jos norį įtraukt Argentiną

kritikavo valstybės sekretorių j
J. Byrnes už jo anti-sovietinę iat’aką prieš Perlų Uostą, 
politiką. Padaryta kieta pasta-1 
ba ir Mr. Trumanui, kad jis| 
laikytųsi velionio Roosevelto 
politikos, o nesektų Vanden- 
bergus. Mr. Trumanas, užim-; 
damas prezidento vietą, sakė, i 
kad jis seks didžiojo Amcri- 

pėdomis, bet 
metai laiko, į 

Roo- 1 
savo

Darbo Žmonių

Kaina $6.50 Metama 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Churchill Prašęs 
Rooseveltą Pagąs 
dint Japoniją

Irano Ambasadorius ir James Byrnes 
Už Skundo Tęsimą prieš Sovietus

FRANCIJA IŠLEIDO ĮSTATY- tillOS DiktatoriumKONGRESO KOMITETAS AT- Saug. Taryba Priėmė Taisykles
METE BYRNESO PLANĄ DĖL ® 1 J '

ŠNIPŲ UŽSIENYJE Susirinkimam; Gavo Skundus dėl 
Franko ir Anglų Graikijoje

MA PROSTITUCIJOS UR
VAMS UŽDARYTI

j “Darykite viską, ką tik Valstijų kongreso lėšų ko- 
galife, kad įvaryt baimę Ja- mitetas atmetė valstybės se- 

1 ne- kretoriaus James Byrneso 
H ugi? drįstu užpulti anglus Mala- reikalavimą specialiai pas- 

“Japonai ruošiasi kirt $4,150,326 užsieniniams 
‘ ~ ' į ir' prieš Amerikos šnipams. Byrnes 

mus,” rašė jis Rooseveltui. I sakė, tų pinigų reikią, kad 
Jo laiškas dabar perskaity- galima būtų įsteigti slaptą

tyrinėjančiame japonų se pasaulio kraštuose. Kon-

Franko Užtarėjai
New York. — Anglija 

Jungtinės Valstijos prieši
nasi Lenkijos skundui ir 
reikalavimui daryti žings- 

;nius prieš Franko fašistų 
I valdžią Ispanijoj. Ameri
kos ir Anglijos delegatai 
Saugumo Taryboj sako, 
“negalima kištis į vidujinius 
Ispanijos reikalus.”

Uždarė Tarptautinį Degtukų 
Tinstą; Galima Bus Gaut 

“Amžiną Degtuką”

New York. — Irano am
basadorius Hussein Ala an
tradienį įteikė savo laišką 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybai, prašydamas atmesti 
Sovietų reikalavimą ir pa
laikyti tarybos programoje 
Irano ginčą su Sovietais iki 
gegužės 6 d., pagal pirmes
ni jos nutarimą. Sovietai 
per savo delegatą, ambasa
dorių Gromyko reikalavo 
tuojau išbraukt Irano klau
simą iš dienotvarkės, nes 
Irano valdžia jau pilnai su
sitarė su Sovietų Sąjunga. 
Hussein Ala veikia kaip 
Amerikos valstybės sekre
torius James Byrneso įran
kis prieš Sovietus.

Abejojama; ar Irano am
basadorius išreiškia savo

valdžios mintį. Jis pirmiau 
melavo, būk Iranas nevedęs 
derybų su Sovietais.

Saugumo Taryba bal. 9 d. 
priėmė 23 taisykles susirin
kimams vesti ir pertraukė 
posėdžius, galbūt, iki atei
nančio pirmadienio.

Lenkijos delegatas Oska
ras Lange duoda tarybai 
skundą su reikalavimu veik
ti prieš Franko diktatūrą 
Ispanijoj, kaipo pavojų tai
kai.

Graikų Tautos Ijaisvini- 
mo Frontas — E AM ir še
šios kitos grupės įteikė Sau
gumo Tarybai skundą ne
teisėtus, šmugeliškus Grai
kijos rinkimus, įvykdytus 
su anglų armijos pagalba.

per vieną mėnesį uždaroma priimta, jeigu Perono vaL 
paleistuvystes verslas. Ski- džia įvykdytų Argentinoj 
riama smarkios bausmės pasižadėjimus, o vienas jos 
kavinėms, saliūnams, vieš- pasižadėjimu yra “panai- 
bučiams ir asmenims, kurie kint fašistų Ašies įtaką” to- 
dalyvaus prostitucijos biz- |je šalyje, 
nyje.

Užsimušus Mergina po Nuo 
gos, Girtos Puotos su 

Armijos Oficieriais

> 3
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Laimėkime Taiką Konferen-į 
ią sušaukė senatoriai, kon- j 

gresmanai, mokslininkai, ar
tistai, darbo uniju vadai ir ki- 
ti žymus veikėjai, kurie aiš
kiai mato, kad Amerikos im-1 
perialistų politika yra nu
kreipta prieš mūsų šalies žmo
nių gerovę, prieš pasaulio tai
ką, prieš pusę pasaulio gyven
tojų, kurie yra imperialistų prantama, kad senato • ,ko- 
kolonijų vergai. Kurie mato, misija, vadovaujama 
kad ponai Churchill ir Van- mokrato Barkley’o,

Vieni Siūlo Bilionus Do- 
i leriu Skolint Anglam,

Washington, bal. 10.—Su-

denbergai, Bevin’ai ir Byrnes 
siekia pasauli vesti senu keliu, 
kuriuomi liaudis negali toliau 
eiti, nepakliūdama Į katastro
fą.

Reakcinės jėgos norėjo pa
kenkti Laimėkime Taiką Kon
ferencijai. Visa eilė senatorių 
ir kongresmanų sakė, kad “tū
li ponai,” kaip pamatė jų var
dus po šaukimo dokumentu, tai 
ėjo pas juos, “aiškino” jiems 
ir prašė ištraukti jų parašus.

Tą sakė senatorius Glen 
Taylor, tą sakė senatorius se
imelis Adolph J. Sabath. Tą 
pakartojo ir visa eilė kitų.

de- 
užgirs 

Anglijos prašymą paskolint 
jai $3,750,000,000. Repub- 
likonas senatorius Taftas 
siūlo duot ir dovanot An
glijai $1,250,000,000, nes an
glai' vis tiek neatsiteis, kaip 
neatsiteisė ano karo skolų.

Washington. — ŠĮ šešta
dieni ruošiasi streikuot cuk
rinių darbininkai rytinėse 
valstijose. Reikalauja pri
dėt pusdevyniolikto cento 
per valandą.

New York. — Federalio 
teisėjo Samuelio Mandel- 
baumo sprendimu, tapo pa
naikintas tarptautinis deg
tukų trustas, kuriame buvo 
susijungusios amerikonų Jr 
švedų ko mpanijos. Tos 
kompąnijos buvo užgniau- 
žusios vadinamo “amžino
jo” degtuko išradimą, pada
rytą 1930 metais. “Amžiną
jį” degtuką galima kelis 
tūkstančius kartų naudoti, 
kiekvieną sykį užgesinant 
pa vartojimo. Tų kompani
jų trustas buvo pasiskirstęs 
pasaulį į plotus, taip kad 
kiekviename plote tik viena 
kompanija varytų degtukų 
biznį be varžytinių.

Uždraudė Number- 
go Teismui Propa 
gandą prieš Žydus

UNRRA Sulaiko Da
nijos Mėsos Perviršį 
Nuo Alkanų Tautų

'auto pramonėje yra
80,000 BEDARBIŲ

Detroit. — Briggs auto- 
i mobilių viršų kompanija pa
šaukė 12,000 darbininkų at
gal į darbą. Automobilių 
pramonėje lieka dar 80,000 
bedarbių.

San Francisco.— Armijos 
leitenantai H. A. Blanken
ship ir Steven Ondrusek per 
naktį girtuokliavo savo 
kambaryj viešbutyje su at
sivesta gražia mergina Vir
ginia- Hepburn. Jie nusi
traukė ir paveikslus su ja 
pusnuoge. O iš ryto praei
viai pamatė merginos lavo
ną tik apatinėse kelinaitėse, 
nudribusį nuo septintų viėš- 
bučio lubų ant geležinio 
vamzdžio ketvertas aukštų 
nuo šaligatvio. Blanken
ship sako, kad ji pati iššo
kus pro langą ir užsimu
šus. 'Detektyvai rado žen
klus, kad ji mėgino susilai
kyt už palangės.

Washingtone Planuoja 
Sumažini Kiekius Par

davinėjamų Miltą
Nurnberg, Vokietija. — 

Jungtinių Valstijų proku
roras Jackson tarptautinėje 
byloje prieš nacius karinius 
kriminalistus uždraudė teis
mo presams spausdint tei
siamųjų propagandą prieš 
žydus. Paskutinėmis die
nomis teismo spaustuvė 
tarp kitko, išspausdino Al
fredo Rosenbergo vadina
mus “dokumentus” prieš 
žydus. — Nacių filosofas 
Rosenbergas buvo Hitlerio 
paskirtas valdovas Lietuvai 
ir kitiems “Ostlando” kraš
tams. Vienas teismo lė
šomis išspausdintas Rosen
bergo advokato dokumentas 
sako: “Žydai yra benkar- 
tai... nachalai ir gudrūs 
sukčiai.” Taip, girdi, apie 
žydus rašęs ir vienas fran- 
cūzų “filosofas.”

Kopenhagen, Danija. — 
Danijos šaldytuvai - sandė
liai perpildyti mėsos pervir
šiais, sakė Jacob Tvedega- 
ard, dalių žemdirbystės mi
nisterijos narys, mėsos sky
riaus pirmininkas. Kelios 
alkanos europinės šalys no
rėjo tos mėsos pirkti, bet 
jom neleido UNRRA, Jung
tinių Tautų Šelpimo ir At- 
steigi mo Administracija. 
Danijos užsienio reikalų 
ministerija pareiškė, v jog 
UNRRA atmetė visas danų 
pastangas pardavinėti mė
są prašančioms maisto tau
toms. Danijos atstovai da
bartinėje maisto konferen
cijoje Šveicarijoj - vėl mėgi
na gauti UNRRA leidimą.

Washington. — Valdinin- - 
kai gamina įsakymą ketvir- / 
tadaliu sumažint miltų kie
kius kepykloms ir groser- 
nėms. Sako, reikia taupyt - 
miltus badaujančioms tau
toms. Kepyklų ir malūnų 
savininkai protestuoja prieš 
tokį planą. Hooveris rapor
tavo Trumanui apie alkanų
jų reikalus. ’ r 1

a
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Irakai-Anglai Manev

ruoją prieš Iraną
Kirkuk, Irak. — Specia

liai traukiniai gabena Ira
ko kariuomenę į Kirkuką, 
šiaurinį to krašto miestą. 
Irako armija rengiama ma
nevrams, bet nesakoma kur. 
Associated Press rašo, kad 
Irakas ruošiasi prieš kurdų 
tautą, kuri gręsianti užpult 
Iraką iš Irano - Persijos 
pusės. Kurdai gyvena abie
jose sienos pusėje, Irane ir 
Irake. Nors Anglija iš
traukė savo kariuomenę iš 
Irano, bet anglų pulkai su
statyti palei Ira'ko rubežių, 
su Iranu.

j j • m t v j >-> j • i nužiūrėtas, Kaip reaKcinin-Anglai Nežada Per vest Palestiną kų sąmokslo dalyvis prieš

į Jungtinių T autų Globą

Franci j a nurodo, kad na
cių mokslininkai Ispanijoj 
stengiasi pagamint atominę 
bombą.

4 MILIONAI CHINŲ MIR
SIĄ BADU

Tokio, bal. 10. — Pradi
nės rinkimų pasėkos rodo, 
kad dešinieji japonų ele
mentai gauna daugiausiai

i balsų. — Sovietai ir Naujo
ji Zelandija reikalavo atldėt 

Laimėkime Taiką Konferen-' rinkimus, nes generolo Mac- 
cija ■ i.....................

mus artistas 
Paul Robeson.

Nacionalj Komitetą sudaro 
apie pusė šimto žymių mūsų 
šalies veikėjų. Principų Dekla
racija ir priimtos rezoliucijos 
bus vadovybės dokumentai už 
taiką. Su jų turiniu teks pla
čiau supažindinti mūsų dien
raščio skaitytojus.

