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Darbininkai Dalinasi 
Dvarų Žemę Sovietinėj 
Vokietijos Srityje

Anglija ir Amerika 
Šoko, Ministerial Ne 
turi Liest Franko

Birmingham, Ala. — Su
streikavo gatvekarių darbi
ninkai; reikalauja pridėt po 
18 ir pusę centų valandai.

Franko valdžia 
lietybę daugeliui 
panijoje.
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Metai XXXVI. Dienraščio XXVIIL

tų būti diplomatijos ar pre
kybos ryšių su traukymas su 
fašistine Ispanija ir tt. O 
anglų - amerikonų delega
tai sako, negalima esą kiš
tis į “vidujinius” Ispanijos 
reikalus.

Lenkijos skundą ir reika
lavimą rems Sovietų Sąjun
gos delegatas, gal dar ir 
Francijos.

Kai kurie japonai baisa 
vo už gen. MacArthurą.

(Tokio, bal. 11. — Japoni
jos rinkimuose, pagal pra
dines pasėkas, socialdemo
kratai laimėjo 25 vietas sei
me, vadinami progresistai 
(reakcininkai) 24, liberalai 
23, komunistai 3 ir moterys 
9. Viso seime bus 466 at
stovai.

UŽUOJAUTOS PAREIŠ
KIMAS KONSTANCIJAI

ABEKIENEI
Washington. — Senato 

komitetas 14 balsų prieš 5 
užgyrė Trumano valdžios 
pasiūlymą skolint Anglijai 
$3,750,000,000 už anglų pri
žadus duot Amerikai leng
vatų prekyboje.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Wilkes-Barre, 
Dar vėliau Con

ant galo 
kad 

vasaros 
tai bus 
nebuvo

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas at
metė Francijos sumanymą, 
kad Keturių Didžiųjų už
sieninių ministerių konfe
rencija Paryžiuje svarstytų 
Francijos pasiūlymą su- 
traukyt prekybos ryšius su 
fašistine Ispanija. Anglija 
pranešė, kad jinai taipgi at
mes prekybos boikoto svars
tymą prieš Franko valdžią. 
Konferencija įvyks bal. 25

Vakariniai Talkininkai 
Užgyrė Klastingus 
Graikų Rinkinius

New York.— Jungt. Tau
tų Saugumo Taryba, turbūt, 
ims svarstyt Lenkijos dele
gato Oskaro Langės skun
dą prieš Franko fašistų val
džią Ispanijoj. Bet Ameri- 

Ąnglijos delegatai 
priešinsis Lenkijos reikala- 

tam tikrus 
gręsiančią 

Franko diktatūra, 
ž i n g s niai, pagal

O svarbiausia 
toliau Lietuvos 
t i. Mes esame 
dėti atsisteigti 
ir mokslo Įstaigoms 
pu m (‘s esame 
ti nemažai 
jiems 
vėžio

kad
yra 

tiems, 
labiausiai reika-

Žemės Drebėjimas 
Europoje

Bevykstant Abekui į Komunistų 
Susiritikimų, Gatvekaris Smoge 

Ir Mirtinai Jį Sužeidė
Vakar dienos Laisvėje buvo Įdėta telegrama, kad 

Vilnies redaktorius Fredas Abekas-Akelaitis tapo la
bai pavojingai sužeistas.

Kai mūsų dienraštis buvo baigiamas spausdinti, 
gavome kitą telegramą, jog Abekas jau mirė...

Telefonavome Vilniai ir iš ten sužinojome sekamą:
Praeitą antradieni, bal. 9 d., vakare, Fredas Abe

kas vyko į Komunistų Partijos kliubo mitingą. Ant 
Halsted ir 55-tos gatvių jis iš gatvekario išlipo ir turė
jo persėsti i busą. Taip tai netikėtai, gatvekaris smo
ge jam ir mirtinai sužeidė. Po neilgo jis mirė.

and 
He was a

Teheran. — Pranešama, 
| kad aukštieji Irano valdžios 
nariai tariasi kalnuose dėl 
'santaikos su Azerbaidžano 
j savivaldybės pasiuntiniais 
sir kurdu tautos atstovais.

Washington, bal. 11. — 
Čionaitiriis seismografas ro 
dė, kad įvykęs smarkus že 
mes drebėjimas viduriniai 
rytinėje Europoje, 
Rumunijos srityje, 
kartotinai drebėjus 
valandas.

Washington. — Amerikos 
valstybės departmento at
stovas bal. 10 d. pripažino, 
kad nacių mokslininkai dar
buojasi atominių bombų 
p r o j e k t u o se fašistinėje 
Franko Ispanijoje. Jisai sa
kė, yra žinoma, jog vienas 
fabrikas Bilbao mieste turi 
tinkamus įrengimus atomi
niams tyrinėjimams, ir vo
kiečiu L G. Farben fabri
kuose Ispanijoj naciai dar
buojasi dėlei išradimų rada
ro srityje.

V a 1 s t ybės departmento 
narys pastebėjo, kad suži
nota apie 3500 “kenksmin
gų nacių” Ispanijoje. Ame
rikos valdžia kartotinai 
prašė Franko deportuoti 
tuos nacius, bet jie vis dar 
tebelaikomi Ispanijoje.

London. — Sovietų vy
riausybė paskyrė Nikolajų 
V. Novikovą nauju ambasa
dorium Washingtonui vie
toj ligšiolinio ambasado
riaus Andriaus Gromyko, 
kaip pranešė Maskvos radi
jas bal. 10 d. Gromyko pa- 
liuosuojamas iš ambasado
riaus pareigų, kad galėtų 
visą laiką panaudoti Saugu
mo Tarybai. Novikovas iki 
šiol buvo ambasadoriaus 
pavaduotojas.

Konstancijai Abekienei, 
3116 So. Halsted St., 
Chicago, Ill.'

(Telegrama)
In the hour of your great 

sorrow please accept our 
deepest sympathy.

l aisve Staff.

Ilgasis maršrutas jau prasi
deda. Pirmoji jo dalis prasi
dės su Baltimore, balandžio 
12-13 ir baigsis su gegužės 1- 
2 dienomis Rochesteryje. Pas
kui seks kietosios anglies sri
tis (Scranton 
Shenandoah). 
neetieut valstija 
Masačiužė. O tai reiškia 
maršrutas Įsitrauks 
karščius 
galima 
galima.

Maniau, jog 
išvengti, bet

Lietuvos Komunistų Parti
jos Centro komitetas nei pri
ima mūsų rūbus, nei juos da
lina. Rūbų priėmimui ir išda
linimui yra sudaryta specialė 
komisija. Jbs pirmininku yra 
Lietuvos k^rių šeimų aprūpini
mo reikalų vedėjas, o jos pir- 
min. pavaduotoju yra Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus 
mininkas.

Aš ištyriau ir mačiau, 
mūsų pasiustos dovanos 
teisingai išdalinamos 
kuriems jos

Lietuvos žmonių priešai, 
kaip pastebėjote, paleido nau
ją melą. Pirmiau jie sakyda
vo: Mūsų siunčiami rūbai vi
siškai Lietuvos nepasiekia’. Jie, 
girdi, atitenka rusams. Tai bu
vo gryniausias melas.

Dabar tuoju melu nebegali
ma žmones apgaudinėti. Tuo 
būdu jie iškepė naują. Dabar 
jie sako: Rūbai Lietuvą pasie
kė, bet juos komunistų parti
jos centro komitetas pasiėmė 
ir padalino saviškiams. Tai ir
gi bjauriausias melas. Niekas 
jam netikėkite.

New York.—Lenkijos de
legatas prof. Oskaras Lan
ge balandžio 10 d. formaliai 
įteikė Jungt. Tautų Saugu
mo Tarybai skundą prieš 
Franko fašistinę valdžią Is
panijoj. Lange nurodė, 
kaip Franko gręsia pavo
jum tarptautinei taikai. Jis 
todėl reikalavo veiksmų 
prieš Ispanijos fašizmą.

Langes Laiškas
Langes laiškas. Saugumo 

Tarybai sako:
“V i s u o t i nis Jungtinių 

Tautu susirinkimas 1946 m. 
vasario 9 d. vienbalsiai pa
smerkė fašistinį režimą Is
panijoj, kaipo įsteigtą su 
‘Ašies valstybių parama’, ir 
uždraudė priimt ją į Jungt. 
Tautų narius.,.

“Eilė įvykių nuo to laiko 
parodė, jog Franko valdžios 
žygiai jau iššaukė tarptau
tinį trynimąsi ir grūmoja 
tarptautinei taikai ir sau
gumui.

“Francijos valdžia, todėl, 
turėjo uždaryt savo sieną 
tarp Francijos ir Ispanijos 
1946 m. vasario 26 d. Ta 
siena tebėra uždaryta. Ant 
rytojaus po sienos uždary
mo, Franko valdžia įsakė 
suburti savo kariuomenę 
prie Francijos sienos.

“Franko režimas, be to, 
davė prieglaudą didžiau-

AMERIKA IR ANGLIJA 
NEŽADA ŽINGSNIU 

PRIEŠ FRANKO

mes 
žmonos 
pasižadėję pa
jų kultūrinėms 

Šiuo tar- 
■ pasimoję sukel- 
pinigų ir padėti 

Įsh-epgt Vilniuj kovai su 
liga institutą ir ligoninę. 

Joks šiuo tarpu mitingas ne
galės skaitytis pasekmingu, 
.■eigų iš jo nebus gauta gra
žios šiam prakilniam darbui 
paramos.

Prašau visų draugų Į tai at
kreipti ypatingą dėmesĮ. Apie 
tai reikia iš anksto pagalvoti 
ir pasitarti.

Washington, bal. 11. — 
Vadai nusiųstų į Graikiją 
amerikonų, francūzų ir an
glų tėmytojų užgyrė rinki
mus, kuriuos laimėjo mo- 
narchistai ir fašistai. ' Tie 
oficialiai tėmytojai pasako
ja, būk anglų kariuomenė 
nesikišus į rinkimus ir būk 
rinkimai “laisvai ir teisin
gai” įvykdyti. (Bet faktai 
rodo, kad reakcininkai var
tojo terorą, smurtą ir ap: 
gavystes.)

Vienas geras draugas rašo 
iš Chicagos ir sako: Ką daro
te? Tiktai keletą dienų pasky
rėte dėl Chicagos ir apylinkės! 
Čia turėtumėte praleisti' ma
žiausia mėnesį laiko! žmonės 
laukia pranešimo iš Lietuvos.

Visa tai tiesa. Bet persiplėš
ti irgi negalima. Reikia žino
ti, kad vienam žmogui apva
žiuoti visas mūsų kolonijas, di
deles ir mažas, reikėtų dau
giau kaip metu laiko.

Tas gi neįmanoma. Turime 
pasitenkinti tiktai didesniųjų 
vietų aplankymu ir padarymu 
pranešimo žodžiu.

Aš parsivežiau daug žinių ir 
informacijų apie mūsų renka
mą ir siunčiamą Lietuvon pa
ramą, apie karo nuostolius, 
padarytus Lietuvai, apie Lietu
vos žmonių ir vyriausybės did
vyriškas pastangas prikelti 
kraštą iš karo griuvėsių.

Kur bus galima, bus paro
dyta ir filmą, 
žmonės daug 1 
pamatys.

bus
Joje, susirinkę
:a savo

Franko Globoja Nacius, Kurie 
Išradinėja Naujus Karo įran
kius, Nurodo Lenkų, Atstovas

šiam kiekiui naciu ir ių tur
tų; jis priglaudė didelį skai
čių kariniu kriminalistu ir 
naciu vadu, kurie ir toliau 
skleidžia savo veiklą iš Is
panijos žemes. Franko vai

zdžia leidžia ir remia moksli
nius tyrinėjimus vokiečių 

i mokslininkų, kurie stengia- 
Įsi išrast naujas r karo prie- 
I mones.

Ka Sako čarteris
“Atsižvelgiant į tuos fak

tus, Ispanijos padėtis netu
ri būti laikoma vidujiniu 

į tos šalies dalyku, bet visų 
’Jungtinių Tautų reikalu. 
Čarterio 2-ras skyrius, 6-tas 
paragrafas, numato, kad 
Jungt. Tautų organizacija 
turi užtikrint, kad valsty
bės, kurios nėra Jungtinių 
Tautų nariai, privalo elgtis 
pagal šios organizacijos 
nuostatus, kiek tai reikalin
ga tarptautinei taikai ir 
saugumui išlaikyti. Padėtis 
Ispanijoje būtinai reikalau
ja pavartoti šią taisyklę.

“Lenkijos delegacija, to
dėl, pasiremdama Čarterio 
34 ir 35 skyriais, prašo 
įtraukt Saugumo Tarybos 
svarstymų programon tą 
padėtį, kylančią iš Franko 

’režimo ir veiklos Ispanijo
je, ir padaryti tokius žings
nius, kokie numatomi Jung
tinių Tautų Čarteryje.”

I enki j
Jungt* Tautas Veikti prieš 
Franko, Kaip Pavojų Taikai

Teheran. — Kunigaikštis 
Mozaffar Firouz, Irano ži- 
niu ministeris ir užsienio, 
reikalų ministerio pavaduo
tojas, pareiškė, jog Irano 
valdžia nedavė įgalinimo 
savo ambasadoriui Hussei- 
nui Alai reikalauti, kad 
skundas prieš Sovietus bū
tų palaikytas Saugumo Ta
ryboje iki gegužės 6 d. Fi
rouz sakė, Iranui jau ne
svarbu, ar tas klausimas 
tbus tuojau išbrauktas ar 
atidėtas. Tai girdi, pačios 
tarybos dalykas.

