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KRISLAI
“Pasitikimi šaltiniai.” 
Nauja Bulgarija.
Kultūra Plečiasi.
Kongresas ir OPA.
Chinijos Pergalė.
Jau Iranas “No Good.”

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Turčių spaud.oj, kada re
daktoriai nori paskleisti kokį 
politini melą, tai jie, arba jų 
bendradarbiai, p r i s i d engia 
pareiškimu: “Iš pasitikimų 
šaltinių sužinojome,“ arba 
“pasitikimos info r m a c ijos 
gautos,“ kad taip ir taip yra.

Neseniai New York Times 
iš tokių “pasitikimų šaltinių“ 
paskelbė, būk Sovietų Sąjun
ga veža auksą j Franci ją ko
munistams. Dabar kitas jo ko
respondentas Mr. C. L. Sulz
berger iš “pasitikimti 
macijų” sužinojo, kad 
nosios Armijos 
rijoj padidintos 
iki 200,000.

jėgos
nuo

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopi ja 5c
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KONFERENCIJOJ BŪSIĄ 

KIETI SOVIETAMS
Roma. — Nežinia kas iš

vogė Mussolinio lavoną, ku
ris buvo palaidotas valkatų 
ir pavargėlių kapuose Mila
ne, šiaurinėje Italijoje. Ita
lijos valdžia jieško Musso
linio palaikų vagių. Spėja
ma, kad jie yra 
fašistai.

Mussolinis buvo 
sušaudytas ir už
kartas, o jo lavonas be jo
kio atžymėjimo palaidotas 
Milane.

Washington. — Sudėtine 
Maisto Taryba šį trečiadie
nį spręs pasiūlymą, kad An
glija pervestų baduoliams 
200,000 tonų tų grūdų, ku
rie dabar jai gabenami iš 
Kanados ir kitų kraštų. Ši 

I taryba susideda iš Ameri- 
ikos, Kanados ir Anglijos at- 

tdpo i^stovų; žada paskui anglams 
ant pir- aįsiįejsti.

(Anglija laiko sau sandė
liuose milioną tonų grūdų, 
tai yra, dveja tiek daugiau, 
negu bet kada pirm karo.)

infor- 
Raudo- 
Bulga- 

120,000

Ta “žinia“ Timese 
balandžio. Prirašyta 
mo puslapio ir viduryje dide
liais antgalviai. Bot, kada ba
landžio 21 d. tą užginčijo ne 
vien BulgaHjos valdžia, bet 
ir Amerikos militarė misija

jokių Raudonosios Armijos 
ten padrūtinimų nepribuvo, 
tai tas laikraštis “pataisymą” 
Įdėjo viduryje vieno colio dy
džio žinutėje. Tokia “logika“ 
turčių laikraščių. Išgarsinti, 
išbūbnyti melą, bet kada jau 
“taiso,” tai Įdeda tik tiek, kad 
didžiuma skaitytojų nepaste
bėtų.

I

Amerika Neskiria 
Reikalaujamų Ba
lneliams Grūdų

Washington. — UNRRA, 
tarptautinės pašalpų įstai
gos galva LaGuardia prašė 
Amerikos valdžią paskirti 
po 70,000 tonų grūdų kas 
mėnesį badaujantiems euro
piečiams šelpti. Žemdirbys
tės sekretorius Cl. Ander- 

,tas sonas atmetė prašymą. Gir-

Bulgarijoj eina spartus dar
bas, tai laisvo liaudies gyveni
mo budavojimas. Atimta nuo 
ponų žemė, didieji fabrikai i 
pereina Į liaudies rankas, po- : 
nai vis mažiau turi laisvės iš
naudojimui žmonių. Turtas ------- 1 y/"v~7~
tarnauja ne atskiriems-kapi- di> jeigu tiek g™du užsie- 
talistarns, bet visos liaudies 'niams duotume, “tai mums 
gerovei, šie dalykai labai ne- patiems nieko neliktų.” 
patinka ponui Sulzbergeriui 
ir jam prieš akis auga Rau
donosios Armijos korpusai, 
kurie tą laisvę suteikė Bulga
rijos žmonėms, išlaisvindami 
tuos žmones iš vokiečių ir sa
vų fašistų vergijos.

Sparčiai plečiasi ir kultūros 
darbai. Sofijoje ir kituose 
miestuose vaidinamos geriau
sios pasaulio operos: “Boris 
Godunovas,” “Ivan Susanin,” 
“Evgenius Oneginas,” “Vyš
nių Sodas” ir kitos.

Po to, kaip Bulgarija išlais
vinta iš fašistu nagų, tai Įsi
steigė 18 naujų teatrų pasta
tų, kur vaidinamos, operos.

(Antra vertus, preziden
to Trumano atstovas dėlei 
pagalbos alkaniesiems, Her
bertas Hooveris savo kalboj 
iš Kairo reikalavo, kad. So
vietų Sąjunga kas mėnesį 
skirtų po 300,000 tonų grū
dų alkstantiems vakarinės 
Europos žmonėms. Sovie
tai iki šiol davė jiems po 
75,000 tonų grūdų per mė
nesį. Be to, Sovietai sutei
kė 200,000 tonų grūdų Len
kijai ir siunčia 500,000 to
nų grūdų Franci j ai.)

Profesoriai ir Studentai Skelbia Neapykantą Kitom 
Tautom; Grūmoja Žudyt Amerikoną Bendradarbius

Munich, Vokietija. — Vo
kiečiai čionaitinio universi
teto studentai viešai vadina 
amerikonus priešais.

Nors pašalinta nacių par
tijos nariai iš profesorių 
štabo, bet jų vieton įstaty
ta nacių sėbrai. Taip an
tai, kunigaikštis W. K. von 
Insenburg buvo profeso
rium prie Hitlerio; jis lai- 
komas ir dabar todėl, kad 
nepriklausė nacių partijai. 
Šis profesorius tada dėstė, 
kaip vokiečių veislė aukštes
nė už kitas tautas; tą patį 
jis šiandien tebedėsto.

Hitlerio laikais baronas 
von Gueldenstuebbe profe
soriavo apie slavų tautas, 
niekindamas jas, o aukštin
damas vokiečius. Taip jis 
ir šiandien aiškina tautų 
skirtumus, būdamas ameri
konų globoje. Beje, jis yra

perbėgėlis iš Pabaltijo į Vo
kietiją. '

Milžiniška dauguma stu
dentų, kaip ir profesorių, 
nekenčia amerikonu ir kerš
tauja prieš tokius savo tau
tiečius, kurie bendradar
biauja su karine jankių 
valdyba. Dr. de Moli, tri
jų universitetų viršininkas 
atvirai vadina neprieteliais 
tuos, kurie padeda ameri
konams. O profesorius Mu
eller - Erzbach buvo atmes
tas kaipo nacių priešas.

Neseniai suimta 80 stu
dentų, buvusių oficierių, ku
rie planavo nužudyt ameri
konų paskirtą Bavarijos 
premjerą Hoęgnerį.

Chungking. — Chinijos 
tautininkų armija artėja 
prie k o m u nistų užimto 
Changchuno.
......................................T-"*—------------------------------------

Milionams Badaujančių KAI-SHEKO CHINA1
Vaiky Europoj Greit 

Reikia Pagalbos
JANKIU RŪBUOSE 
ŠAUDO KOMUNISTUS

fanatiški

patrijotų 
kojų pa-

Amerikonu “Kozy- 
res” Paryžiaus Suei
goj prieš Sovietus

Keturiu. Didžiųjų Ministerių Konferencija Paryžiuj Spręs 
Klausimus dėl Balkanų Sutarčių, Jugoslavijos ir Kt.

dirba 
naują 
vokie- 
litera-

Fašistinis Filipinų Kan
didatas Nuduoda Bijąs 

Pagrobimo
Manila, bal. 23. — Dva

rininkų fašistų kandidatas

Bulgarijos rašytojai 
energingai. Visi jaučia 
gyvenimą. Atėjo galas 
čiu ir anglų šovinizmo 
turai. Kuria.jie savo — liau
dišką literatūrą. Neseniai Įvy
ko rašytojų suvažiavimas, ku-jiiuumu 
ris nutiesė planus dar didės- į Filipinų prezidentūs Ma
niems darbams. nuelis Roxas slapstosi; jis

1945 metais Bulgarijoj iš- paskleidė gandtls, būk kas 
leista 910 skirtingų knygų, i ten norėjęs jį pagrobti, 
kuriu tiražas siekia 6,245,500 | Roxas’o rūmai apstatyti ka’- 
kopiju. Tūlų buvo išleista po (reįviais su kulkosvaidžiais.

norėjęs jį pagrobti.

20,000 ir 25,000 kopijų, 
Bulgarijoj naujiena.

Mūsų šalies kongrese 
ciniai republikonai ir 
nusistatymo 
demokratai baigia naikinti 
Roosevelto politiką. Jie užsie
nio klausimais eina prieš Roo
sevelto politiką. Jie ir namų 
klausimais tą daro. Pastaruo
ju laiku pasimojo sunaikinti 
OPA, kad turčiai galėtų ne
ribotai apiplėšti visuomenę.

reak- 
tokio 

pietinių valstijų 
baigia

Jis pripažįsta, kad demo
kratinių jėgų kandidatas 
Sergio bsmena laimės dau
gumą balsų keturiose Filipi
nų provincijose, bet Roxas 
tvirtina, kad jis vis tiek bū
siąs išrinktas prezidentu.

Washington. — Skaičiuo
jama, kad vakarinėje Eu
ropoje yra 20 iki 30 milionų 
alkanų arba pusbadžiai gy
venančių vaikų. Jiem rei
kią bent vieną pavalgį per 
dieną suteikt iš UNRRA; 
tatai lėšuotų apie $250,000,- 
000 iki rudens.

KIEK AMERIKONŲ PA
LEISTA Iš ARMIJOS 

IKI ŠIOL
Washington. — Nuo 1945 

m. gegužės 12 d. iki šiol pa
leista 7,000,000 kareivių iš 
Jungtinių Valstijų armijos.

Masiniai mitingai dėl kai
nų kontrolės išlaikymo šau
kiami Chicagoj ir daugelyj 
kitų miestų. t * ,

Būsią Įleista 100,000 
Į Palestiną

London. — Pranešama, 
kad anglų - amerikonų ko
misija vienbalsiai nutarė 
leist 100,000 benamių euro
pinių žydų šiemet nuvykti į 
Palestiną ir apsigyventi. 
Amerikonai ir. anglai nesu
sitarė, kas toliau globos Pa
lestiną.

Chinijos liaudies armija jau 
paėmė Mandžurijos sosta- 
miesti — Changchun. Tos ar
mijos daliniai priartėjo ir prie 
Mukdeno. Už karą atsako re
akcinė Chinijos generolo 
Chiang Kai-sheko valdžia. .

Mums atrodo, kad jeigu 
Chinijos liaudis užduos kelis 
skaudžius smūgius generolo 
Chiang Kai-sheko gaujoms,

(Tąsa 5-me pusi,)
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Chungking. — Amerikos 
generolas Marshall, Truma
no pasiuntinys,-i reikalavo, 
kad chinų komunistai įrody
tų, jog amerikonai lakūnai 
šaudė komunistus ties Sze- 
pingkai, o jei negali įrodyti, 
tai turį atšaukti tą įtarimą.

PATS AMERIKONAS 
ATSAKO

Oficialis karinis ameri
konų stebėtojas Mukdene, 
Mandžurijoj, pranešė gen. 
Marshallui, kad viename 
komunistų nukirstame lėk
tuve rasta lavonas chino 
tautininko, kuris buvo ap
rengtas Amerikos lakūno 
uniforma. Kiti du lėktuvai, 
kurie apšaudė chinų komu
nistus, taip pat buvo ame
rikiniai. Stebėtojas patarė, 
kad chinai tautininkai, nau
dodami Amerikos lėktuvus

Paryžius. — Užsieninių 
ministerių konferencijoj čia 
amerikonai turėsią kelias 
stiprias kozyres atspirčiai 
'prieš Sovietų siūlymus ir 
reikalavimus, kaip teigia 
New Yorko Times kores
pondentas H. Callender. 
Viena kozyrė būsianti grū
mojimas atominėmis bom
bomis. Antra kozyrė, tai 
Francįjbs pradėtos derybos 
dėl kelių bilionų dolerių pa
skolos iš Jungtinių Valsti
jų. Keldami francūzų vil
tį paskolos, amerikonai 
stengsis gauti Franci jos pri
tarimą prieš Sovietus. Iš 
antros pusės, jie tikisi dali
nai užgerinti Sovietus tuom, 
kad sutiko tartis dėlei pas
kolos Sovietam. •

Anglai-amerikonai griež
tai atmesią.reikalavimą per- 
vest Sovietų globai Tripoli- 
taniją, buvusią Italų koloni-

JAPONIJOS SOCIALISTAI IR 
LIBERALAI GAMINA SAVO 

PROGRAMA
Tokio, bal. 23. — Japonų 

Į socialistai ir liberalai šį tre
čiadienį paskelbs savo pro- 

uvuaiiii niuviiivy® ivniuiuB, aramą dėlei valdžios peror- 
nuimtų amerikinius ženk-,| |vimo Li šiolinPis ja. 
lūs, o uždėtų savo ženklus?° QhiJnhovo

PASKOLA ANGLIJAI 
PRIEŠ SOVIETUS...

Washington. > Republi- 
konas senatorius Vanden- 
bergąs, agituodamas už $3,- 
750,000,000 paskolą Angli
jai sakė, tatai reikalinga at
spirčiai prieš Rusiją.

Washington, bal. 23. —; demokratas senatorius Con- 
James Byrnes, Amerikos*nally ir republikonas sena- 
valstybės sekretorius - už-'torius Vandenbergas, ypa- 
sieninis ministeris, antra-1 tingai kartus Sovietų Są- 
dienį išlėkė į Paryžių daly- i jungos priešininkas. Be to, 
vauti Keturių Didžiųjų už-1 
sieninių ministerių konfe
rencijoj, kuri prasidės šį 
ketvirtadieni. Sovietus at
stovaus užsieninis komisa
ras Viačeslavas Molotovas.
Kiti atstovai bus užsieninis -i i i • jAnglijos ministeris Bevinas Lmkalų komisaro Pavadu°- 
ir Francijos — Bidault. ' °^as*

Menama, jog tai bus svar- Amerikiniai koresponden- 
biausia didžiųjų valstybių tai iš Paryžiaus ir Londono 
konferencija po'karo. Joje i rašo, kad amerikonai ir an- 
bus mėginama išlygint ke-'glai kietai laikysis linkui 
turiu vadovaujančių talki- Rusijos kas liečia politiką 
ninku skirtumai pirma, ne-' Mandžurijoj, Vengrijoj, de
gu Įvyks bendroji taikos lei sutarčių su Balkanų 
konferencija. ’kraštais,

Sykiu su Byrnesu dabar- rubežiaus, buvusių Italijos 
tinėje Paryžiaus konferen-! kolonijų ir kitais klausi
ojoje dalyvaus nepažangus j mais.

Byrnes turės porą tuzinų 
patarėjų — karininkų ir 
Įvairių kitų specialistų.

Iš Sovietų pusės, apart 
Molotovo, dalyvaus An
drius Višinskis, užsienio

J
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NACIAI VALDO 60 
NUOŠIMČIŲ ISPANI
JOS PRAMONIŲ

Cebrere, Franci ja.—Slap
tai leidžiamas Ispanijos re- 
spublikiečių laikraštis La 

kad 
arba 
visos 

Bu- 
trus-

Humanita, tvirtina, 
naciški vokiečiai turi 
valdo 60 nuošimčių 
pramonės Ispanijoje, 
vusieji vokiečių plieno
tu viršininkai bei inžinieriai 
dabar viešpatauja Ispanijos 
ginklų ir amunicijos fabri
kuose. Naciai, tarp kitko, 
pastatė dirbtinio žibalo fab
rikus ties Cordobos miestu 
ir mangano fabriką Santan- 
dėrio mieste, Ispanijoj, kaip 
nurodo La Humanita.

ponų premjeras Shidehara 
priėmė pakvietimą būti vy
riausiu Yadu atžagareivių 
partijos, kuri vadinasi “pro- 
gresistais.” Jis yra įteikęs 
rezignaciją (pasitraukimą) 
imperatoriui Hirohito, bet 
dar eina premjero pareigas, 
pagal imperatoriaus prašy
mą, iki taps sudarytas nau
jas ministerių kabinetas. .

f

.y* •

iių su naiKanų *. 
dėl Jugoslavijos

Šiemet Laukiama Kuo. J 
Geriausio Derliaus 
Jungt. Valstijose . Jj

Washington. — Valdiniai 
maisto žinovai teigia, kad 
šiemetinis derlius būsiąs 
gausingesnis, negu bet ka
da Jungtinių Valstijų isto
rijoj. Javų pasėliams gerai 
tarnavęs lietingas ir švel
nus pavasaris.