Bet mažai, kas “nusigando” 
ir paklausė tų “patarimų.” Iš 
kelių desėtkų senatorių, kon
gresmanų, mokslininkų ir ar
tistų, gal du ar trys konferen- Į 
cijos išvakarėse paklausė “pa
tarimų.

cija išrinko platų Nacionalj i Arthuro globoje 'tik reak- 
Komitetą, kuris vadovaus ko- cininkai ir fašistiniai mili- 
vai už taiką. Komiteto pirmi- ‘taristai tegavo progą pasi
ninkais išrinktas marinų pul- ruo§t rinkimam. Maskvos 
kininkas Evans Carson ir žy- 's da raš kad Mac.

artistas ir dainininkas (Arthur nepateisinamai• sku. 
bėjo įvykdyt rinkimus.

Japonijos Reakcininkai 
Laimį Rinkimus

SUĖMĖ IRANO GENE
ROLĄ, KAIPO ANGLŲ 
AGENTĄ

Teheran. — Irano prem
jero Ghavamo’valdžia areš
tavo generolą Ibrahimą Ar
fą, buvusį Irano armijos 
štabo galvą. 'Tas generolas 
veikė kaip Anglijos agentas 
prieš Sovietus. Jis taip pat 

i nužiūrėtas, kaip reakciniu

Japonų komunistai rei
kalauja naujų rinkimų.

MISSOURI PADRĄSINO 
TURKIJĄ PRIEŠ 
RUSUS

Sumanytas Rooseveltui
Paminklas Londone i delegatas Gromyko daly-

vaus sekamuose Jungt Taū-
T . t~\• iv. tų Saugumo Tarybos posfc-London. — Didžiausias i .*•

Anglijos konservatų laik- ■ ‘ J___________
raštis London Times ragina i. n v nu & 
pastatyt paminklą preziden- Į Atmete Prašymą Pahuosuot

Sovietini Leitenantą

Konferencijoj lietuvių da
lyvavo nedaug. Iš Chicagos— 
Juozas Sakalauskas ir M. Ba- 
tutis; iš Detroito — advokatė 
Masytė, iš Brooklyno — Jonas 
OrmanalKMatas šolomskas ir 
aš. Gal buvo ir daugiau, bet 
kada konferencija didelė, dar
bų turėjo, daug, daug veikė 
pagal valstijas, tai apie kitus 
neteko sužinoti. '

Geneva, Šveic. — Anglija 
dar neturi tikslo, pasitraukt 
iš Palestinos ar perleist ją 
į Jungtinių Tautų žinybą, 
pareiškė anglų politikierius 
lordas Cecil paskutinėje se
nosios Tautų Lygos sesijo
je., Lyga po Pirmojo pa^ 
saulinio karo pavedė Palesti 
ną Anglijai globoti. Anglų 
valdžia paskui atskėlė Pa
lestinos dalį į rytus nuo Jor
dano upės ir pavadino ją

savivaldišku kraštu Trans- 
jordanija. Dabar neseniai 
Anglija paskelbė Trans j or- 
daniją net “nepriklausoma 
valstybe,” kurioj, tačiaus, 
anglai laikys savo armiją ir 
karines stovyklas. Tuomi 
Anglija sulaužė sutartį su 
Amerika. * Cecil pasakojo, 
kad anglai suteikę nepri
klausomybę Irakui, kurį Ly
ga buvo pavedus jiem glor 
boti.

Ghavamo valdžią.
Kiek pirmiau suimtas de

šinysis Irano seimo narys 
Said Zie Ed-Din Tabatabai, 
galva pro-angliškos Tauti
nės Valios Partijos.

Shanghai. — Jeigu tarp
tautinė pašalpų organizaci
ja UNRRA tuojau neatsiųs 
pagalbos, tai 4 milionai chi- 
nų mits badu, sako United 
Press. i

Istanbul, Turkija. — Po 
politinio atsilankymo Tur
kijoj, grįžta namo milžiniš
kas Amerikos karo laivas 
Missouri, lydimas dviejų 
šarvuotlaivių. Turkijos val
dovai su didžiausiomis iš
kilmėmis palydėjo Missouri 
ir apdovanojo visų tų laivų 
oficieriūs. Turkų spauda ir 
radijas gyrė Ameriką, kaip 
Turkijos užtarėją ir mažų
jų tautų draugę. Turkijos 
laikraščiai ir politikieriai 
svaido pareiškimus, kad 
turkai drąsiai atremsią ru
sų reikalavimus dėlei teisių 
Dardanellų Sąsiauryje.

tui Fr. D. Rooseveltui Gros
venor Aikštėje, prie kurios j 
stovi Jungtinių Valstijų 
ambasada.

" British Columbia, Cana- sovietinį leitenantą N. G. 
da. — Prince Rupert uos- Rediną, kuris buvo suimtas, 
tamiesčio majoras Daggett1 Portlande, Oregone, neva 
perkrikštijo tenaitinį Acro- kaip šnipas. Amerikos ge-, 
polis kalną į Roosevelto. neralis prokuroras Tom 
Parką, pagerbti atminčiai-Clark atmetė prašymą. Re- 
velionio prezidento, “didžio dinas areštuotas dėl to, kad 
Kanados draugo.” 'jis klausinėjęs vieną asme-

----------------- y- nį apie įrengimus visai pa- •
New York. — Anglija ir , prastame amerikiniame lai- 

Amerika stoja už Irano gin- ve Yellowstone, kuris nau- 
čo palaikymą prieš Sovietus i dojamas tik kitiem laivam 
iki gegužes 6 d. ' taisyti.

Washington. — Sovietai 
prašė panaikint bylą prieš

Saugumo Taryba Sulaužė Jungt 
Tautų Čarterj, Sako Izviestija

11 
u

Anglai teskiria vokiečiam 
tik trečdalį būtinai reikalin
go maisto.

ORAS. — Būsią šaltoka 
ir apsiniaukę

Maskva. — Sovietų vy- rina ^tarptautinę taiką ir 
riausybės laikraštis Izvies- saugumą.” Izviestija paste- 
tija rašo, kad Saugumo Ta- bi, jog Irano pažangių žmo- 
lyba sulaužė Jungt. Tautų 1 nių sluoksniai ir spaudą su 
Organizacijos čarterį. Nes 
Saugumo Taryba palaiko 
savo dienotvarkėje buvusį 
Irano ginčą po to, kai Ira
nas tiesiogiai susitarė su 
Sovietų Sąjunga. Izviesti
ja, kaip ir Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda, pa
reiškė, jog ši sutartis “stip-

didžiu ^pasitenkinimu svei
kina tą sutartį. Irano spau
da rašo:

“Ta sutartis kerta smal
kų smūgį karo kurstyto
jams ir reakcininkams, nes 
sutartis ištraukė jiem iš na- ; 
gu svarbiausią jų prop 
dos įrankį prieš Sov

■
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Amerikos Liaudis Stoja už Taiką
Dar nėra metų laiko, kai nustojo baubę kanuolės ir 

dūkę tankai, kai liovėsi mirę žmonės, kad laimėjus per
galę, parbloškus fašizmą ir hitlerizmą, — laimėjus taiką 
ir sąlygas laimingam gyvenimui. Ir štai kiekvienas de
mokratinis ir laisvę mylįs pilietis jau pajuto, kad ir vėl 
naujo karo, naujos katastrofos pavojus grūmoja Ame
rikos piliečiams ir viso pasaulio žmonėms! Aukščiau
sio laipsnio propaganda ir pasiruošimas naujam karui 
pasiekė, kada Amerikoj “vakacijas leido” anglų impe
rialistų—torių—vadas Churchillas.

Už taiką, laisvę ir demokratiją stojo piliečiai. Tuo
jau visa eilė senatorių ir kongresmanų, mokslo vyrų ir 
artistų, darbo unijų vadų ir atskirų piliečių pasmerkė 
Churchill’ą ir tuos, kas su juomi susidėjo.

Dešimtys ir šimtai kongresmanų, senatorių, žymių 
piliečių ir organizacijų veikėjų stojo ginti taiką ir iš
leido šaukimą į LAIMĖKIME TAIKA KONFERENCIJĄ.

Ši konferencija įvyko balandžio 5, 6, 7 ir 8 dieno
mis didžiulėj Prekybos Departmento Auditorijoje, Wash
ingtone. Į konferenciją atvyko atstovai iš visos šalies, 
kurių buvo apie 800. Šioj konferencijoj dalyvavo sena
toriai, kongresmanai, artistai, kunigai, mokslininkai, 
ginkluotų dalių nariai ir tik iš karo lauko grįžę kovū- 
nai, darbininkai ir farmeriai. Čia buvo atstovai nuo visų 
Jungtinių Valstijų žmonių, nuo visų piliečių, kaip sakė 
senelis senatorius Adolph J. Sabath iš Illinois valstijos, 
kurie tik supranta karo baisumą, tas nelaimes, kokias 
jis atneša, kurie nori žmonėms laimės, progreso ir ge
rovės.

Konferenciją atidarė ir pirmai sesijai pirmininka
vo kunigas Stephen; H. ^jįtchman. 'Per tris dienas 
geriausi demokratinės Afltolkos sūnūs ir dukros rišo 
klausimus ne vien mūsų šalies piliečių naudai, bet ir 
kiekvienos tautos, kiekvieno pasaulio kampelio žmonių 
reikalus santykyj su Amerikos žmonių reikalais; ėmė 
domėn tą, ką gali atlikti Amerikos vyriausybė ir žmo
nės tam, kad greičiau užgydyti Antrojo Pasaulinio Karo 
žaizdas, kaip pastoti kelią naujam karui, kurio trokšta 
hitlerinės ir fašistinės liekanos ir kurį organizuoja re
akcinės jėgos.

Kiekvienoj konferencijos sesijoj kalbėjo atsako- 
mingi piliečiai, žiną dalykus ir pasiremia faktais. Taip, 
pirmoj sesijoj, kuri buvo pašvęsta Amerikos dalyvavi
mo Jungtinėse Tautose reikalams, kalbėjo senatorius 
Glen Taylor, kongresmanas John M. Coffee, .Dr. Char
lotte Hawkins Brown, darbo unijų vadas R. J. Thomas 
ir leitenantas Millard Lampell. Tai buvo ir kitose se
sijose. Kiekvienoj iš jų kalbėjo senatoriai, kongresma
nai, mokslininkai, politiniai veikėjai ir kiti žymūs pi
liečiai. • Gi paskutinėj sesijoj išsamią prakalbą pasakė 
vienas iš žymių mūsų krašto ir demokratijos gynėjų, se
natorius Claude Pepper.

Konferencijoj buvo priimta keli desėtkai rezoliuci
jų, kurios perstato mūsų poziciją ir uždavinius, apibu
dinant Jungtinių Tautų Organizacijos uždavinius, kolo
nijų vergų padėtį ir baigiant įvairiomis temomis pačioj 
Amęrikojį kaip turi būti reikalai sutvarkyta, kad žmo
nės galėtų laimingai gyventi, kad turėtų darbo, reikme
nų gyvenimui ir kad galėtų į ateitį žiūrėti be baimės. 
Paskutinę konferencijos dieną tos rezoliucijos buvo 
įteiktos prezidentui Trumanui, valstybės sekretoriui 
Byrnes, įvairioms vyriausybės komisijoms ir komite
tams, senatoriams ir kongresmanams.

Konferencija priėmė Principų Deklaraciją, kurioj 
kietai reikalauja laikytis velionio, prezidento Roosevelto 
pozicijos, laikytis nuoširdaus ir sąžiningo bendradarbia
vimo Amerikos su Tarybų Sąjunga ir Anglija, nes tik 
šių trijų valstybių solidarumas užtikrins sąlygas Jung
tinių Tautų Organizacijai kovoje už taiką.

Principų Deklaracija reikalauja laikytis Teherano, 
Krymo, Potsdamo ir Maskvos Konferencijų susitarimų, 
nes tik taip galima sudaryti sąlygas, kad “taika žydė
tų,' kuri jau užtektinai buvo krauju aplaistyta.” Prin
cipų Deklaracija išdėsto tą politiką, kurios besilaikyda- 
mos« Jungtinės Valstijos gali ir turi pasitarnauti pa
saulinei taikai ir žmonių gerovei.