(Reiškia, Irano ambasa
dorius Ala padarė klastą, 
kuomet jis savo laiške Sau- 

i gurno Tarybai bal. 9 d. tvir
tino, būk jo valdžia reika- 

(laujanti dar palaikyti tą 
klausimą tarybos dienotvar-

Vilnis, 
3116 So. Halsted 
Chicago, Ill.

Tragic death 
Abek is a shock 
loss to all of us. 
great, faithful and relent
less fighter in the interests 
of the working class and for 
a brighter future for our 
country. In the hour of 
y o u t ? f e at bereavement 
please accept our deepest 
sympathy.

Mizara, Bimba, D. M. 
Sholomskas, Tauras, Sasna, 
Barkus, Matt Sholomskas, 
Siurba, Buknys, Mary Dobi- 
nis, Kavaliauskaitė, Rudai
tis, Peter Sholomskas, By
ron as, Frank 
Geo. Kuraitis 
niškis, Venta 
čius, Vaznis.

Todėl labai svarbu, kad iii 
mitingai, kurio įvyks, būtų rū
pestingai suruošti. Jau tūks 
tančius sykių esamo rašę ii 
kalbėję, kas reikia padaryti 
kad mūsų mitingai būtų pa 
sėkmingi. Bet ne visur į ta 
kreipiama pakankamai dėme 
šio.

FRANKLIN D. ROOSEVELT
Šiandien suėjo lygiai vieni 

metai nuo didžiojo prezidento 
Roosevelto mirties.

“Aš tikiu dabar, kaip kad 
tikėjau visą mano gyvenimą, į 
teisę darbininkams stoti j uni
jas ir apginti savo unijas.”— 
Franklin D. Roosevelt (Gimęs 
sausio 30, 1882, mirė balan
džio 12,' 1945).

Mecklenburg, bal. 11. — 
Specialis New Yorko Sun 
korespondentas Judy Bar
den lankėsi Sovietų užim
toj Vokietijos dalyj ir ma
tė, kaip patys darbininkai 
ir valstiečiai dalinasi dvarų,kos 
žemes. Jie visų pirma 
renka tam tikrus savo ko- vimui daryti 
mitetus, kurie tvarko daly- žingsnius prieš 
bą. Korespondentas sako, taikai 
vokiečiai valstiečiai labai |T o k i e 
patenkinti tokia Sovietų 
duodama teise

.. Abeko palaikai pašarvoti Lietu- 
vių Auditorijoj. Penktadienio va- 
karą ivyks masinis laidotuvių mi- 
tingas,—kalbos ir gedulo giesmės.

šeštadienį, balandžio 13 d., velio- 
glllll 1 nio palaikai bus sudeginti Oak-

wood krematorijoj e Chicago j e.
Tragiška Abeko-Akelaičio mir- 

-iff Gs uždavė dideli smūgį Amerikos 
jOSisjK lietuvių judėjimui, kurio priešaky- 

stovėjo per metų eilę.
jfr čj° Pareigas Vilnies redakto-

riaus, taipgi buvo nepaprastai
Abekas-Akelaitis veiklus lietuvių darbininkų orga

nizacijose.
Abekas buvo uolus komunistas ir komunistiniame 

judėjime dirbdamas tragiškai žuvo.
(Plačiau apie Abeką-Akelaitį skaitykit straipsnį, 

telpantį šioje Laisvės laidoje antrajame puslapy.)
šioje liūdesio valandoje Laisves redakcija ir visas 

personalas reiškia nuoširdžią užuojautą velionio Abe
ko-Akelaičio žmonai, Konstancijai Abekienei, jo gimi
nėms ir draugams.

Mes taipgi reiškiame užuojautą Vilnies redakcijai 
ir visam personalui, kurio nariu jis buvo per ilgus me
tus ir atsidavusiai dirbo dienraščiui ir visam darbi
ninkų judėjimui.

New York. — Aštuonios 
didžios organizacijos krei
pėsi į Jungt. Tautų Saugu
mo Taryba su tokiais reika
lavimais:

Paskelbt Franko valdžią 
Ispanijoj fašistinės Ašies 
sėbrų ir Jungtinių Tautų 
priešu. Nutart, kad visos 
Jungtinės Tautos sutrau
kytų diplomatijos ir preky
bos ryšius su Franko. Pri
pažint užsienyje esamą- Is- 

ipanijos Respublikos valdžią 
ir sumegst diplomatinius 
ryšius su ja.

Tų organizacijų pareiški
mas kartu raportuoja seka
mus dalykus:

Franko laiko paruoštą 
700,000 vyrų armiją, kuriai 
išleidžia pusę šalies .įeigų.

(Tąsa 5-me pusi.)

KRISLAI
Mitingų Mitingai.
Reikalingas Apdairumas.
Pasidarbuosime ir

Paremsime.
Vėliausias Melas.
Mūsų Eilių Praretėjimas.

Rašo A. BIMBA
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Negailestingoji mirtis už
davė skaudų mūsų judėji
mui ir Chicagos lietuvių de- 
rn o k r a t iniam dienraščiui 
Vilniai smūgį, išplėšdama iš 
gyvųjų tarpo Fredą Abeką- 
Akelaitj. Velionis Abekas 
mirė, ištikimai eidamas par
eigas Vilnies redaktoriaus.

Pažinau Fredą Abeką- 
Akelaitį nuo 1917 m. Jau 
tuomet jis, būdamas fabriko 
d a r b i n inkų, gyvendamas 
Norwoodo mieste, Massa
chusetts valstijoj, jau ban
dė sakyti prakalbas ir dirb-

Pittsburghe paskutinį sy
kį su velionim kalbėjausi....

Kaipo kalbėtojas, Abekas 
buvo energingas ir pasek
mingas: balsas gražus ir 
sklandžiai jam plaukė iš 
burnos žodžiai, šaukią lie
tuvius darbininkus prie or
ganizuotumo, prie apšvietos 
ir kovos už geresnį būvį, už 
šviesesnį rytojų.

Tai tik keletas ypatinges
nių bruožų darbštaus, ener
gingo Amerikos lietuvių 
darbininkų veikėjo ir laik
raštininko.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

POLLOWING CLOSE after 
1 the delivery of Senator 
Claude Pepper’s address to to 
WIN THE PEACE Conference 
Sunday afternoon, the assembl
age went into action. The con
ference unanimously approved 
a Resolution of Principles, 
which we will reproduce here 
en toto, and elected a National 
Committee to Win The Peace. 
Two prominent Americans, Co

Rep. Hugh DeLacy and Flo
rence Eldridge March.

It was not until late Sunday 
afternoon, following a very in
spiring delivery by Senator 
iClaude Pepper, that the con
ference finally began to trans
late the speeches in action.

Unanimously adopted was 
the Declaration of Principles 
which follow:

the American people.
“These, our principles, are a 

restatement of that policy for 
which ,our sons fought and died, 
to which our whole nation is 
pledged, and to whose practice 
the American people will win 
our government’s assent.

“America’s foreign policy 
can stop a third World War.

“The friendship and unity 
of all the United Nations is the 
guarantee of peace.

“The unity of Big Three is 
paramount, and must be res
tored on the basis of the Yal
ta, Potsdam and Moscow agree
ments.

Entered as second class matter March 11, 11124, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Metai Po Prezidento Roosevelto Mirties
"f

1945 m. balandžio 12 d. skaudi žinia sukrėtė ne 
vien Jungtinių Valstijų piliečius, bet ir viso pasaulio 
demokratiniai nusistačiusius žmones. Tą dieną mirė 
prezidentas Franklinas D. Rooseveltas, vienintelis žmo
gus mūsų šalies istorijoje, ėjęs prezidento pareigas taip 
ilgai, kuris vadovavo mūsų šalies jėgoms už laimėjimą 
karo, už sumušimą hitlerizmo ir fašizmo, ir už įsteigi
mą pasaulyj tokios organizacijos, kuri saugotų pasaulį 
nuo būsimų karų.

Rooseveltas buvo nuoširdus demokratas ir liaudies 
vadas. Aišku, kad jis nebuvo darbininkas, kad jam 
buvo svetimos darbininkų ir komunistų pažvalgos, bet 
jis nebuvo ir vien turčių klasės žmogus, kuris rūpintųsi 
tik jų reikalais. Rooseveltas namų reikaluose siekė ap
rėžti turčių pelnus ir neužmiršti “mažų žmonių.” Už 
tai jo neapkentė milionieriai ir reakcininkai.

Užsienio politikoj jis dirbo, kad apvienytomis riemo- 
kratinių kapitalo šalių ir komunistų vadovaujamos So
vietų Sąjungos jėgomis sumušti žmonijos, kultūros ir 
progreso priešus — hitlerininkus, kad surasti bendrą 
laisvų žmonių kalbą, kad suvaldyti reakciją. Dažnai jis 
turėjo drausti Anglijos imperialistus, priešakyj su torių 
vadu Churchillu, kad jie susilaikytų nuo atakų ant Ta
rybų Sąjungos. Ir jeigu šiandien Rooseveltas būtų gy
vas, tai kitaip stovėtų tarptautiniai ir naminiai Amerikos 
reikalai.

Labai teisingai senatorius Claude H. Pepper pa
reiškė :

“Jeigu Rusija galėtų turėti tįiek pasitikėjimo Ameri
kos valdžios draugiškumu šiandien, kaip prie prezidento 
Roosevelto, tai ir dabar gyVuotų Trijų Didžiųjų vienybė. 
Amerika turi atsteigt rusų pasitikėjimą, kad mes laiko
mės taikos ir kad ateityje mes būsime lygiai pastovus jų 
draugas, kaip kad buvome karo metu.

“Jungtinės Valstijos turi įtikinti Rusiją, kad Ame
rika nesutiks tapti Anglijos užsieninės politikos apen- 
diku.”

Prezidentui Rooseveltui mirus, jo vietoj atsistojo Mr. 
H. Trumanas, kuris pareiškė, kad jis pilnai ir nuošir
džiai vykins velionio politiką, kaip namie, taip ir užsie
nio reikalais. Bet dar gedulo vėliavos plevėsavo pusiau 
bokštų, o jau Mr. Trumanas pasisuko nuo velionio po
litikos ir pasirinko Vandenbergų politiką, >kuri yra mū
sų kraštui žalinga, kaip namie, taip ir užsienio reika
lais. Ir tik tada ši žala bus atitaisyta, kada Mr. Truma
nas sugrįš prie velionio Roosevelto politikos.

Velionis Rooseveltas daug davė Amerikos žmonėms 
ir jis per amžius bus didelis mūsų istorijoj. Jo netekimą 
šiandien jaučia milionai žmonių.

Turkiškas Donkichotas
, Turkija ir Anglija turi bendrą sutartį, pagal kurią 

viena kitai turi gelbėti kare. Bet kada Hitleris daužė 
Angliją, tai Turkija nėjo į pagalbą, vis kartodama, kad 
jos “armija neišlavinta,” kad ji ‘neturi užtektinai ginklų.’

Dalinai, tai buvo tiesa. Turkija militariškai nėra 
stipri. Per kelis šimtus metų Turkija pralaimėjo vieną 
po kito karą. Tas ir moraliai pakirto turkus.. Bet iš 
kitos pusės, tai buvo ir veidmainiškas turkų elgęsis. Jie

ti visuomeninį darbą, dau
giausiai tų laikų LSS. Jis 
stovėjo kairiąjame sparne, 
išvien su dauguma kairiųjų 
socialistų, kurie vėliau su
organizavo Amerikos ko
munistinę partiją. Šioje 
partijoje Fredas nuoširdžiai 
dirbo ligi paskutinė^ savo 
gyvenimo valandos.

Prasidėjus Didžiajai Spa
lio Revoliucijai, Fredas vy
ko per Sibirą Rusijon. Ta
čiau jam nepavyko tai pa
daryti; jis grįžo iš Sibiro ir 
buvo apsigyvenęs Brookly- 
ne. Jis čia praleido keletą 
metų, dirbdamas įvairius 
fabrikuose darbus.

Pas jį augo noras dirbti 
darb. laikraščio redakcijo
je, bet tuomet stokavo jam 
lietuvių rašybos pažinimo. 
Ir velionis pasimojo būtinai 
užvaldyti lietuvišką rašybą, 
kad jis, turėdamas užtenka
mai politinio žinojimo, ga
lėtų būti naudingesnis mūsų 
judėjimui. Nelengvas tai 
buvo darbas, tačiau velionio 
pasirįžimas nugalėjo pačias 
sunkiausias skerspaines.

Neužilgo jis nuvyko Chi- 
cagon, ten dirbo dienraš
čio administratorium, pas
kui redaktorium^ i

1935 metais vįelionis, Abe
kas buvo išrinktas Ameri
kos Lietuvių Darb. Suvažia
vimo Clevelande atstovų į 
t. v. “Pasaulio Lietuvių 
Kongresą” Kaune sykiu su 
kitais atstovais. Kaune jis 
parodė drąsos ir iniciaty
vos, o iš ten grįžęs, plačiai 
važinėjo po Amerikos lietu
vių kolonijas, sakydamas 
Įkalbas apie padėtį Lietuvo
je, šaukdamas Amerikos lie
tuvius padėti savo broliams 
Lietuvoje nuversti fašistinį 
Smetonos režimą.