1 f

Šveicarija. t- Neoficialiai 
pranešama, kad Anglija gal 
sutiks perleist Palestiną į 
Jungt. Tautų globą.

Paryžius.—Franci jos kle
rikalai, pasivadinę liaudiš
kais respublikiečiais, plūsta 
seimo priimtą konstituciją,; 
kaip, girdi, “raudoną.”

Nereikėsią Prisiekti 
Kariaut už Ameriką

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas 5 balsais prieš 3 nu
sprendė, kad galima duot 
s v e t i m š aliams pilietines 
Amerikos popieras ir tada, 
kai jie atsisako prisiekt ka
riaut už šią šalį.

KOMUNISTŲ PARTIJOS PASIŪLYMAI BADUOLIAMS ŠELPTI
New York. — Amerikos 

Komunistų Partijos Nacio- 
nalis Komitetas pasiūlė sa
vo programą baduoliams 
šelpti užsieny j. Pareiškime, 
pasirašytame partijos pir
mininko Wm. Z. Fostėrio, 
skaitome:

“Gal niekuomet pirmiau 
pasaulinėje istorijoje tiek 
žmonių nesusidūrė su badu 
ir alkiu, kaip šiandien. Tai 
fašistų užkurto karo ir su
naikinimo pasėka.

“Jie turi gauti pagalbos,
Į i ■’

kiek tik Amerika išgali duo
ti, ir ne vien dėlei žmoniš
kumo, bet ir todėl, kad de
mokratijos ir taikos tol ne
galima laimėti, kol šimtai 
milionų žmonių turi gyven
ti masinio badavimo sąlygo-

“Bet kai tik karas pasi
baigė, republikonų vadai 
kongrese pradėjo kandžioti 
UNRRĄ (Jungtinių Tautų 
Šelpimo ir Atsteigimo Ad
ministraciją); jie pasimojo 
nukapoti 'pinigų- skyrimą
' k t .1 J. ■ v 'i 'uIfiJ: - f'-itai. j

'Ą

Mirė Aukščiausiojo 
Teisino Vyriausias 

Teisėjas Stone
Washington. — Dėl krau

jo pratrūkimo smagenyse 
staiga mirė vyriausias 
Aukščiausiojo Teismo teisė
jas Harlan F. Stone, 73 me
tų amžiaus, jis buvo de
mokratiniai pažangus teisi
ninkas. Prezid. Roosė vel
tas paskyrė jį vyriausiu tei
sėju 1941 m., o į Aukščiau
siąjį Teismą Stone buvo pa 
skirtas prezidento Coo 
lidge’iaus 1925 metais.

v® f

y 
"it

šiai organizacijai ir pasto
ti kelią jos veiklai, reika
laudami uždėt pašalpoms 
reakcines sąlygas^

“Republikonų partijos va
dai, susijungę su reakciniais 
demokratais iš pietinių val
stijų, taipgi kovojo, kad bū
tų atliuosuotas maisto tvar
kymas iš valdžios pusės ir 
kad būtų panaikinta valdi
niai primokė j imai už pro
duktus smulkiesiems f armė
nams.

“Pasiduodama tiejns re-

akciniam spaudimams, Tru- 
m a n o vai džįa panaikino 
racionavimą. Žemdirbystės 
departmentas pradėjo kal
bėti, kad reikią sumažint 
produktų gaminimą farmo- 
sė. Mūsų atstovai UNRRA 
pradėjo lošti politika dėlei 
maisto reikalo.

“Ir prezidentas Truma- 
nas^ paskyrė Herbertą Hoo- 
verį savo atstovu pasauli
niam maisto klausimui, o 
Hooveris yra žymusis di
džiojo biznio patronas, ra-

cionavimo ir kainų kontro
lės priešas, specialistas var
toti rųaistą reakciniams po
litikos tikslams.

“Valdžia su maistu daro 
spaudimą naujoms Europos 
d e m o k r a tijoms, naudoja 
maistą kaip ginklą, kad pri- i 
verst jas sugrąžinti į val
džias reakcinius, pro-fašis- 
tinius, kvislinginius politi
kierius.

KO REIKIA
“Dabar reikia štai ko:

(Tąsa 5fcme pusi.)

SAUG. TARYBA SVARSTĖ 
IRANO SKUNDO 

IŠBRAUKIMĄ
V

New York.— Jungt. Tau
tų Saugumo Taryba antra
dienį svarstė Sovietų ir Ira
no valdžios reikalavimą tuo
jau išbraukt buvusį Irano 

' s k u n d ą prieš Sovietus.. 
Šiuos žodžius berašant, pra- V’ 
nešama, kad taryba 8 bal
sais prieš 3 atųies tą reika
lavimą.

6

ORAS. — Bus šiltoka ir 
dalinai apsiniaukę.
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is Kariuomenes į Bedarbių Eiles
Mūsų šalies prekybos sekretorius H. Wallace dar 

metų pradžioj sakė, kad šalyj jau yra nemažiau 5,000,000 
žmonių be darbo. Paleisti iš darbo ginklų ir amunicijos 
gaminimo darbininkai. Paleisti iš armijos- ir karo lai
vyno jaunuoliai atsiduria bedarbių eilėse.

Dabar jau visiems yra ’aišku, kad gražios kalbos ir 
malonūs pažadai, kuriuos davė valdininkai ir turčių spau
da jauniems vyrams karo metu, buvo tik frazės. Pa
žadėti darbai, išgarsyta laisvė ir lygybė yra toli nuo 
praktiško gyvenimo.

Kapitalistinėj tvarkoj darbininkas samdomas ne 
tam, kad suteikti jam darbą arba pagaminti visuomenei 
reikmenis, kurie yra reikalingi. Jis ir ji samdomi tam, 
kad turčius iš jų darbo darosi pelną. ,

Nerasime nei vieno tokio “geraširdžio kapitalisto,” 
kuris samdytų darbininką tada, kada tas turčiui ne- 
neštii pelno. Nerasime ir tokio “patrioto,” kuris sam
dytų iš karo fronto sugrįžusį jaunuolį, kuris ten kovo
damas buvo sužeistas, neteko sveikatos ir negali tur
čiui tiek pagaminti, kaip sveikas darbininkas.

Prie dabartinio mašinų išsivystymo, prie dabarti
nių darbo valandų ilgio ir spartos yra neišvengiamas 
Amerikoj susidarymas milionų bedarbių. Tas krizis 
mažiau būtų jaučiamas, jei Amerikos kapitalistai nebi
jotų socialistinio surėdimo Sovietų Sąjungoj ir liaudies 
demokratinės tvarkos eilėj kitų šalių. Gerą perviršį 
Amerikos tavorų galima būtų pasiųsti į tas šalis. Ten 
jie labai reikalingi. Bet tam reikalingi Amerikos kredi
tai toms šalims. Turčiai ir jų nuomonę reiškianti valdi
ninkai tuo keliu neina.

Kas atsitiko su darbu, tas yra ir su žmogaus lais
vėmis. Kaip gali jaustjįą lygus ir laisvas pilietis, kuris 
neturi darbo, neturi pastogės gyventi, su tuo piliečiu 
—turčium, kuris turi fabriką, gražų gyvenimą ir visko 
užtektinai? Politinė lygybė, kur pęra ekonominės—me- 

■ džiaginės lygybės, yra tuščia frazė!

Gauname paklausimų, ko-ito reikalui. Lietuvai Pagal- 
i ---- ------------------Teikimo Centralinis

Komitetas išsiuntinėjo spe- 
ciales blankas Institutui ati
ku rinkimui. Ir tai norima 
skubiai atlikti, nes reikalas 
yra nepaprastai svarbus ir 
skubus. Ta ir yra priežas
tis, kuri tūlam laikui nutil
dė mus kalbėti apie įsistei- 
gimą kultūrinio Centro. Dėl 
tos priežasties “geležis” lai
kinai' atvėso.

Lietuvos medikalinio . in
stituto įrengimo reikalas 
yra sparčiai vedamas ir už 
mėnesio - kito jis baigsis. 
Kol šis Lietuvos reikalas 
praeis, savo kultūrinio Cen
tro reikalu turime patylėti. 
Bet visai pamiršti negalime 
net ir šiuo momentu. , Kur 
jau atliktas vajus gavimui 
paramos medikaliniam in
stitutui Lietuvoje, tai be 
atidėliojimo turime rūpin
tis Liet. Darb. Namo Bęn- 
drovės Šerų pardavinėjimu.

Pereitą penktadienį užė
jo į Laisvės raštinę Jonas

dėl nutilome apie savo cent- 
ralinėm įstaigom namo’bu-

- davojimo reikalą. Gauna
me patarimų kalti. kol ge
ležis karšta. Kaip mes įma- 
tome, ta “geležis” dar nėra 
karšta.

_ Tie patarimai yra geri, 
jie plaukia iš minčių tų 
žmonių, kurie širdingai lin
ki įsigyti tinkamą namą 
Laisvės spaustuvei, kur bū
tų patogios patalpos ir pa- 
ž a n g iosioms centralinėms 
o r g a n i žarijoms.' Tačiau 
šiuo momentu ta,, “geležis” 
nėra įkaitusi ir negalima 
jos dar įkaitinti, nes dabar 
eina vajus įrengimui Lietu
voje Tiriamosios Medicinos 
ir Vėžio Ligų Instituto. Vi
sa Amerikos .lietuvių visuo
menė to Instituto reikalu, 
yra susidomėjusi.

Tik dabar grįžo iš Lietu
vos Amerikos lietuvių at
stovas Antanas Bimba. Jis 
dabar važinėja su prakal
bom ir renka aukas Institu-

Laimikis. Papirko po .$100 
Šerų j is ‘ pats sau ir dviem 
savo dukterim. .Jis patarė 
nepertraukti namo vajaus 
dėl Lietuvos gelbėjimo ręj- 
kalo. Jis nori matyti greit 
varant pirmyn namo būda- 
vojimą.

Drg. Laimikio patarimas 
yra geras. Perdaug delsti 
namo įsigijimo reikalu ne
galime. Gyvenime visada 
yra opių ir skubių proble
mų. Tačiau dėl priepuolių 
progreso negalima trukdyti. 
Amerikos lietuviams Kultū
rinis Centras yra reikalin
gas ir jis turi būt įsteigtas.

Dėl platesnių informacijų 
namo įsisteigimo Reikalu 
prašome persiskaityt! skel
bimą, kuris eina dienraštyje 
kas-dieną. Iš jo’susipažin
site su namo bendrovės įsta
tais ir svarbesniais nutari
mais. Susipažinę su taisyk
lėmis, tuojau įsigykite po 
vieną ar po daugiau namo 
seru.'

By Matt Sholomskas

P. Buknys

Mirė Keynęs, Anglas Finansų 
Specialistas

London. —. Mirė lordas 
John Maynard Keynes, an
glų specialistas ir rašytojas 
ekonominiais klausimais, 63 
metu.

Pirm poros savaičių 
dalyvavo Tarptautinėj 
nansų konferencijoje 
vannah, Georgijos valstijoj, 
ir buvo išrinktas vice-pir- 
mininku Pasaulinio Banko 
ir Fondo, įsteigto pagal 
Jungtinių Tautų atstovų ta
rimus, padarytus Bretton 
Woods konferencijoje.

Po Pirmojo pasaulinio 
karo Keynes jpriešinosi, gir
di, perdideliems atlyginimų 
reikalavimams iš Vokieti
jos.

jis

Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

' Liaudis Už OPA—Prieš Pelnagrobius
Kongrese mašinaliai pravalytas nutarimas aprėžti 

OPA galią, kas faktiškai reįškia^.tos : organizacijos nu
marinimą, sukėlė masinius liaiTdlės' 'protestus.

Visi žinome, kad OPA nepajėgė pilnai pažaboti pel- 
nagrobių ir pastoti kelio juodajai .rinkai. Bet OPA da
rė kiek (galima buvo, kad reikmenis teisingiau paskirs- 
čius ir kad sulaikyti kainas ant gyvenimo reikmenų. 
Aprėžus OPA teises, ko siekia kongreso reakciniai na
riai, bus eita ir prie galutino likvidavimo šios įstaigos. 
O tai reikš masinį piliečių apiplėšimą, baisų kainų kilimą 
ant gyvenimo reikmenų, taip, kad darbininkų algos to
li pasiliks. Vėlesni iškovojimai algų pakėlimų bus pa
versti į nieką!

Todėl liaudis sujudo. Mr. C. Bowles praneša, kad 
masiniai plaukia telegramos ir laiškai į Washingtoną 
protestuojant prieš tą kongreso žygį ir reikalauja senato, 
palikti OPA galioj, kaip ir buvo.

CIO unijų vadas Ph. Murray, ADF prezidentas Wm. 
Green ir kiti unijų vadai bei visuomenės veikėjai reika
lauja, kad senatas atmestų kongreso nutarimą.

Ir lietuvių organizacijos turi prisidėti prie šio liau
dies masinto protesto—siųsti telegramas, laiškus ir re
zoliucijas senatoriams ir prezidentui. Kur yra ruošiami 
masiniai protesto susirinkimais, ten reikia skaitlingai 
dalyvauti.

Atminkime, kad šis reakcinių kongresmanų nutari
mas yra nukreiptas prieš milžinišką mūsų šalies gyven
tojų didžiumą. Visuomeniškos Nuomonės Centras prie 
Denverio Universiteto mano, kad nemažiau, kaip 85 
nuoš. Amerikos gyventojų stoja už OPA palaikymą, 
tai yra, priešingi tam kongreso nutarimui. Tik pėlna- 
grobiai, kurie nesiskaito su visuomenės gerove, kurie no
ri, kad visuomenės kaina padidinti savo pelnus, nori pa
naikinti OPA. Liaudis tam priešinga. Liaudies balsas pri- 

; valo būti išgirstas Washingtone!
Amerikos liaudis gali savo padėtį pagerinti akty- 

• viai dalyvaudama gyvenime — organizuojantis į darbo 
unijas ir politiniam veikimui, sekant kongreso, senato 
ir valdininkų veikimą ir darant spaudimą, kad reak
ciniai įstatymai nebūtų pravaromi, kad kongresas ir se
natas rūpintųsi visuomenės gerove, kad pastoti kelią pel- 
nagrobiams, kad kiekvienas ir kiekviena, norinti dirbti 
—turėtų darbą, kiek kiekvienas turėtų tinkamą gyveni
mui butą, kad liaudies pinigai būtų leidžiami ne atomi
nių bombų gaminimui ir karo išbandymams, bet liaudies 
gerovei.

Tik kada šie reikalai bus pastatyta pirmon vieton, 
tai Amerikos piliečiai ir mūsų jauni vyrai, grįžę iš karo 
frontų, jausis, kad gyvenime yra tas praktikuojama, už 
ką jie kariavo, už ką šimtai tūkstančių mirė, už ką jie 
jcraųją liejo !

Binghamton, N. Y

Pa- 
sve- 
pra-

Pir-

Iš LLD 20 Kuopos Motery 
Skyriaus Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 7 d. ba
landžio, Lietuvių svetainėje. 
Narių dalyvavo vidutiniai.

Apie motinų dienos paren- 
ginlą, kuris įvyks 18 d. gegu
žės, raportavo A. Maldaikie- 
nė ir A. Žemaitienė. Pranešė, 
kad tikietai jau gatavi; juos 
padarė drapanų ir čeverykų 
krautuvininkai L. šimuliunas 
ir Mary Kazlauskas. Į paren
gimą įžanga bus tik $1 ypa- 
tai. Bus skanių valgių. Pel
nas skiriamas įrengimui Medi
kai io Instituto Vilniuje, 
rengimas įvyks Lietuvių 
tainėje, gegužės 18 d., 
džia 6 vai. vakaro.

Nutarta prisidėti prie
mos Gegužės apvaikščiojimo. 
Paaukota tam tikslui $5 iš iž
do. Apvaikščiojimas įvyks 
Lietuvių svetainėje. Raportuo
ta, kad drg. Melnikaitės par
davė 4 knygeles, bet dar yra 
ii- neparduotų. Kurios draugės 
turit paėmusios knygelių, pa- 
sistengkite parduoti.

Laisvės agentė M. Kazlaus
kienė raportavo, kad dar yra 
žmonių, skolingų už Laisvę. 
Būtų gerai, kad tie skaityto
jai užsimokėtų užvilktą, sko
lą.

Atstovas iš LPT Komiteto 
vietinio skyriaus raportavo, 
kad veikiama gerai. Buvo pa- 
siskyrę kvotą $500 dėl įren
gimo MedikaliOi Instituto Vil
niuje, o sukelta $625. Siekia- 
mąsi sukelti daugiau. Gerašir
džiai žmonės duosniai aukoja. 
Kiti dar vis laukia, nors yra 
pasižadėję aukoti. Stambiau
sią auką davė M. Kazlauskie
nė - 
$50.
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Šiandien ryte einant iš kirpyklos mane susistabdė 

jaunas vyrukas. Tai Petras Šaučiūnas, rokiškietis, ma
no giminė! Sužinojęs jis per sevo seną tėvelį apie mano 
atvykimą Lietuvon. Tėvelis prašąs mane atvažiuoti 
pas jį svečiupsna.