Konferencija pasrrferkė tuos, kurie, sekdami Chur- 
chillo pėdomis, ardo ir drasko Amerikos ir Sovietų Są
jungos draugiškus santykius, kurie laiko pavergę pusę 
pasaulio gyventojų kolonijose, kurie, besivaduodami sa
vo asmens ir savo kfasės reikalais, paneigia milžiniškos 
gyventojų daugumos laisvę!

Konferencija išrinko platų Nacionalį Komitetą, ku
ris vadovaus Amerikos liaudies kovoms prieš karo or
ganizatorius, kovoms už taiką ir žmonių gerovę.

Šios konferencijos pasisekimas, jos vieningumas ir' 
milžiniški darbai aiškiausiai parodo, kad mūsų šalies 
liaudis trokšta taikos, laisvės, gerovės ir progreso-.

Palaikykite OPA ir sulaikykite infliaciją — šaukė Franklin D. Roosevelt, Jr. 
(dešinėj), prakalboje tūkstančiams nevvyorkiečių, susirinkusiu i CIO ir AFL ui- 
girtą piliečių mitingą kovai prieš infliaciją.
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THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

ČECHŲ KOMUNISTŲ
PARTIJA TURI 1,080,000 
NARIŲ!

Kaip sparčiai komunisti
nis judėjimas auga ir ple- 
č i a s i E u r o p oje, galima 
spręsti iš Čechijos Komu
nistų Partijos augimo na
riais.

Š. m. kovo 28-31 dd. Pra
goję įvyko aštuntasis tos 
partijos suvažiavimas, ku- 
iriame par lamento narė 
Smernova pranešė, kad ši 
partija šiuo metu turi 1,- 
080,000 nariu! Tai milžiniš- 
ka masė darbo žmonių! ,

Turime atsiminti, kad į 
šią partiją neįeina Slovaki
jos darbo žmonės, ko plunk
tai. Čechoslovakiją;' kaip 
žinia, sudaro dvi tautos: 
cechų ir slovakų, — abi ly
giateisės, — dėlto tas kraš
tas ir vadinasi “Čechoslova- 
kija.” Slovakijos Komunis
tų Partija dar 1944 metais 
atsiskyrė nuo Čechijos Ko
munistų Partijos ir susivie
nijo su Slovakijos social-de- 
mokratų partija.

Čechų komunistų partijos 
suvažiavime josios pirmi
ni n k a s Klemensas Gott- 
wald’as, savo pranešime, ra
gino komunistus darbuotis 
daugiau, kad pakėlus šalies 
gamybą, taipgi, kad išlai
kius dabartinę krašto vi
daus ir užsienio reikalais li
niją.

Suvažiavimą sveikino ir 
krašto prezidentas, Edvar
das Benešąs,-tarp kitko pa
reikšdamas:

“Skaitau mūsų tautos 
vienybę kaip ’didelį mūsų 
tautinės demokratinės revo
liucijos pasiekimą...”

Suvažiavime arba kon
grese dalyvavo ir broliškų
jų komunistinių partijų at
stovai: Lenkijos, Jugoslavi
jos, Graikijos ir kitų kraš- 
'tu. v

Šiuo tarpu komunistinės 
partijos nepaprastai auga 
nariais visoje Europoje, bet 
labiausiai: Balkanų kraš
tuos, Lenkijoje, Francijoje 
ir Italijoje.,

KANADOS LIETUVIŲ
KONGRESAS '

Liaudies Balsas (bal.-'b 
d.) rašo:

“Kanados Lietuvių Nacio- 
nalis Komitetas paskelbė, 
kad rudenį šaukiamas visų 
Kanados lietuvių suvažiavi-' 
m as arba kongresas. Mūsų 
supratimu, šis kongresas nuo 
dabar turėtų tapti mums vi
siems ypatingu reikalu. Rei-
kia rengtis prie jo visiems, mitetą. • • -
kad jis būtų kuo pasekmin- Lietuvai Pagalbos' Teikimo Komitetas,
g-iausias. 417 Lorimer Street, Brooklyn 6, *N. Y.

“Kongresas šaukiamas tri
mis pamatiniais reikalais: 
Kultūrinis bendradarbiavi
mas su Lietuva; veikimas už 
vienijimą Kanados lietuvių, 
ir veikimas prieš liaudies 
priešus, šie klausimai yra 
mums labai svarbūs. Juos 
reikia tinkamai suprasti ir 
turėti planą veikimui.

“Ką reiškia kultūrinis ben
dradarbiavimas su Lietuva? 
Mes esame kanadiečiai. Tas 
yra aišku visiems. Bet- mes, 
kurie esame atvykę iš Lietu
vos, skurstame čionai, negali
me pilnai įsilieti į vietos gy
venimą. Tam kenkia neuž- 
tektinas žinojimas kalbos ir 
rašto, kurie yra naudojami 
šiame krašte visuose kultūri
niuose darbuose. Lietuvos 
žmonių kultūrinis progresas 
gali mums padėti' kilti kul
tūriniai ir tapti geresniais 
kanadiečiais.

“Lietuvių pažanga negali 
būti’ didelė, jeigu nebus vie
nybės. Susiskaldžius negali 
turėti užtektinai jėgų, kad 
nuveikti ką žmoniškesnio. 
Tik bendromis jėgomis gali
ma to atsiekti. Tiesa, mes 
turime nemažai vienybės, bet 
reikia atminti, kad dar ne
užtenka. O prie to, yra gru
pių, kurios stengiasi ardyti 
vienybę.

“Kongresas turėtų būti pa
naudotas išgvildenimui visu 
problemų. O tą bus galima 
padaryti, jeigu nuo dabai* 
bus susirinkimuose ir per 
spaudą plačiai kalbama to
mis problemomis. Tiktai tuo
met bus pasekmės, kuomet 
atstovai atvažiuos apsigink
lavę žinojimu tų problemų.“

Tolimesnis A. Bimbos Prakalbu Maršrutas
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto skyrių prašo

me atkreipti dėmesį į sekamas A. Bimbos prakalbų marš
ruto dienas ir tuojau imtis prakalbų suruošimo:

- Shenandoah, Pa., geg. 10 d.
Wilkes-Barre, Pa., geg.-11 d.
Scranton, Pa., gegužės 12 d.
New Haven, Conn., gegužės 17 d.
Hartford, Conn., geg. 18 d.
Waterbury, Conn., geg. 19 d.
Lowell, Mass., geg. 21 d.
Nashua, N. H., geg. 22 d.

. Lawrence, Mass., geg. 23 d.
Norwood, Mass., geg. 24 d.
Montello, Mass., geg. 25 d.
So. Boston, Mass., geg. 26 d.

Jeigu kuriai kolonijai paskirtoji diena netinka, pa
sitarkite su tos apylinkės kitomis kolonijomis dėl pasi
keitimo dienomis. Pavyzdžiui, Norwood, Montello ir 
So. Boston galite dienomis pasikeisti, jeigu kuriai tų 
kolonijų paskirtoji diena pasirodytų neparanki. Gal ta 
diena kitai kuriai kolonijai bus gera* Tas pats su She
nandoah, Wilkes-Barre ir Scrantonu. Per centrą dienas 
pakeisti būna sunku ir užima daug laiko susirašinėji- 
maių$. ■ * ■ ’A v- . ' •?

• Visais kitais maršruto - reikalais kreipkitės į Ko

“IŠMINTINGAS”
KONGRESMANAS

Pas kongresmaną Wil
liam Barry (iš Queens’o, N. 
Y.) nuvyko delegacija ra
ginti, kad jis reikalautų U. 
S. A. kongrese ištraukti iš 
Chinijos Amerikos karius, 
kurių namiškiai namieje la
bai laukia. Kongresmanas 
pirmiausiai išbjauriojo Ta
rybų Sąjungą, pareikšda
mas: “Nesu priešingas nau
doti atominę bombą prieš 
Rusiją.” Paskui pridėjo: 
“Jūs esate arba komunistai 
arba durniai.” Tuomet jam 
viena delegacijos narė, p-lė 
Osaro, šitaip pasakė:

“Gerai, jeigu; jums pa
vyks įtraukti mįisų Žalį į 
karą prieš Rusiją, tai ar jūs 
atsistosit į pirmutines mū
šių linijas?...”

Kongresmanas susimaišė, 
nebežinodamas, ką atsakyti.

Tai buvo geras paklausi
mas. Daugelis reakcininkų 
kongrese, tokių kaip Mr. 
Barry, bliauna už karą 
prieš Tarybų Sąjungą. Jie 
mano šitaip: mes suruošime 
naują karą, sumobilizuosi
me jaunus 'vyrus ir tegu jie 
mušasi!

Bet ar tie jauni vyrai jų 
norės klausyti? Dėl to tu
rėtų gerai pagalvoti toki, 
kaip p. Barry, jei jie patys 
nenorėtų stoti į fronto pir
mutines linijas. O kad jie 
nenorėtų kariauti, tai abe
jojimo nebėra. Jiems rūpi, 
kaip kitų rankomis žarijas 
žarstyti.

"I have faith that out of the 
unspeakable suffering of this 
war a new will for peace has 
burst forth and that those in 
places of authority have the 
opportunity to express that 
will and to make this dream 
of the centuries for a world of 
peace and plenty at last come 
gloriously trtic. (
.'“We may deJay it; we may 

temporarily thwart it, but be 
assured the people’s will for a 
people’s peace will prevail.

“I have faith that there is 
in the hearts of men a new 
purpose and that at long last 
the hosts of the earth are 
marching forward in a new* 
brotherhood in peace and 
plenty under God.”

—U. S. Senator -Claude Pepper 
in the Senate, March 20.

\V7ITH THE above .quotation 
W from Senator Pepper’s 

speech in the U. S. Senate, Rev. 
Stephen Fritchman, Editor of 
the Christian Register, sound
ed the keynote of the WIN THE 
PEACE /Conference at the 
opening session Friday evening. 
Nearly 800 accredited delegates 
and hundreds of spectators 
packed the Auditorium of the 
Commerce Department for this 
session.

Many prominent persons, 
unable to attend the session, 
wired their greetings. Among 
those greeting the conference 
were Robert W. Kenny, Attor
ney General of California. The 
Tokyo chapter of the American 
Veterans Committee cabled its 
greetings to the.conference. The 
Morris Evans Hamlet Co. of 
New York also wired the con
ference supporting the con
clave and wishing^ it success.

Greetings from America’s fa
mous baritone Paul Robeson 
were read to the conference by 
Mrs. Paul Robeson.

—o—
The opening session heard 

two fighting representatives of 
the people speak. Washington’s 
fighting Representative John 
Coffee assailed our State De
partment’s attitude toward 
Franco Spain. While Idaho’s 
Senator Glenn H. Taylor told 
the audience:

“We have not a moment to 
spare. This time there has been 
no waiting for the wounds of 
war to heal before the war 
drums beat again. They are 
beating now.”

“We are not here to dream 
up a new foreign policy capable 
of assuring the nation’s securi
ty and the peace of the world. 
We have such a policy ready at 
hand. It is the legacy left to 
the American people by Frank
lin D. Roosevelt.”

“1 am sure you can count 
Idaho in among the forty-eight 
states which are going to line 
up with you to stop a Third 
World War.”

Congressman Coffee in scor
ing our policy toward Spain 
presented some very strong ar
guments. He noted that many 
Nazi atom scientists are today 
in Spain working on the atom- 
bomb, that 40 percent of Spa

Kaip Siųsti į Lietuvą 
Laiškus

Pagal naujausį Jungt. 
i Valstijų pašto patv<a$$- 
’ mą, šiuo tarpu, siunčiant 

laiškus į Tarybų Lietuvą, 
ant voko turi būtLpąžy- 
mėta: “Union of Soviet 
Socialist Republics” arba 
“U S. S. R.”

Taigi amerikiečiai lie
tuviai raginami to prisi
laikyti, kaL jie siunčia į 
Lietuvą laiškus. Praktiš
kiausia laiškus adresuoti, 
sakysime, šitaip: 
Adresanto vardas ir 

ir pavardė, 
Pašto skyriaus vardas, 

Apskrities vardas
Lietuva,

U S. S. R. 

nish industry is controlled by 
the Germans and that 70 per
cent of the chemical industry is 
in the hands of the Nazis. Fur
ther, he noted that Spain is 
operating through every coun
try in South America en
dangering our security. He urg
ed that the United States im
mediately sever diplomatic and 
economic relations with Fran
co.