Nuo 1|935 metų iki savo 
mirties, velionis Abekas dir
bo Vilnies redakcijoje, vei
kė Chicagos darbininkiško
se organizacijose ir nema
žai pasakė prakalbų visose 
Amerikos lietuvių kolonijo
se.

Velionis dalyvavo Antra
jam Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavime P i t tsburghe 
(1945 m. lapkričio mėh. pa
baigoj) ir ten jis vaidino 
žymų vai dmenį: padarė 
pranešimą, taipgi* buvo Su
važiavimo prezidiume.

Atvykęs Amerikon pa
prastu darbininku, draugas 
Abekas, savo energija, sa-1 
vo pasišventimu pasiekė 
mūsų judėjimo viršūnes ir 
tuo suteikė ne vienam dar
bininkui pavyzdį, kaip rei
kia lavintis, kaip reikia 
dirbti, kaip reikia stiprinti 
darbininkų judėjimas ir jo 
spauda.

tikiu, patys vilniečiai pa
teiks išsamesnių apie velio
ni žinių.

Didelį nuostolį negailes
tingoji mirtis padarė lietu
vių . darbininkų judėjimui 
tragiškai išplėšdama iš jo 
brangų draugą ir gerą vei
kėją.

Šioje gilaus liūdesio va
landoje reiškiu nuoširdžią 
užuojautą velionio žmonai, 
draugei Konstancijai Abe- 
kienei, taipgi Vilnies re
dakcijai ir visam persona
lui.

Draugai! Daugiau darbo 
ir pasirįžimo, kad užtvertu
me tą mūsų judėjime spra
gą, kurią paliko netikėta ir 
tragiška velionio draugo 
Abeko mirtis!...

Rojus tyĮizara.

Pittsburgh, Pa.
Tarybininkai Pradėjo Smukti
Pittsburghe tarybininkai lai

kė savo “metinę konferenci
ją,” kovo 31 d. į tą “konferen
ciją” buvo šaukiamos visos 
Pittsburgh© draugijos ir pa
vieniai per laiškus, per jų vi
są-spaudą ir Dargis triūbijo 
per radio po kiek sykių, kad 
tai bus be galo “svarbi konfe
rencija,” nes j tą jų “konfe
renciją” atvyksta labai “gar
sūs svečiai,” Savaitis ir dr. 
Juodeika.

Po didelio barabanijimo ir 
iš tos didelės konferencijos, 
štai kokias mizernas pasekmes 
paskelbė L. ž.: “...delegatų 
ir svečių dalyvavo apie 100. 
Aukų surinkta $52.” Jeigu jau 
jie patys skelbia, kad turėjo 
apie šimtą asabų, tai, tikrai 
pasakius, buvo susirinkusių į 
tą “garsiąją” konferenciją 
apie pusė to skaičiaus, o su 
aukomis dar blogiau — tik 
$52. O reikia pasakyti, kad 
toj konferencijoj dalyvavo vi
si “dideli” biznieriai: Pivariu- 
nas, Dargis, Radgers ir kom- 

(Tąsa 5-me pusi.)

lonel Evans Carlson of the 
Marinę Raiders and baritone 
Paul Robeson, were elected as 
co-chairman, • together wih a 
slate of 63 prominent Ameri
cans which5 comprises the 
tional Uommittee. <

Other prominent Americans 
on the National Committee are 
Judge John Gutknecht of Chi
cago; Robert W. Kenny, At- 
orney General of California; 
Bishop Ędw. L. Parsons of Ca
lifornia^ Other members of the 
committee are Jo Davidson, fa
mous sculptor and creator of 
the Will Rogers statue that 
stands in the hall of Congress 
“keeping his eye on Congress.” 
The artist Rockwell Kent also 
is a member of the new com
mittee, as are the screen stars 
Olivia deHaviland and Gregory 
Peck.
Writer and veteran Walter 

Bernstein as well as writer and 
veteran Millard Lampell join 
radio writer Norman Corwin 
and radio commentator J. Ray
mond Walsh on the committee. 
R. J. Thomas representing the 
auto workers, while Julius Em- 
spak, secretary - treasurer of 
the United Electrical Workers- 
CIO are but a few of labor’s 
representatives on the com
mittee.

Bartley Crum, National 
Lawyers Gruil$; Logis f Burn
ham, of the ’ (Southern jNegro’ 
Youth Congress, also are mem
bers of the National Committee 
to WIN THE PEACE. Members 

of the committee represent the 
broadest possible cross-section 
of American life. Lawyers, phy
sicians and ministers are team
ing up with scientists and art
ists, with writers and actors, 
with tobacco workers and cooks, 
with seamen and electrical 
workers in this great new cam
paign to win the peace. It is a 
true expression of America’s 
attitude toward the peace, 
which is being threatened.

On the afternoon proceeding 
the election of the National 
Committee and the adoption of 
principles, the, assemblage had 
listened to talks by Len De 
Caux, editor of the CIO News, 
Representative Ellis Patterson,

“DECLARATION OF 
PRINCIPLES”

“Franklin Roosevelt looked 
to. the future with confidence, 
seeing a world free from the 
scourge and terror of war for 
many generations. The Anglo- 
American-Soviet coalition he 
helped to shape has defeated 
fascism in battle. The peace he 
did not live to see is here. But 
already this war-racked genera
tion is threatened with the 
scourge and terror of a third 
World War, preparation for 
which is well advanced.

“The tree of liberty needs on
ly the sunshine of peace to make 
it flower; it has been watered 
with enough blbod.

“The little group of willful 
men who conspire against the 
world’s peace and the nation’s 
security think not of freedom, 
though they take its name in 
vain. Their dreams are of em
pire and of world domination. 
They are the economic royalists, 
the “old enemies of peace” to 
whom Roosevelt gave battle 
more than once.

“It is they who are sowing
division among the victorious 
allies. They mount guard over 
the growing stockpile of atom
bombs, seeking to keep atomic 
energy as the weapon of their 
private diplomacy and to bar 
its use in the service of man
kind.

“Their press beats the drums 
for war against the Soviet 
Union. Their congressional 
spokesman, on both sides of the 
aisle, urge that the United 
States renege on the commit
ments made at Yalta, Potsdam 
and Moscow.

“These economic royalists are 
not without influence in high 
places. Unless they are curbed, 
they will sacrifice American 
democracy on the altar of their 
lust to rule the world,-and lead 
the nation to suicidal war.

“The people of the United 
States are sovereign in this 
land, and their will is firm for 
peace. .President Roosevelt who 
led the nation to victory in the 
anti-fascist war, charted the 
road to just and enduring- 
peace. His policy of Big Three 
unity was and is the policy of

“Friendship with the Soviet 
Union is vital to the American 
interest and indispensable to 
the effective working of the 
United Nations Organization. 
It is strained only by those 
few Americans who risk peace 
for private advantage. Without 
it there can be no peace in the 
world.

“War threatens wherever fas
cism remains. Its last vestige 
must be destroyed.

“The Security Council which 
lives by the unity principle is 
the only trustworthy custodian 
of atomic energy and of every 
atom bomb.

“The colonial peoples every
where, and the new democra
cies of Europe, shall be permit
ted to exercise their right of 
self-government without out
side interference.

“American troops must be 
withdrawn from the United 
Nations and all friendly lands, 
that the peoples of those lands 
may achieve democracy and 
unity.

“The disrupters of Big Three 
unity, the pro-fascists and the 
power-mad who are preparing 
a third World War must be 
driven from public life.

“An America which pursues 
this democratic foreign policy, 
provides full employment, res
pects the rights of labor, and 
gives first-class citizenship to 
the N^groV will not covet the 
territory nor provoke the em- 
nity of any other nation. It 
will have no need for a large 
standing army.

“These are our principles. 
Our purpose is organized act
ion to assure that they are put 
in practice. We call on all Ameri
cans whose hearts are turned 
to peace — the working men 
and women, the veterans of 
World War II, the young sons 
who prepare for a useful life 
in a nation at peace, the mo
thers and wives whose love is 
a force for peace — join with 
us in common cause. Together 
we can and will prevent a 
Third World War.”

Brooklynites: Don’t forget 
Sunday afternoon. Attend the 
grand veterans reception in 
Grand Paradise Hall.

BBSS KAS KĄ RAŠO IR SAKO

manė, kad Hitleris išeis pergalėtoju.
Ir kada naciai užpuolė Tarybų Sąjungą, tai Tur

kija pasiuntė savo generalio štabo narius į Hitlerio šta
bą Tarybų Sąjungon, kurie ten sėdėjo, “mokėsi kariauti” 
ir nacių pergalėms plojo. Gi turkų armija pradėjo pro
vokacijas prieš Tarybų Sąjungą Gruzijos ir Azerbaidža
no pasienyj, kad privertus Sovietų Sąjungą atitraukti 
dalį Raudonosios Armijos nuo kovų prieš nacius ir pa
siųsti apsaugai tų sienų.

Dabar turkai pasidarė labai “galingi.” Jų užsienio 
ministeris Shukru Saracoglu ir kiti ponai sako provoka- 
cines kalbas prieš Tarybų Sąjungą, giriasi, kad jie galį 
net sumušti Sovietus. Žinoma, tai šių laikų Donkicho- 

. tai, tai žmonės, kurie už savo žodžiuš neatsako, tai pro
vokatoriai, kurie prisideda prie bendro hitlerininkų, fa
šistų ir reakcininkų choro, kad ardyti pasaulyj taiką.

• Prie to paakstina turkų provokatorius britų impe
rialistų anti-sovietinė politika. Taipgi Mr. Byrnes ir 
Trumano politika, kurie nemoka priderančiai valstybės 
laivą vairuoti. Prie to turkų provokatorius paakstino 
pasiuntimas į Turkiją šarvuočio “Missouri” ir kitų karo 
laivų. Pasitikdami ir išlydėdami tuos Amerikos karo 
laivus, turkai kėlė laukines ovacijas ir darė karines pro
vokacijas prieš Tarybų Sąjungą. . , ..

Mainierio žmona, Mrs. Frank Cook, pittsburghietė, 
su vyru ir visa šeima dabar aprokųoja, kaip jie gyvens, 
kad iššiversti iki šeimos dūonpelnis laimės streiką. Mr. 
Cook yra vienas iš 400,000 Unitėd Mine Workers 
(AFL) narių, išėjusių streikuoti už pakėlimą algų,

ANGLAI IR PALESTINA (kurį sutalpinti visus žydus
Šiuo metu Anglija leidžia-------~1—x“ —

į Palestiną įvažiuoti 1,500 
žydų per mėnesį. Tai mažas, 
palyginti, skaičius, atsižvel
giant į tai, kad virš 100,000 
Europos žydų nori dabar, 
tuojau įvažiuoti į jiems “pa
žadėtąją žemę.” Dėlto žy
dai slaptai vyksta Palesti
non. Kiek jų ten slapta 
įvažiuoja, šiuo metu niekas _ 
(apart pačių Palestinos žy- reikalauja, kad iš Palestinos 
dų) negali tikrai pasakyti, kuoveikiausiai išsinešdintų

Bet štai, Overseas News anglai imperialistai ir kad 
Agency praneša, jog ir an- tą kraštą palikti draugiš
kai imperialistai išgudrėjo: kam arabų ir žydų išspren- 
jie nutarė patys apskaičiuo- dimui. Palestinos komu- 
ti, kiek, daug maž, slaptai nistai, žodžiu sakant, nork 
įvažiuoja žydų į Palestiną kad Palestina būtų paskelb- 
ir tuos priskaityti prie tos ta Žydų - Arabų Respubli- 
1,500 mėnesinės kvotos. Va- ka.

Bet anglai imperialistai 
to nenori nei girdėti. Jk 
dar VIS mano valdyti Pa- i Pačių žmonių pareiga yra 
lestiną pavydale “globos” ir vadovauti kovai už prezidento 
kurstyti žydus prieš arabus Roosevelto programą, 
• • « t* i   _

sugautus slapta vykstan
čius Palestinon. Tam “punk
tui” vietą anglai numato 
įsteigti Dodecanese salose, 
netoli Turkijos.
.Kaip neimsi, kaip nežiū
rėsi, mums rodosi, jog Pa
lestinos Komunistų Partijos 
nusistatymas dėl to krašte 
klausimo išsprendimo yra 
pats išmintingiausias: jie

Palestinos komu-

rėjo, bet kai dabar Angli
ją valdo žmonės, besivadiną 
socialistais, kai dabar jie ve
da plėšikišką torių imperia
listų politiką, tai jau dau
giau negu šlykštu!

dinasi, bus įleista žydų ma
žiau tiek, kiek jų apskaičia
vimu tą ir tą mėnesį žydų 
įkėlė koją į Palestiną slap
tai.

Be to, anglai imperialistai 
mojasi įsteigti tam tikrą 
žydams sulaikymo punktą, į.

I

4 iF ——t.——

, pareiš
kė Mrs. Eleanor Roosevelt pa- 

torės, sikalbėjime su Federated Press 
nieks nieko ir sakyti nęno- atstovais; New Yorke. .

ir vice-versa. , 
Kol Angliją valdė

J—_
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'enk tad., Balandžio 12, Hm 6 Laisve—Liberty, Lithuanian Baily ‘Trečiai PiiJapia

Dalis Tarybų Lietuvos Atstovų, Išrinktų Aiiksčiausj SSRS Sovietų (Parlamentų).