Jaunojo Petro Šaučiūno tėvas Marcelinas Šaučiūnas 
yra mano pusbrolis, mudu esame sūnai seserų Šukyčių.

Petras papasakojo, kad jis turėjo Jris brolius. Du 
mirė šiaip, o viena <vpkiečiai sušaudė. Jįį pats dabar dir
ba prie KoųiįjauhimO Tiesos. Matyt, jiš'^^ra-'šmarkus ir 
susipratęs vyras, jau vedęs. Tai buvo nepaprasta, ma
loni ir mylima pažintis. Susitarėme prie progos vėliau 
susieiti ir plačiau pasišnekėti. Užkvietė jis mane pas 
save į namus.

Šiandien ir kita sueiga buvo svarbi ir nepaprasta. 
Aplankiau žymųjį lietuvių tautos poetą Liudą Gir^. 
Karštai pasispaudėme rankomis. Perdaviau jam šil
čiausius Amerikos draugų linkėjimus.

Poetas Gira prislėgtas sunkios ligos lovoje, smar
kiai suparalyžiuotas, negali nė atsisėsti. Gražiai jį pri
žiūri jojo maloni ir darbšti žmona, kuri mus pavaišino 
lietuvišku vynu ir saldainiais.

Mums besišnekant atėjo ir jųjų sūnus Vytautas, 
kuris .eina tėvo pėdomis, kuria eilėraščius. Jisai pasi
rašo Vytautu Sirijos Gira. Jau esame ir mes keletą 
jo kūrinių atspausdinę Šviesoje ir Laisvėje.

Labai daug kas būtų 
apie šį mano i 
taupymo vietos tenka, pasitenkinti keliais bruožais.

Be galo gaila, kad jį taip beširdiškai pritrenkė žiau
rioji liga. Dabar jaučiasi šiek tiek geriau ir yra pilnas 
vilčių iš tos nelaimės išsikasti, ištroškusiai laukia pava
sario. Bet ir gulėdamas lovoje poetas giliai susirūpinęs 
Lietuvos ir visos žmonijos reikalais. Žiaurioji liga jo 
šviesaus proto ir jautriųjų jausmų nepalaužė. Sakosi 
jis ir dabar kuriąs. Pas jį ateina vienas gabus ir jo 
kūrybą pamylėjęs studentas jam padėt. Poetas pasako
ja bei diktuoja, o studentas užrašinėja.

Liudas Gira labai domisi Amerikos lietuviais, ypa
tingai demokratiniais lietuviais, ir jųjų veikla—jų spau
da, jų literatūra, jų organizacijomis, jų vadovybe. Labai 
skaniai juokiasi jis iš Amerikos lietuviškųjų fašistų,

ug Kas butų galima ir reikėtų parašyti 
trumpą pasikalbėjimą su Gira, bet dėl su-

IT is customary • for all good 
columnists to have their copy 

ready many days in advance..; 
Trying to copy some of the 
finer points of the better col
umnists, the writer usually has 
several, columns on the shelves 
in case some unforseen incident 
may arise wherefor this re
serve will be ready to fill up the 
gap.

There are times, however, 
when this stop-gap is not 
enough and we have a situation 
where a column must be hur
ried together in the wee hours 
of the morning. This of course 
happens only on rare occasions, 
luckily. When it does happen, 
however, we find ourselves in 
no small dilema. ’ -v

Perhaps r (Shakespeare ex
presses, at feast partly, ,hęw the 
writer feel's ih such a 'moment. 
To. write •,a column or npt to 
write . a -'cokmru “that is the 
question.” But it isn’t as simple 
aS all that, for in the final ana
lysis. iit amounts to writing a 
čolumri ah'd without question.

But all the time we are lean
ing heavily on our typewriter 
ąnd our eyelids too are leaning 
heavily on our vision. Just at 
this moment we recall some
thing else from Shakespeare. 
“To sleep,” as yes to sleep 
’’and in that sleep perchance to 
dream.” But all the time we are 
thinking about sleep, wo know 
very well that our moment for 
shut eye will come only when 
the last period is struck on our 
copy. To think, of sleep at a 
moment like this is sheer fanta
sy, or shall we say perchance a 
dream.

Well after considerable pro
crastination and considerable 
arguing with ourselves we get 
down to pounding the keys. Af
ter a number of fąlse starts, we 
find, that our copy, just as the 
‘‘Comedy of Errors,” has “nei
ther rhyme onr . reason.”

But this doesn’t dismay the 
writer, for as he is in sort of 
“A Midsummer Night’s Dream” 
he finds his “heart is as true as 
steel” and- despite “The Tem
pest” that his thoughts are in 
he remembers that “I have been 
in such a pickle” before.

Without ,as much as batting 
a drooping brow he therefore 
says with the wisdom of the 
“Merchant of Venice.” “I’ll 
have this finished ‘in the twinkl
ing of an eye’.” And then as if 
to ease his conscience for the 
sloppy job he is putting out, he

recalls King Lear and says to 
himself that this effort is 
“more* sinned against than 
sinning.”

Just about this time, how
ever, we look back over our co
py and wonder what else we 
could add. It seems that the 
mind has gone completely blank 
and we are much in the mood 
of Anthony and Cleopatra with 
“yet room for six scotches.” 
But the though of scotch is not 
sufficient to ‘bolster our sleepy 
brain and we, with the air of 
“Merry Wives of Windsor” con
clude “This is 
long of it;”

We pound a 
keys with our 
gers and are arriving at Julius 
Caeser’s conclusion that this 
effort is becoming “Greek to 
me.” And whether you like it 
or “As Like It” we are ready 
to pack.our “bag and baggage” 
and hit the trail, for after “The 
Tempest” (this column has 
passed, in all probability, “I 
shall laugh myself to death.”

“Measure for Measure,” we 
are getting sleepier and sleepier 
“I’ll tell the world.” But 
through droopy eyelids we 
plough through the rows of 
swimming keys remembering in 
our “Midsummer Night’s 
Dream” that even “The course 
of true love never did run 
smooth” so what can we ex
pect from a career as column
ist.

As we plod onward with our 
sleepy effort we can’t but fear 
that much like the “Merchant 
of Venice” said “it’s a wise • 
child that knows his own fa
ther,” 'our readers -will dis
own us. For the more we write 
the windier becomes this col
umn that we feel the wintry 
blasts of a “Winter’s Tale” 
blowing down our neck and 
howling “Not so hot.”

But being philosophical and 
now much .like the tamed shrew, 
we are ready to give up with 
the thought that “All’s well 
that ends well.” And now “to 
sleep, and in that sleep per
chance to dream.”

—o
P. S. Yesterday, April 23, 

was the birthday of William 
Shakespeare. Therefore, if this 
column seems to have a slight 
Shakespearean touch, *ve are 
not completely responsible. 
Some of the credit must go to 
the great bard of Avon.

the short and

few more tired 
staggering fin-

švietimo srityje. Jaučiamas didelis trūkumas mokytojų 
ir švietėjų, mokslui medžiagų ir įrengimų. Literatūros 
ir spaudos leidimą trukdo stoka popierio. Ir jaunimą 
ir abelnai liaudį reikia prikelti iš baisaus karinio pri
trenkime, o čia stoka jėgų ir medžiagų. Tačiau visi jie 
pripažino tą faktą, kad jau vienais metais nemažai kas 
pasiekta, tūli sunkumai nugalėti, jau aiškiai žygiuoja
ma pirmyn! Pačios sunkiosios dienos pradeda slinkti į 
praeitį.

Kaip ir visi šių dienų Tarybinės Lietuvos veikėjai, 
šie universiteto profesoriai kupini aukštų vilčių ir dide
lio optimizmo dėl ateities.
4
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Šiandien netikėtai vienoje įstaigoje susitikau Au

gustina Gricių (Pivošą), rašytoją ir veikėja. Jis tik ką
kurie anais metais jį pirmutinį pasmerkė sušaudymui. buvo sugrįžęs iš Kauno. Mūsų spaudos skaitytojams 
r\/\i 11 u I r wv i t ri n i n Iri ri t AHTTXT iui 5 rv 1 o /71 <S *1 T JYtM rr v • ** • • * • *■» • «bei pakorimui, kam jis aiškiai, nesvyruojančiai ir griež
tai pasisakė už naująją socialistinę Lietuvą. Pasakiau 
jam, kad Lietuvių Literatūros Draugija šiemet išleido 
Mizaros apysaką “Bernardo Gavelio Klaida”. Poetas 
prašė tuojau suteikti jam veikalą perskaitymui. Gerai, 
kad Mizara buvo davęs porą ar trejetą kopijų nuvežti, 
tai seneliui Girai knyga tuojau tapo pristatyta.

Poetas tikisi, pagijęs, aplankyti Ameriką. Užtik
rinau jam, kad jis būtų be galo mylimas ir laukiamas 
svečias. t

Ir dar vieną svarbų pašnekesį turėjau. Atėjo sve- 
čiuosna Vilniaus Universiteto profesoriai Meškauskas 
ir Kostas, Korsakas su savo žmona. Ypatingai Korsa^ 
kas jau labai seniai gerai žinomas Amerikos lietuviams, 
kaip poetas, rašytojas ir kritikas. Jo žmona berods 
darbuojasi prie radijofono. Iš profesijos ji yra moky
toja. Prof. Meškausko žmona taipgi žinoma ir žymi
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$100. V. Kaminskienė

J. K. N.,
Moterų Skyriaus
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šis vyras jau yra girdėtas. Jis yra vienas iš tų, kurie 
pirmutiniai padarė persilaužimą savo ideologijoje ir šil
ta ranka ėmėsi kūrybinio darbo dėl Tarybinės Lietuvos. 
Gricius yra įsitikinęs, kad lietuvių tauta pasirinko tei
singą kelią. Sugrįžo jis iš Tarybų Sąjungos gilumos 
pirmosiose Lietuvos išlaisvinimo dienose ir petys petin 
su visais kitais nuoširdžiais patriotais stojo darban pri
kelti ją iš karo griuvėsių. Ir džiaugiasi jis dar tik vie
nų metų atstatymo pastangomis. Daug kas, girdi, jau 
padaryta, pagerinta, gyvenimo našta jau pradeda leng- 
vėti, jau daug smagiau ir maloniau gyventi, negu, tai 
buvo prieš metus. • '

Gricius išsireiškė, kad visi padorieji buvusios krikš
čionių demokratų partijos šulai* jau įsitraukia į darbą. 
Kaune jis matęs Bistrą ir Ambrozaitį.

Būdamas Tarybų Sąjungos gilumoje karo metu, Gri
cius skaitydavęs Laisvę ir Vilnį, todėl yra gerai susi
pažinęs su Amerikos lietuvių gyvenimu ir jų partiniais 
pasidalinimais. _ , <

Tuojau jis užklausė manęs apie mūsų Laisvės darbš- 
tųjį platintoją ir vajininką Antaną Stripeiką. Tai bene 

• •____•___ 2

Šnekėjomieši ir juokavome visi iki vėlybos nakties. 
Jie labai domisi Amerika, josios žmonėmis, jų papro
čiais, jų politine veikla ir literatūrine kūryba.. Jie stro
piai seka Amerikos lietuvių gyvenimą. Daug jie man esąs jo, Griciaus, giminaitis, 
papasakojo a£ie šių dienų sunkumus Lietuvoje liaudies • _ (Daugiau bus) _
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Trečias Puslapis
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka> 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Danutės Stanelienės 
Gyvenimas
Jonas Ma veinkevičius.

ką žinoma niekas neduoda. 
—Mūsų troba jau suk i u- Bet jeigu nebūsi kvaila, tai 

rus. Reikėtų statyti naują,! galėsi ir palečių pasistatyti, 
bet kaip — kartą susirūpi-|Tu man senai patinki...

Danutė suprato. Ji atsa
kė jam tokiu žodžiu, kad 
dvarininkas, pasak miško 
sargo, visą dieną pyškinęs 
iš savo dvivamzdžio nenušo- 

; vė nė mažiausio paukščio.

L

nes tarė Danutės tėvas vai
kams.

—Dar pakentėkim, tėte, 
— atsakė dar visai jauna 
Danutė. — Kai aš užaugsiu 
pasistatysim gražią trobą, i 
Gal geresni laikai ateis.

Danutės motina jau se-l II.
nai buvo mirusi. Jos tėvas j Atėjo tarybų valdžia. At- 
valdė mažą ūkelį ir augino įsivėrė ir Danutei durys į 
būrį vaikų. | šviesesnę ateitį. Palikus na-

— Gerai vaike, kai taip mus ji atvyksta į Kauną, 
galvoji. — karčiai šyptelėjo; 
tėvas, žiūrėdamas į tolumą.:

O netoliese augo dvari
ninko giria. Giria buvo m;l-; 
žiniška, sena, medis prie; 
medžio, kone vien pušys, o 
dažnai ir kerotas^ nuo se-; 
natvės pražilęs ąžuolas. Da
nutės trobelės buvo menkos, 
vėjo pilkai nupūstos, dažnai! 
per stogą ir lietus įlydavo,; 
bet nusipirkti iš dvarininko, 
miško trobai pasistatyti —i 
ne ios tėvo jėgomis.

Priešais Danutės tėvo! 
ūkelio kasmet banguodavo! 

rugių auksinės 
Sekmadieniais 

staininiai ark
liai, merginos pasipuošusios 
skarom, kurios iš tolo raiu 
donuodavo lyg aguonų lau
kas, ant risoriniu briku va- 
žinodavo i miestą, tačiau 
tai buvo ne Danutės drau
gės, ir ne jos laukai, bet 
stambiųjų ūkininku. Danu
tei tik bėdos ir bėdos. Žal
margė—vienintelė daugiau 
duodanti pieno karvė — su
sirgo. Ją reikėjo pribaigti; 
per rugiapiūtę paršelis nu
stipo, tai vėl žąsiuką var
nos taip sugriebė, kad jo tik 
pusė paliko . ..

Kuri gi jaunų

kviečiu ir 
varpos.

ninkai ateidavo į Danutės 
b ū r į pasm agu r i a u t i.

Per trumpą laiką Danutė 
kulkosvaidininkė. Oriolo 
fronte ji priima kautynių 
krikštą. Danutė gulėjo prie 
savo kulkosvaidžio ir klau 
sėsi dar neįprasto jai kovos 
lauko gyvenimo. Pasigirdo 
velniškas patrankų gaudi
mas, kuris pagaliau pavir
to į nenutrūkstamą užtve
riamąją ugnį. Atskirų šū
vių ja-u visai nebuvo girdė
ti. Visas žemės paviršius, 
rodos, susvyravo ir sudrebė
jo. Danutės nugara perėjo 
šaltis. Tačiau trumpam. 
Širdis sudrebėjo kerštu, ji 
įtempusi visas jėgas, žiūrė
jo į priekį, laukdama, kada 
pakils hitlerininkai. Lėktu
vai išmetę bombas grįžo at-

Lietuvaite didvyrė DANUTĖ STANELIENĖ, išrinkta

Savaitę
Laikas persodinti visokius 

kopūstų (eole) veislės aug
menis. Kopūstai, cauliflower, 
broccoli greičiau atsigauna 
persodinti vėsiam ore. Kadan
gi jų lapai yra 
vartojama dalimi, 
dingiausiomis 
aukštu 
vien tik 
Kol
giliai, paskiau tik paviršiumi, 
tik

svarbiausia 
jiems nau- 

bus trąšos su 
kiekiu nitrate arba
su nitrate df soda, 

maži, žemė purenasi

auginti

ir ligų 
daigus 

augintojų.

dviejų pėdų atstume nuo vie
na kitos ir šakų plotmės at
stume nuo kamieno.

Laikas sodinti 
ir visokių veislių 
gus.

žemuogių ir 
aviečių (lai

Laikas purkšti
Užtikrinti’ saugumą, 
džius purkščia tik 
rodytis pumpurams, pirm pat
pražystant ir ką tik nužydė- 

o paskui — pagal reika-
N.

vaismedžius.
vaisme- 

pradėjus

jus,
D.

Turtai Žemėje

Brooldynietes Energingai 
Ruošiasi Gegužinei

Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

4

gal. Štai ir priešo kolona.
Danutė paleido 
šūvius, 
penki...

piktžolėms prašalinti. 
Cauliflower sunkiausi 
iš trijų čia paminėtų.’

Apsaugai nuo gyvių 
reikia pirkti sėklas ar 
nuo atsakomingų
Purkšti iš pradžių su calcium 
arsenate, o vėliau, kada jau 
pradeda galvutes siausti, ka
da jau valgomi — su rotenone 
ar pyrethrum, kurie žmonėms 
nekenksmingi.

Broccoli pirmąją, centrali- 
nę galvutę nupjovus, kaip tik 
pradeda formuotis, jos vieton 
išauga kelios šakos su naujo
mis galvutėmis, tad jų reikia 
labai mažai, kad ištektų šei
mai visiems metams.