—o—
Interspersed between the 

speeches of Senator Taylor and 
Representative Coffee was the 
speech of R. J. Thomas, vice- 
president of the United Auto
mobile Workers. His speech 
was of particular interest be
cause of the vast variety of 
picturesque language it con
tained.

As a sample of his very des
criptive vernacular here are a 
few quotations:

He described Gerald L. K. 
Smith as a “peanut fascist.” 
He referred to isolationist Se
nator Vandenberg as a man 
suffering from “patriotic 
heartburn.” Speaking of 
Churchill’s call for an Anglo- 
American military alliance, he 
described the alliance as a 
“Siamese twin association.” 
Scoring the British imperialist 
policy as one which would 
fight “to the last American 
worker,” he said “We have to 
have an American policy.” He 
derided reactionary congress
men when he declared “Some of 
these Congressmen are like Ful
ler brush salesman.”

Thomas described the rant- 
ings of native fascists as “all 
hot copy from the Berlin ra
dio.” Speaking of Herbert Hoo
ver’s role as European food in
vestigator, Thomas remarked 
“Labor holds its nose at Presi
dent Truman’s appointment of 
Hoover.” The UAW vice-presi
dent wound up his very ex
pressive talk by warning 
against our policy of using the 
atom-bomb as a big stick. He 
warned: .“We must stand toge
ther or we shall all be blown 
apart.”

But the evening of the first 
session was not devoid of enter
tainment. Robert Penn, of 
“Oklahoma” fame, entertained 
the crowded Auditorium by 
singing several songs includ
ing “The House I Live In.”

—o—
Before the wind-up of the 

first session, chairman Fritch
man informed the audience 
that twelve delegates from as 
far west as Los Angeles were 
attending the conference. Other 

i delegates from the Pacific Coast 
were four from San Francisco, 
one from Oregon and six from 
Seattle. -

, —o—
Saturday morning’s session 

heard Rep. Adolph J. Sabath 
and Rep. Charles R. Savage. 
The former ripped into witch- 
hunting Representative Rankin.

“It is unfortunate,” Sabath 
said, “that we have in our 
midst men who thru reckless 
charges create prejudices in the 
American people which may af
fect the stability of the United 
Nations cooperation.

“They arc the men who, even 
during the war, talked and 
acted as if we were at war with. 
Russia rather than with Ger
many and Japan.”

“The gentleman from Missi
ssippi ,as is his custom, charg
ed ... every one who disagrees 
with his great views is a Com
munist.

“On the other hand, I wonder 
if those who made these 
charges cooperated as loyally 
during the war as these men 
and women they are trying to 
accuse and smear.”

• , ,r .....................................................

—o—
We will conclude our cover-* 

ag’e of the WIN THE PEACE 
conference in tomorrow's col-
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JUSTAS PALECKIS, Tarybų Lietuvos prezidentas, 
išrinktas j SSSR, parlamentą. ANTANAS VENCLOVA, žymus Tarybų Lietuvos 

rašytojas, išrinktas j SSSR parlamentą.
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GENEROLAS JI OZAS BARTAŠIUNAS, kovotojas 
už Lietuvos išlaisvinimą, išrinktas j SSSR, parlamentą. ANTANAS SNIEČKUS, vadas Lietuvos Komunistų 

Partijos, išrinktas i SSSR parlamentą.
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EMILIJA RAIšYTfi, žymi Tarybų Lietuvos veikėja, 

išrinkta j SSSR, parlamentą.

ONA STAIVIENfi, išrinkta j Tarybų 
Sąjungos parlamentą.
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BALYS PA2EMDCKAS, išrinktas | Tarybų 
Sąjungos4 parlamentą.
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MAGDALENA TREIGIENfi, kaklų apylinkės veikėja, 
išrinktu j Tarybų Sąjungos parlamentą.
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JONAS MACEVIČIUS, vadas Lietuvos jaunimo, iš
rinktas j SSSR parlamentą nuo Rokiškio apskrities.

VLADAS NIUNKA, išrinktas j Tarybų Sąjungos par
lamentą, kaipo atstovas nuo Telšių-Klaipėdos įmonių.
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Profesorius JONAS KRIŠČIŪNAS, išrinktas 
į SSSR, parlamentą.

MOTIEJUS fiUMAUSKAS, žymus veikėjas Tarybų 
. Lietuvoj, išrinktas j SSSR parlamentą nuo " 

Šiaulių apskrities.
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JONAS MARGIS, 
išrinktas j

Lietuvoj liaudies veikėjas, 
SSSR, parlamentą.

PRANAS VAITIEKAITIS, išrinktas j Tarybą 
Sąjungos parlamentą nuo Mažeikių apylinkės.
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s JUOŽAS BAGOČICNAS, Išrinktas 1 Tarybų Sąjungos 
parlamentą nuo Utėnos apskrities.
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JUOZAS AMBRAZEVIČIUS, išrinktas J Tarybų Są
jungos parlamentą, kaipo atstovas nuo 

Marijampolės apylinkės,
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AKIMIRKA PEKINE- 
STEBĖTINA KNYGA 
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LLD 15 Apskrities Kuopoms Kaip Išrodo Lietuva 
Po Baisiojo Karo

M

’ I

LLD 15-tos Apskrities šau
kiama konferencija gegužės 
26 d., 1946 m., White Eagle 
Hall, 8315 Kosciuszko Ave. 
Konferencija prasidės 10 vai. 
ryte. Kuopų valdybos, malo
nėkite gerai įsitėmyti ir išrink
ti delegatus. ..... ' . ”

Po konferencijos bus pasi
linksminimas.” Dus sulošta, juo
kinga komedija “Vienas iš 
Mūs Turi Apsivesti.“ Aktoriai 
jau savo roles mokinasi ir jie 
yra geri komedijantai. Tai nė
ra abejonės, kad atsilankę bus 
užganėdinti.

Kuopų valdybų prašome dė
ti visas pastangas, kad iki 
konferencijos visi nariai būtų 
apsimokėję už šiuos metus, 
nes to prašo ir centro sekreto
rius. Pasimokėjimas mokesčių 
iki liepos mėnesio reiškia, — 
yra galimybė gauti naują kny
gą prieš naujus metus.

Kalbės A. Bimba
A. Bimba, pirmininkas LLD, 

jau sugrįžo, praleidęs kelis 
mėnesius Lietuvoj su Lietuvai 
pagalbos teikimo reikalais. A. 
Bimba turėjo progą aplankyti 
ne tik didesnius miestus, bet 
ir mažesnius, bažnytkaimius, 
ir patirti dabartinį gyvenimą 
mūsų brolių ir’sesių Lietuvoje.

A. Bimba Clevelande bus 
balandžio 16 dT, antradienį, ir 
17 d., 'trečiadienį, vakarais. 
Pirmą vakarą kalbės, ką ma
tė ir kaip dabar yra Lietuvoj. 
Antrą vakarą rodys paveiks
lus iš Lietuvos, kaip dabai’ at
rodo Lietuva. Įvyks White 
Eagle Hall, 8315 Kosciuszko 
Ave., 7 vai. vakare.

LLD 15-tos Apskrities ‘ko
mitetas prašo visų LLD narių 
dalyvauti ir kitus kviesti iš
girsti tikrą tiesą apie mūsų 
brolius ir seses Lietuvoje.

LLD 15 Apskr. Sekr., 
D. Petrauskas.

I

Amerikos Lietuvių Atstovas

ANTANAS BIMBA
Tik dabar grįžo iš Lietuvos. Jis savo akimis matė baisias 
karo žaizdas ant Lietuvos kūno! Šimtai Lietuvos žmonių 
asmeniškai pasakojo Antanui Bimbai apie nacių atliktas 
baisias žmogžudystes Lietuvoje. Apie tai jums papasakos 
pats Bimba.

BRIDGEPORT, CONN.
Antano Bimbos prakalbos įvyks Ketvirtadienį—

Balandžio 11 April
Pradžia 7:30 v. v.

Lietuvių Jaunų Vyrų Draugijos Salėje
407 Lafayette Street ĮŽANGA NEMOKAMAI

(Tąsa)
Jis sakė daug laiškų rašęs į savo gim

tąjį kaimą, motinai, bet laiškai vis grįž
davę atgal. Tai jis ir priėjo išvados, kad 
jos nebėr gyvos.

Jao’as paguodžiamai tarstelėjo, padė
siąs jam motiną surasti. O tuo tarpu sa
kė jam pabūti čia.

Čen San’ą nuvedė Lifu’o skyriun. Čia 
jo laukė Lifu’s, MoČou’a ir Huan’a. Jis 
jiems papasakojo apie savo vargus, kaip 
jis sunkius svermenis nešiojęs, mažame
tis būdamas; maršuot turėdavęs kasdien, 
kad net jam kojos ištino; be maisto ir be 
darbo išbuvęs septynias dienas; buvo be- 
mirštąs pakelėj, tik viena mielaširdinga 
kaimietė davė jam valgyt, nakvot ir gy
vastį jam išgelbėjo. Paskiau, atsigodęs, 
mieste vežiodavęs rikšą-vežimėlį. Jį pas
kui pasamdęs vienas geras žmogus, kad 
jį privačiai vežiotų rikšą. Pagaliau jis 
pastojęs policistu. Nevedęs: nebuvę jam 
kada apie tai svajoti...

Čia, bekalbant, Huan’a šmakšt ir įnešė 
nemažą rūbų ryšulį, ką Čenma pasiuvo 
ir sudorojo savo sūnui. Huan’os balsas 
skambėjo taip sąjausmingai, glūdžiai, 
Čen San’ui lyg ir drovu pasidarė, kad to
kia mandagi, gražiai pasirėdžiusį mergi
na stovi taip arti jo. Pamatęs visus tuos 
motinos pasiūtus rūbus, vaikinas gailiai 
pravirko. Huan’a išbėgo kitan kambarin, 
sujaudinta — ir pati ėmė verkti, iš užuo
jautos.

Čen San’as pabučiavo motinos rankom 
knebinėtus rūbus ir sakė jų nevilkėsiąs, 
bet laikysiąs visuomet. Sakė, jis bile dar
bą dirbsiąs, kur dirbdavo jo miela moti
na.

Jam duotą panaktinio sargo darbas, 
nors sargo ir nereikėjo. Jis buvo geras 
šaulys. Pabuvęs kurį laiką, jis buvo nu
važiavęs savo kaiman, motinos ieškoda
mas, bet grįžo be nieko.

%

Motinos jis niekad neberado. Tapo ap
siblausęs ir liūdnas. Naktimis, kai nebu
vo kas daryt, jis skaitė Lifu’o įduotas 
knygas: Huan’a jam davė tą pačią sping
sulę, po kuria jo motina siūdavo jam 
drapanas. Jo kambariukas buvo prie pat 
iškilminių vartų. Jis pakabinęs laikė 
lentą, kur jo ranka gražiai buvo para
šyta kelios poeto eilės.

Kartais jam pasivaidendavo ant min
čių ta gerutė mergina, ką jam rūbų ri
mulį atnešė. Jis paskiau dasižinojo, jog ji 
Lifu’o sesutė. Jinai jį užkalbindavo, bet 
jis jos kažkaip vengė, nedrįso. Huan’a 
pasidarė tykesnė nuo pat to laiko, kuo
met Lifu’s paskelbė savo apysaką apie 
motiną Čenmą. Matyt, ji labai susidomė
jo tuo pamestu slėpiningu motinos sū
num, apie jį svajojo da pirma jo atsira
dimo. Na, o dabar jis atsirado. Bet jis 
toks kuklus, toks pritiklus. Nei jokio 
jam flirto.