ME<:YS GEDV TLAS, Tarybų Lietuvon ministerių pirmininkas, 
išrinktas į SSSR, parlamentų nuo Žemaitijos žmonių.

GENEROLAS JONAS MACIJAUSKAS, išrinktas 
j Tarybų Sąjungos parlamentą. KAZYS PREIKŠAS, vadas Lietuvos Komunistų Partijos, 

išrinktas j SSSR parlamentą nuo Telšių apskrities..

MARIJA KAUNAITft, Išrinkta j Tarybų Sąjungos 
parlamentą nuo Trakų apylinkės gyventojų.

FEODORAS KOVALIOVAS, išrinktas j Tarybų 
Sąjungos parlamentą.

Raudonosios Armijos didvyris, ALEKSANDRAS 
SOKOLOVAS, išrinktas j Tarybų Sąjungos 

parlamentą.
STANISLOVAS APYVALA, išrinktas j Tarybų 

Sąjungos parlamentą.

PULKININKAS VLADAS MOTIEKA, komandierius 
Klaipėdos vardo lietuvių divizijos, išrinktas j 

Tarybų Sąjungos parlamentą.

BALANDŽIO DVYLIKTOJI
dėjau, nes staiga apėmė dide
lis nuovargis ir' miegas. Kai 
pabudau, tai reginys mane 
baisiai nustebino.

Šalyj mano lovos stovėjo ir 
įstriktinai akimis į Mane tė- 
mijo daktaras Schmidt. Kitoj 
pusėj lovos stovėjo mano gy
venimo draugė Uršulė. Kam
baryj spyksojo maža elektros 

i lemputė, o iš radio girdisi švel
nūs, bet žėlauningi aidai — 
giesmės be žodžių. Staiga pa
sigirsta vyriški žodžiai:

“Šios dienos popietį mirė 
žmogus, mirė prezidentas, mi
rė liaudies mylėtojas ir demo
kratijos čampijonas, Franklin 
D. Rooseveltas.”

Nors radio anaunserio žo
džius girdėjau ir supratau aiš
kiai, bet iš susijaudinimo klau
siu : “Ką jis ten sakė — kas 
mirė ?”

Daktaras uždėjo ant mano 
kaktos savo rankos delną ir 
sako:

“šį popietį mirė preziden
tas Rooseveltas, trūko galvoje 
kraujo gysla.”

Sukuopęs visą savo ištver
mę bandau nepasiduoti įky
riems skausmams. Noriu klau
sytis radio pranešimų apie tą 
šiurpulingą žinią — mirtį pre
zidento Roosevelto. Bet tie ra
dio pranešimai visi vienodi — 
atkartotini.

Naktis iŠ 12 į 13 balandžio 
buvo strošniausia ir man išro
dė ilgiausia visame mano gy
venime. Nė sekundos miego ir 
nė minutės palengvinimo skau
dėjimuose.

Ant rytojaus anksti ryte, dr.

Gyvenimo bangomis iriantis, 
pasitaiko amžinai atmintinų 
nuotykių. Mes dažnai kalba
me, mąstome ir prisimenam 
dieną, mėnesį ir metus tų di
džiųjų įvykių mušti gyvenime.

Daugelis ir daugelis milio- 
nų atsimins dvyliktąją balan
džio, nes tą dieną, 1945 me
tais, žmonija neteko didžiojo 
liaudies mylėtojo, Franklin D. 
Roosevelto. Man toji diena 
prisimena dvigubu susijaudini
mu, nes tai buvo «rošniausia 
diena visame mano pergyven
tame amžiuje.

Didžiausiuose skausmuose 
guliu mažame kambarėlyje ir 
retkarčiais subarškinu danti
mis ar tai sudejuoju. Visai be 
reikalo klausiu savo gyvenimo 
draugės įvairiausių klausimų, 
o ji bando atsakinėti ir kar
tu tiešyti mane.

Dar ne pilnai dešimta va
landa ryto, o daktaras jau 
prie mano lovos. Paima man 
už rankos ir nieko nepasak as 
vėl išeina į kitą kambarį, tlž 
trumpo laiko sugrįžęs sako:

“Sužinojau, kad turėjai la
bai blogą naktį — nemiego
jai.” Tą pasakęs, vėl išėjo. Su
grįžo tik už kokio pusvalan
džio, rankoje laikydamas dvi 
sidabriniai blizgančias dakta
riškas adatas. Nieko nesakęs, 
džipt į kairę ranką, džipt į 
dešinę, o magaryčioms padavė 
keletą piliulių ir vandenio ir 
užkomandavo — dabar mie
gok. Daktaras paima telefoną 
ir suminėjo numerį, kuris man 
buvo gerai žinomas. Tai buvo 
Post Graduate ligoninės nu
meris. Ką jis kalbėjo, negir

Schmidt ir trys uniformuotai 
apsirengę vyrai sugužėjo į 
mano kambarį atsinešdami an
gliškai vadinamą “stretcher.” 
Už keliolikos minučių jau bu
vau gatvėje, kur buvo susirin
kęs būrys mano artimųjų ir 
pažįstamų. Kaip tik miestavo 
ligonvežimio durys atsidarė, 
tai iš susirinkusiu suūžė ’linkė
jimai: “Good bye, Charles — 
good luck, Charles!”

Už pusvalandžio mes jau 
East Side, New Yorke. Tas 
triukšmingasis didmiestis iš
rodo ko tai netekęs — liūdi. 
Vėliavos nuleistos pusiau stub 
pų. Visur tik ir girdima — 
mirė prezidentas Rooseveltas.

Pasiekėme ja u ir Post Gra
duate ligonbutį. Aš, nors ken
čiau skaudėjimus, bet iš dalies 
buvau neužsiganėdinęs, kad 
mane taip ūmai sugrąžino į šį 
ligonbutį, kuriame jau buvau 
išbuvęs su virš šešis mėnesius. 
Per dideles pastangas buvau 
išsimaldavęs Velyktj šventei 
dešimčiai dienų. Dabar tik 
penkias dienas išbuvau namie 
ir vėl čia mane sugrąžino. Dar 
penkias dienas išgyvenau ir 
daktarai mane apgenėjo taip, 
kad ant mano kūno, kur se
niau buvo kojos, dabar tik 
žymė tebeliko.

Jau metai laiko praėjo, kai 
vartausi be kojų itin ta šleivo
ji antis. Dabar gyvenu taip, 
kaip ir visi kiti. Skirtumas tik 
toks, kad aš be abiejų kojų. 
Tuos visus pergyventus aud
ringus laikus pradedu pamirš
ti. Bet balandžio dvyliktoji 
diena, kurioje liaudis neteko 
to didžiojo liaudies reikalų už
tarėjo, niekados nebus pa
miršta.

Čičky Kazys.

Rockford, III.
CIO Unija Tvirtai jleido 

Šaknis

Pastaruoju laiku Rockforde 
dar dvejus balsavimus laimė
jo CIO unija. Balsavimai buvo 
pravesti NLRB (National La
bor Relations Board). Taigi 
galima sakyti, kad šiame 80,- 
000 gyventojų . mieste, CIO 
Įleido giliai šaknis ir darbinin
kai dabar, turint gerą uniją, 
galės pasekmingai vesti savo 
reikalus.

Trys metai atgal čia buvo 
tik du UAW-C1O lokalai. Nuo 
to laiko jau įvyko dešimts bal- 
savimij ir visi darbininkų lai
mėti, nežiūrint kompanijų di
delių užsispyrimų, .nežiūrint 
NLRB atidėliojimų, nežiūrint 
kompanijij apeliavimų į dar
bininkus laikytis su jomis, ir 
nežiūrint jų pažadų ir rami
nimų, kad unijų nereikia. Šis 
buvęs “open shop” miestas 
dabar liko tikra unijos tvirto
vė.

CIO unija dabar turi čia 
tris ' tarptautinius atstovus : 
Harry Lehner, Charles Fane, 
ir Tom Sullivan. CIO išleidžia 
keturių puslapių laikraštuką 
“The Advocator,” kurį reda
guoja Art Houser, šis laikraš
tukas daug padeda unijos 
kampanijose.

Pastaruoju laiku CIO unija 
pripažinta Liberty Foundry ir 
Sundstrand Machine įmonėse. 
CIO lokalai gyvuoja ir seka
mose įmonėse: Twin Disd- 
Clutch, Rockford Clutch, Fo
rest City Bit and „Tool, Na
tional Lock, Cotta Transmis
sion, Forss Pneumatic Tool, 

Roper Mfg., ir Rehnberg-Ja
cobsen.

Taigi mes rockfordiečiai ga
lime pasidžiaugti ii’ pasidi
džiuoti, kad neatsiliekame 
tuose klausimuose. Turime ne
mažai Vilnies skaitytojų, ku
rie visuomet supranta, kurioj 
pusėj darbininkas turi laiky
tis.
J. I. Case Co. Darbininkai At

metė Kompanijos Siūlymą 
ūkių padargų darbininkai, 

dirbanti J. I. Case Co. dirbtu
vėje, streikuoja jau nuo gruo
džio 26 dienos. Kompanija 
turi savo dirbtuve ir Burling
ton, Pa. Ten darbininkams pa
siūlė pakelti algas po 18 cen
tų į valandą. Kompanija yra 
prisirengus ir Rockforde kelti 
algas, bet UAW-CIO lokalas 
378 atmetė siūlymą.

Nors kompanija sutinka pa
kelti algas, bet darbininkai 
laiko už svarbesnį dalyką pil
ną pripažinimą unijos arba 
‘/closed shop,” kaip papras
tai sako unijistai. Kompanija 
ant šio punkto spiriasi ir ne
nori pripažinti. O be tokio už
tikrinimo algų pakėlimas ma
žai reiškia, nes vėliau unija 
gali būti visai sugriauta ir ta
da kompanija gali mušinėti 
algas, kiek tik nori.

UAW-CI0 tarptautinis at
stovas Charles Fane pasakė 
kompanijai, kad darbininkai 
negrįš, pakol- nebus pripažinta 
unija su “check-off” sistema, 
pakol kompanija nepripažins 
LRB pripažintų sąlygų, bū
tent: atmokėti užsilikusią al
gą, vakacijų mokestis ir “chief 
steward’s” algas.

Šios kompanijos įmonių 
Burlington ir Rock Island dar-’ 
bininkai grįžo dirbti, nes ten 
gręsė AFL raidai. Bet Rock-

Skeveldros
Brooklyniečiai, išklausę 

Antano Bimbos raportą iš 
Lietuvos, gražiai atsiliepė į 
svarbų ir remtiną reikalą— 
įrengti Sveikatos Institutą
Vilniuje. Jie sukėlė virš 
$5,000. Galima spręsti, kad 
ir kitos kolonijos gražiai at
silieps. O būtų gražu, jei 
didesnės lietuvių kolonijos 
dar ir pralenktų Brookly- 
na!

Planuojamas Meno Są
jungos suvažiavimas atei
nantį rudenį iškėlė diskusi
jas. Galimas jis ar nega
limas?

Aišku, kad galimybė pa
sirodo ten, kur yra noras. 
Jei meno organizacijos iš 
atskirų kolonijų nuoširdžiai 
panorės, tai kliūtys bus nu
galėtos ir toks plačių pasi- 
mojimų suvažiavimas gali 
įvykti. Bet kaip su kitu 
klausimu: kiek tokis suva
žiavimas naudos duos pla
čiai lietuvių visuomenei?

Geri optimistai sako, kad 
šuva žiavimo programoms 
klausyti turi būti ne ma
žiau, kaip 700 asmenų, nu
sipirkusių bilietus. Tai ne
daug. Bet jei optimistai 
tiek tereikalauja, gali būti 
—jie žino, ką kalba. Ta
čiau daryti tokią didelę me-
no mobilizaciją, su įvairio
mis meno darbų šakomis,

ford e ir Racine, Wis., įmonių 
darbininkai tebestreikuoja.

Rockfordietis. 

mano manymu, nepakanka 
700 asmenų publikos, nes 
tokia skaitlinė, tai labai 
maža mūsų lietuviškos vi
suomenės dalelytė.

Tiesa, kad toji maža mū- 
tų lietuviškos publikos da
lelytė turės progos pasigro
žėti ir pasidžiaugti mūsų 
menininkų darbais, bet ir 
tai ji jausis gavusi vienos 
savaitės bėgyje — perdaug.

Rodos, geriau būtų pla
čiai lietuvių visuomenei, jei 
meno organizacijos, vieton 
vieno bendro sąskridžio, 
dažniau lankytų atskiras 
kaimyniškas lietuvių koloni
jas ir ten pasirodytų savo 
darbais ir savo pasiekimais. 
Tai daug platesnė publika 
galėtų pasinaudoti ir meni
ninkų veiklą įvertinti.❖ * *

Nesmagu, kad artimus 
draugus reikia kai kuriems 
dalykams raginti, jų prašy
ti. Pavyzdžiui, kad ir Li
teratūros Draugijos narius 
reikia raginti pasimokėti 
duokles. Juk tų duoklių su
ma, tai toks mažas dalykas, 
kad jį su noru galima su
krapštyti bile kada. Bet yra 
narių, kurie atidėlioja.

Kažin, ar tai įprotis, ar 
koks išrokavimas?

St. Jas—nis.

Maitinkite savo protą di
džiomis mintimis; tikėjimas 
į herojiškus darbus padaro 
herojus.