Visoks turtas yra žemėje, 
bet čia eina kalba apie ant 
žemės pamestą turtą' — $25,- 
000 vertės eilutę karielių, ku
rią pametė newyorkiete Mrs. 
Clark, tėmydama privatiškas 
arklių' lenktynes Unionville, 
netoli Philadelphijos. Jai pa
sigedus karielių, visi 2,000 su 
ja. buvusių kviestų svečių 
jo j ieškoti, bet nerado.
i Sekamą dieną Chester 
toktyvai atsiuntė 6 vyrus
jieškoti plotą. Garbė, o gal ir 
laimikis, teko tamsoje dirban
čiam grybų augintuvės darbi
ninkui Hughes. Jis pamatė ne 
visus kartelius, tik jų deiman
tinę sagą 
purvo, 
mesnių 
vę jau 
žemėn.
dų firma jam duos $1,000 ra1 
dybų.

sto-

de- 
ap-

Dep- 
pasi- 
pra- 
kliu-

Laikas patręšti medžius, 
vartojant komercines trąšas 
10-8-6 kombinuotę. Tinka
miausias būdas yra basliu iš
durti įžulniai apie 8 colių gi
lumo olas, pripilti trąšom ir 
užpilti žemėmis. Olos darosi

spinduliuojant iš 
O patys karteliai pir- 
jieškotojų kojomis bu- 
iminti apie porą colių 
Sakoma, kad apdrau-

Mūšy Vaikai ir Socialis
Saugumas

savim pasikviesti, nutarta va
žiuoti busais. Ne už ilgo komisi
ja paskelbs sąlygas, laiką susi
rinkti ir vietą. Būkite pasiruo
šę užsisakyti buse vietą ir sma
giai važiuoti.

Moterų, ir Motinų Dienos.
Draugė Wilson davė galutiną 

raportą iš Moterų Dienos pra
mogos, rengtos. Vėžio Ligos In- 
stituto fondui. Pati pramoga,- 
rengta be įžangos bilieto, davė 
pelno $36.49. Tačiau aukomis 
toje pramogoje ir vardan jos 
pirm ir po pramogos sukelta 
gerokai virš puses tūkstančio 
dolerių. Aukojusių vardai jau 
buvo paskelbti, tad čia nekarto
siu.

To paties Vilniaus Instituto 
fondo naudai rengiami Motinų 
Dienos pietūs. Įvyks gegužės 
5-tą, savaite anksčiau oficialės 
Motinų Dienos, Laisvės salėj. 
Pietūs lygiai 1 vai., pietų laiku. 
Tikietas tik $1.50. Kviečiame 
visus pietauti su mumis, prašo
me įsigyti tikietus iš anksto.

Kliubietė.

branginti ypatingai 
karo skausmuose.
Apšvietos Kliubas

s
S

■
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įstoja į spaustuvę mokintis 
rinkėjos amato, o vakarais 
lanko suaugusiųjų gimnazi
ją. Ir per trumpą laiką Da- 

merginujnutė pasidarė geriausioji
nėra svajojusi apie gražesnį | spaustuvės darbininkė, o 
parėda! Svajojo ir Danutė.1 gimnazijoj — mokinė. Ne- 
Ji dažnai sapnuodavo tas užmiršo ji savo tėvo. Susi- 
gražiąsias skaras, sapne jos, 
pavirsdavo vaivorykšte, bet 
pabudusi tuojau pamatyda
vo, kad vargšės mergaitės 
svajonės yra tuščios, kad 
nuoga gyvenimo realybė vėl 
stumia ją į rūpesčius ir į 
kovą už būvį. Niekam net 
nepasisakydavo apie savo 
vargšės merginos godas.

Tai buvo 1939 metų švie
susis pavasaris. Danutė jo 
ilgai neužmirš. Saulė jau 
buvo nuslinkusi ties dvari
ninko giriomis ir pirmieji 
baimingi šešėliai išplaukė 
iš po medžio,A ropuodami 
link javų. Giria' tyliai šnib
ždėjo saulėje įsiliepsnojusio
mis viršūnėmis, o tankūs 
pamiškės laznynai ir epušės 
drebėjo ir tyliai šlamėjo pa
gaudami už širdies. Danutė 
ieškojo savo paklydusios 
karvės. Staiga su šautuvu 
ant peties nepastebiamai 
priėjo prie jos dvarininkas.

taupiusi pinigo 1941 metų 
vasarą ji atvažiavo į gimti
nę ir pamatė, kad nebe tie 
žmonės, net laukai. Išdalin- 
tojoj nuo dvarininkų žemė
je jos kaimynai ir pažįstami 
piovė dobilus, ir dalgiai, 
švytravo ties žeme tartum 
mėlyni žaibai, didžiuliuose 
laukuose buvo pilna žmo
nių, kurių veidai švytėjo 
saulėje lyg naujai pergimę, 
lyg sulaukę tos šventės, ko
kios niekuomet nebuvo jų 
gyvenime.

Danutė stovėjo, dairėsi 
kur jos tėvas, o širdis salo 
iš džiaugsmo. Prie trobos 
jau buvo privežta rąstų, so
de čvireno vieversiai, dan
gus kabojo aukštai, įkaitęs 
ir skaistus.

Tačiau vieną rytą pasi
rodė hitleriųinkų plieniniai 
paukščiai, ėmė kristi bom
bos ir draskyti žmones, nai
kinti jų vaisingą darbą. Da- 

—Tai ką, uogauti atėjai? Inutė evakuavosi į Tarybų 
—Kad uogos dar neišsir- Sąjungos gilumą. Ji dirbo 

pusios. ‘
— Ūžėtai tu nusirpusi 

kaip skaniausioji uogelė, — 
šypsojosi dvarininkas, — 
girdėjau tavo troba griūva.

—Taigi griūva, — no
rėjo nueiti nuo jo Danutė.

— Palauk mergaite, — 
sustabdė ją dvarininkas..— 
Matai šitas pušis, jos 
skamba kaip varis. Už dy-

fabrikuose, bet sužinojus, 
kad yra susikūręs lietuviš
kasis karinis junginys .įsto
jo ir kartu su savo daliniu 
išvyko į frontą. Ji buvo vi
siems draugiška, ir tokia 
pat darbšti. Savo dalinio ko
votojams išskalbdavo balti
nius, aplopydavo* juos ir 
kepdavo tokius skanius bly
nus, kad net aukštieji kari-

mirtinus 
krito vienas, du, 

Bet. .. krito ir 
šalia buvusios bei pakilu
sios atakon mūsiškės kuo
pos vadas. Danutė pati ne
pasijuto pašokusi.

— Pirmyn už Lietuvą!— 
išgirdo kovotojai jos jauną, 
bet skardų balsą.

Bėgo ji su kuopa keletą 
šimtų metrų ir pagaliau 
viskas susimaišė jos akyse. 
Granatos skeveldra sužeidė 
ją į krūtinę, ir ji krito be są
monės. Ji gulėjo ilgai, nes 
kaip pabudo, saulė jau buvo 
aukštai. Pakėlusi galvą ji 
pamatė tik eiles pamuštų 
tankų ir eiles lavonų. Jos 
dalinio nebuvo. Tik kaž kur 
toli girdėjosi balsai. Nutarė 
bėgti pas savuosius, bet pa
sikelti nepajėgė.. Ji šliaužė 
per purviną ir kraujais ap
šlakstytą žemę, sušlapę mi
linės skvernai erzino jos 
žaizdą, ją pylė prakaitas...

Karo lauko ligoninėje Da
nutė greit išgijo. Jai buvo 
pasiūlyta pasilikti ūkio da
lyje. Karšta tarybinė patri- 
jotė griežtai atsisakė.

—Mes tik ginklu ir krau
ju išlaisvinsim tėvynę! Kol 
bus bent vienas hitlerinin
kas gyvas ir laikys ginklą 
rankoje, aš eisiu į kautynę.

Kartą man teko būtį pre
legentu pamokos anie vaikų 
psichologiją grupei susiedi- 
ios motinų, laužynu distrik- 
te. Aš pasakojau ioms, ko 
reikia vaikams, kad iie aug
tų. sveiki, laisvi ir linksmi. 
Pavyzdžiui, aš minėjau, kad 
vaikai turėtu augti pakan
kamai erdviuose namuose, 
kur jie galėtu bėgioti, šoki
nėti turėti kiekvienas sau 
atskira kambarėli ir tt.

Motinos beiėo’iškai žval
gėsi viena į kitą, naskiau, 
iš karto namažu, lėtai, o 
o’o 1 op karštai ir garsiai pra
de i o kalbėti. Viskas tas 
nuikų. none psichologe, sa
kė jos. Bet rask mums tuos 
namus ir apartmentus. O 
paskui. kada rasi mums na
mus. rask mums pinigu ap
mokėjimui tų begaliniai 
aukštų rendu tokiems na
mams. Sakai, mūs vaikams 
reikia tam tikru valgių, ati
tinkamu drabužių, medika-

Rašo Mark Tarail 
dio stočių. Vis apie 
kaip išauginti sveikus 
kusv Viskas labai gudru ir 
labai moksliška.

Bet labai mažai knvgų ir 
radio kalbų pasako tėvams, 
ka darytį su vaikų reikala
vimais, leada iie neturi pi
nigu tų reikalavimų paten
kinti.

Jauniausia gentkartė tė
vų buvo išauginti depresi
jos laiku. Mūsų Vaikai bu
vo nagimdvti karo laiku ir 
auginami laike infliacijos, 
nesaugume, pavojui kitos, 
dar aršesnės depresijos lyg 
šmėklai mus sloginant savo 
šešėliu.

Kalbėk apie meile. Kal
bėk anie švarų, erdvų bu
tą. Kalbėk anie žaislus. Kal
bėk anie sveikata ir maista. 
Kalbėk apie sunkumus už
sidirbti pragvvenima. Kal
bėk anie tai. kas atsitiks su 
tėvu ir motina nuolatos be
sirūpinančiais anie netikru

tai 
vai-

Darbą Taupinantieji 
Patogumai Ateities 
Namams

I

daugiausia dirbančios 
turi apsiruošti ir prisi- 
šeimai. pirm švenčių 
į susirinkimus ateina, 
buvo sunešta kenukai 
ir $2 pinigais, kaipo 

velykaičiai strei-

Kada prieš keletą metų 
New Yorke buvo statoma 
valdiniai pigiomis rendomis 
namai, buvo pagalvota ne 
tiek apie jų išviršinį ir vien
kartinį blizgesį, kiek apie jų 
praktiškumą.

Pavyzdžiui, budavojant 
Vladeck Projektą buvo pa
sikviesta Mrs. Karen Peter- 
fy iš Henry Street Settle
ment suplanuoti naujam 
projektui virtuvę. Jinai pa
sikvietė iš susiedijos dar 
šimtą šeimininkių. Pasek
mėje, suplanuota virtuvė, 
kuri, sakoma, per savaitę 
sutaupo mylias žingsniui 
Jos planai išsiuntinėti mie
štų ir nacionaliams namų 
statybos autoritetams kaipo 
pavyzdiniai taupyme šeimi
ninkės laiko ir darbo jėgų.
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Hškos priežiūros pabuvoti jma ateities. Kalbėk, kas at- 
kemnėse ir tain toliau. Pui- jitiks su vaikais persikim- 
ku. Bet tas lėšuoja pinigu. 
O iš to, ką mano vvras už
dirba, mes vos išgyvename.

Šimtus knygų išleidžia 
daktarai ir nsichologai. 
Šimtai kalbų sakoma iš ra-

HL
Hitlerinė Vokietija sutriuš

kinta. Danutė Stanelienė, 
dalyvavusi sunkiuose, bet 
sėkminguose mūšiuose Bal
tarusijos žemėse, Lietuvoje 
ties Šiauliais, ties Klaipėda, 
— grįžo nugalėtoja. Karas

baigtas. Jos krūtinę puošia 
I-II-III laipsnio “Šlovės” 
ordinaifjr medaliai. Ji grįžo 
pas sa?
pat skaisčiai švietė, 
kvepėjo ankstyvaisiais i gry
bais, drėgme, paukščiai 
čiulbėjo. Bet prie tėvo na
mų nebebuvo rąstų, o gYįte- 
lė dar labiau. įlinkus. Tai 
buvo vokiečių darbas.

— Nenusiminkit, — kal
bėjo Danutė susirinkusiems 
kaimo skurdžiams. — Bus 
ir rąstų, bus ir trobos, bus 
ir banguojančių rugių lau
kai. Priešas ųebeateįs į mū? 
sifžemę.

Saulė taip
giria

y

šusiuose butuose, išmok
siančiais mokyklose gatvi
nės kalbos.

Kalbėk apie tuos visus 
dalykus ir kalbėsi apie eko
nominį nesaugumą..

O kada mes kovojame už 
butų (housing) bilių, už ge
resnes, už daugiau mokyk
lų, už sveikatos apdrauda, 
mes kovojame už mūsų vai
kų sveikatą ir džiaugsmą.

Ir kada mes kovojame pi- 
kietų linijose ir šapose už 
mūsų unijas, mes kovojame 
už mūsų vaikus.

Gerovei mūs pačių ir mū
sų vaiku mes. privalome išei
ti iš už keturių sienų, ati
tveriančių mūs šeimą, kovo
ti tų sienų išlaukvje — mū
sų susiedijoje, šapose už 
saugumą, už sąlygas, kurio
se galėtume subudavoti ge
resnį gyvenimą vaikams ir 
sau su vaikais.,

ir

pra-

Moterų Apšvietos Kliubas, 
gal būt, yra viena iš jautriau
sių Brooklyno lietuvių orga- 
zacijų karo ir taikos klausi
mais, nors, tiesa, jis jautrus ir 
kitais visuomeniniais klausi
mais.

Gerai žinodamos, kas yra 
karas, ir kaip svarbu yra iš
laikyti taiką, kaip svarbu yra 
mums visiems tame prisidėti, 
moterys energingai rengiasi 
Bendram Gegužinės Paradui, 
įvyksiančiam gegužės 1-mą, 
New Yorke.

Mūsų kliubas buvo pirmoji 
organizacija išrinkti delega
tes į viso miesto plotu sušauk
tą Bendros Gegužinės konfe
renciją. Susirinkime, įvykusia
me balandžio 18-tą, delegatės 
Albina Mikalaus, ir Ona 
sienė suteikė žinių, apie 
ruošimą paradui. Taipgi 
nešė, kad, su talka tūlų
biečių, jau pardavinėja antrą 
šimtą Bendros Gegužinės Pa
rado guzikučių. Kvietė visas 
mobilizuoti lietuvius mata
vimui.

Parado vyriausiais ©balsiais 
yra: Taika, Saugumas, Demo
kratija.

Taiką 
išmokome

Moterų
savo narėse turi vieną iš po- 
puliariškiausių brooklyniečių 
Aukso žvaigždės motinų. Ki
tos mūsų narės sūnus taipgi 
mirė karinėse pareigose, nors 
jau ir ne fronte. Desėtkai ki
tų mūsų narių buvo išleidu
sios į karą sūnus ir dukteris. 
Jos pasiryžusios veikti, kad 
daugiau niekam nereikėtų ka
riauti.

Paremem Streikierius
Dieną prieš šį susirinkimą 

buvo pranešta Laisvėje, jog į 
mus atsišaukė Elektristų Uni
ja paramos jau seniai strei
kuojantiems jos nariams, 
Maspethe. Susirinkimas pasi
taikė ne didžiausis. Mūsų mo
terys, 
šapose, 
pirkti 
mažiau 
Tačiau 
maisto
solidarumo 
kieriams. Aukojo:'

K. Petrikiene 5 kenukus. M. 
Mikalauskiene 4 k., M. Wil
son 2 k., I. Levanienė 2 k., 
M. Tumeliene 1 k., Sasna 3 
k., M. Kulikienė 5 k., E. Kas- 
močienė 2 k.

Pinigais: S. Thomsonienė ir 
A. Mikalaus po $1.

S. Thomsonienė numezgė Lie-] 
tųvos mergaitėms 2 kepures 
kūdikiui svederiuką.

Gražiai Padirbę jom 
Veteranų Baliui.