Sekamą pavasarį Saldžiai Kvapsniai 
ėmė užeidinėt kažkoks niūrumas, ką tuoj 
patėmijo akylioji Mulan’a. Saldi Kvaps
nis nebuvo tik taip sau paprasta tarnai
tė. Net Kasia ir Tseng’ienė žinojo, jog 
Činia ją pasidaboja. Kadangi Sujun’a 
jam daugiau kaip ir nebebuvo pati, tai 
tegul jis geriau susigretirts su Saldžiai 
Kvapsnimi, negu kad flirtuotų su bet| 
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Saldi Kvapsnis pasidarė visai nešpėt- 
na merginą. Jos mostai ir laikysena ir vi
sa išvaizda patiko Činia’i. Angierka ji 
vilkėjo vis su ilgom rankovėm, kad už
dengus raudoną randą ant kairės ran
kos: jai viena šeimininkė karšta geležia 
išdegino. Mulan’os įtakoj visi su ja ap
siėjo gražiai, kaip ir su šeimos nariu. 
Jai ypatingai buvo malonus Činios apsiė
jimas. Mulan’a net kartais jį paklausda- 
davo juokom, ar jau jis surado “kalnų 
merginą.” Činia vis labiau pamėgo savo 
brolį! Sunią ir jo vikriąją žmoną; jis 
taipgi persiėmė jųdviejų gyvenimo bū
dais.

Kartą jam Mulan’a tiesiog užminė, 
kad Saldi Kvapsnis galėtų jam būt puiki 
‘žmona. Padrąsintas ir paguostas, Činia 
pradėjo da geriau pasidabot tą našlaitu- 
kę, jos paprastą atvirumą. Tatai netru
ko patėmyt Auksuotoji Šilkinė ir kitos 
tarnaitės. O Kasia jau ne kartą apie tai 
kalbėjosi su Mulan’a. Kasia žadėjo užsi- 
mint ir savo vyrui Tseng’ui.

Tiesa, buvo painumo su tąja Sujun’a, 
bevaike Činios pačia, kuri jau ilgai nebe
simaišo čia po namus.

Atsirado da vienas painumas: visai 
atsitiktinai Saldi Kvapsnis atrado savo 
tėvus, šešių metelių mergyte būdama ji 

• tapo pamesta, daug vargelio pakėlė, net 
ir savo pavardės nežinojo.

Vieną dieną ji su Mulan’a vaikštinėjo 
po parką pietinėj Pekino pusėj. Kažkaip 
ji įsižiūrėjo į seno kanalo aukštą pa
kriaušę, į akmeninį tiltą, paskui į senus 
gluosnius, nukabusius virš juodai ir rau
donai dryžuotų durų — ir jos atminty 
atsiskleido vaikystės vaizdai... Ji čia, 
mažutė būdama; žaizdavo. Taip. Štai ii’ 
tie geležiniai turėklai, pailgas akmuo, 
senas kelmas, pažįstamos durys, keturi 
laiptukai, molinė siena. .'. Drebėdajna 
iš susijaudinimo, ji pažino savo namus, 
savo gimtovietę. Virš durų parašas: Šu. 
Ji net surėkė iš džiaugsmo: ji atsiminė 
savo pravardę.

Saldi Kvapsnis ir Mulan’a abidvi užėjo 
ant laiptelių ir patraukė skambalo ran
keną. Išėjęs jaunas vyras paklausė, ko 
reikia. Taip, čia gyvena Šu šeima. Saldi 
Kvapsnis pasakė, ji ieškanti savo tėvų: 
ar jie nepametė kada mergytės vardu

Tanias nuėjo ir už minutės grįžo su 
žilabarzdžiu, akiniuotu seneliu. Po 
trumpo pasikalbėjimo tėvas jau apsika
bino savo dukterį. Išėjo vyras su mote
riai tai jos brolis su žmona.

Mulan’a paliko Saldžią Kvapsnį pasi- 
svečiuot iki rytdienai. Sugrįžusi Saldi 
Kvapsnis pasakė, kad ji pasilikt pas tė
vą nenori, nes jos brolienė žiauri ir įžū
li moteris, brolis irgi, matyt, nelinksmas, 
kad ji atsirado: gali da savo dalios parei
kalaut iš jo. Tai jinai ir toliau tarnavo 
Tseng’ų namuose. Kartais jos aplankyt 
ateidavo senukas tėvas.

Už kokios poros mėnesių Mulan’a pa- 
tėmijo, kad.Saldi Kvapsnis lyg nuliūdusi, 
ar nesveika. Paaiškėjo, kad jąi būta atsi
tikimo su Činia, — pasipriešint ji nega
lėjusi ... Meldė tik niekam nesakyt. 
Činia žadėjęs ją vest, nes iš Sujun’os ge
ro nėra, nei vaikų nei naudos.

J [(Daugiau bus)
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Tarybų Sąjungos ambasadorius Andrei Gromyko (kairėj) tėmija, kaip nepa
matuotas, propagandai prieš Tarybų Sąjungą prasimanytas “Irano klausimas pa
dalino Jungtinių Tautų (UNO) Saugumo Tarybos balsus 9 prieš 2 balsuojant Ta
rybų Sąjungos prašymą atidėti Irano klausimo svarstymą iki balandžio 10-tos. Ta
rybai tokiu balsavimu parėmus atakas, Gromyko buvo apleidęs posėdžius.
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SKAITYTOJU BALSAI
Papos Sostas

Neperseniai papos sostas 
per savo įpėdinius paskelbė 
sąrašą savo narių skaičiaus, 
būk popiežius atstovaująs apie 
tris šimtus septyniasdešimt 
penkis milijonus tikinčiųjų vi
same pasaulyje. Tai nėra kuo 
pasididžiuoti; menkesnis skai
čius ir už chinų respublikos 
skaitlinę. Taip skelbia Vati
kano sostas, vadinamas uola, 
kurios nė pragaro vartai ne
pergalės. O štai ir vėl nelai
mė: uola pradeda trupėti. 
Apie keturi milijonai ukrainų 
apleido tą uolą, kad liuošiau, 
be papos diktatūros gyventi.

Jie pamatė, kad popiežius, 
apart už pinigus teikiamų 
“palaiminimų,“ nieko daugiau 
neduoda. Todėl ir atsimetė. 
Nežinau, kaip ten, Tarybų Lie
tuvoj, su papos pasekėjais de
dasi. Tikiu, kad ir ten žmo
nės pradės suprasti apie tą uo
lą ir atsisakys papos gausių 
laiminimų. Reikėtų Lietuvos 
liaudžiai prisiminti 12-to šimt
mečio papos darbus, prievar
tos krikštą su ugnim ir’kardu. 
Tais laikais Lietuva vedė ilgą 
ir žūtbūtingą kovą, bet prieš 
papos skerdynes ir galingą 
sostą neatsilaikė.

Lietuviai per ilgus metus 
garbino gamtą ir jautėsi lai
mingi. Bet katalikybė su savo 
lenkais kunigais (paskiau ir 
lietuviais) per 500 metų viską 
iš lietuvio širdies išrovė ir 
privertė priimti naują tikybą. 
Vokiečių istorikas A. Von Ko- 
dzebue sako, kad senovės lie
tuviai nepažinoję dabartinės 
tikybos, buvę padorūs, ištikimi 
žmonės. Tačiau Romos tėvai 
lietuvio charakterį laikui bė
gant iškraipė.

Katalikybės krikštas lietu
viams buvo liga ir mirtis. Iš
naikinus lietuvių stabmeldišką 
tikybą, gaišo viskas, kas tik su 
ja jungėsi: lietuvio būdas, 
kalba, papročiai, o jų vieton 
ėjo. lenkų kultūra. Lietuviai, 
likę nugalėti katalikybės gau
jų, liko bejėgiais, be meilės ir 
savigarbos, o visuomet pri
siklausę kunigo pamokslų pa
sidarė artimui žvėriški apkal
bomis, skriaudomis, skundais. 
Tai vaisiai kunigų, kurie mo
kino būti ištikimais Dievui ir 
tikėjimui. Kas tam ištikimas, 
tas bus ištikimas ir visiems pa
valdiniams. Atrodo, kad nie
ko nėra amžino. Sudrebėjo ir 
subyrėjo galiūnų carų sostai. 
Sudrebės ir subyrės papos sos
tas, kuomet liaudis susipras, 
apsišvies.

Senas' Juozas.

Washington. — Senatorių 
komitetas užgyrė pasiūly
mą sujungt armijos, laivy
no ir oro jėgas j vieną ben
drą komandą.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai 

NEWARK, N. J. 
426 Lafayette Street 

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST. 
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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BALTIMORE, MD.
Ši svarbioji Bimbos misija įvyks Penktadienį—

Balandžio 12 April
Pradžia 7:30 v. v.

Lietuvių Salėje, 851 Hollins Street
PRAKALBOM ĮŽA NGA NEMOKAMAI

Prašome įsitėmyti, jog šeštadienį, balandžio-April 
13 d., Baltimorėje, toje pačioje salėje, bus rodomi įdomūs 
iš Lietuvos paveikslai—filmos. Įžanga 50c.

PITTSBURGH, PA.
Bimbos prakalbos, o po prakalbų iš Lietuvos paveikslų 

rodymas įvyks Sekmadienį —

Balandžio 14 April
Pradžia 3-čią valandą po pietų. Įžanga nemokamai.
Taigi pittsburghiečiai turi progos tą pačią dieną pa

matyti nepaprastai įdomius iš Lietuvos paveikslus ir iš
girsti taip svarbius pranešimus iš Lietuvos.

Prašome atydžiai įsitėmyti kada ir kuriame mieste 
įvyks šie svarbūs parengimai ir dalyvaukite juose. 1

Telef. HUmboldt 2-7964.

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

VALANDOS:

NOTARY 
PUBLIC

Sekmadieniais nėra valandų.

s
TELEPHONE

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Ml Vernon St S 
PHILADELPHIA, P A. J 

Telefonas Poplar 4119 ‘

1 
j
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22 Milionai Vengri
jos Penku už 1 Dol.

Budapest. — Vengrijos 
pinigas pengas pirm karo 
buvo apie 20 amerikinių 
centų. Dabar jo verte taip 
nupuolus, kad už vienų dole
rį duoda 22 milionus pen- 
gų. Pirm savaitės doleris 
buvo dar 16 milionų pengų. 
Už pavažiavimą gatvekariu 
mokama 100,000 pengų. 
Valdžia išleido naujas 10,- 
000,000 pengų “bumaškas.” 
Bumaškos vertė — 50 cem 
tų.

REKORDINIS LĖKTUVO 
SKRIDIMAS

San Francisco.—Pan Am
erican oro linijų lėktuvas 
Clipper atskrido iš Hawaii 
salų į San Francisco per 9 
valandas ir 9 minutes, su
mušdamas visus greičio re
kordus tarp Hawaii ir va
karinių Jungtinių Valstijų.

Išbuvęs kapitonu tris metus 
Pacifike, turįs inžinieriaus 
laipsnį, John S. Cholewinski, 
atleidus iš karinės tarnybos, 
išėjo New Yorke gatvių valyti. 
Tai buvęs geriausis iš visų jam 
pasiūlytų darbų. IŠ to matyti, 
kad pasiūlymai iš viso buvę ne 
kokie ir ne kažin kiek. Jo pa
dėčiai iškilus aikštėn spaudo
je, kai susigėdino, pasiūlė 
jam geresnių darbų. Bet tūks
tančiai kitų tokių Jonų, kaip 
jis, pasiliko ir toliau ne geres
nėje padėtyje.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

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

dalj ir fcinigų. 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 patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame pastų 1 visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

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

KAIRIŲJŲ KANDIDATAI 
JAPONŲ RINKIMUOSE

Tokio.— Visuotinuose Ja
ponijos rinkimuose balan
džio 10 d. socialdemokratai 
turėjo 330 kandidatų, komu
nistai 142 ir vadinami pro- 
gresistai 373. Didžioji dau
guma kandidatų — reakci
ninkai.

GAISRE ŽUVO 8 ASME
NYS BOSTONE

Boston. — Per gaisrą vie
name name Belvedere gat
vėje sudegė tėvas, motina ir 
3 vaikai. Kiti trys asme
nys užsimušė, šokdami pro 
langus.

NACIAI 1941 M. NUŽUDĖ 
500,000 RUSŲ

Nurnberg. — Sovietinis 
prokuroras čionaitinėje by
loje prieš nacius karo kri
minalistus parodė, jog vien 
1941 m. vokiečiai išžudė 
500,000 rusų belaisvių.

VERSTINAS REKRUTA- 
VIMAS PRATĘSIAMAS

Washington. — Kongreso 
komitetas kariniais reika
lais užgyrė sumanymą pra
tęst verstiną kariuomenėn 
ėmimą 9 mėnesius po gegu
žės 15 d., kada išsibaigs da
bartinis rekrutavimo įstaty
mas. Komitetas sykiu už
gyrė siūlymą neimt į kari
nę tarnybą tėvų ir būtinųjų 
formoms darbininkų. Ko
mitetas pataria laikyt armi
joj 1,070,000 vyrų, laivyne 
558,000 ir marinuose 108,- 
000.