Disraelt
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(Tąsa)
Činios romansas su Saldžia Kvapsniui 

ir jo atšalimas nuo Sujun’os pataisė jam 
nuotaiką. Jis labiau susigretino su na
miškiais ir atsitolino nuo savo svainio 
Huaiju’aus. Huaijus tapo atstatytas 
iš savo vietosi Paskiau, kada pro- 
japoniška Anfu gauja įsigalėjo val
džioj, jis prisiplakė prie kelių ir susisie
kimų ministro Cao ir gavo darbą minis
terijoj. Jis laikė dar tris ar keturias ki
tas vietas ir gaudavo virš po penkiolika 
šimtų dolerių į mėnesį.

Huaijaus ambicijos siekė da toliau. Jis 
suuodė, kad valdžios tūzai yra armijos 
vadai, generolai. Tai jis ir manievravo 
į tą pusę. Huaiju’s su savo sugulove In- 
ging’a pradėjo gretintis prie generolo 
Vu, Tiencin’o mieste. Generolas susiža
vėjo įgudusia gražuole, meilės artiste, 
tai jam Huaijus ir perleido Inging’ą. Ge
nerolas Vu atvirai važinėjo su ja visur, 
kaip su savo pačia ar sugulove. Ir Su
jun’a čia tapo įpainiota.

Tuo tarpu visoj šaly brendo politinė 
audra ir ėjo studentų judėjimas prieš 
aną paskilbusią Anfu šaiką.

Anfu šaiką sudarė vinklūs politikie
riai, įžūliai sukti, atkakliai veržlūs, bet 
asmeniškai malonūs ir gabūs. Per porą 
savo valdymo metų jie siaubte nusiaubė 
šalį. Finansų ministras Uang Kemin’as 
užtraukė skandalingą paskolą iš Japoni
jos. Taą patį Uang Kemin’ą Japonija, 
kaipo savo lėlę, patupdė valdžios viršū- 
nėn Pekine, 1938 m. Ta paskola tapo pa
daryta vardan tokių reikalų, kaip gelž- 
kelių pravedimas, kasyklų atidarymas, 
baduolių šelpimas, ligų perspėjimas, 
amunicijos supirkimas. Kad ir didžiulė 
buvo paskola, valdžios iždas vis būdavo 

• tuščias ir nepajėgdavo padengti biurų 
išlaidų, mokyklų ir universitetų, diplo
matinių tarnybų. O visokių valdininkų 
priviso, kaip utėlių. Biurokratijai nerš
tas.

Tačiau “renesansas” darė savo įtakos. 
Atbudo politiniai sužinus Chinijos jau- 

' nimas ir'ėmė sukilimus kelti prieš valdi- 
| ninkus ir valdžią.

1919 m. gegužės 4 d. trys tūkstančiai 
studentų maršavo Pekino gatvėmis, su
degino ministro Cao namus, apkūlė tū
lus pro - japoniškus valdininkus, sukėlė 
visuotiną streiką, privertė pakeist val
džią ir atšaukė Chinijos delegatus iš Ver
salio konferencijos.

Tas judėjimas prasidėjo dėl Šantun- 
g’o, kurį Japonija užgriebė su visa 
Ciengtao provincija laike Pasaulinio ka
ro. Pasėkoje to gegužinio sąjūdžio, Šan- 
tung’o klausimas likosi neišrištas Versa
lio konferencijoj ir turėjo išsispręs! Va
šingtono konferencijoj 1921 m. Chinija 
suvedžiojo ir pardavė Anglija ir Pranci- 
ja, padarydamos slaptą sutartį ir priža- 
dėdamos Japonijai Šantungą, nors jos ir 
buvo tada sąjungoj su Chinija, kuri siun
tė šimtus tūkstančių darbininkų Pranci- 
jon laike to karo.

Ir taipo pat buvo padaryta slapta su- 
ĮI tartis tarpe chiniškos Anfu valdžios ir 

Japonijos, su tokiais pat prižadais. Me
tais prieš tai, kuomet japonų pinigai by
rėjo į Anfu rankas, Japonija privertė 
Chinijos ambasadorių pasirašyt perleidi
mą ŠantungV) Japonijai.

k Kuomet šita išdavystė tapo telegrafuo
ta Chinijon, tautinio įniršimo audra iš
siveržė ant Anfu pirmūnų. Gegužės 3 d. 
tapo paskelbta žinia apie Šantung’o par
davimą Japonijai ir apie Anfu valdžios 
įsakymą-savo delegatams Versaly, kad 
priimtų tą Šantung’o perleidimą, atseit, 

,kiid užgirtų tą valdžios išdavystę . ..
. f

Studentų demonstracija buvo planuo
jama ant gegužės 7 d., bet įvyko anks
čiau, nes policija suareštavo jos tūlus 
vadus. Tai tuoj ant rytojaus, gegužės 
4 d. studentų tūkstančiai iškėlė obalsius 
“Šalin išdavikus!”, “Sugrąžint Šantun- 
g’ą!”, “Panaikint 21 reikalavimą!”

Demonstracija griežtai pasuko į patį 
tašką — į išdaviko ministro Cao palocių. 
Kaip tik tuokart Cao tarėsi su Čang’ų 
apie tolesnes sutartis su Japonija. Abu 
ministrai: čao’as — kelių ir susisiekimų, ( ..

Čang’as — svetimšalių dalykų. Čao’ui 
pasisekė per užpakalines duris pa
sprukt, o Čang’as įšoko į medinę statinę, 
bet demonstrantai jį ten aptiko, pažino 
iš jo japoniškų ūsiukų, ištraukė ir gerai 
jį išvanojo, Neradę išdaviko Čao, de
monstrantai išdaužė langus, rakandus ir 
padegė palocių.

Kai minia išsisklaistę, tapo sulaikyti 
32 studentai. Pasklido gandai apie jų nu
žudymą, apie uždarymą Pekino univer
siteto. Pasitarimai jų nepaliuosavo, tai 
tuomet buvęs švietimo ministras Fu’s at
sistatydino, taipgi rezignavo ir keturio
likos universitetų prezidentai. Tiktai ta
da studentai tapo paleisti.

Tatai buvo pilna studentų pergalė ir 
lelionė. Studentų judėjimas persimetė ir 
į darbininkų grupes, ir kilo tautinis 
streikas. Tai birželio 10 d. tie paskilbę 
šalies pardavikai Cao’as, Čang’as ir Lu’s 
tapo prašalinti. O birželio 28 d. chinų 
delegacija grįžo iš Versalio konferenci
jos.

Huaiju’s nuvažiavo į viešbutį pasima
tyt su Cao’u, ir iš ten jiedu pabėgo į 
Tiencin’ą, į japonų koncesiją. Paskiau 
pas juos nuvyko ir Sujun’a su Inging’ą. 
Kai Činia paklausė savo pačios Sujun’os, 
ko j j ten važiuoja, jinai jam atšovė, kad 
tai ne jo dalykas.

Tą pačią dieną, kada Sujun’a išvažia
vo, jos pusseserė Taijun’a atėjo pas Mu- 
lan’ą pasisvečiuot. Taijun’a, septynioli
kos metų mergina gyveno dabai* su tė
vais Pekine. Jos tėvas, buvęs piktos gar
bės turtų karalius Niū’s, 60 metų am
žiaus, staiga pametė savo pačią, “senelę 
kumelę” Niū’ienę, išsivežė maišą pinigų 
•ir nuėjo gyvent su Taijun’os motina Fu- 
nia.

Taijun’a buvo įžūliai radikali mergi
na. Paprastai supuvusių valdininkų vai
kai arba užauga visai tėvų tipo, arba pa
virsta griežtais maištininkais ir tėvų 
priešais. Taijun’a smerkė visą senąjį val
dininkų gyvenimą ir visą senąjį šeimos 
gyvenimą. Būdingu atvirumu ji visa ką 
pasakojo, apie savo tėvą Niū, apie moti
ną Funią, apie pusseserę Sujun’ą, apie 
dieverį Inging’ą, apie pusbrolį Huaijų. 
Ji pripažino, jog jos tėvas Niū prisiplėšė 
aruodus pinigų. Tvirtino, kad visus su
puvėlius valdininkus reikia nušaut, kaip 
tik ateis tikroji revoliucija.

Kalbėjo ji šiurkščiu balsu, iš gomurio. 
Dėvėjo trumpais rūbais, sijonėlis jai tik 
ligi kelių, pakirpti plaukai. Mulan’a 
klausėsi ir stebėjosi.

Taijun’a pasakojo, kaip jos brolis 
Huaiju’s, dasižinojęs apie Čang’o primu
šimą, užsišovė duris ir slapstėsi, o ant 
rytojaus nusiskuto savo japoniškus ūse
lius, ir abu su Čang’u išdūmė japonų 
kohcesijon į Tiencin’ą.

Taijun’a sakė, kaip ją brolis barė, net 
mikčiodamas, kam ji ėjo su demonstran
tais. Girdi, valdžiai pagarbos nejaučia 
studentai, o tos studentės tai lygiai pro
stitutės, besarmatės. O jinai jam atkir
tusi, kad studentai negerbia išdavikiškos 
valdžios, o studentės, kad jos eina kartu 
ir demonstruoja, nėra jokios prostitutės: 
jos ne iš Tiencin’o kekšnamio paeina. Ir 
jūs matytūt, kaip Inging’ą paraudo, o 
Sujun’a susiraukė. Inging’ą net prisibi- 
janti ir privengianti Taijun’os.

— O kaip ten yra su Inging’ą ir gene
rolu1 Vu?

Visai paprastai ir atvirai. Girdi, Hu
aiju’s ir tas generolpalaikis abu naudoja 
tą pačią Inging’ą. Daugelis turtuolių mo
terų pavydi Inging’ai: jos ir pačios norė
tų susidėt su generolu, bet — nelimpa. 
O Inging’ą Huaiju’s palieka pas generolą 
ir po savaitę. Kai tam nusibosta, tai at
siima sau. Paskui ir vėl...

Tai tokia tuomet buvo Chinija. Su
bliūško senosios vertybės. Senoliai buvo 
negabūs ir sugedę, o jaunuoliai — neta
šyti ir maištingi. Senoliai pametė pasiti
kėjimą Chinija ir savimi, o jaunuoliai 
pilni buvo pasikliovimo savimi ir entu
ziazmo ateičiai; gal jie ir buvo šiurkšto
ki, užtat jų karštas kraujas ir karšta šir
dis darė gerą darbą.

(Daugiau bus)

Wilson Wyatt, kurio pareiga yra paskubint statybą 
gyvenamų namų, rodo iliustruotą statistiką kovoje prieš 
nejudomo turto stambiųjų savininkų trukdymą gauti 
600 milionų dolerių subsidijas ir kainų kontrolės pro
gramą palengvinimui namų statybos. Savo programą jis 
dėsto Senato bankų komitetui, Washingtone.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto Sky
rių Svarbus Suvažiavimas So. Bostone
Ateinantį sekmadienį, ba

landžio 14 d., 11 vai. ryte, 
Lietuviu Piliečiu Kliubo sve
tainėje, 318 W. Broadway, So. 
Boston, Mass., yra šaukiamas 
labai svarbus suvažiavimas 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto visų skyrių iš plačio
sios Bostono apylinkės.

Tame suvažiavime privalo 
visų kolonijų atstovai suva
žiuoti. Net ir pavieniai žmo
nės — geraširdžiai lietuviai, 
turėtų dalyvauti, nes toje kon
ferencijoje nebus skirstoma, 
kas ką atstovauja.

Todėl, be jokių ceremonijų, 
pasitarkite, draugai, ir trauki
te į konferenciją- nedėlios ry
te.

Konferencijoj kelsime svar
bius klausimus, kaip sėkmin
giau galėtume pagelbėti Ta
rybų Lietuvai atsistatyti ir 
žengti i naują gyvenimą. O 
dėlei to reikia greičiau užgy
dyti karo žaizdas.

Mums rūpi, kad šiuomi lai
ku pravesti kuo plačiausią rū
bų ir čeverykų rinkliavą. Kad 
A. Bimbai, kuris neseniai su
grįžo iš Tarybų Lietuvos, su
ruošti pasitikimą su pasekmin- 
giausiu prakalbų maršrutu; 
kad gausiausiai surinkti aukų 
Tiriamosios Medicinos ir Vė
žio Ligos Institutui įrengti Lie
tuvos sostinėje Vilniuje. Ir ki
ti dalykai mums rūpės toje 
konferencijoje.

Ten išgirsime tam tikrus ra
portus, kurie bus labai įdomūs 
išklausyti ir paskiau kolonijo
se raportuoti. Lai nei viena 
kolonija nepasilieka be atsto
vybės.

Mes, Lowellio kolonija, 
siunčiame 'du delegatus: J. 
Palubinską ir J. M. Karsona.

J. M. Karsonas.

4 MILIONAI CHINŲ MIR
SIĄ BADU

Shanghai. — Jeigu tarp
tautine pašalpų organizaci
ja UNRRA tuojau neatsiųs 
pagalbos, tai 4 milionai chi
nų mirs badu, sako United 
Press.

Prez. Trumanas žada da
lyvauti Filipinų nepriklau
somybes dienos minėjime 
liepos 4 d. Maniloje.

Muzikos Mylėtojas
Pilypas: — Didžiausį pa

sitenkinimą muzika - turiu 
tada, kada aš klausausi už
merktomis akimis, jeigu tik 
nepradedi! balsiai knarkti.