Pirmininkė Mary Wilson
nešė, jog mūsų kliubo narės iš 
anksto išpardavė 99 tik. ve
teranams pagerbti baliaus, įvy- 

1 kusio balandžio 14-tą. Visos na
rės patenkintos gražiu baliumi.; 
Taipgi kliubietės Depsienė, Wil-' 
son ir Josephine Augutienė 
darbavosi pavaišinti baliaus 
svečius “sandvičiais.” Dabarti
niame maisto brangume, nega
lint patiems gėrimų parduoti, 
pagaliau, negalint tų gėrimų 
gauti, užkandžiai gaminti, ne iš 
atžvilgio į pelną, tik dėl pato
gumo svečiams.
Į Pikniką Važiuosime Busais.
Kliubo pirmininkė Wilson 

įteikė nuo Literatūros Draugi- 
. jos 2-ros Apskrities viršininko 

Antano Gilmano užkvietimą į 
pikniką, įvyksiantį birželio 16, 
Lindene, ir 50 tikietų. Narės 
linksmai pasidalino tikietus 
pardavinėt. O kad visos galėtų 
dalyvauti ir šeimas-draugus su

•3
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Vasarai puošnių ir vešių 
naktinių forma 9103 gaunama 
12 iki 30 ir 32-42 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merį ir dydj, sykiu su 20 ceo- 
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. '

os
.

iš. '

t
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AKIMIRKA PEKINE- Iš Atsibuvusios So. Bostone LPT Komi
teto Skyrių Konferencijos

STEBĖTINA KNYGA
2-4-46 JONAS KAŠKAITIS 62

Rumford, Me.dirba naktimis. Tad jie ren
gia prakalbas gegužes 21 d., 
7 vai. vakare, Gedimino Lie
tuvių Kliubo svetainėje, River 
St., Haverhill, Mass.

Gi Lawrence paleidžia 
jiems skiriamą geg. 23-čią 
dieną be sunaudojimo. Neži
nome, ką Nashua darys, nes 
jos atstovo nebuvo konferen
cijoj.

Norwoodas rengia prakal
bas gegužės 24 d., Montello 
rengia geg. 25 d.

Gi tarpe Bostono, Lawren
ce ir Lowellio susitarta sekan
čiai : So. Bostone prakalbos 
rengiamos Municipal svetainė
je, 7 valandą vakare, gegu
žės 26 (sekmadienį), kaip 
jiems ir buvo skirta paskelbi
me. Tik su ta išlyga, kad 
Lawrence rengia tą pačią die
ną, gegužės 26, 2 valandą po 
pietų, veikiausia Kliubo sve
tainėje. -

Gi Lowellis, neturėdamas 
tinkamesnės dienos, turės va
žiuoti į Lawrence pasiklausy
ti svarbių prakalbų.

J. M. Karsonas.

Graži Parama Lietuvos 
Žmonėms

Kovo 24 d. įvyko LDS 28 
kuopos susirinkimas ir drau
giška narių vakarienė.

Draugams ir draugėms be- 
vakarieniaujant ir besikal
bant apie draugystės reika
lus, taipgi nepamiršta ir Lie
tuva. Buvo paaiškinta, kaip 
šiuo laiku reikalinga pagalba 
Lietuvos žmonėms, kad nori
ma įrengti Vilniuje Tiriamo
sios Medicinos ir Vėžio Ligos 
Institutą. Paprašius tam tiks
lui. aukų, surinkta $145.25 ir 
pasiųsta Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetui.

čia telpa aukavusių vardai.
Po $25 aukojo: S. Jankaus

kas, A. Kilienė, J. Glodenis, 
S. S. Puidoką.

Po $10: J. Zoves ir V. Pad- 
galskis.

A. Piaulokas $4.
Po $2: J. ir A. Bartašiai, V. 

Milišauskis ir A. Pranskaitis.
Po $1 : A. Chuzas, F. Rakš

tis, M. Stasiulienė, P. Vaznic- 
nė, M. Viskantienė, J. Rauli- 
naitis, St. Grekšienė, M. Chu- 
zienė, A. Petreikis, J. Motu
zas, J. Viskant, J. L. Venskus,- 

i J. Vcnskienė, S. Ivanavičienė, 
J. Petreikienė.

S. Lindautienė 25 centus.
Visiems aukavusiems taria- 

|me širdingą ačiū.
S. Puidokas, 
A. Kilienė..

rytojaus gavau nuo drg. R. 
Mizaros paaiškinimą, jog taip. 
Greitu laiku LPT Komitetas 
išsiuntinės kolonijoms tokius 
atžymėjimus, todėl konferen
cijoj negalėjau apie tą reika
lą paaiškinti. Tikiu, kad tie 
atžymejimai bus padaryti an
glą kalboj. Nes tokie būtų 
daug geresni naudoti visur ir 
visiems, o ne tik tarp lietuvių. 
Tam reikalui reikėtų labai 
atitinkamų atžymėjimų žmo
nėms už jų stambią auką in
stituto įrengimui.

Konferencija matė reikalą 
tarti žodį ir tame žmonių per
sergėjime, jog dabar atsidaro 
geresni keliai susisiekimui su 
senąja tėvyne — Tarybų Lie
tuva. Galima paštu susisiekti 
ir siuntinius pasiųsti. Bet siun
tinių siuntimas yra saugiausiu 
būdu, tai per Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetą, kurio 
adresas yra 419 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y. Arba nedi
delius bundulėlius (iki vie
nuolika svarų) per paštą, pa
dėjus adresą ir pažymėjimus: 
Lithuania, USSR. Tai būsite 
tikri, kad pasieks tikslą, ne
rizikuodami likimo per kito
kias besigarsinančias įstaigas. 
Lietuviai turi būti tame ap
dairūs.

Gražiai konferencija ėjosi 
ir užsidarė atsistojimu, išreiš
kiant gilų apgailestavimą dė
lei nelaimėje žuvusio Lietuvos 
draugo ir visuomeniško dar
buotojo, Vilnies ’redaktoriaus, 
Fredo Abeko.
A. Bimbos Prakalbų Maršru

tas Naujojoj Anglijoj
Balandžio 14, Bostono kon

ferencijoj surasta, jog negali
ma prakalbų maršrutą taip 
vykdyti, kaip buvo bal. 11 
dienos Laisvėj paskelbta.

Dėlei naktinių darbų, Lo
well ir Lawrence negali reng
ti prakalbų darbo dienų va
karais, nes būtų prasčiausios 
pasekmės. Todėl Lowellis ge
gužės 21 dieną (antradienį) 
atiduoda Haverhill kolonijai, 
kuriai ta diena labai tinka, 
nes jų čeverykų industrija ne-

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Bostono skyrius sa
vo iniciatyva buvo sušaukęs 
apylinkės skyrių gerą konfe
renciją, bal. 14 d., So. Bosto
ne.

Konferencijos tikslas buvo 
išjudinti kolonijas prie dar 
gausesnio pagalbos teikimo 
Lietuvai ir jos žmonėms. Taip
gi sutvarkymui Antano Bim
bos, ką tik sugrįžusio iš Ta
rybų Lietuvos, prakalbų marš
ruto Massachusetts valstijoj;1 
surengimui vieno didelio ben
dro pikniko, liepos 28 d., 
Montello, Mass., kurio visas 
pelnas bus skiriamas įrengi
mui Tiriamosios Medicinos ir 
Vėžio Ligos Instituto Vilniu
je.

Šioj konferencijoj buvo pla
čiai ‘disk ūsuotas ir kolonijų 
atstovų vienbalsiškai užgirtas 
sukėlimas $55,000 dėl minimo 
instituto. Karštai pasisakyta 
už tuojautinį smarkų veikimą 
visose kolonijose rinkimui 
stambiu aukų tam tikslui. Ku
rie geraširdžiai žmonės aukos 
po $25, $50 arba po $100, 
tai jų vardai bus įamžinti in
stituto sienoje.

Ar gali būti kokis nors gra
žesnis paminklas — palikimas 
visiems laikams, kaip šis, ku
ris bus įvestas mokslinėje 
įstaigoje ?

Iš nekuriu kolonijų, kaip 
Montello, Bostono ir kitų, bu
vo raportuota, jog jau jos tu
ri padarę gražią pradžią. Jau 
yra daug aukavę po šimtinę į 
tą fondą ir jau sukelta ten po 
keletą šimtų dolerių. Kitos dar 
nepradėję darbuotis. Tad da
bar jau laikas visoms koloni
joms imtis darbo.

Buvo gera konferencija. Joj 
atstovautos 
Haverhill, 
Bostonas,
wood. Skaitlingiau buvo at
stovautos Montello ir Lowell 
kolonijos. Gi Bostonas savo 
skaitlingoj atstovybėj buvo 
sutraukęs So. Bostoną, Camb
ridge, Dorchester ir Roxbury.

Bostoniečiai sušaukė tą kon
ferenciją, už ką delegatai juos 
pagyrė, ir jie ją vadovavo. 
Konferenciją atidarė draugas 
J. Žekonis. O jos pirmininku 
buvo išrinktas draugas D. Ju- 
sius ir konferencijos raštinin
ku draugas M. Kazlauskas. 
Tai vietiniai veikėjai. Gi mes 
“svetimesni“ tik konferavome 
— diskusavome, kaip geriau
sia pagelbėti savo senajai tė
vynei Lietuvai atsistatyti iš 
kariškų griuvėsių.

Konferencijoj kilo klausi
mas, ar bus išleisti kolęie nors 
atžymejimai žmonėms už au
kotas stambesnes sumas pini
gų ? Bet, gaila, kad tik ant

(Tąsa)
Jau ištisos provincijos užkariautos, bet 
Šanghai’jus ir Sučou’as da tebėr senųjų 
karo valdonų globoj. Lifu’i da gali bet 
kada iškilt pavojus, todėl jis turėjo slėpt 
bet kokiuos ryšius su Kuomintang’u. Net 
ir su tais sesers Huan’os laiškais jis tu
rėjo pasisaugot. O ji sultingai apraši
nėjo pergales ir darbus su draugais, ir 
Lifu’s nerimo savo odoj.

Mulan’os žavingas vaizdas vis stovėjo 
Lifu’o sielos akyse. Jis juto, kad ji lau
kia jo darbo užbaigos. Ir jis dirbo ais
tringai, visas‘kitas aistras pavaduoda
mas darbo aistra. Kiti, tatai vadina “sub
limacija” arba “pakriaušio griovimu 
sriaumei nukreipt.” Pirmaisiais metais 
Mulan’os laiškai seseriai baigdavos ge
riausiais linkėjimais Lifu’i.

Mulan’os žodžiai, minkštu jautriu bal
su tarti žodžiai, nuolatai skambėjo jam 
ausyse: Pagamink geriausią ir gražiau
sią tuo klausimu knygą, nors ir kelis 
metus turėtum dirbti.

Jinai jam ištarė tuos neišdildomus žo
džius dieną prieš išvažiavimą. Močou’a 
jau turėjo susikrovus kelionei ir jai ne
buvo, kas daro. Tai Mulan’a užminė pa- 
važiuot kur kokian užukaborin. Ir iš
sirinko minėtiną potvinio vietą, kur jie 
lankėsi dar vaikais būdami. Mulan’a su 
Lifu’m stebėjo tą Įspūdingą potvinį, o 
rūpestingoji Močou’a glaistė jam rūbus. - 
Ir dabar jie nuėjo į tą patį restoraną

• ir susėdo ant to paties balkono.
•Mulan’a turėjo ypatumą užfiksuot at

minty tūlas akimirkas su Lifu’m. Ji 
prisiminė, kaip čia jie buvo prieš kokį 
dvidešimtį metų, buvo kartu jos tėvas 
Jao’as, buvo mažytė jautruolė Raudon- 
rožytė, ką taip persigando, kai prigėrė, 
lelijas raškydama, mergytė. Kur da- 
bartėlės jos tėvelis? Jau septyni metai 
anei žinelės nesigirdi. O Raudonrožė 
ir pati prigėrė... Mulan’ai irgi norisi iš
važiuot bet jos sena anyta negaluoja: 
negalima jos taip apleist. Ir tuomet Mu
lan’a, planuodama Lifu’i darbą, ištarė 
tuos atmintinus žodžius...

Lifu’s permąstinėjo Mulan’os pastan
gas jam paliuosuot iš kalėjimo. Jis pri
siminė tą krupūlingą sceną nakčia kalėji
mo kambarėly, kur jiedu abudu pergy
veno keletą nemarių minučių. Mulan’os 
rizikingas atsilankymas pas komandierių 
nakčia. O kas, jei tasai būtų iš jos pa
reikalavęs ir “tokio” atlyginimo?... •

Tai buvo didžiausias meilės prirody
mas. Ir to atminimo jis nė nebandė už- 
slopint. Tatai pavirto dalimi jojo kuria
mosios energijos.

Tačiau abu ir Lifu’s ir Močou’a išliko 
ištikimi Mulan’ai. Lifu’s kartais net iš- 
kaisdavo, net lyg ir susisarmatydavo, 
prisiminęs aksomines Mulan’os akis ir 
sidabrinį jos balsą savo darbų sūkury. 
Močou’a visa tatai jautė, bet niekad ne
parodė nė šešėlio skaugės.

O Mulan’a tuo tarpu tykiai, ramiai gy
veno su savo vyru Sunia ir dvejetu liku
sių vaikų. Ištikimoji Auksuotoji Šilkinė 
su savo vyru vis tebetarnavo. Atung’u- 
tis ėjo mokyklon. Demonstracijų dau
giau nebebuvo. Šuniamėsis generolas 
dabar buvo čia vyriausias galiūnas, ir 
niekas nedrįso rizikuot. Dabar, kada 
anas kalėjimo epizodas nugrimzdo pra
eities ūkanon, Mulan’a nusiteikė kantriai 
eiti savo pareigas.. Su Sunia jį suteikė 
gražiai, nors jai ir nepatiko jo prisiri
šimas’prie pinigų, prie “svieto tuštybių.”

Sunia vis tiek buvo geraširdis, nepasi- 
duodąs kokiam įtempimui, lengvai su
gyvenamas su pačia, apvalaus būdo, kuo
met Lifu’s buvo kampuotas. Sunia buvo 
praktiškesnis, mylėjo pačią ir vaikus, o 
Lifu’s buvo modernesnis^ daugiau davė

I laisves savo pačiai šeimos reikaluose; jis 
netaip vienodai linksmas, pasiduoda ato- 
traukoms, ir jam darbas svarbesnis ir 
už šeimyną. Sunia eidavo kartu su žmo
na į krautuves, o Lifu’s niekados. Mo
čou’a gerai žinojo savo vyro‘pobūdį ir 
mokėjo prisitaikyt. Kai. jis būdavo su
sijaudinęs, ji laikėsi ramiai, o kada jis 
pasidarydavo nuolaidesnis, tai jinai pa
reikšdavo savo reikalavimus.

Tačiau ir Mulan’a turėjo savo keblu- 
kaip ir jos sesuo Močou’a, tik skir- 

linkme.
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Dabar Mulan’a pradėjo domėtis savo 
kūnu. Besimaudydama, ji gėrėjos savo 
rankom, kojom. Mėgo tepalus, kvepa
lus, muilus. Ir atrodė puikiai, jauna, 
graži figūra. Plaukai jai tebebuvo pa
traukliai gražūs. Ji nebeslėpė savo krū
tų pakilumo: nešiojo paraiščius ir džiau
gėsi apvalumais. Odai gražiai palaikyti 
gėrė pieno.

Bijojo kad jos gražumas nepradėtų 
vysti. Kartais ji pamanydavo, kad ji 
silpna ir kvaila, savo sąjūdžių ir užgaidų 
vergė. Niekad nesigailėjo padėjusi Li
fu’i išsigelbėt, nors ir veikė tada neap
mąstytai, impulsingai. Kuo didesnė jos 
aistra, tuo silpnesne save ji skaitė. Ką 
ji būtų padariusi, jei Lifu’s nebūtų buvęs 
jos sesers vyru? Kad atsilyginus sau už 
pakeltas kančias, ji su pasigėrėjimu mė
go atsiduot malonių pojūčių liuonasčiai. 
Ir todėl ji kartais būdavo karšta Sunia’i, 
bet jos jauslumas dažnai būdavo įsivaiz
duojamas.

Tiktai Auksuotoji Šilkinė žinojo jos pa
slaptis, jos pojūčius link Lifu’o ir jos 
ypatingą kūno priežiūrą.

Mania parsikraustė arčiau savo svai
nių būstinės, ir visos trys marčios gyve
no čia pat: Mania, Mulan’a ir Saldi 
Kvapsnis. Tseng’ų namuose mažiau da
bar buvo tarnų, mažiau vazonų ir gė
lių, mažiau pokylių—ir buvo ramiau. 
Tseng’ienę vis varstė kokie tai skausmai, 
bet ji bent jautėsi patenkinta savo trimi 
marčiomis.

Tseng’ienė vis dažniausia slaugė Ma
nia, o Saldi Kvapsnis prižiūrėjo namų 
apyvoką, bet ji negalėjo davinėt tarnams 
įsakymų, pati neseniai buvusi viena jųjų. 
Činia’i ji buvo nepaprastai gerutė ir 
nuolaidi, o jai Činia atrodė labai duosnus 
ir atjaučiamas. Ji džiaugėsi susilauku
si mergytės. Ji parsikvietė ir savo tė
vą pas save gyvent kartu ir pavedė jam 
seniau buvusį mokytojo Fang’o kambarį.

Činia buvo tuo tarpu be darbo: tai vis 
dėl tų nuolatinių valdžios besikaitalioji- 
mų. Bet jis turėjo įdėjęs pinigų į akci
jas ir obligacijas ir vertės vidutiniškai.