įnešta Kongresui Sutraukyti 
Ryšius su Franko Diktatūra

Washington. — Demokra
tas kongresmanas John M. 
Coffee yra įnešęs kongre
sui sumanymą HR, 312, rei
kalaujantį, kad Jungtinės i 
Valstijos sutraukytų diplo- į 
matijos ryšius su fašistine' 
Franko valdžia Ispanijoje.

. Ų
Automobilistų dešimta metinė konvencija, įvykusi Atlantic City, N. J. Jie yra 

nariais United Auto. Workers, CIO.

Bridgeport, Conn.
(Rašinėlis rašytas laisviečiui 

Juozui Byronui)
Juozuli, Sveikutis:—

Gaila, kad pereitą nedelią, 
mums lankantis su Mockaičiu 
Brooklyne, neteko net su ge
rais ir artimais frontais pasi
kalbėti. Jūs visi be galo už
siėmę įvairiausiais reikalais: 
susirinkimai, pasitarimai, pra
kalbos; tai techniškas- darbas 
—Linotypas, ir t.t. Taip norė
josi po Brooklyn^ pasivažinėti 
su Mockaičiu; diena tokia gie
dri; keliai pusėtinai gerai ži
nomi. Na, tai mes ir pasivaži
nėjome: Ir parkus, ir kapines, 
ir East New Yorką apsukome.

Gal kai kas įdomu užgirsti 
apie Bridgeportą.

Visų pirma pas mus jaučia
mas pavasaris. Mūsų Sea Side 
Parko spalva darosi aiškiai ža
lia; lapeliai skverbiasi iš pum
puriukų; žolė lenda iš žemės; 
paukščiukai visokiais balsais 
čirškia — ypatingai anksti . ry: 
te labai smagu pasivaikščioti 
pajūryj’e ir po parką. Jeigu 
giedrų nedėldienio rytą ateisi 
į pajūrį, tad pastebėsi visu pa
jūriu ilgą liniją automobilių; 
daugiausia automobilistai gro
žisi ramia, blizgančia jūra; 
stebi kai ką per jūrą į Long 
Island’ą, tai vienur, tai kitur 
tebeliūliuoja laivas ar laive
lis jūroje. Kiti ryte atvažiuo
ja pajūryj nusišvaksuoti savo 
automobilį; dar kiti, išlipę iš 
automobilio, išmeta meškerę į 
vandenį ir laukia užkimbant 
žuvytės. . .

Vidurdieniais, nedėliomis, 
čia būna veik visuomet didelės 
bolininkų rungtynės. Tūks
tančiai tėmytojų susirenka; 
visi godžiai stebi tokias rung
tynes. Kitiems nieko svarbes
nio gyvenime nėra, kaip belin
kės žaislas. #

Jeigu Stamforde - Green- 
wich’iuje įsisteigtų Suvienytų 
Tautų Organizacijos centras. 
(UNO), tad mūsų pajūrys dar 
labiau pasidarytų populiariš- 
kas; kadangi čia pajūriu pla
nuojama tiesti platų bulvarą, 
kuris, manoma, būsiąs g ra-' 
žiausias bulvaras Naujojoj 
Anglijoj.

Kalbant apie darbus. Brid- 
geporte darbų yra ir bedarbių, 
yra. Daugelio dirbtuvių darbi
ninkai gavo algų pakėlimą; 
vienur gavo per streiką, kitur 
gavo nestreikavę. Tačiau, ku
rie darbininkai gavo pakėlimą 
be streiko — tie bent kiek lai
mingesni. Po streikui, dirbtu
vėje, dažniausiai sumažinama 
valandos; be to, raginama 
darbininkai padaryti daugiau 
produkcijos.

Bendrai paėmus, liaujant) 
darbininkui, ir nemokančiam 
jokio amato -—.mokama labai 
mažai — ypatingai didesnėse 
dirbtuvėse, kurios priklauso 
Manufacturers’ Association. 
Tad tuo sumetimu, daugelis 
atitarnavusių kareivių, negalė
dami gauti darbo su žmoniška 
alga — pasiduoda po- valdiška 
pašalpa ($20' savaitėje) ir 

taip laukia. Pagalinus, net ku
rie gavo algų pakėlimus ir, ro
dos, būtų nemaža alga, bet 
esant - nesvietiškai aukštoms 
kainoms ant visko — tad tas 
pats galas — pinigai neskal- 
sūs.

Pas mus kai kurios alinės 
dabar laikomos uždarytos per 
ištisą savaitę — trūksta alaus. 
Tačiau, tuom pačiu sykiu, di
džiuliai restauranai (saliūnai), 
su alum ir degtine, — dkro 
puikų biznį. Alaus trūkumas 
dapildomas per “juodąjį tur
gų.” Jeigu ant alaus ir nepa
daro daug pelno — tai už 
degtinę atimama dvigubai.

Kambarių didžiausias trū
kumas — gal niekada Bridge- 
porte nebuvo didesnio trūku
mo, kaip dabar. Naujų namų 
dar nebūdavo j a (apart atre- 
montavimų). Namų savininkai 
namo viduje nieko netaiso — 
pentuojasi ir taisosi patys ren- 
dauninkai. Kareiviai su šeimo
mis gyvena ant “furnished 
rooms.”

Bridgeporte ♦ nėra nei sub- 
vių, nei tramvajų — yra tik 
autobusai, bet autobusų dide
lis trūkumas, tad po darbo va
landų — keleivių nebeįmano
ma sutalpinti į tebesamus au
tobusus; turi kaltais žmones 
ilgokai palaukti, ' kol gauna 
progą įsiskverbti į autobusą. 
Nežiūrint, kaip tu toli autobu
su važiuosi — reikia mokėt 10 
centų arba trys “ferai” už 
kvoderį.

Kartais, kai vaikštai po New 
Yorką, tad gali pastebėti, kad 
kiti ištisi kvartalai tuščiutėliai, 
o atėjus ant Times Square, rei
kia alkūnėmis brūžintis, kad 
pasidarius sau kelią. Tas pats 
galima pastebėti ir Bridgepor
te — visos gatvės tuščios, bet 
atėjus į centrą: (Fairfield ir 
Main Street kampų) — žmo
nės lipa vieni kitiems ant kup
rų. Miesto didžiulėse maisto 
krautuvėse veik visuomet bū
na didžiausias susigrūdimas, ir 
neturinčiam kantrybės žmogui, 
kartais neįmanoma ką nors 
nusipirkti.

Ruošiama perstatyti du vei
kalai : “Moters Kerštas” ir 
“Fifty-Fifty;” veikalai bus 
perstatyti 4 dieną gegužės, 
Lietuvių Kliube, (407 Lafa
yette Street), Bridgeporte. 
Būtų smagu matyti svečių da
lyvaujant ant mūsų pramogos 
ir iš Brooklyno. \Ką jūs sako
te ? Mes pasistengsime, kad 
svečiams, atsilankiusiems iš ki
tur, netrūktų nei užkandžių, 
nei alaus.

Baigdamas, prašysiu pakra
tyti dešines visiems mano prie- 
teliams ir draugams; buvu
siems kareiviams, jūrininkams, 
oficieriams' ir jaunavedžiams. 
Taipgi bendrai visiems laisvie- 
čiams.

Tavo frontas, 
Petras B.

London. — Angių Darbo 
Raitijos vadai atmetė- siū
lymus sudaryt bėndrądar- 
biečių sąjungų su komunis
tais.

Bučkiai ir Sveikata
Dr. Samuel Frant, vienas iš 

New Yorko Sveikatos Depart- 
monto tarnautojų, nustebino 
visus pareiškimu, kad bučkiai 
galį turėti ir naudos sveikatos 
atžvilgiu — ne visiems.

Tikriausia, sako daktaras, 
su bučkiu perduodama bakte
rijų saujomis. Bet miestiečiai 
gauna bakterijų ir be bučkių, 
o tankiai gaunančiuose bakte
rijų gali išsivystyti atsparu
mas. Tas i]' išaiškina, sako jis, 
kad miestiečiai kariai buvo 
daug atsparesni ligoms, negu 
kaimiečiai.

Vaikas Žaidė su Tėvo 
Kaukole

Praeitą žiemą 12 metų ber
niukas Clifford Lutz rado kau- 
kuolę miškelyje, netoli namų, 
Caseyville, Ill., ir parsinešė 
namo, linksmas, kad radęs 
“indijonų liekaną.” Motina 
leido kaukolę laikytis.

Neseniai išėję į giraitę jieš- 
koti gėlių kaimynai rado žmo
gaus griaučius ir gabalus dra
bužių, taipgi greta griaučių 
revolverį su vienu šoviniu iš
šautu, bet nebuvo kaukolės. 
Išsiaiškino, kad tai lavonas 
prieš apie metus laiko dingu
sio iš namų Mr. Lutz, kuris 
buvo manoma vandravojant 
kur nors po svietą, kada sū
nus jau žaidė jo kaukole.

Žmonelės Kožname 
Porte

Taip kalbama apie jūrinin
kus, nors, aišku, tas ne vi
siems atitinka. Tačiau radosi 
vienas, kuris pasirodė kur kas 
geriau, — jis turėjęs oficialę 
žmoną kožname porte.

“Pagal jo geriausį atsimini
mą,” Joseph Varga, prekinio 
laivyno jūrininkas iš Milwau
kee, Wis., 34 metų, sakėsi at
simenąs “tik septynias” — 
vieną Chicagoje, kitą Meri
dian, Miss., trečią Clevelande, 
ketvirtą New Orleans, penktą 
Baltimore j e, šeštą Detroite, 
septintą Houston, Texas. Su 
tūlomis iš jų jis pabuvęs tik po 
keletą dienų, su viena net po
rą mėnesių.

Viskas, ko jis norėtų, kaip 
Varga pasakojo savo vargus 
Detroito policijai, tai gauti 
nuo visų divorsus ir vesti nie
kad pirmiau oficialiai nevestą, 
bet auginančią jo šešis vaikus 
Helen Henderson, Milwaukee. 
Kitos buvo labai lengva gauti 
—“jūrininkui su sauja pinigų 
porte niekuomet merginų ne
trūksta,” užtikrino Varga.

Vokietijoj, Municho srįtyje, 
galop šio mėnesio būsią apie 
600 mergvaikių, kurių tėvais 
esą Amerikos kariškiui. Sako
ma, kad didžiuma jų nebūtų 
mergvaikiais, jeigu amerikie
čiams būtų leista tas moteris 
vesti.

PRANEŠIMAI I
SCRANTON, PA.

Literatūros Draugijos, 39 kp. susi
rinkimas įvyks balandžio 14 d., pas 
E. Geležauskienę, 1210 Blair Avė., 
2 vai. dieną. Visi draugai dalyvauki
te, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarimui. Ir kuris gali gaut naują na
rį, tai atsiveskite j susirinkimą, kur 
bus priimtas. — P. Šlekaitis, sekr.

(85-86)

SHENANDOAH, PA.
Shenandoah’rio Mainų apylinkės 

Demokratinių Lietuvių skyrius ren
gia balių balandžio 27 d. West End 
Hall, durys atdaros 7:30 v. v.

Prašome vietinius ir iš apylinkės 
lietuvius dalyvauti šiame parengime, 
tikslas labai svarbus, visas pelnas 
skiriamas Lietuvos našlaičiams. Da
lyvaujantiems Komisija užtikrina 
linksmai praleisti laiką, ir tuom pat 
paremsite svarbų reikalą. — Kom.

(85-86)

PHILADELPHIA, PA.
Kadangi balandžio 21 d. pripuola 

Velykos, tad Veikiančio Komiteto 
valdyba pasitarus, šaukiam susirin
kimą balandžio 14 d., 7 v. v. Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave. Visi 
delegatai nepamirškite dalyvauti, 
nes turime apsvarstyti apie pikniką, 
kurį nutarėm surengti geg. 19 d., 
Crescent Parke, 56 Cornell A ve. 
Gloucester Hts., N. J. — P. Puodis,
sekr. (85-86)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo knygyno 

draugiškas parengimas įvyks balan
džio 13 d., LTN apatinėj salėje, 
7:30 v. v. Knygynui reikalinga fi
nansinė parama, malonėkite daly
vauti parengime. — Kom.