/ J. Robziw.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
UEIW/SMS 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 ŠEŠTADIENI
* DŪŪ

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

SKAITYTOJŲ BALSAI
Minersvilietes žodis

Drauge Mizara:
Dabar aš labai daug skai

tau; gerą literatūrą, kny
gas, kurių pirmiau buvau 
neperskaičius, tai dabar tai 
padariau. Jūsų parašytas 
apysakas perskaičiau antru 
kartu, ypačiai “Bernardo 
Gavelio Klaidą.”

Skaičiau Laisvėje viso
kias tos knygos kritikas. 
Kai pradėjo vieni teisybę 
sakyti, o kiti knygą peikti, 
—kai kurių raštai atsidavė 
ypatiškumais. Man nepati
ko jų kritikos; aš norėjau 
žodį tart, bet nebūdama dip
lomate, nedrįsau, nes būtų 
tūli sakę, “ką ji supranta.” 
Bet kai Lietuvos rašytojas 
drg. A. Venclova parašė jū
sų knygos apžvalgą, kuri 
tilpo Laisvėje, tai man la
bai patiko, nes jis parodė, 
kad mūsų kritikai kritikavo 
ir patys nesuprato veikalo 
vertės... Draugas turit la
bai brangų talentą, gamtos 
suteiktą, kurio niekas nega
li atimti, tik jį naudoki t.

Šviesoje perskaičiau jūsf 
raštą apie Theodora Dreise- 
rį. Labai gerai parašytas. 
Man toki raštai patinka.

Dabar dėl angliško sky
riaus Laisvėje. •

Man rodosi, kasdieninis 
angliškas skyrius Laisvėje 
nereikalingas. Jeigu * jūs 
norite patirt, kiek Laisvės 
skaitytojų nori angliško 
skyriaus, tai, kai drg. Bim
ba važinės su prakalbų 
maršrutu, tegu jis leidžia 
skaityt o jams nubalsuot, 
kiek skaitytojų norės to 
skyriaus (Drg. Bimba važi
nės su prakalbų maršrutu 
Lietuvai Pagalbos Teikimo

Komiteto reikalais, todėl jis 
negalės užsiimdinėti tais 
dalykais, kuriuos draugė 
Ramanauskienė siūlo. — 
Red.). Negali vienas ar du 
skaitytojai pasakyti, ‘ kad 
angliškas skyrius reikalin
gas ir baigta; jie negali at
stovauti tūkstančių Laisvės 
skaitytojų nuomonės. Jūs 
matot, kad Laisvė labai su
siaurinama, o mums reikia 
juo daugiau lietuviškai pa
rašytų žinių, kurių pasau
lis pilnas.

Dar vienas nepageidauja
mas skyrius, tai “Akimirka 
Pekine.” Man stebėtina, ko
dėl jį dedat. Nėra jokio no
ro jį skaityti ir, skaitant, iš 
jo pasimokyt. Jūs gausit 
už tai pipirų...

M. J. Ramanauskiene, 
Minersville, Pa.

ROD HOLMGREN, AFL 
radio komentatorius, kalbėda
mas programoje Labor Flashes 
iš AFL palaikomos stoties 
WCFL, Chicagoje, pasako 
darbininkiškų žinių.

Telef. HUmboldt 2-7964 
4

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

: CHARLES J. ROMAN
• (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



Penktad., Balandžio 12, 194G Pennas Puslapi!

KRISLĄ

NEBAIGUSIOS MOKSLO

ALGA IR UŽLAIKYMAS

STONY WOLD

(92)

Schwel

PRANEŠIMAI

Baltimore, Md

KomTel. 8T. 2-8342

name
Vargau Brolis

Per 2 me

Saugumo Taryba Svarstys 
Sovietų Reikalavimą Iš
braukt Irano Klausimą

litera- 
kurių, 
šūkis

Pasiruošia Darbininku 
p v» • Gegužinei

— P. Šlekaitis, sekr. 
(85-86)

V. Zmitraitė
Kastravickas
J. NavalinS'

Dirbti Džiovos Sanitorijoje 
Adirondack Kalnuose

Washington 
tus nusiųsta Italijai reik 
menų už $10.000,000,

Kodėl Franko Turi 
Būti Išvytas

būkime prakalbose, 
L, L. M. Draugijos

Nauji Mūšiai tarp Chinu 
Tautininkų ir Komunistų

P. N., fin. sekr.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Šaukiamas Svarbus Posėdis
Balandžio 21 d., 11 vai. ry

te, 318 Broadway, So. Bosto
ne, yra šaukiamas platus visų 
virš1 minėtų organizacijų ko
mitetų posėdis. Ten bus suda
ryta programa ir viso pikni
ko sąstatas. Bus raportuota,

19 d., 
Cornell Ave 
— P. Puodis,

Policija skelbia, kad areš
tuotas Charles William Jett 
nėr, 21 m., 36-52 29th St. 
Astoria, kaltinimu apiplėšinė 
jus auto pastatymo lotų savi 
ninkus ir užeiviūs.

Evelyn Farion, sekr.
(85.86)

New Delhi. — Anglijos 
pasiuntiniai ir indėnų atsto
vai tariasi apie tautinę lais
vę Indijai.

Būtinai reikia vi 
dalyvauti. z

Komisijos Narys,
J. M. KarsOnas.

Chungking. — Chinijos 
tautininkų valdžia skelbia, 
kad tūkstančiai chinų ko
munistų kariuomenės puo
la tautininkų armiją palei 
Peipingo - Mukdeno gele
žinkelį; sako, komunistai 
stengiasi sustabdyti tauti
ninkų važiavimą tuom gele
žinkelių į Mandžuriją.

Valdžia Bando Sulaikyt Mai 
nierius su Kompanijom

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. susirinkimas įvyks 

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

(85-86)

Bridgeport ir Milford 
Ruožtuose

SLAUGES
(NURSES)

UŽBAIGUSIOS MOKSLĄ

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti ant ūkės, 

pageidaujama, kad mokėtų suma- 
šinom dirbt. Alga $100 į mėnesį ir 
burdas. Nemokančiam dirbti su ma
šinom, tai pagal susitarimą. John 
Sadauskas, R. D. 4, Cortland, N. Y.

Štai, ką aš patyriau. Kai čia 
ant vietos esi, kartu dirbi ir, 
taip sakant, triniesi, kažin 
kaip nebeįvertini draugų. Bet 
kai keletui mėnesių nuo jų at
siskirt, su jais nebepasimatai^ 
nebegirdi jų kalbų ir nebe- 
skaitai jų raštų bei laiškų, be 
galo jų pasiilgsti. Visi jie pa
sidaro daug artimesni.

Reikėjo Paminėt ir Kitų 
Vardus

Laisvėj buvo rašyta, kad 
LDS 48 kuopa buvo surengus 
prakalbas kovo 31 d. pager
bimui kare žuvusių jaunuolių. 
Korespondencijoj paminėta 
tik dviejų kare žuvusių var
dai. O yra ir daugiau. Kodėl 
nepriminė draugų Petraičiu 
sūnaus, kuris žuvo? Petraičių 
du sūnūs tarnavo. Benis buvo 
armijoj ir žuvo, priešą nušam 
damas. O Jonas tarnavo lai
vyne ir dar neseniai sugrįžo*

Petraičiai yra Laisvės skai
tytojai, priguli prie darbinin
kiškų organizacijų ir visuomet 
aukoja dideles sumas pinigų 
įvairiems svarbiems reikalams.

Prakalbose Dalyvavęs.

Prašome atydžiai įsitemyti kada ir kuriame \ ibieste 
įvyks šie svarbūs parengimai ir dalyvaukite juoseJ

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. 
Crescent Parke, 56 
Gloucester Hts., N. J 
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 

(85-86)

Berlin.— Talkininkų kon
trolės taryba nusprendė 
baust mirčia arba amžinu 
kalėjimu tuos vokiečius, ku
rie mėgins atstatyt karinius 
įrengimus.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Nacių mokslininkai Ispa

nijoj darbuojasi atominėm 
bombom gaminti.

Franko laiko savo gj.oboj 
50,000 iki 100,000 hitlerinin
kų, tame skaičiuje 6,000 
moksli ninku, 3,000 nacių 
šnipų, palaiko nacių mokyk
las ir globoja apie $200,- 
000,000 jų turtų. Naciai iš
vystė karines savo pramo
nes Ispanijoj.

Tarp žymių amerikonų, 
pasirašiusių šį,skundą prieš 
Franko, yra: North Caroli
nes Universiteto preziden
tas Frank P. Graham; Ne- 
p r i k 1 a u somoj o Pilietinio 
Artistų, Mokslininkų ir 
Profesionalų Komiteto pir
mininkas Jo Davidson, gar
sus skulptorius; CIO uni- 
Ijų generalis pirmininkas 
Philip Murray; dr. Henry 

|A.. Atkinson, sekretorius 
' Bažnyčių Sąjungos dėlei 
Į taikos; Demokratinio Vei
kimo Komiteto pirminin
kas dr. Reinhold Niebuhr,

Pasiruošime Pirmos, Gegu
žės paradui lietuvių organiza
cijos neatsilieka nuo visų kitų 
—unijų ir kitakalbių organi
zacijų. Organizacijos jau ap
sirūpina guzikučiais, lapeliais, 
vėliavomis, iškabomis.

Bendros darbininkų geguži
nės obalsis ant guzikučio šie
met yra:

“United Labor for Peace- 
Security.” O viduryje, trikam
pyje, raudonoje lentoje (tarp 
mėlynų rėmų) užrašyta “1946 
May Day.”

Įsigykite tuos guzikučius 
pas savo organizacijų narius, 
tuomi paremiant parado lėšų 
fondą, padedant išleisti 
turą, lapelius, iškabas, 
kaip minėta, vyriausia 
bus už taiką ir gerovę.

Visas miestas rengiasi į di
džiausi ir gražinusį Pirmos 
Gegužės paradą New Yorko 
istorijoj. Įvyks gegužės 1-mą, 
trečiadienį. Daugelis unijų jau 
nusitarė tą dieną švęsti, darbi
ninkams visai neiti į darbą.

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas jvyks 

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

DAILYDES 
REIKALINGI 

PRIE 
KONSTRUKCIJOS DARBO

New York. — Jungt. T. 
Saug. Taryba trečiadienį 
laikė slaptą dviejų valandų 
posėdį ir nutarė iki ateinan
čio pirmadienio atidėti So
vietų reikalavimą- tūojaus 
ištraukt Irano skundą prieš 
Sovietų Sąjungą, nes Ira
nas jau susitarė su Sovie
tais, ir tolesnis to skundo 
palaikymas būtų neteisėtas 
ir laužytų Jungt/ Tautų 
Čarterio dėsnius.

Pranešama, kad Ameri
kos ir Anglijos delegatai 
vis tiek reikalaus tą skundą 
laikyti tarybos dienotvarkė
je iki gegužės 6 d., pagal jų 
padiktuotą pirmesnį nuta
rimą. Tas nutarimas sa« 
ko, Iranas ir Sovietai tada 
turės duoti savo praneši
mus ir taryba darys spren- 

i dimą.

Braižinys vaizduoja, kaip šeimininkei išleidus iš savo 
kontrolės kainas, leidus atkelti OPA dėželės lubas, vi
sokios žiurkės nusineša jos namus, jos taupmenis, jos 
pačios ir jos vaikų visą ateitį (braižinį pateikė Naciona- 
Jis Piliečių Politinės Veiklos Komitetas).

Sugrįžęs iš Lietuvos radau 
mūsų eiles praretėjusias. Su 
mumis, gyvaisiais, amžinai at
sisveikino dvi dar jaunos, ma
lonios draugės — Gasiunienė 
ir Vėšienė. Yra pasitraukusių 
iš gyvųjų tarpo ir daugiau 
veiklių žmonių. Jų pasigenda 
mūsų spauda ir mūsų organi
zacijos.

Todėl tenka visiems, dar gy
viems ir sveikiems, nuošir
džiau ir sunkiau padirbėti. 
Draugiškumas ir bendradar
biavimas turi aukščiau pakilti.

kas jau atlikta ir ko dar 
trūksta pikniko galutinam pri- 
rengimui 
siems

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

rodymas įvyks Sekmadienį —

Balandžio 14 April
L. M. D. SALĖJE, 142 ORR ST.

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.

Naujos Anglijos Tradicinis Di
dysis Laisvės Piknikas; Grjž-į 

tame į Vose Pavilion Parką >
Ar dar nepamiršote tų pui-l 

kių prieškarinių smagiųjų lak 
kų, kuomet iš visų Naujosios' 
Anglijos kampų ir iš daug to- , 
limesnių pakraščių suplaukda-i 
vo tūkstantines minios lietu
viško ir kitokio svieto į Vose 
Pavilion Parką, Maynard, 
Mass. ?

Tai buvo prieškariniais lai
kais. Gi penkių metų karas 
buvo laikinai sutrukdęs tą 
gražų mūsų tradicinį festi- 
vališką sąskridį. Karo laike 
mes nebegalėjome tokių mil
žiniškų piknikų surengti.

Bet karas pasibaigė. Daug 
veteranų sugrįžo namon ir dar 
vis grįžta daugiau. Mes visi 
grįžtame į civilį normalį gyve
nimą. Tačiaus pas mus pasi
lieka ta pati nepavaduojama 
užduotis, tai yra, rūpintis ir 
geriausiais būdais paremti 
liaudišką dienraštį, uoliausi 
kovotoją prieš karą, už taiką 
ir demokratiją visame pasau
lyje, tai Laisvę, kuri ir poka
riniais laikais kovoja prieš fa
šizmo likučius ir gina darbo 
žmonių ir darbo inteligentijos 
reikalus.