Tseng’ienei vis ėjo blogyn. Jos abu žen
tu, daktarai Sutung’as ir Davida’s turė
jo pasitarimą ir pripažino jai vėžį. Iš
vežė ligoninėn. Namiškiai ją lankė, pri
dabojo. Ji kantriai laikėsi, retai kada 
dejavo. Saldi Kvapsnis jos apsiverkda
vo, kai dasižinojo ligos prasmę, bet pati 
ligonė ir ją suramindavo.

Kartą ji tarė susiėjusiems saviškiams: 
—Aš jau nebeilgai tegyvensiu. Turėjau 
gražų, laimingą gyvenimą. Gerai išsi
rinkau sau marčias, tik su viena Su- 
jun’a buvo keblumų. Mums nebereikia 
tokių didelių namų: galėtute juos ir par
duot. Mano da yra tėvo paliktų dvide
šimt tūkstančių banke. Mane palaido
ję, duokite Sniego Gėlei penkis šimtus. 
Ir padėkite jai surast kokį darbą arba 
jai įtaisyt kokią krautuvėlę. Padalykite 
ir kitiems tarnams ir tarnaitėms po tris 
ar keturiasdešimt dolerių. Palaidokite 
mane šalia jūsų tėvo. Kasia’i nėra ko . 
rūpintis: ji turi du žentu daktaru.

Ji žiūrėjo pro ašaras, bet su gera šyp
są. Kovo 11 d. 1928 m/ramiai mirė, pa
gyvenusi 55 metus.- Palaidot ją gimta
jam mieste dabar negalėjo būt ir kalbos. 
Šuniamėsio generolo banditai apardė 
daugeli vietų. Geram žmogui stačiai ne
galima buvo nė manyt, kad jis' galėtų 
valdininkaut po tokiuo bemoksliu kari
niu valdonu. Bet svarbiausia priežastis: 
japonai jūreiviai užėmė Šantung’o gele
žinkelius.

Vašingtono Konferencijoj japonai bu
vo priversti grąžint Chinijai Šantung’ą. 
Bet dabar Kuomintang’o armija marša- 
vo į šiaurius ant Pekino. Balandžio mė-‘ 
nesį 1928 m. ji užėmė gretimų province, 
jų sostines, ir Šuniamėsis generolas ir 
mančurinė kariuomenė atsitraukė šalin. 
Kad sulaikius Kuomintang’p pažangą ir , 
“apsaugojus japOmį’ gyvastį,” Japonijos 
jūreiviai išsėdo ir užėmė gelžkeliuš. Du 

’ kart jie bombavo gimtąjį Tseng’ų miestą, 
užmušė 3,625 civilius gyventojus ir su
naikino gėrybių 26 milionų dolerių ver
tės.

šios kolonijos: 
Lawrence, Lowell, 
Montello ir Nor-

Waterbury, Conn.
Klaidos Atitaisymas; Praneši
mas Waterburio ir Apylinkės 

Lietuviams
Nemaloni klaida įvyko Lais

vės pranešimuose 10 ir 11 die
nomis balandžio. Buvo pažy
mėta, kad balandžio 11 d., po 
numeriu 103 Green St., bus 
rodoma filmą “Kuprotas Ože
lis.“

O turėjo būt pažymėta, kad 
ta filmą bus rodoma 28 d. ba
landžio, 103 Green St., pra
džia 8 vai. vakare.

Taigi, Waterburio ir apy
linkės lietuviai, malonėkite at
leisti už tą klaidą. Tą klaidą 
padargu mūsų jaunuoliai, kurie 
nori dirbti, bet neturi patyri
mo.

'taigi, “Kuprotas Oželis“ 
bus rodomas 28 d. balandžio, 
103 Green St. Būkite visi.

J. Strižauskas.

Rochester, N. Y.
Koncertas Neįvyks.

Rengtas koncertas ant 26 d. 
balandžio, kuriam buvo pasiža
dėjusios dainuoti A. Kenstavi- 
čienė ir K. Abekienė, neįvyks iš 
priežasties F. Abeko mirties.

Rengėjai apgailestauja, kad 
susidarė tokis nemalonus įvy- 

I kis. C.

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.

Telef. HUmboIdt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

Lietu vių Kuro Kompani j a
1 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
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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □□

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnittotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mug 

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 9 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA
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Trečiadienis, Bal and. 24, 1946

Apie Stoughton, Mass*

pažiūrėsime į pir- 
Stoughtono žemla- 

žemlapyje 
buvo, tai 
dabartinis

augant, daug naujų 
atsirado, kitos net ir 
pakeitė, per du šimt- 
daug kas pasikeitė, 
trumpu rašinėliu ban-

Rašau Stoughtono lietuvių 
istoriškus bruožus ir šį tą iš 
praeities. Kas buvo pasakyta, 
to nekartosiu.

Dabar 
muosius
pius. 1794 metų 
svarbiausiu keliu 
Bay Road, kur 
Bay St., Washington St. tada
dar nebuvo. O 1831 m. ir 1854 
m. žemlapiuose dabartinės 
gatvės tos pačios, tik pailgėjo, 
miestui 
gatvių 
vardus 
mečius

Šiuo
dysiu biskutį nupiešti praeitį, 
apie didžiausius karus. Revo
liucijos Karas prieš Angliją 
buvo 1775 m. Stoughtono 
miestas tada buvo jaunutis, < 
tik 29 metų nuo įsikorporavi- 
mo. Buvo mažutis miestas, 
bet, turėdamas didelę apylin
kę, sugebėjo duoti 148 karius, 
kurie aktyviai kovėsi mūšyje 
prie Lexington. Mass. Pasibai
gus Revoliucijos Karui, 1782 
metais, paaiškėjo, kad Stoug- 
htonas tam karui davė 596 
vyrus. Grįžę kareiviai buvo 
gerbiami ir aprūpinti. Pasku
tinis kalbamojo karo vetera
nas buvo Benjamin Bisbee. 
Mirė 1849 metais, sulaukęs 
90 m. amžiaus.

Civilio Karo perijodu 
Stoughtonas jau kitokioj po
zicijoj buvo, žemės plotu bu
vo daug mažesnis. Prijungi
mas žemės prie vieno ir kito 
miesto mažino Stoughtono te
ritoriją. Vasario 23, 1797 m., 
Canton, Mass., įsikūrė dalyje 
Stoughtono teritorijos, 
rio 8, 
plotai 
prie 
Mass., 
ton,
mažino Stoughtono 
ir žmones.

1861 metais Civiliam Ka
rui Stoughtonas davė 505 vy
rus, iš kurių 78 žuvo karo lau
ke. Taipgi finansinės karo 
obligacijos susidarė į $121,- 
170 dėl pagalbos karių ir jų
jų šeimynų. Ir tos žaizdos už
gijo. Paskutinis karys Civilio

Vasa-
1798 m., Stoughtono 
žemės buvo priskirti 
North Bridgewater, 
kur dabar yra Brock- 

Mass. Tokios aneksijos 
teritoriją

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 25 d., 7:30 v. v. Liet. Kl. 
salėje, 318 W. Broadway. Prašomi 
visi nariai skaitlingai dalyvauti su
sirinkime, nes turiu daugelį svarbių 
reikalų aptarti.— paštininkas.

(95-96)

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, šaltj. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite j 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.

Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily

| Wancus W., Wasilewich S., 
Winifisky T., Yarkus W., žar- 
kauskas J., žurauski II.

DETROITO ŽINIOS, ; - i - • /

su-
gruo-

Karo, Charles A. Miles, 
laukęs 95 metų, mirė 
džio 18, 1940 m.

Pasaulinis Karas. Užsilieps
nojus karui, balandžio mėn., 
1917 m., tapo įtraukta į ka
rą ir Jungtinės Amerikos 
Valstijos, šiam karui Stough
tonas davė 364 vyrus, iš ku
rių 7 žuvo karo lauke, 1 mi
rė nuo žaizdų, 9 mirė nuo li
gų. Viso žuvo 17 vyrų. Tarpe 
364 vyrų yra 5 lietuviai: ,Da- 
nyla J., Matulaitis P. M., Sta- 
pulionis P., Sutkus B ir Urgo
tis J. Visi sveiki, laimingai 
grįžo namo. Karo paliaubos 
įvyko lapkričio 11, 1918. Tai
ka pasirašyta birželio 28, 
1919.

Antras 
''Japonija 
Valstijas, 
Stoughtonas pasižymėjo dide
liu patrijetiškumu. Prisidėjo 
su 1,175 kariais (sykiu ir mo
terys įskaitoma). Plačiau pa
rašysiu apie tai po taikos su
tarties, kaip viskas bus oficia
liai baigta. Dabar galima pa
sakyti, kad Stoughtonas buvo 
skaudžiai paliestas. Tūli jau
ni vyrai patys stojo į armiją, 
o kiti'buvo pašaukti. Kaip sa
kiau, mūsų miestas davė 1,- 
175 karių, iš kurių 28 yra žu
vę. Virš pažymėtam skaičiu
je yra 108 lietuvių, iš 
žuvo.

Čia seka Stoughtono 
vių karių sąrašas:

Anusevich A., Anusevich E., 
Banis P., Banis W., Bender 
W., Bindar Miss A., Blažis J., 
Chestnut J., Chestnut W., 
Dervinis A., Dervinis P., Dix
on (Dirsė) F., Doda V., El- 
kevich M., Grigas J., Grigas 
J., Grigas K., Grigas M., Gri
gas W., Gogis W., Goodman 
A., Jacobauski G., Jacobs F., 
Januškis A., Kaminskas, Ka- 
neviteh S., Kazlauski A., Kaz- 
llauski M., Kazulis A., Kazu- 
i lis C., Kazulis J., Rimtis C., 
Rimtis E., Kirailis A., Klim 
A., Klimas J., Krancewich V., 
Kundrot L., Kunigenas, Kwe- 
dar J., LaPort R., LaPort S., 
Leach J., Lisauski J., Lola 
Miss, Lucas G., Lucas P., Lu
cas W., Meškinis B., Meškinis 
J., Meškinis W., Mockus F., 
Mockus J., Overka W., Pąli- 
nias E., Petruškevich J., Po- 
cevich E., Potžus J., Radvilas 
A., Radvilas A., Radvilas F., 
Ramašk, Rasakauskas J., ' Ro
zinas, Seba H., i 
Shipalauski J., 
W., šimkevičius, 
Skindelis, Stankus 
A., Statkus D.,

žuvo:
Gudaitis, J.
Kvedar, Alfonsas M.
Poškus, Z.
Winifisky J.

(Višniauskas).

Pastaba: Jei yra klaidingai 
pavardės parašytos, praneški
te man, o aš prie progos pa
taisysiu.

P. A. Jatul.

Lowell, Mass
Iš Mūsų. Kampelio.

Balandžio 11 d. buvo CIO
Pasaulinis 
užpuolė Jungtines 
gruodžio 7, 1941.

Penkias Puslapis

»

Komunist; Partijos Pa HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

siūlymai BaMams 
Šelpti

MEDŽIO IŠDROŽINĖTOJ  AT 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS 
NUOLAT, VIRŠLAIKIAI 

VAKACIJOS IR 
ŠVENTĖS SU ALGA 

TIK 10 MINUČIŲ 
. NUO TIMES SQUARE 

COCHEO BROS. 
1801 Willow Ave. 

WEEHAWKEN, N. J. 
CHICKEĘING 4-2€42 

UNION 5-3750 
(102)

Meyers Mkt. W. Price, S. Ke- 
voin ir C. C. Huhn.

Smulkesnių aukų dėl su- 
taupymo laikraštyje vietos ne
skelbiame. .

čia paduodu vardus auka
vusių daiktais dėl bazaro ir iš 
kalno atsiprašau aukavusių, 
kad negalėsiu kiekvieno dova
ną įvardyti, nes tai užimtų 
špaltų špaltas laikraštyje, ir 
tai yra neįmanoma.

Dovanos susidėjo maždaug 
nuo $1 vertės iki $20 ir dau
giau. Draugai M. J. Alvinai, 
buvę Detroito veikėjai, pri
siuntė net iš Kalifornijos di
delę dėžę vertingų daiktų virš 
$50 vertės, o nekurie ir vieti
niai aukavo po keletą vertin
gų daiktų, štai vardai:

Senate Furniture Co., 
Grakauskas, P. Storonienė, 
Rusaitis, A. Urbonienė, A. 
K. Litvinai, O. ir J. Valavi
čiai, O. Budrevičienė, P. Jakš
tienė, R. Senesky- Steponke- 
vičienė, E. Geryba, J. Rudze
vičius, J. Jočionienė, 
Clemons,

Prisidėjusių aukomis dėl M. Batulevičius, 
stalo vardus, tikiu, East-1 A. Levickas, K.( Križinauskas,

Apie |vykusį LPTK Bazarą ir 
Kas JĮ Rėmė

Bazarąs įvyko kovo 30-31 
dienomis, Draugijų svetainėj. 
Pasekmės geresnės, negu bu
vo tikėtasi.
] Organizacijos bei kliubai 
prisidėjo sekamai:

Detroito Aido Choras baza- 
re turėjo savo pramogą, kur 
sukėlė $115.05. čia paduodu 
Aido Choro narių vardus, ku
rie įvykdinimui jų pramogos 
aukavo pinigais bei daiktais.

Po $2 aukavo: Ch. Juodai
tis, Albert Rye, R. Lyben, P. 
žunaris, J. Adomaitis, J.
į t 1

liukas iT M. Jeskė.
Po $1: Wm. Andrews, 

cas Kirvėla ir jaunasis 
(pirmo vardo nežinau).

Daiktais aukavo: Emma 
Rye, Aida Leminskiūtė, Stella

Va-

su- 
Karas. i šauktas susirinkimas politiniu 

klausimu. Matėsi skirtingų pa
žiūrų žmonių. Pirmas kalbėjo 
CIO skyriaus pirmininkas apie 
dabartinę padėtį politikoj. Sa- '■ 
ko, mano supratimu, mes, uni- Karalis, Beitha Kalniki, Fian- 
jos nariai, turime žinoti, už ką 
balsuoti, jei norime palaikyti 
darbininkų laimėjimus. Jis nu
rodė, kad kompanijos stengiasi 
sudaužyti darbo unijas. Kom
panijos stato kandidatais dar
bininkų priešus.

Pakviesta kalbėti F. Murphy, 
kaipo direktorius namų statymo 
komiteto. Jis kalbėjo norėda
mas. apmulkinti klausytojus. 
Girdi, pigiau negalima namų 
pastatyti, kaip $10,000, o OPA 
kenkia tam. Sa|<o, jeigu nebūtų 
suvaržymų, tai kontraktoriai 
pristatytų namų užtektinai. Sa
ko, palaukite 18 mėnesių, kol 
pradėsime darbą.

Pasipylė jam klausimai, dau
giausia iš veteranų. Pamatęs, 
kad jam bus prastai, pasiėmė 
kepurę ir iėjo. 

Po jo 
valstijos 
nurodė, 
seimelio 
liečiai turite žinoti, ką renkate. 
Nurodė, kad šiais metais bus 
kongresiniai rinkimai, ir patarė 
balsuoti už tuos kandidatus, ku
rie gina darbininkų reikalus. 
Sakė, šluokite lauk tuos, kurie 
yra darbininkų priešai.

Buvo kalbėtojų iš kitų lokalų. 
Jų kalbos daugiausia buvo apie 
uniją.

j Ų 4

lietu-

kalbėjo Casey, Mass, 
seimelio atstovas. Jis 
kas dedasi valstijos 
posėdžiuose. Sako, pi-

Vin- 
Rye

paaukavo 10-tį

Lietuvių
LLD 52

Kliubas 
kp. $40, 
Liaudies 
Detroito 
Pašai pi

li am-

iš Mt.
Mieli.; Br. Shivok,

F. Milickas,

Shilansky H., 
Shipalauski 

, Simonavich, 
A., Statkus 
Stočkus A., 

Stočkus A., Stočkus P., Stoč
kus P., Stonkus J., Strakaus- 
kas A., Stripinis D., Svedres 
E., Tamulevich J., Tirilis A., 
Truczinskas F., Tunila A., 
Urgotis A., Urgotis C., Valas 
A., Valas F. A., Valas R., Vo
ras k a F., Vermoski C., Ver- 
moski S., Walent A., Walent 
J., Walent W., Wancus E.,

Balandžio 14 d. buvo susirin
kimas Amerikos Darbo Federa
cijos 51 lokalo. Buvo daug dis- 
kusuota unijos reikalais, nes 
kontraktas su darbdaviais bai
giasi gegužės mėnesį. Nutarta 
reikalauti, kad unijinės duoklės 
būtų išimtos iš algų (check 
off) ir kad būtų įvesta darbi
ninkams apdrauda, taipgi rei
kalauta eilė kitų pagerinimų.

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 

dalj ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar nepervėlu.

4. 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
deli 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, prisiuntirpą 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 pies apmokame.