(85-86)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. susirinkimas jvyks 

balandžio 12 d., 536 E. 123rd St. Vi
si nariai malonėkite dalyvauti, nes 
turime svarbių reikalų atlikti ir ma
lonėkite užsimokėti duokles, nes dar 
yra keletas draugų, kurie neužsimo
kėjo už 1946 m. — P. N., fin. sekr.

(85-86)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 14 d., 2 vai. dieną. Liet.
Piliečių Kliube, 631 Walnut St. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti susirin
kime. — Evelyn Farion, sekr.

(85-86)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. balandžio, 10:30 vai. ryto, 29 
Endicott St. Draugai, Bimba prašo 
ir ragina visus narius užsimokėti 
duokles į ALDLD. Padarykime tų 
šiame susirinkime. — J. N. Lukas, 
sekr. (85-86)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD moterų susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, balandžio 11 d., 
8 vai. vakare, 318 Broadway. Visos 
draugės dalyvaukite, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarimui. 
Valdyba. (84-85)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 14 

d. balandžio 2 vai. dieną.. Miners 
Hall. Prašome visų narių dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus renkami 
delegatai LDS Seimo, 1aip pat bus 
balsavimas naujos Centro valdybos, 
prašome atsivesti naujų narių, nes 
paskutinis mėnuo mūsų vajaus. — 
S. Kuzmickas. (84-85)

EASTON, PA.
Citizens Political Action Committee 

jaukia masinį mitingą visų tautų, 
įskaitant ir lietuvius, balandžio 12 
d., 8 v. v. Wolf Junior High School 
salėj, North 2nd Sts. Paminėjimui 
vienų metų prezidento F. D. Roose- 
velto mirties. Įžanga 30c. Kalbės 
miesto majoras Morrison ir kiti ži
nomi kalbėtojai. Taipgi bus iškeltos 
diskusijos ateinančių rinkimų. Kvie
čiame visus. V. J. S.

(84-85)

WATERBURY, CONN.
Pamatykite gražias filmas! Balan

džio 14 d., 2 vai. dieną, Russian I. 
W. O. salėje, N. Elm St., bus rodo
ma sovietinė filmą, “No. 217”—pa
matykite kaip sovietų žmonės bu
vo parduodami naciams kaipo ver
gai. Bus rodoma ir kitos trumpos 
filmos.

Balandžio 14 d., 8 v. v., Liet, sa
lėje, 103 Green Street, taipgi buvo 
rodoma filmą — “Kuprotas Oželis,” 
muzikalė komedija. Matysite ir ame
rikonišką filmą. Matysite gražių 
lietuviškų dainų ir šokių. Ateikite 
visi. Abi viršminėtas filmas rodys 
Jurgis Klimas, iš Brooklyn, N. Y.

(84-85)

BRIDGEPORT, CONN.
Svarbios prakalbos; Kalbės Anta

nas Bimba, neseniai sugrįžęs iš Lie
tuvos. Ateikite į mitingą, išgirskite 
jo pranešimą apie dabartinę padėti 
Lietuvoje. Įvyks balandžio 11 ;d., 
Liet. Jaunų Vyrų D-jos salėje; 
407 Lafayette St. Pradžia 7:30 v. v. 
Antanas Bimba plačiai kalbės apie 
tai, ką jis matė ir girdėjo Lietuvo
je. Po jo kalbos bus leidžiami iš pub
likos klausimai. Visus kviečia LPTK, 
Bridgeport© skyrius. (84-85)

CLEVELAND, OHIO
Prašome - įsitėmyti: Balandžio 16 

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

Penktas Puslapi!
■.......... ■"--Iff! .1---------- '.'-mJ......... IJMWP

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SLAUGES 
(NURSES) 

UŽBAIGUSIOS MOKSLĄ
IR

NEBAIGUSIOS MOKSLO
Dirbti Džiovos Sanitorijoje 

Adirondack Kalnuose
ALGA IR UŽLAIKYMAS

STONY WOLD
Lake Kushaqua, N. Y.

(82)

OPERATORĖS
PRIE HEMSTITCH IR 

PAPRASTŲ SINGER MAŠINŲ 
Taipgi Merginos abelnam darbu 

ir trimavimui.
PENKIŲ DIENŲ SAVAITE — 

NUOLATINIS DARBAS
HAFRA CORP.

4100 HUDSON BLVD. 
UNION CITY, N. J.

(85)

MOTERYS VALYMUI
OFISŲ BUDINKUI

24 VALANDOS J SAVAITĘ 
$18.20

Kreipkitės j Superintendent
60 JOHN ST., NEW YORK CITY

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 GOLD STREET, BROOKLYN 

(Gth Ave. F. Traukiniu iki York St. Stoties)
(85)

PLASTIKO APDIRBIMUI
MERGINOS AR JAUNOS 

MOTERYS
Prie Lengvaus Mašinos Darbo

IR PATIKRINTOJOS
SILLCOCKS . MILLER

10 WEST PARKER AVE.
SOUTH ORANGE, N. J.

SOUTH ORANGE 2-6171
(86)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DAILYDES 
REIKALINGI 

PRIE 
KONSTRUKCIJOS DARBO

Bridgeport ir Milford 
Ruožtuose

KREIPKITĖS
EDWIN MOSS & SON, INC. 

CONTRACTORS & BUILDERS 
555 GRANT STREET 

BRIDGEPORT, CONN. 
Telefonas: BRIDGEPORT 4-4177 

(88)

KRIAUČIAI
Dirbti prie vyrišky kouty 
Geru Alga. Viršlaikiai 

Nuolatinis Darbas 

MASTER TAILORS
694 Metropolitan Ave., Brooklyn 
Telefonas EVERGREEN 4-8604

(87)

REIKALINGI 
DAILYDES

VETERAN’S HOUSING 
PROJECT

Puikios darbo sqlygos. Gera alga. Kreipkitės 
| ofisą prieš Greyhound Bus stotj, Post Road, 

Southport, Conn, arba telefonuokite 
BRIDGEPORT 0-4249.

ŽIBALINIAI SOVIETŲ 
ĮRENGIMAI IRANUI

Maskvos radijas pranešė, 
kad Sovietai jau paruošė 
inžinierius ir įrengimus iš
tirti žibalo laukus ir pradė
ti darbą 25,000 ketvirtainių 
mylių plote šiauriniame Ira
ne.

SEPTYNIŲ ŽMONŲ 
VYRAS

Milwaukee. — Pasidavė 
teismui prekinis jūrininkas 
Joseph Varga, 34 metų. Jis 
vede 7 žmonas, nė su vie
na nepersiskirdamas. Su še
šiomis žmonomis jis gyveno 
tik po kelias dienas iki dvie
jų mėnesių.

Montreal, Kanada. — Ta
po paleistas už $15,000 už
stato prof. Raymond Boyer, 
kurį Kanados valdžia kal
tina, girdi, už karinių sek
retų atktengimą Sovietam.
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^tai, Ką Girdėsite 
ŠĮ Sekmadienį

Veteranams pagerbti kon- 
certe-baliuje balandžio 14-tą, 
Grand Paradise'Ballroom, 318 
Grand St., Brooklyne, dai
nuos :

Aido Choras, vadovybėj Al
donos Anderson

• Biruta Senkiutė
Aleksandras Vasiliauskas
Alma Kasmočiutė ir Dolores 

Petroniutė
Aido Vyrų Choras
Aldona šertvietytė ir Jonas 

Lazauskas suvaidins dramatiš
ką sceną iš veikalo “Bury the 
Dead.”

Patys veteranai kalbės apie 
savo praeitį, dabartį ir ateitį.

Po koncerto šokiai.
Visi veteranai su jų palydo

vu — žmona ar vyru, mergina 
ar vaikinu — kviečiami gar
bės svečiais. Jiems įžanga ne
mokama. Visiem kitiem įžan
ga 75c.

Ateikite visi. Svarbiausia, 
perduokite šį kvietimą kiek
vienam sutiktam veteranui-ve- 
teranei.

Bendras Organizacijų 
Komitetas.

Vilniaus Instituto
Reikalai

Kaip anksčiau buvo minėta, 
kad LPTK Brooklyno skyriaus 
prakalbose, kovo 31 d., nebu
vo galima ant greitųjų įklau
syti visas pavardes gerai. Pra
šome tų asmenų, kurių pavar
dės negerai buvo pažymėtos, 
atsišaukti, mes
Keletas atsišaukė, 
vardės turėjo būt 
sekamai:

Jonas Semenas, 
L. L, $30.

Petronėlė Rinkevičiūtė - Se
mėnienė, Bellmore, L. L, $25.

Povilas, Apolonija ir sūnus 
Zenonas Bečiai, Great Neck,

pataisysime, 
kurių pa- 
pažymėtos

Bellriinre;

LPTK Fin. Seki-.

M’estn Tarvba Pagerbė 
Kubos Komunistą

New Yorko Miesto Taryba 
Pasmerkė Rankin’a

Balandžio 9-tą įvykusiame 
posėdyje New Yorko Miesto 
Taryba vienbalsiai pasmerkė 
kongresmaną John E. Rankin 
iš Mississippi už vedimą 
a py k an tos k am p an i j os. ”

Rezoliucija buvo įteikta ta- 
rybininko Eugene P. Connol
ly, New Yorko darbiečio. Tai
syklių Komitete taipgi ji buvo

priimta vienbalsiai ir rekomen
duota tarybai. Joje smerkia 
Rankin’o kurstymą vienų Ame
rikos žmonių prieš kitus, sklei
dimą neapykantos, tuomi ken
kimą ir darymą gėdos visiems 
Amerikos žmonėms.

Taryba atsišaukė į kongres- 
manus “iš New Yorko miesto 
energingai kovoti prieš tą 
k u rsty to j i š k ą p ra k t i k ą. ”

KETURI MIESTO TARYBOS NARIAI 
PASMERKĖ KĖLIMĄ SALES TAX

Miesto Tarybos posėdyje 
praeitą antradienį keturi ta
rybos nariai pasmerkė bile ko
kį uždėjimą taksų ant pirki
nių (sales tax) ir ypatingai 
pasmerkė majoro O’Dwyer 
reikalavimą tuos taksus pa
kelti nuo dabar mokamo vie
no nuošimčio iki dviejų nuo
šimčių.

Pareiškimą prieš kėlimą 
taksų pasirašė Michael J. 
Quill, Bronx darbietis; Peter 
V. Cacchione, Brooklyne ko
munistas: Eugene P. Connolly, 
New Yorko darbietis; Benja
min J. Davis, New Yorko ko
munistas.

Tie keturi tarybininkai atsi
šaukė į visuomenę toliau veik
ti į gub. Dewey, kad valstija 
atiduotų miestui jam priklau
soma dalį iš taksu ir tuomi pa
gelbėtų miestui išeiti iš finan
sinio nedatekliaus. Taipgi ra
gino majorą O’Dwyer parody
ti flrubernatoriui faktus, ant 
kiek miesto žmonės yra prie
šingi taksų kėlimui.

Tie keturi reikalavo, kad 
Dewey sušauktų specialę Vals
tijos Seimelio sesiją “priimti 
kitus įstatus teikimui miesto 
reikalams fondų.”

Tokie Jfu Keturių 
Reikalavimai:

Rezoliucijoj, pirmiau 
toje Miesto Tarybai, tie

ri reikalavo, kad valstija ati
duotų miestui sekamus miesto 
įplaukų šaltinius:

1. Atiduoti mieste surenka
mus miesto “stock” — šėrų — 
perleidimo taksus miestui.

2. Atiduotų miestui pusę 
taksų nuo visokių lenktynių, 
įvykstančių miesto ribose.

3. Ir toliau atidavinėtų mies
tui, kaip nusako dabartine for
mula, miestui priklausomą da
lį valstijos surenkamu taksų iš 
visuomenei aprūpinti 
(utilities), kaip kac 
elektros, ir t.t.

4. Atiduoti miestui 
nuo < 
mieste.

Tarybininkai taipgi siūlė pa
kelti taksus 
turto, tiek, 
leista’.