Ši, labai svarbi užduotis, ir 
skatina mus vėl iš naujo grįž
ti prie tų pačių priemonių ir 
vėl rengti puikius didelius pik
nikus Laisves naudai.

Tas pats, taip gerai visiems 
žinomas, didysis Vose Pavilion 
Parkas, Maynard, Mass., jau 
užimtas ant “Fourth of July,” 
liepos 4-tos dienos, šių metų, 
ir ten visu rūpestingumu ren
giamasi prie nepaprastai di
delio ir istorinio pikniko, kai
po pirmo tokio pokariniame 
laikotarpyje, su puikia, ža
vinga programa ir šokiais.

Pikniką rengia bendromis 
spėkomis visos Naujosios An
glijos — Bostono apylinkės 
pažangiųjų lietuvių organiza
cijos: Liet. Literatūros Drau
gijos 7-ta-apskritis; Liet. Dar
biu. Susivienijimo 1-ma apskri
tis; N. A. Moterų Sąryšis; 
Lietuvių Meno Sąjungos aps
kritis ir Lietuvai Pagalbos 
Teikimo skyriai.

Pikniko rengimo komisija, 
kuri susideda iš šių draugų: 
W. Yurkevičius, J. Žekonis, A. 
Simanavičienė, S. Penkauskas 
ir J. M. Karsopas, tariasi ir 
darbuojasi, kad šį pikniką su- 
rengįi kuo geriausia, bet kar
tu ir,prašo visų kolonijų drau
gų . ir draugių didžiausios 'ko
operacijos, talkos ir patarimų 
šiam dideliam darbui.

Tik visų bendros pajėgos 
sudarys 'didelį istorinį įvykį. 
Sutrauks tūkstantines mases į 
pirmąjį pokarinį pikniką.

Kuomet įžanginių tikietukų 
serijos bus į kolonijas prista
tytos, tai kolonijų veikėjai tu
rės prakaituodami pasidarbuo
ti savo dienraščio naudai. Bū
kime visi tam pasiruošę.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudalyta 

iš daug skirtingi) 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,

CLEVELAND, OHIO
Prašome įsitemyti: 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 žodžiu ką Antanas Bim
ba pasakys. -s- Kom. • . (x)

KREIPKITĖS
EDWIN MOSS & SON, INC.

CONTRACTORS & BUILDERS 
555 GRANT STREET 

BRIDGEPORT, CONN.
Telefonas: BRIDGEPORT 4-4177 

(88)

REIKALINGI VYRAI
Aukšta alga patyrusiom 

laipytojam j medžius.
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės tarpe 5 ir 6 vai.
McHale Tree Expert & 

Landscape Co.
217 Hempstead Turnpike, 

HEMPSTEAD, L. I.SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos, 39 kp. susi

rinkimas įvyks balandžio 14 d., pas 
E. Geležauskienę, 1210 Blair Ave., 
2 vai. dieną. Visi draugai dalyvauki
te, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarimui. Ir kuris gali gaut naują na
rį, tai atsiveskite į susirinkimą, kur 
bus priimtas

BALTIMORE, MD.
Ši svarbioji Bimbos misija įvyks Penktadienį —

Balandžio 12 April
Lietuvių Salėje, 851 Hollins Street

Pradžio 7:30 v. v.
PRAKALBOM ĮŽANGA NEMOKAMAI

Prašome įsitemyti, jog šeštadienį, balandžio - April 
13 d., Baltimoreje, toje pačioje salėje, bus rodomi įdomus 
iš Lietuvos paveikslai—filmos. Įžanga 50c.

Washington, bal. 
Darbo sekretorius 
lenbach pradėjo paskirai 
tartis su minkštųjų anglia- 
kasyklų kompanijų atsto
vais ir su Mainierių Unijos 
vadais. Trečiadienį iškri
ko derybos, kuomet kompa
nijos atsisakė užtikrint mai- 
nieriam apsaugas darbe.

Vasario 20 d. mirė Stanislo
vas (Johnson) Januškeviče. 
Paliko dideliam nuliūdime 
žmoną Jūlie Januškevičienę ir 
dukterį Lorainą, taipgi daug 
giminių, draugų. Visų buvo 
mylimas. Prigulėjo Gedimino 
Draugystėje ir LDS 11-je'kuo
poje. Buvo skaitytojas dien
raščių Vilnies ir Laisvės. Buvo 
linksmo būdo ir vedė pavyz
dingą šeimynišką gyvenimą. 
Gelbėjo Lietuvos žmonėms, 
davė daug drapanų ir čevery- 
ku tarybinei Lietuvai.

Palaidotas laisvai. Į kapus 
palydėjo 26 automobiliai. Tu
rėjo daugybes gėlių. Mezgėjos 
suaukavo 11 dol. dėl gėlių ir 
pridavė velionio "žmonai. Ka
dangi vainikų ir be to buvo 
daugybe, tai d. Julė Januške
vičienė dar pridėjo $5 ir Tren
kis ir Julė Konteniai pridėjo 
$9, viso susidarė $25. Tuos pi
nigus pridavė man, kad pa
siųsčiau Vėžio Ligos Institu
tui steigti Vilniuje, Lietuvoje. 
Kadangi velionis mirė vėžio 
liga, jo žmona pageidavo, kad 
vardan jo sudėtos aukos pa
gelbėtų kitiems žmolnėms nuo 
tos baisios ligos ir kad jo var
das būtų užrašytas ligoninės 
knygoje. Pinigai jau pasiųsti 
LPT Komitetui.

Ačiū draugei Julei Januš
kevičienei už gausią auką.

Ilsėkis, drauge Januškevi
čiau, šaltoje žemelėje!

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
panija, ir tik sumetė į tarybi- 
ninkų kiaurą maišą $52. Ma
tomai, kad tie ponai netiki, ką 
patys kalba, bet jieško dur
nių, kad j tarybininkų maišą 
neštų dolerius. O tais pinigais 
politikauja tokie ponai, kaip 
Grigaitis, šimutis, Vaidila ir 
dar keletas kitų. Atsimokėji- 
mu dėl kelių Pittsburgh© žiop
teliu atvažiuoja patys arba 
prisiunčia kokį savo pastum
dėlį, kuris gerai moka keikti 
Sovietų Sąjungą ir dabartinę 
Lietuvos valdžia.

Pittsburgho lietuviai jau 
pradeda suprasti, kad keiks
mais ir visokiais šmeižtais ki
tų tgiutų žmones ir dabartinę 
Lietuvos valdžią nepabaugin
si ; tuomi nieko gero neatsiek
si, tik sau pasidarysi gėdą. Vi
sokie tarybininkai ir misionie
riai yra susiorganizavę vien 
tik tam, kad pasipinigavus iš 
lengvatikių žmonių.

Netrukus pradėsim susilauk
ti tikrus Lietuvos atstovus iš 
Lietuvos, kurie supažindins 
mus su Lietuvos gyvenimu ir 
tvarka. Dar kiek vėliau ne vie
nas iš mūsų nuvažiuosime j 
Lietuvą ir viską patirsime. Da
bar grįžo iš Lietuvos Ameri
kos lietuvių atstovas A. Bim
ba, kuris yra daug ką paty
ręs apie Lietuvos žmonių gy
venimą ir pasakys mums. To
dėl visi

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. balandžio, 10:30 vai. ryto, 29 
Endicętt St. Draugai, Bimba prašo 
ir ragina visus narius užsimokėti 
duokles į ALDLD. Padarykime 4.ą 
šiame susirinkime. — J. N. Lukas, 
sekr. (85-86)

KRIAUČIAI
Dirbti prie vyriškų koutų 
Gera Alga. Viršlaikiai

Nuolatinis Darbas
MASTER TAILORS

694 Metropolitan Ave., Brooklyn 
Telefonas EVERGREEN 4-8504

(87)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo knygyno 

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

(85-86)

CLEVELAND, OHIO
Svarbios prakalbos įvyks balan

džio 16 d., White Eagle Salėje, 8315 
Kosciuszko Avė., 8 v. v. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
išgirst Antaną Bimbą pranešant ką 
jis matė Lietuvoje. Jis neseniai su
grįžo ir jo prakalba bus kiekvienam 
svarbu išgirsti. Taipgi, balandžio 17 
d., 8 v. v. toj pačioj salėje bus rodo
mi įdomūs paveikslai-filmos iš Lie
tuvos. Prašome kiekvieną dalyvauti, 
paraginkite savo kaimynus ir pažįs
tamus. Kviečia LPT Kom. (viet. 
skyr.), pirmininkas J. žebrys.

(86-87)

| HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYSKAIP IŠRODO LIETUVA 

po baisiojo Karo
Amerikos Lietuvių Atstovas

Antanas Bimba
Tik dabar grįžo iš Lietuvos. Jis savo akimis matė baisias 
karo žaizdas ant Lietuvos kūno! Šimtai Lietuvos žmo- 
'nių asmeniškai pasakojo Antanui Bimbai apie nacių at
liktas baisias žmogžudystes Lietuvoje. Apie tai jums pa
pasakos pats Bimba.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

Kovo 9 d. įvyk© pas drau
gus Kireilius sueigėlė ir vaka
rienė. Sueigėlė nusitarė pa
remti Centralinį Archyvą ir 
tam tikslui sudėjo* $7.

J. A. Kireilis 
davė po $1.

Po 50 centų: 
B. Zmitraitė, P. 
A. Tvarijonienė 
kienč, S. Evans, V. Kaminskie
nė, S. Jasilionis, P. Jasilionie- 
nė ir M. Bekerienė.

Pinigai pasiųsti Centralinio 
Archyvo iždininkui V. Rudai
čiui. S. J.

Egzaminuojant Akis, 
:■ Rašome Receptas
Darome ir Pritaikome Akinius,

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 nepervelų.

Balanced Brand Vita-O-MineraI Tabletę 
kaiP° (multiple vitamins and minerals.) susi- 

Mp; j deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų.
Užtenka tik trijų tabletęlių į dieną. Naudin- 
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me- 

r tus> sustiprinimo viso kūno audinių. 100
H Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas
p '* mes apmokame.

%’ Bakmced Brand Vitamin B-Complex 
r 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 musų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi
bllsi patenkintas mūslj Vitaminais. 250 Tabs.

tik prisiuntimą mes ap- 
mokame.

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

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

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

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

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

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

NAMŲ DARBININKĖ
KoŽer valgių virimas. Guolis ant vietos. 3 
suaugę, linksma apylinkė, atskiras kambarys. 

SAUKITE BENSONHURST 6-1411, A. M.
_______________________________________(88) 

REIKALINGA ABELNAM NAMŲ DARBUI 
DARBININKĖ, sutinkanti iSvažiuoti j už- 
miestj. 4 suaugę, 1 vaikas, lengvas virimas. 
Gera alga. MRS. KLEIN. 862 LINDEN 
BLVD., BROOKLYN. DICKENS 6-4923.

APVALYMUI MOTERIS.
NUO 5 IKI H V. V. 
$18 už 30 valandų.

THE F. & M. SCHAEFER 
BREWING CO.

430 KENT AVE., BROOKLYN. 
‘ ____________________________ (89)

PLASTIKO APDIRBIMUI 
MERGINOS AR JAUNOS 

MOTERYS
Prie Lengvaus Mašinos Darbo 

IR PATLKRINTOJOS
SILLCOCKS - MILLER 

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

SOUTH ORANGE 2-6171
(86)
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Veteranu Pagerbimui Koncertas ir Šokiai Ši Sekmadieni

Biruta Senkiutė

Sekantį sekmadienį, 1.4 d. 
balandžio, visi susirinkime pa
gerbti lietuvius karo vetera
nus.

Veteranu pagerbimui kon
certas ir šokiai įvyks didžio
joj Grand Paradise Salėj, 318 
.Grand St., Brooklyne. Pradžia 
4:30 vai. po pietų.

J šį parengimą kviečiami vi
si lietuviai karo veteranai. 
Įžanga veteranams (kartu j u 
žmonoms ir merginoms) vel
tui.

Tėvai, paraginkite savo vai
kus veteranus dalyvauti šiame 
parengime. Visi, kurie tik su
einate veteranus, pasakykite 
jiems, kad jų pasilinksmini
mui, jų pagerbimui rengiamas 
šis koncertas-balius. Pakvies
kite .juos dalyvauti.

Bus* graži koncertinė pro
grama.

Dainuos Aido Choras.
Pirmu kartu dainuos Aido 

Vyrų Choras.

šokiams gros Pavidžio radio 
orkestrą.

J. Lazauskas ir A. Šertvie- 
tyte suvaidins įdomų vaizdą iš 
veikalo “Bury the Dead.”

Taigi, bus smagus, gražus 
Brooklyno ir apylinkės lietu
vių suėjimas, pasilinksmini
mas, kurį rengia Aido Choras, 
Moterų Apšvietos Kliubas, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos vietos kuopos.

Įžanga tik 75 centai.

Vienuoliktas Siuntinys Lietu
von Jau Netoli Pabaigos

C7

Aidas Pagerbė Savo Moky
toją Aldoną Anderson

Pirmu kartu Brooklyno ir 
apylinkės lietuviams dainuos 
Biruta Senkiutė (Senkus) iš 
Minersville, Pa. Ji jau per ke
letą metų New Yorke moki
nasi dainavimo ir muzikos. Bet 
iki šiol neturėjo progos lietu
viams dainuoti. Taigi, šiame 
parengime išgirsime dainuo
jant mums naują dainininkę.

A. Vasiliauskas

Aleksandras Vasiliauskas, 
koncertu dainininkas, kaip ir 
visuomet, susirinkusius palink
smins savo puikiu dainavimu.

Lietuvių Komunistu 
Kliubas Pradėjo 
Svarbų Darbų

Lietuvių Komunistų Kliu
bas šiomis dienomis pradėjo 
kampaniją sukelti $500 darbi
ninkiškos apšvietos ir organi
zavimo reikalams. Tame pra
šo visų darbo žmonių talkos.

Lietuviai darbo žmonės per 
laikus širdingai ir duosniai 
remdavo visas mūsų kampani
jas, visus mūsų darbus. Mes
pasitikime, kad taip pat rems 
ir šį. Viskas, ką norime šiuo- 
mi priminti, ko norime prašy
ti, tai kad savo auką darbi
ninkų švietėjai, organizatorei 
ir kovotojai organizacijai ati- 
duotumėt prie pirmiausios 
progos ' ir pagal išgalę di
džiausią, nes laukia milžiniš
ki darbai.

Komunistai, organizacijos 
nariai, pašvenčia tam darbui 
laiko ir lėšų. ’ Jie moka kas 
mėnuo duoklę nuo uždarbio, 
o daugiau veikiantieji paneša 
ir kitų lėšų. Tačiau daugelis 
iš jų aukos po dienos uždarbį. 
Nepartiniai komunistai, to ju
dėjimo rėmėjai ir prieteliai, 
kuriem sąlygos leidžia, esate 
prašomi padaryti tą patį.

Aukas galite priduoti per 
bile kurį narį, jums žinomiau-

Balandžio 5-tą, aidiečiai, 
gražiai pagerbė savo mokyto
ją Aldoną Anderson (Žilins
kaitę), kuri po ilgų metų sun
kaus darbo vadovavime choro 
pasitraukia iš pareigų.

Choras laiko savo pratimus 
kas penktadienio vakarą, Lais
vės salėje. Taip ir šį kartą su
sirinko, tik ne pamokų laiky
ti, o sutikti naują vadovą Jur
gį Kazakevičių ir pagerbti Al
doną Anderson. Sakau, pa
gerbti, vietoje išleisti, todėl; 
kad Aldona pasilieka aidietė 
idėjiniai, ką parodo jos dide
lis pasiaukojimas chorui, ne
šimas tų visų sunkumų karo 
laiku ir pasižadėjimas būti su 
choru iki Jurgis Kazakevičius 
perims visą darbą į savo kon
trolę.

Choro pirmininkei Evai Mi- 
zarienei, dėlei jos tetos mir
ties, negalint dalyvauti, jos 
vietą šio vakaro pirmininkys- 
tėje užėmė Petras Grabaus
kas. Jis paprašė kelis narius 
nukalbėti, — po j u kalbos pa
kvietė Aldona tarti žodį kitą.

Aldona linkėjo chorui daug 
laimės. Džiaugėsi, kad po visų 
karo audrų ji palieka chorą 
gerame stovyje, su daug nau- ■ 

'ju jėgų. Ir paprašė nelaikyti 
už blogą, jei kada ir skaudžiai 
užbarė, todėl, kad ji tą darė 
dėl visu naudos.

Jai užbaigus kalbą, gaspa- 
dinės jai įteikė dovanėlę nuo 
choro, o choro raštininkė Syl
via Pužauskaitė prisegė jai gė
lė (corsage). Koste Rušinskie- 
nė dovanojo nvlon kojines.

Paskiau kalbėjo Jurgis Ka
zakevičius. Sveikino chorą ir 
kreditavo Aldoną Anderson 
už išlaikymą choro per karo 
krizę, kuomet jis ir visi jau
nuoliai kariavo. Jis pasižadėjo 
dirbti choro naudai sulig savo 
išgalės.

Prie užbaigos, kalbėjo ne
nuilstantis aidietis, daininin
kas Alekas Velička. Jis giliai 
įvertino Aldoną Anderson už

Liūdėdami, Tau, Drau
ge, Sudedame Nors Sau
ją Pavasario Žiedą

Draugui Abekųi
Tu buvai taip užtikrintas 

pareigose darbo žmonių gero
vei demokratijos pergalei, 
kaip užtikrintas yra po žiemos 
pavasaris arba ryto saulė. Bu
vai kovotojas ir pareigose mi
rei.

Liūdime draugo Fred Abe
ko, kaipo artimo ir mylimo as
mens. Atsisveikindami reiškia
me pagarbą kaipo vadui ir ko
votojui, sudedami prie tavo 
kapo nors keletą žiedų.

Mūsų gili užuojauta žmo
nai Kastancijai, jo sesers vai
kų Jeskevičių šeimoms ir ki
tiems jo artimiesiems.

Dienraščio Laisves ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
Centro Darbininkai:

Petras Vaznis
Petras šolomskas
Nikis Pakalniškis
Povilas Venta
Vincas Rudaitis
Juozas Byronas
Pranas Pakalniškis
Vacius J. Senkevičius
Jurgis Kuraitis
Pranas Bubnys
Jonas Gasiūnas
Vincas Tauras
Stefanija Sasna
Domininkas M. šolomskas
Jonas Ba.rkus
Jonas Siurba

->

Aldona Šertvietytė

Jonas Lazauskas

Alma Kasmočiute
Alma Kasmočiute, Great 

Necko Pirmyn Choro mokyto
ja, ir Dolores Petroniute iš 
Maspetho, dainuos duetą.

sį draugą - draugę ir gauti au
kos paliūdijimą.

-Padėkite, draugai, atlikti 
didį darbą ir garbingai išpil
dyti kvotą.

L. K. K. Valdyba.

RANDAVOJIMAI
.- Pasirandavoja fomišiuoti kamba
riai vyram ar moterims. Visi vėliausi

* Jurgis Kazakevičius

landžio 12-tą, turėsime su sa
vimi dar abu mokytojus. Būki
me ir mos visi. Jie abu bus su 
mumis ir mūsų didžiajame iš
stojime, veteranams pagerbti 
koncerte-baliuje šį sekmadie
nį, balandžio 11-tos popiečio 
4:30 vai., Grand Paradise 
Ballroom, Brooklyne.

U. B.

Elena Jeskevičiutė 
Vyksta į Šermenis

Matas šolomskas
Jonas Orman as
Beatrice K a 1 a k a u s k a s
Ona Y ak štiš -
Rojus Mizara
Mary Dobin is
Li 1 i j a K a v a 1 i a u s k a i t č 
Antanas Bimba.

GAUKIT JLAISVEI SKAITYTOJA

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

New York. — Gaisre po 
num. 463 W. 19 St. sudegė 
du maži vaikai.

nenuilstantį ilgų metų darbą 
choro naudai, pažymėdamas, 
kad yra sunku vadovauti tokį 
chorą, kurio nariai dažnai 
mainosi ir nėra pilnai susipa
žinę su muzika. Bet Aldona 
sugebėjo ir pajėgė nešti tuos 
visus sunkumus ir kooperavo 
su visais. Velička dėkavojo Al
donos vyrui Andy Anderson 
už sutikimą jai vadovauti cho
rą iki karas pasibaigs.

Baigiant puotą, gaspadinės 
ir gaąpadoriai pakvietė Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
to visus darbininkus, kurie .dir
bo gretimame name, bėlavo 
drabužius. Choristams buvo 
džiugu pavaišinti savo gerus 
rėmėjus. Tarpe jų buvo drg. 
Gilmanienė, kurios dukrelė 
dainuoja chore.*

Gaspadinės atsiprašo, jeigu 
ko nespėjo gerai paruošti.

Elena Jeskevičiutė spėjo 
gauti lėktuve vietą vykti į lai
dotuves savo dėdės, motinos 
brolio, Fred Abeko, Chicago- 
je. Ai' jos sesutei Amelijai ir 
broliui pasisekė susidaryti ga
limybes nuvykti, šiuo tarpu 
neteko patirti. . •

Abekas, vienas dienraščio 
Vilnies redaktorių, mūsų va
dovaujantis veikėjas staiga 
mirė bal. 9-tos vakarą nelai
mėje su gatvekariu.

Pagerbs Rooseveltą, 
Parems Našlaičius

Turintieji liuosą vakarą šį 
penktadienį, balandžio 12-tą, 
žavingai, garbingai ir naudin
gai jį praleistų nuvykę į Car
negie Hali, 7th Avė. ir W.

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-55Č9

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

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

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

JONAS STOKES

Mat, buvo dirbama diena, tai 
kitos tik iš darbo suėjusios pa
dėjo d. Rušinskienei kaip ką 
paruošti. Rušinskienei dau
giausia teko padirbti, ji viena 
supirko ir išvirė maistą.

Dainuosime Veteranams 
Pagerbti Vakare

' Jau minėjau, jog Aldona 
Anderson sutiko būti su choru

57th St., New Yorke.
Išgirsti Niną Tarasova, pa- 

skilbusią solistę, Tarybų Są- 
jung. tautų dainasi dainuojant. 
Jinai taipgi dainuos angliškų, 
francūziškų ir ispaniškų dai
nų. Taipgi šoks Radiševo šo
kėjų grupė.

Paremsti -Tarybų Sąjungos 
našlaičius, kadangi dalis pel
no eis tam tikslu..

512 Marion St., Brooklyn, 
Kampaa BroAdway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

Pagerbti mųsų didįjį prezi 
dentą Rooseveltą jo mirties 
sukaktyje.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

- Naujas Savininkas'
306 UNION AVENUE 

Tarps Ten Eyck ir Mauler Sta. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

įrengimai. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės .pas Swanson (basement), 
189 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

,(88) ,

iki Jurgis Kazakevičius visiš
kai perims darbą į savo kon
trolę. Tad šį penktadienį, ba-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer ;

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
I f

Brooklyn 11, N. Y. )

TEL. EVERGREEN 8-9770

Tel. 8T. 2-2178

Į Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Drabužių Centrą, 
4 17 Lorimer St., Brooklyne, 
dabar kasdien ateina nemažai 
pundų-pundelių. Per porą die
nų užsikrauna toji nedidukė 
vietelė. Bet antros dienos va
karą suėjęs būrelis darbščių 
žmonių ir vėl ištuština krau
tuvę — sukrauna čeverykus j- 
didžiules medines dėžes ir už
kala, sudėsto drabužius maši
non ir jos pagalba suspaudžia 
į apie 300-350 svarų rutulius 
ir išgabena sandėlin. O kada 
sandėlis jau pilnas iki lubų, 
tada jau siunčia prie laivo.

Ne Ųž Ilgo Baigs

Pirmoji dalis 11-to Siuntinio, 
kaip jau komitetas yra prane
šęs savo raštuose—kelių tūks
tančių dolerių vertės naujų če- 
verykų yra išsiųsta. Antrajai 
11-to Siuntinio pusei jau turi 
sukrovę 62 tuos milžinus rutu
lius (bales) drabužių, 25 skry
nias čeverykų ir 2 skrynias 
maisto.

Komitetas nori už savaitės 
kitos išsiųsti. Bet taip pat no
ri sudaryti bent ne mažiau 
100 rutulių ir skrynių siuntini. 
Gavę pranešimą, kad iš Chica- 
gos vėl atsiunčiama nemažai 
pundų, nusprendė dar tu luk
telti. O kol to tebelaukiama, 
aišku, dirbs sunkiai ir sukraus 
ateisiančius ir iš visur kitur 
bėgiu sekamų apie poros sa
vaičių.

Visu ir iŠ visur prašo sku
biai siųsti dar turimus drabu
žius . ir čeverykus, kad spėtų 
patekti į šį siuntinį.

O didžiojo Brooklyno gy
ventojai prašomi dabar tan
kiai užeidinėti pasiruošus 
dirbti. Dirbama (kada randa
si darbo) pirmadienių, trečia
dienių ir penktadienių vaka
rais.

Dirbo Drabužių Centre

Čia neskaitoma nacionalio 
ir vietinio LPT Komitetų val
dybų ar narių raštiški ir kiti 
administracijiniai darbai: ra
portų ruošimai, pakvitavimai, 
pramogų rengimai. Rokuoja- 
ma tik darbas prie drabužių- 
batų pakavimo.

Paskiausiu laiku dirbo šio:
Vincas Čepulis 8 vakarus.
Jurgis Warcsonas 7 v.
Valis Bunkus, Juozas Kovas 

po 6 v.
Irena Levanienė, Katrina 

Petri k i en ė po 4 v.
Nastė Buknienė, Matas Kli

mas po 3 V.
Juozas Balčiūnas, Marijona 

Gražienė. Jonas Rušinskas, J. 
Vinikaitis po 2 v. P. Babars- 
l:as, Daukša, V. Kariūnas, T. 
Lisajus, A. Mureika, P. Rai
nys, F. Reinhardt, K. Kušins- 
kienė, J. Siurba — po 1 v.

Ta.

švaros Depart m onto inspek
toriai praeitą savaitę išdavė 
951 pašaukimą teisman už 
teršimą gatvių, metimą gat- 
vėsna Šiukšlių, vieton sumėsti 
jas į tam* skirtas dėžes.

£

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN. N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

_r . , ( 9—12 ryteValandos: ] x_ 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrteon Ir Marey Avea.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) 9 M
Trečiadieniais J į « p JJ*
Penktadieniais J ’’° * *

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreen 4-9612
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Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS