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

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

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B~»Metro St a., Dept. Ct Los Angėles 55» Calif*

Balandžio 7 d. pro-naciai čia 
buvo surengę prakalbas. Tarp 
kitų kalbėjo Keleivio redakto
rius Strazdas. Smerkė A. Bim
bą, kam jis važiavo Lietuvon. 
Verkė, kad neleido fašistų ku
nigui nuvažiuoti Lietuvon. 
Smerkę, niekino dabartinę Lie
tuvą. i

Buvo pardavinėjami kokie 
ten Šerai. Sakė, pardavė už 30 
dolerių. Ragino savo pasekėjus 
negailėti pinigų atvadavimui 
Lietuvos iš “mužikų.”

čia tūla moteris Dosen gazu 
nunuodijo du savo vaikus. Jos 
vyras buvo kariuomenėj. Vai
kai buvę jai kliūtis, dėl jų ji ne
galėdavo išeiti kur nori. Todėl 
sumanė nuo jų pasiliuosuoti. Pa
liko vaikus namie, atsuko gazą 
ir išėjo į saliūną. Kaimynai su
uodė gazą, bet jau buvo pervė- 
lu: vaikai nugabenti į ligoninę 
mirė. Moteriškė pripažinta kal
ta pirmo laipsnio žmogžudys
tėj. Jos vyras šiomis dienomis 
paleistas iš armijos.

Lowellietis.

W ashington.—Sovietiniai 
la ikraštininkąi Erenburg, 
Galaktionov ir K. Simonov 
gales apkeliauti Ameriką 
šios šalies valdžios lėšomis.

Shanghai.—Teismo spren
diniu pakarta japonų gene
rolas M. Kaburagi ir 4 kiti 
už suimtų amerikonų smau
gimų ir deginimų.

Vingilas, Adella
Alex. & Fern, Mr.

Jakš-
Olga

O.

P.

ces Petrauskas ir Julius Ja
cobson.

Eastsidc LLD 188-ta ir LDS 
86-ta kuopos bazare turėjo 
bendrą stalą ir sukėlė $134.- 
95. 
.1Ų
sides draugai patys paskelbs.

Detroito Mot. Pažangos 
Kliubas skyrė iš savo iždo $50 
ir bendrai su LDS jaunų mo
terų kuopa 
keisų alaus.

Detroito 
aukavo $50,
LDS 21 kp. $31.25, 
Teatro Kuopa $25, 
Liętuvių Piliotinimo 
nis Kliubas $21.15,
tramc.ko Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas $10.50.

Pavienių stambesnės aukos:
Pr. ir Elz. Jočioniai $50.
Po $25: F. D. Stakvilavi- 

čius, Juozas Valiukas ir Jokū
bas Jakubėnas.

Ona Krakaitienė aukavo 
$12.

.Ant specialių aukų blankų 
bazarui draugės> darbuotojos1 
surinko sekamai:

O. Adomaitienė $25.25, E. 
Juodaitienė $22.15, M. Janu- 
lienė $17, M. Smitrevičienė 
$16.50, P. Vilnienė $12, J. ir 
D. Mockai $6.50, P. Jakštie
nė $3, E. Grasha-Dulkiūtė $3, 
J. Butėnienė $2.50, O. Vala- 
vičienė $1.25, O. Greblikienė 
$1. Per komiteto narius smul
kių aukų $7.

Ant virš minėtų blankų au
kavo sekamai:

J u r. ir. Ant. Smitrevičiai $7.
Po $5: M. Povilaitięnė ir P. 

Varnas.
Po $2: € 

Klemens,
& Mrs. V. Vallen, P. 
tienė, Našlių Kliubas, 
Kali ir Sofie Valutis.

J. Stasiukynas $1.50.
Po $1 : M. Narusevich, 

Gugas, M. Palubinskas,
Juzinienė, N. Alish, B. Tim
mer, M. Prizgintienė, J. Jogis, 
J. Dawney, J. Garelienė, J. 
Galinskas, M. Padolskis, V. 
StepOnkevičius, A. Straigis, J. 
Samulionis, F. Bakaitis, 
Steponaitis, P. Smalstis,
Molis, J. Knezius, H. Raste
nis, M. Shurskienė, J. Jakas, 
D. Brazis, P. Gyvis, S. Smith, 
A. Dauburiūtė, P. Jočionis, A. 
Maknavičius, Kozin, M. Juk
nienė, P, 
nauskas, 
tienė, F.

“ bontienė,
J akstys,
Chiupienė (neaiškiai užrašy
ta), F- Kalodin, Ch. Nausėda, 
J. Sitkaųskas, T. Zusuda, M. 
Vitkauskienė, E. Geryba, J. 
Mitrių, G. Janionis, J. Pauls, 
P. Janulis, O. Latoža, G. Ko
vai, S. Nakas, J. Valiukas, J. 
Zaįiąr, J. Mockus, J. Luobi- 
kis, L. Otliauskį, H. Bardman.

Po 50c: S. Kraptąvičius, C. 
Colf, S. Sakai, M. Skraibis, A. 
Guzeit, Ch. Bacevičius, J. Va
liukas, P. Mikalunas, W. Le- 
Wou, P. Stankus, A. Tumo- 
šiene,.J. J.- Butkus, P. Rude
lis, J. Luobikįs, J. Pauliukai- 
tis, J. Sąmulionis, Geraširdis, 
Mrs. Hillin, W. Riokin, J. Mi
trinu H. ApasUl, Mrs. Pole,

žunaris, Z. Ra ma
li Jeskė, M. Labu- 
Adomaitis, M. Ur- 
S. Nausėdienė, Ant. 
Gust. Roman, G.

$

* (Tąsa nuo 1-mo pusi.)

“Visą galimą maistą de
mokratiniai dalinti alka
niesiems, be jokių reakcinių 
sumetimų.- O tam reikia;

“Pašalint Herbertą Hoo- 
verį.

“Duoti prižiūrimąją ar 
bent patariamąją galią Pa
saulinei Darbo Unijų Sąjun
gai.

“Panaikint Sudėtinę Mais
to Tarybą, per kurią Jung- ( 
tinęs Valstijos, Kanada ir 
Anglija pačios sprendžia 
apie maisto skyrimą užsie
niams. ši pareiga turi būti 
pervesta UNRRA’i arba. __________
Jungtinių Tautų Maisto ir pritaikymui jūsų patogumui

REIKALINGI VYRAI
Aukšta alga patyrusiem 

laipytojam j medžius.
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės tarpe 5 ir 6 vai.
McHale Tree Expert & 

Landscape Co.
217 Hempstead Turnpike, 

HEMPSTEAD, L. Lii
<x>

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS APVALYMUI 
SPECIALIAI ŠIFTAI

Teresė Miller ir duktė Mil
dred, Frosties Mkt., J. Šiur- 
maitis, A. M. Metelionis, K. 
ir J. Tei’zai, A. Maskelienė, M. • 
Šuliauskienė, A. Klimavičienė, 
M. Andrulienė, Viola Zellan, 
Mrs. M. Marshal, U. Jurkevi
čienė, Mrs. J. York, M. Shim- 
kūnas, J. Cieslok, F. Tijūnas, 
A. Tumosienė, B. Brazauskie
nė, F. Petrušionienė, V. šir- 
vinskięnė, D. Raisonienė, A. ‘ 
Inząrski, Elzbieta Rama
nauskienė, K. Kraptavičie- ( 
nė, V. Pretkus, A. Adomai
tis, O. Plungienė, U. Smigels- 
kienė, O-. Adomaitienė, N. As
trauskienė, U. Palevičienė, M. 
Jarušinskienė, V. Radžius, O. 
ir A. Demskiai, O. Zline, A. 
Russell, V. Smalstienė, J. Da- 
veny, / V. Stasiukynienė, K. 
Bružas, W. D. Brūzga, A. W. 

tStass, A. Vosilienė, J. Butė
nienė, M. Laukaitis, F. Sarki- 
son, A. Usonienė, Br. Banio
nis, P. Stakvilienė, Wm. Ba
nionis, M. Smitrevičienė, J. 
Bagųžienė, Mrs. B. Shevo, 
Mrs. V. Manning, O. Grebli
kienė, Ch. ir N. Tamašiūnai, 
E. Jogiene, M. Prizgintienė, 
V. Karalis, E. Sharkas, P. 
Dulkienė, Eleanor Grasha, 
Lilljr Grasha, M. Liebert, W. 
Bell, Mrs. Bennet, Mrs. Kor- 
nofil, J. Evonich, Mrs. Maroz, 
D. Farte, Adella Bell, M. Bel- 
skas, A. Kuklis, M. Janulienė, 
L. Jasilionienė, J. Markūnie- 
nė, Mart. Kvederas, M. Ku- 
rauskas, C. Alish, M. Jotkus, 
Mrs. Kurąuskas, M. Sutkus, 
Mrs. Uždavinienė, M. Biršto
nienė, Z. Dantienė, A. Ans- 
kaitienė, Swetkins Variety, D. 
Mockienė, E. Kalviu, Mrs. W. 
Price, P. Vilnienė, Našlių ir 
Gyvanašlių Kliubas, M. ir J. 
Ginaičiai.

Daug draugų ir draugių 
dikčiai įdėjo darbo prie šio 
bazaro, bet dėl tos pat prie
žasties, kad neužimtų per
daug laikraštyje vietos, visus 
dirbusius atskirai nesu.minė-' 
siu, tik sykiu visiems, varde 
LPT Komiteto ir Lietuvos 
Liaudies, širdingai dėkoju. 
Dėkojam taipgi už aukas ir 
visokią paramą organizaci
joms, kliubams ir pavieniams 
draugams. Tik per tokią pui
kią ir širdingą jūsų koopera
ciją galėjome padaryti šį ba
zarą tokiu pasekrningu, ko 
pasėkoj ' LPTK centran į 
Brooklyną dėl įrengimo Vil
niuj o Medicinos Instituto 
siuntėme $1,400.

M. Ginaitienė, 
LPTK Detroito 
Skyriaus Sekr.

P. S.: Gal bus praleistų 
vardų, aukotojų per kokią 
klaidą, o nekuriu mes nei ne- 
surąndam vardų, nes buvo pa
likta ‘hazarui dovanų Draugi
jų svetainėje, bet nebuvo pa
žymėta vardai vietfaip ar ki
taip, praneškite komitetui ir 
bus mielai pataisyta bile ne
tikslumas. .r ., . M. G.

11 žemdirbystes Organizacijai.!
“Skirti UNRRA’i gana le- 

v sų.
“Vėl įvesti maisto racio- 

navimą.
“Griežčiau k o n t r oliuoti 

kainas ir išnaikinti juodąją 
rinką.

“Duoti visašališką galią 
F. H. La Guardi j ai, UNRRA 
direktoriui, kad jis galėtų 
padauginti reikalingų mais
to produktų gaminimą, 
pirkti ir skirti užsienie
čiams maistą ir užtikrinti 
demokratinį maisto paskai- 
dymą namie.

“Pilnai dalyvauti Nepa
prastose Maisto Rinkliavo
se, kurioms vadovauja pre
kybos sekretorius Henry 
Wallace.”

Jūsų Pasirinkimui Šiftai
4 A.M.—8:15 A.M. ar 7 P.M.—11:15 P.M.

KELIOLIKA DARBŲ
Prie abelnai apvalymo darbų ofisiniuose bū- 

dinkuose. Kreipkitės 9-5 P.M. kasdien, 
išskiriant šeštadienius.

PEHSONNEL DEPT. — 5-tos LUBOS

American Express Co.
65 BROADWAY, N. Y. C.

(97)

MERGINOS
Mokintis gero amato. 5 DIENOS—$24 PRA« 
OŽIAI. Greiti pakilimai. Lengvas darbas. 

Nuolatinis darbas. Kava nemokamai.
HVGRADE, 195 WILSON AVE., B’KLYN.

(102)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKIA
Operatoriai Išsiuvinėjimui 

ir Siuviniui Audimo Koutą

- 8 s

i
I11

Teisiamas japonas M... 
Ishige, buvęs belaisvių sto
vyklos komandierius, sakė, 
kad buvo gyvas sudegintas 
vienas amerikonas dėl “jo 
paties sveikatos.”

Amerikos gen. Ira C. Ea- 
ker pranašavo, kad atomi
nis karas būsiąs vedamas 
per šiaurės poliaus sritį 
(prieš Sovietus).

Australijos užsieninis mi- 
nisteris sake, Amerika turi 
viešpataut Pacifike.

Washington. — Viso 100,- 
000 jankių užsieniuose ve
dę svetimtautes.

Waterbury, Conn
Naujienybė — Lietuviška 

Spalvuota Filmą
Balandžio 28 d., sekmadie

nį, 103 Green St., bus rodo
ma lietuviška kalbanti spal
vuota filmą “Kuprotas Ože
lis.” Taipgi bus rodoma ir an
glių kalboj filmą. Pradžia 8 
vai. vakaro. Įžanga 50 centų. 
Rengia LLD 28 kuopa.

Visi ateikite pamatyti įdo
mias filmas.

Komisija.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tai tas biskį jį ir kartu Ame
rikos imperialistus atšaldys. 
Tada, gal būt, reakcija skai
tysis su padarytais nutarimais 
įsteigimui Chinijoje taikos.

pa

• Tai jau tūlai Amerikos tur
čių reakcinei spaudai Iranas 
pąsidąrė “No good.” Taip ra
šo ir New York Times. Ko
dėl? Todėl, kad Iranas sako, 
jog Bahrein sala priklauso 
tranui, o ne Anglijos impe
rialistams, kad Iranas prade
da reikalauti daugiau savo ša
liai naudos iš žibalo versmių, 
kuriąs britai išnaudoja.

, Reiškia, Iranas tol yra “ge- 
kol jį gali imperialistai

kaip kokią futbolę naudoti 
prieš Tarybų Sąjungą. Bet, 
kaip, tik Iranas kiek bando 
apginti savo reikalus, tai jis 
jau “bolševikų nelaisvėj.”

ras,

NUOLATINIS DARBAS
AUKŠTI 

UŽDARBIAI

KREIPKITĖS

Bohrich Corporation
1 E. Main Street,

BEACON, N..Y.

(98)

Moterys ir Vyrai
MIKLIOM RANKOM

Kreipkitės Asmeniškai
E. W. Kenngott Co.

135-35 Avery Avenue, FiushinR, L. I.
Nuo Lawrence Street. FlushinK-Ridgewood 
Gatvckario Linija iki Avery Avenue, tad 

sekite iškabas du bloku.

PRANEŠIMAI

m

1

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 26 d., 8 v. v., 408 Court 
St. Visi nariai dalyvaukite susirinki
me, taipgi atsiveskite ir naujų narių. 
Kurie dar nepasimokėjote duoklių už 
1946 m., užsimokėkite. — C. Andriū 
nas, Fin. Sekr. (96-97)

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho Skyriaus Liet. Pagal 

bos Teik. Kom. šaukia konferenciją, 
28 d. balandžio, Liet. Mokslo Drau
gijos salėje, 142 Orr St., 2 vai. die
ną. Komitetas prašo draugų iš apy
linkės, kad prisiųstų arba kad atsk 
veštų į konferenciją raportus kiek 
pasiuntė visokių reikmenų Lietuvos 
žmonėm ir aukų. Tad Komiteto sekr. 
galės knygon suvesti viską. Prašome 
išpildyti prašymą. Raportus siųskite: 
Stanley Orda, 57 Independence St., 
Pittsburgh, Pa. Kom. Pirm., Jonas 
Urbonas, 79 S. 19th St., Pittsburgh, 
Pa. (96-97)

SHENANDOAH, PA.
Shenandoah’rio Mainų apylinkės 

Demokratinių Lietuvių Skyrius ren
gia balių, balandžio 27 d. West End 
Hall, durys atdaros nuo 7:30 v. v. 
Prašome vietinių ir apylinkės lietu
vius dalyvauti šiame parengime. Tik
slas labai svarbus, pelnas skiriamas 
Lietuvos našlaičiams, mes visi gerai 
žinom, kad musų Lietuva daug nu« 
kentėjo nuo karo. Užtikrinam atsi
lankiusiems gerą laiką. — Užkviečia 
Komitetas. (96-97)

ATYDAI MASSACHUSETTS 
LIETUVIAMS

Massachusetts LDS jaunimas ruo
šia bązarą ir šokius, gegužės 4 d., 
Liet. Nat’l Hall, Montello. Daug 
brangių (kuriuos sunku dabartiniu 
laiku įsigyti) daiktų bus duodama 
laimėjimui. Galėsite smagiai pasi
šokti prie geros muzikos. Salė bus 
gražiai išpuošta. įžanga tiktai 20c. 
LDS jaunimas kviečia visus dalyvau
ti, praleisti smagiai ląiką, tad tuo- 
mi pagelbėsįte LDS jaunimą savo 
veikloj. — Kom.
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Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

šeštadienį New York o por- 
ton pribuvo 5 laivai su 4,101 
kariškiu.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569
C':

tik 
Jie 
pa-

pasi- 
btidais. 
dauge.- 
taiko- 

ir pre-

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

Persodinam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

Ir laikrodėlių.
Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernuę, Gruen, Longinas,
Jules Jurgensen. J|

OFISO VALANDOS:
2-4 P. M.
678 P. M.

Trečiadienis, Baland. 24, 1946

Ri'

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN. N. Y.

Tel. EV'ergreen 7-6868
221 South 4th Street

Kasdien 4 vai. po pietų 
dienraštis Laisvė yra 

ant tos stoties. 
Sekmadieniais nuo 10 vai. 

ryto rasite ten Laisvę.

i

Ir •I • •

GENERAL CLOTHING CO.
168 ROEBLING ST., BROOKLYN, N. Y. •

(įskaitant
4 vai. po 

—Rengėjai.

Valkų Ugų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

Tarybos 
Kon- 
OPA

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Sts. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto Brooklyn© skyriaus svarbus su
sirinkimas įvyks šio ketvirtadienio 
vakarą, 7:30 vai., balandžio 25-tą, 
419 Lorimer St. Visi delegatai daly
vaukite. — A. Mureika, sekr.

(96-97)

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Barrlsan Ir. Marcy Avės.)

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

pasielgimą
pasmerkė:
pataisos panaikintų

dirbančiųjų amerikie-

GARY COOPER 
INGRID BERGMAN 

spalvingoj Ir sujaudinančioj filmoj

WARNER BJIOS.

“SARATOGA TRUNK”
•a FLORA ROBSON 

HOLLYWOOD EXT*

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn 
—nwri nrtrrrriinmri~rrm-------- 1—-----------

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4490

fiestas Puslapis

Padėkite Sukviesti 
Žmones į Svarbų 
Susirinkimą!

Šio penktadienio vakarą, 
balandžio 26-tą, Piliečių Kliu- 
bo salėje, Union Avenue ir 
Stagg St., įvyks prakalbos 
apie vieną iš svarbiausių mūsų 
gadynėje įvykių — Taikai 
Laimėti Kongresą. Tačiau, ar 
visi apie tą nepaprastai svar
bų įv^kį sužinos? Ar nors ga
lintieji apie tai išgirsti Pilie
čių Kliubo salėje ir joje susi
talpinti bus visi sukviesti?

Jeigu paliksime tik keliems 
žmonėms tą atlikti, aišku, kad 
nebus, nes tai ne kelių žmonių 
darbas. Tai darbas ir rūpestis 
visų, kurie nor/ išlaikyti taiką.

Jeigu jūs esate vienu iš tų 
tikrųjų taikos mylėtojų, atliki
te nors tą vieną darbelį — 
nuneškite pažįstamiems lape
lį, kviečiantį išgirsti raportą iš 
Taikai Laimėti Kongreso. 
Kvieskite .asmeniškai. Aišku, 
kad šimtai Brooklyn© lietuvių 
nori žinoti, ką veikia organi
zuota mūsų šalies šviesuome
nė, ką veikia darbo unijos tai
kai. laimėti. Bet jiems turime 
pranešti, kur ir kada jie tą 
gali sužinoti.

Miela Drauge, Prašome 
Jūsų Talkos

Moterų Apšvietos Kliubas 
šiemet minės Motinų Dieną 
iškilmingame bankiete (pietų 
laiku). Jis įvyks gegužės 5- 
tą, 1 vai., 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Ta pačia proga 
paremsime ir motinas Lietu
voje.

Kad svečius galėtume gė- 
rai priimti (dėl maisto bran
gumo ir sunkumo gauti), tu
rime skaičių svečių žinoti iš 
anksto. Tad prašome jūsų: 
jeigu pardavinėjate tikietus, 
paskubėkite ir apie gegužės 
1-mą praneškite, kiek jau tu
rite parduotų. Jeigu neparda- 
vinėjate, nusipirkite pirm tos 
dienos tikietus savo šeimai ar 
draugams. Nesigailėsite. Pie
tūs bus geri, o kainuos tik 
$1.50. Tikietai gaunami pas 
daugelį narių ir pas komisiją. 
Tel.: EV. 7-8524.

Komisija.

Šaukia Konferenciją 
Prieš Sales Tax

Du komunistai Miesto Ta
rybos nariai ir du darbiečiai 
bendrai šaukia darbo unijų ir 
kitų organizacijų atstovus į 
viso miesto plotme šaukiamą 
konferenciją prieš taksus ant 
pirkinių (sales tax), o taip 
pat ir prieš 10 centų f erą.

Konferencija įvyks balan
džio 24-tos vakarą. Hotel Ca
pitol, 8th Ave. ir 51st St., New 
Yorke. Visus kviečia Peter V. 
Cacchione ir Benjamin J. Da
vis, komunistai, ir Eugene P. 
Connolly ir Michael J. Quill, 
darbiečiai.

K
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WARNER BROS. SUJUDINĄS 
FILMOS ROMANSAS!

IDA LUPINO • PAUL HENREID 
SIDNEY GREENSTREET 
OLIVIA DE MAVILLAND

"DEVOTION”
♦ Ir puikus asmenų vaidinimas scenoj 

Louis Prima ir Jo Orkestras
JOE L JANE MeKENNA 

EVET.YN FARNEY

STRAND .TA™

*

Visokiais Būdais Veikiama 
Išgelbeti OPA

Visuomenės pasipiktinimas 
Kongreso pasimojimu nukry
žiuoti kainų kontrolę 
reiškia daugeriopais 
New Yorkas pasinėręs 
riopuose veiksmuose, 
muose paveikti Senatą
zidentą, o taip pat ir Kongre
są, kad jis pakeistų savo pir
mesni balsavimą. Pakeitimas 
gali ateiti:

Jeigu 
paveiks 
Kongreso

Jeigu
Kongresas 
Senato sugrąžintą 
suoti kitaip, negu balsavo pir
miau.

žmonių reikalavimai 
į Senatą reikalauti 
pakeisti bilių:
žmonių protestais 

bus paveiktas iš 
bilių bal- c

Komunistai, Darbiečiai 
Daug Veikia

Antradienio vakarą, 23-čią, 
komunistų darbo su unijomis 
vedėjas Hal Simon turėjo su
tartį prakalbai iš radio sto
ties WRRL (1600 klės.). Jis 
savo kalboje buvo pasiryžęs 
numaskuoti ir, kaip sakoma, 
“pakloti ant karpeto” Queens 
kongresmanus Henry J. Lath
am, re p u bl ikoną, kuris balsa
vo už sužalojimą OPA, taipgi 
James A. Roe, demokratą, 
kad jis sau gudriai prašliaužė, 
n ed a 1 y v a u d am as K o n grėsė,
kada .buvo balsavimas to svar
baus klausimo. >

Didžiausiu komunistų dar
bu yra 24-tos prievakariais 
šaukiamoji demonstracija Un-

Ragina Komunistus Bū 
ti Mitinge už Kainų 
Kontrolę

Kas Ka Sako ir \{eikia

Paštas veža ir telegrafas 
perduota Į Washingtona daug 
laiškų, rezoliucijų nuo organi
zacijų ir asmeniškų protestų, 
reikalavimų, raginimų kon- 
gresmanams ir senatoriams.

Darbi etis Miesto
narys Michael J. Quill 
grės© pasielgimą su 
griežtai

“Tos 
sunkiai 
čių neseniai laimėtus algų pa
kėlimus. Jos tiek pakeltų kai
nas pieno, sviesto ir mėsos, 
kad darbininkų šeimos būtų 
pastūmėtos prie bado dijetos. 
Jos atneštu visas vertybes 
naikinančią infliaciją.”

Vartotojų Organizacija 
Ragina Veikti

New Yorko Miesto Varto
tojų Taryba atsišaukė į visuo
menę skubiai rašytis po peti
cijomis ir stoti į “minute men 
brigadas,” eiti sakyti trumpas 
prakalbėle^ filmų teatruose ir 
organizacijų susirinkimuose.

Peticijos yra adresuotos se
natoriui Robert F. Wagner, 
Sėnato Banking and Currency 
Komiteto pirmininkui.

Darbo Partija pasistatė sta
lą su peticijomis prie Monta
gue ir Henry Sts., centralinė- 
je Brooklyn© dalyje, antradie
ni. Toje pat vietoje ruošiama 
vaikų vežimėlių paradas tre
čiadienį. Taipgi^trečiadienį iš
statoma stalai su peticijomis 
ant Prospect Place, tarp Ho
ward ir Saratoga Avenues; 
Brighton 5th ir Bright Beach 
Ave.

Ketvirtadienį didžioji dar
bininkų pašai pine 1WO ves 
parašų po peticijomis rinklia
vą daugelyje gatvių Brook- 
lyne ir Bronx. Organizacija 
jau turėjo 7,000 parašų pra
eitą pirmadienį. Rinks visais 
garais iki gegužės 1-mos, o po 
to peticijas pristatys Į Wash
ington ą.

Tos ir daugelis kitų orga
nizacijų jau dirba ar planuo
ja daugelį kitų veiksmų. Jei
gu visuomenė su jomis koope
ruos tuose veiksmuose, kainų 
kontrolė bus palaikyta ir ga
li būti dar sustiprinta. Bet,— 
tas priklauso nuo jūsų. Mūsų 
laikais nėra Maižiesiaus su 
“stebuklinga” lazdele, priva
lome patys pasidaryti sau ke-

N.

Komunistų Partijos sekreta- 
riatas atsišaukė į visus narius 
dalyvauti OPA demonstraci
joje Union Square šį trečia
dienį (šiandien), balandžio 
24-tą, 5 valandą, tuojau po 
darbo. Mitingą šaukia komu- 
n i st ų organ i z aci j a*.

“Atsižvelgiant į kritišką jo 
svarbą, patariame visiems na
riams šį mitingą statyti pirm 
visko ir dėti visas pastangas 
jame būti patiems ir atsivesti 
draugus ir sandarbininkus,” 
sako spaudai išsiuntinėtas pa
reiškimas.

Kalbės William Norman, 
New Yorko komunistų valsti- 
jinės organizacijos sekreto
rius; John Williamson, na- 
cionalės organizacijos admi- 
nistratyvis sekretorius; Bob 
Thomson, N. Y. valstijos pir
mininkas; Miesto Tarybos na
riai Benjamin J. Davis, Jr., 
newyorkietis ir Peter V. Cac
chione, brooklynietis. Queens 
apskrities organizacijos sekre
torė Fay Caller.

Juozui Jakavoniui, Lituani- 
ca Restaurano kauntermanui, 
teko matyti šiurpus reginys. 
Faktinai, tik užbaiga jį sukrė
tė. Jis pamatė iš ketvirto 
aukšto namo, esančio prie 
kampo Hewes ir So. 3rd St., 
krintant ką nors, kas jam ant 
greitųjų pasirodė tik bundu- 
liu. Tam “bunduliui” esant 
jau arti šaligatvio, jis pamatė, 
kaip tūlas arti pasitaikęs vy
riškis stvėrė krintantį ir, ne
išlaikęs, kartu su pagautuoju 
pavirto ant šaligatvio.

Tas atrodęs į “bundulį” bu
vęs keno nors mažametis vai
kiūkštis. Pagavusis vyras iš
gelbėjo vaiko gyvastį, tik pa
virsiant biskį galvutė pramuš
ta. Jeigu be sulaikymo būt 
kritęs ant šaligatvio, veikiau
sia, būtų ištiškęs. Taigi, ku
rios nors šeimos nelaimė pasi
baigė laimingai dėka pasitai
kiusiam vaikutį pagauti.

Apšaudė, Įbaugino 
Raštinėj

Unijos 13-ka Lokalu 
Maršuos Gegužinėj

Southbrooklyniečiy
t

Parengimas
So. Brooklyn© LDS 50 

metinis parengimas - balius, 
su Įvairiais pamarginimais, 
Įvyks sekantį sekmadienį, ba
landžio 28 d., Labor Party 
Hall, 4714 — 5th Ave., So.

SouthbrooklynieČiai turi 
vieną parengimą į metus, 
deda pastangas, kad tas 
rengimas būtų visapusiai sėk
mingas. Mes kviečiam Brook
lyn© ir apylinkės lietuvius pas 
mus atsilankyti^ o mes pasi
stengsime jumis skaniai pa
vaišinti. Bus gera muzika šo
kiams. Todėl, sulaukę sekma
dienio, visi traukite 
rengimam

Įžanga 60 centų 
taksus). Pradžia

st. Užkviečia

Linksmos Velykos
Velykų dieną New Yorko 

portan pribuvo karo nuotakų 
transporto laivas Queen Ma
ry su 2,435 keleiviais, tarpe 
kuriu buvo 1,634 karių nuota- 
kos ir 258 biskelį paaugėję 
jų vaikai ii\ 442 kūdikiai ma
žesni vienų metų amžiaus. 
Didžiumai tų nuotakų ir jų 
laukiantiems veteranams, be 
abejo, buvo linksmos Velykos.

šiame siuntinyje laivas 
Queen Mary atvežė 10,000-nę 
nuotaką, Mrs. Perry, keliau
jančią į N. Carolina.

__ . , Į 9—12 ryteValandos: j 8vakare
Penktadieniais Uždaryta

Paulette Goddard vado1’ rolėje filmos
“Kitty,” apie mergšę, kuri būk iš vargšiukės staiga pa
tapusi. turtuole. Ten žvaigždžiuoja ir Ray Milland. Ro
doma Rivoli Teatre, BroadSvay ir 49th St., New Yorke.

' *
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Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Masinis Mitingas Kainų 
Kontrolei Išlaikyti

Viso didžiojo ■ New Yorko 
gyventojai, kuriems rūpi išlai
kyti kainas nuo kilimo, išlai
kyti vienatinę kainoms prival- 
dyti įstaigą — OPA — susi
rinks į Komunistų . Partijos 
šaukiamą masinę demonstra
ciją šio trečiadienio popietį, 5 
vai., tuojau po 
Square.

i Vykstant į 
tiesiai iš darbo,

darbo, Union

Demonstraciją 
be abejo, teks

pavėluoti vakarienės. Tačiau, 
jeigu nesaugosime kainų, ne
išlaikysime bent ! šiokios to
kios kainų kontrolės, prisieis 
ir taip, kad visai nebereikės 
vakarienės, nes neliks, iš ko 
pirktis. Tad geriau kartą pa
vėluoti, kad tuomi prisidėti 
apsaugai vakarienės visoms 
dienoms, išlaikyti “duoną mū
sų visų dienų” nuo išskridimo 
iš mūsų valgyklų į piniguočių 
kišeniūs.

*
< - \ •

Fotografas
Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

-padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-

' pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St, Brooklyn, 

Kampas Broadway Ir Stone Ave.
t>rie Chaurtcey St., Broadway Lins

Tel. GLehmore 5-6191 x

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

F. W. Shalins
( Shalihskas)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY a

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-0770 *

Jose Manuel Acebal, 38 
metų, veteranas, atėjo į Lu
ria Steel & Trading Corp, 
raštinę, 500 5th Ave., New 
Yorke, kur jo. žmona Marjo
rie dirba stenografe. Raštinėj 
tuo laiku buvę virš 30 moterų 
ir vyrų darbininkų. Bet Ace
bal praėjo pro juos, nuėjo 
tiesiai į kambarį, kuriame bu
vo firmos vedėjas Luria su jo 
žmona, rašę diktantą. Jis pir
ma pašovęs viršininką, pas
kiau žmoną ir pats save, žmo
na esanti lengviau sužeista, 
jis pats ir firmos viršininkas 
pavojingai sužeisti.

Tik prieš porą valandų dar
bininkai matę Acebal su žmo
na kartu valgykloje. Jiedu 
atrodę geroje santaikoje.
; šaudymas pusėtinai išgąz- 
dino visd 5-to aukšto darbi
ninkus. Niekas negalėjo žino
ti, kurion , pusėn jis gali pa
sukti vokišką automatišką 
“mauzerį.”

Bendros Gegužinės Komite
tas pranešė, jog Packinghouse 
Workers Unijos subdistrikto 
taryba nubalsavo su 13-ka aa-' 
vo lokalų dalyvauti Bendros 
Gegužinės Parade. Įvyks už 
savaitės, trečiadieni, gegužės 
1-mą, New Yorko mieste.

Pirkite Laisvę
ant

TIMES SQUARE
New York City

ant kampo
7th Av. ir 42nd St.
Pusė bloko nuo Stanley Teatro

Naudokitės Proga!
Reikalingi du partneriai į platų siuvėjų biznį. 

Gerai išvystytas biznis per daug metų. Užsaky
mų gauname daugiau negu galima atlikti.

Taipgi reikalingi trys patyrę operatoriai prie 
viso darbo. Alga $65 į savaitę. Užtikrinta ateitis.

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

*53? RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA' BROOKLINE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IK NAKTĮ APART SEKMADIENIO

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y. g
TeL EVergreen 4-9612 jv

a

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. I
TeL ST. 8-J178 ATDARA VAKARAIS I