Joseph T. 
mos vadas
užvesti teismo bylą išbandv- 
mui, ar valstija turi teisę at
imti iš miesto taksais daugiau, 
negu reikia valstijos aparato 
išlaikymui, kuomet miestui 
trūksta pinigų, gyventojai yra 
verčiami apsikrauti kolerio- 
pais taksais.

Sharkey sake, kad “politi
nės machinacijos.” kuriomis 
valstija iš New Yorko miesto 
išrenka $430.000,000. o sugrą
žina miestui tik $137.000.000, 
— yra “vagiška padėtis.”

jmoniu 
geso,

taksus 
parduodamu

įteik- 
ketu-

Laimė?!--Ne Visiems

Jaunimas Atsakė Jo 
Užpuolikams

Jauni žmones, kurie stoja į 
American Youth for Demo
cracy, nesiduos suvedžiojami 
raudonosios silkės šokdinto- 
jams prieš jaunimą, ponams iš 
World-Telegram, kaip kad 
Frederick Wol.tman’ui, pareiš
kė jaunimas.

Pareiškimas išleistas atsaky
mui į World-Telegram’e tilpu
si per tris kol u m n as raštą, už
puolantį jaunimo organizaciją. 
Jaunimas sako, kad tas daro
mo tikslu atgązdinti studentus 
nuo organizacijos ir suaugu
sius nuo jaunimo organizaci
jos rėmimo.

AYD vienu iš svarbiųjų da
bartinių veiksmų yra kampa
nija prieš Brooklyne Kolegijos 
pasiūlymą neleisti dalį laiko 
mokytis. Jeigu ta pakaita būtų 
leista, sako AYD, biednuome- 
nčs jaunimui būtų uždarytos 
durys į kolegiją, kadangi la
bai daugelis jo tegali išeiti 
mokslą tik dirbdami dali lai
ko, užsidirbdami 
gyvenimo einant

Del to, kad 
krikštijo AYD

; ft

Scena iš lengvos mužikališkos filmos ‘'Doll Face,” 
paskutinę savaitę rodomos Roxy Teatre, 7th Avė. ir 
50th St., New Yorke. Žvaigždėse Vivian Blaine, Perry 
Como, Dennis O’Keefe ir Carmen Miranda.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos pirmos kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, bal. 
11-tą, 8 vai. vakare, Laisvės 
svetainėje, 419 Lorimor St., 
Brooklyn, N. Y.

D. M. Solomskas pasakys 
kalbą apie vietinius dalykus ir 
pasaulinę padėtį. Kviečiamo 
ateiti ir nesančius nariais.

Nariai visi turėtų būti ir už
simokėti duokles už 1946 me
tus. Mūsų kuopa labai toli at
silikus nuo kitų kuopų, kaip 
jau pastebėjote centro sekre
toriaus aprašyme kuopų sto
vio. Mos, brookly n iečiai, ne
apsileiskime, yra proga mums 
susilyginti su kitomis.

Organizatorius
G. Kuraitis.

sau ant pra
moksią.
Woltman’as 

komunistine,
AYP atsako, jog jos nariuose 
“tūli komunistai yra tarp mū
sų veikliausių nariu ir vadų.” 

Reiškia, organizacija yra 
pilna to žodžio 

gali visi prikl nu
veikti, visi vado- 
vadovybė ren-

Žymūs Newyorkieciai 
Pasisakė už Taiką

Lai vastatyklį Streikas 
bes Newyorkiecius

PARDAVIMAS 
VESTUVIŲ SUKNELIŲ

NUOTAKOM SUKNELES — *3f» l.R VIR
ŠAUS. PAMERGĖM SUKNELES. VISOKIO- 

SE SPALVOSE — $20 IR VIRŠAUS.
I)ė! Susitarimo Skambinkit**

ELEANOR. BUCKMINISTER 4-7969

n
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Dr. Juan Marinello, Kubos 
• Senato vice-pirmininkas, atsi

lankęs į New Yorko Miesto 
Tarybos posėdį praeitą antra
dienį buvo didžiumos vado 
Sharkey ir mažumos vadovės 
Earle atlydėtas ant preziden
to platformos. Marinello atvy
ko čionai kubanų ir visų prieš- 
fašistinių žmonių kampanijoj 
už nutraukimą demokratinių 
šalių ryšių su Franco Ispanija.

Marinello yra žymus Komu
nistų Partijos vadas Kuboje.

Piršdami kitiems “laimę,” 
Joseph Abraham ir Roy Jen
kins pateko patys į nelaimę, 
faktinai, nieku ne blogesnę nei 
geresnę už kitiems peršamąją. 
Teisėjas jiedu nuteisė pasimo- 
kėti $500 ir $200 už loterijų ir 
lažybų piršimą žmonėms.' O 
kad jiedu< pasisakė neturį pini
gų. nuteisė vieną 6, kitą du 
mėnesius atkalėti.

gyvena

Valstijos Taksams 
f Paskutinės Dienos

Praeitą mėnesį užbaigėme 
vargus su federalių taksų 
blankomis. šio mėnesio 15-ta, 
Šio pirmadienio vakaras (pu
siaunaktis) yra rubežius išpil
dyti ir pasiųsti New Yorko 
valstijos iždinei taksus.

Brooklyne taksams raštinė 
randasi 320 Schermerhorn

MIRE
» •

St.

Stephen Obuch, 26 m. am
žiaus, gyveno 214 Ross Street, 

.Brooklyne, mirė balandžio 8 
d. Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave. "Laidotuvės įvyks ba
landžio 12 d., Mt. Olivet ka
pinėse.
/ Velionis paliko nuliūdime 
tėvą, du broliu ir vieną seserį, 

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J„ Garšva

Abraham yra 52 m., 
390 St. Nicholas Ave., o Jen
kins, 41 m., gyvena 34 W. 
136th St., abu newyorkieiai.

Loterijos, ypatingai tos di
džiosios, išvilJojančios iš žmo
nių stambias sumas pinigų, 
kaip ir lošimai iš pinigų, yra 
vyriausybės draudžiami. Ta
čiau loterijos yra didelė laimė 
—rengėjams, ne laimės jieško- 
tojams, ne tų bilietėlių pirkė
jams. Tūkstančiai sumoka pi
nigus, o vienas ar keli tegauna 
tik po dalelytę tu sumokėtų 
stambių sumų. Tūlas, laukda
mas tos laimės, sudeda viso 
savo gyvenimo uždarbius, nu
skriaudžia save ir šeimą. Dar 
kitas, nebeištekes savu uždar
biu, prasiskolina arba jam 
patikėtus svetimus finansus į 
kokius “arkliukus” sudeda ir 
įstaigą nubankrutuoja.

Vienatinės pateisinamos lo
terijos yra tos. kurias retkar
čiais suruošia vienminčių žmo
nių grupės naudai tokios įstai
gos ar organizacij., kuriai vis- 
tiek duotų pinigus ir be tų 
terijų, kur loterija būna 
žaismei, ne išnaudojimui.

10- 
tik

■

Balandžio 9-tą iŠ Europos 
parplaukė 5 transportai su 6,-. 
471 kariu.
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Trys dešimtys keturi New 
Yorko West Side žymūs asme
nys pasirašė tos susiedijos Pi
liečių Komiteto pareiškimą, 
pamerkiantį kurstytojus trečio 
karo. Jie nurodo, kad Trijų 
Didžiųjų vieningumas būtinas 
taikai išlaikyti:

“Isterija prieš Tarybų Są
jungą, sudaryta neatsakomin- 
gų prakalbų, bauginimai rau
donaisiais šnipais ir nepatvir
tinti laikraščių ir radijų rapor
tai gali būti išrasti tik akstinti 
ginkluotą susikirtimą karo su
ardytame pasaulyje,” pareiš
kė visuomenininkai.

Jie ypatingai pasmerkė 
Churchillo prakalbas:

“Amerikos žmonės nori tai
kos, no Anglo-Amerikiečių 
Ašies. Mes, del to, atmetame 
Winston Churchill’o kurstymą 
karo .šioje šalyje.”

Tarpe pasirašiusiųjų yra žy
mūs teisėjai, daktarai,' kelių 
tikybų dvasiškiai, kongresma- 
nas Powell, aktoriai, artistai, 
mokslininkai, unijų vadai.

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

žymiai paliesti. Iš apie 
tų amatų darbininkų 

šalyje, trečdalis, apie 
randasi didžiojo New 

ir artimų apylinkių sri-

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

Jeigu laivastatyklų darbi
ninkams teks sustreikuot, kaip 
to tikimasi, newyorkieciai ir 
artimos apylinkės gyventojai 
bus
75,000 
visoje 
25,000 
Yorko 
tyje^

Streiko tikimasi pradžioje 
gegužės, jeigu iki to laiko ne
bus išpildyti darbininkų rei
kalavimai pakelti mokestis po 
18 centų už valandą.

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

Tel. SOuth 8-5569

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Valandos:

F7

22 mi-

Joseph Garszvaar dar

Undertaker & Embalmer

§

Yorko 
1O-tos

svarbu 
pagal-

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

pavienių, 
padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame- 

Rei-
esant ir

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street
Valkų ligų specialistas 

nno 1908
Tel. EVergreen 4-0038

' 231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpd Ten JByck k* Maujer SU. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM 
darbininkė įstaiga

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

ateičių® su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais ) 9 . p M
Trečiadieniais > e n Jr
Penktadieniais J n

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tame Harrison Ir Marcy Area.)

B’KLYN, n. y.

d emokratinė 
prasme: joje 
syti, gali visi 
vauti; jai
karna no pagal politinių maši
nų padiktavimus, bot pagal tą, 
kiek narys yra tinkamas tai 
vadovybei.Sharkey, didžiu- 

taryboje. pasiūlė

ant nejudomo
kiek įstatymais

F. W. Siūdins 
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line v 

Tel. GLenmore 5-6191

Susirinkimas Komiteto 
Reikale Sekmadienio 

Parengimo

Permokantiems
Už Prekes

Sekančio ketvirtadienio va
karą, balandžio 11 d., Laisves 
name, Įvyks organizacijų iš
rinkto komiteto susirinkimas 
sudarymui galutinų planų dėl 
sekmadienio, parengimo, kuris 
ivyks Grand Paradise Salėje, 
Brooklyne, pagerbimui lietu
vių veteranų kareivių. Visi ko
miteto nariai, būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime.

J. Siurba.
(84-85)

Miesto ekspresinėse gatvėse 
pasistatymas auto, gana bran
giai atsieina. Automobiliaus 
ten nelaiko, miesto trokai nu
velka į atitinkamą vietą, o au
to. savininkas už tą visą “pa
tarnavimą” kartais pasimoka 
iki $25.

Visi tie, kurie yra linkę 
permokėti už prekes juodojo 
turgaus kainomis ir padėti 
Amerikos kapitalizmui pagim
dyti infliaciją, labai 
perskaityti sekamą ir 
voti:

“Vengrijoje mokama
lionai pengoe’s už vieną dole
rį. Šiandieną, balandžio 9-tą, 
gatvekario fčras pašoko iki 
200,000 pengdes. O vakar bu
vo 100,000 pengoes. Kitko kai
nos kyla tuo pat tempu 
greičiau.”

Taip pranešė, New 
laikraščiai balandžio 
ryta.

Taip greitai šluoja viską ki
lusi infliacija. Ar spėsi taip 
greit gauti dvigubai algos? 
Pabandyk! Negausi. Pirm ne
gu gausi bent kokį pakėlimą 
algos, ištuštinsi savo taupme- 
nis, parduosi ar užstatysi 
gražmenis ar stubęlę, jeigu 
Jau turi. Už kelių dienų liksi 
“nuogas-plikas, kaip tilvikas” 
(jeigu išliksi nemiręs iš bado), 
o sauja pelnagrobių susižers 
viską.

Atsiminkite! Kožnas permo
kėtas centas veda prie inflia
cijos.

OPA patraukė teisman vie
ną Bronx gyvenamų namų sa
vininkę kompaniją, kaltinant 
ją prasižengus rendų kontro
lei 46 punktais tik viename 
name. Tarpe tų prasižengimų 
esąs reikalavimas bonų (ky
šio) už davimą apartmento, 
paskui patiem mokėti už ma~ 
liavojimą, imti savininko siū
lomus maliorius ir t.t.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

L=A RESTAURANT
STANLEY RUTKuNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL Evergreen 4-9612

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Long!nes, 
Jules Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS




