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KRISLAI
LDS Pastogėje.
Dėl Vardo Keitimo.
Raudonoji Vienuolė Marija.
Greit Pripažins.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
Besiartinant Septi ntajarn 

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Seimui, nariuose kilo dis-

Kai kurie LDS veikėjai iš
statė LDS vardo keitimo klau
simą: Jie siūlo LDS vadinti, 
sakysime: Lietuviu Draugišku 
Susivienijimu — Lithuanian 
Fraternal Association.

Tačiau diskusijų eigoje tū
li diskusantai iškrypsta iš vė
žių : nesigaili jie aštrių būd
vardžių tiems, kurie mano, 
jog vardo pakeitimas būtų 
LDS naudingas dalykas.

Netikiu, kad bent vienas, 
nuoširdžiai stojas už vardo 
keitimą, būtų kuo nors blo
gesnis už tuos, kurie priešina-, 
si. Dėl to krikštyti juos “opor- < 
tunistais,” “bailiais” ir kito-! 
kiais būdvardžiais nedera.

Padiskusuoti galima 
dagiai, draugiškai ir vi.<*ą rei
kalą palikti Seimui. Seime 
taipgi bus reikalingas atsar
gus šaltumas ir apdairumas.
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SAUGUMO TARYBOJ

PALEIDŽIA KUHNĄ

ir pasišalinti iš Indi- 
Kol jūs čia, tai mūsų 
del socializmo negali-

KETURIŲ DIDŽIŲJŲ 
KONFERENCIJA
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ORAS. — Bus šiltoka

’4

Nurnberg. — Naciai grū
moja keršyti tiem, kurie liu
dys prieš karinius vokiečių 
kriminalistus.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

SAUGUMO TARYBA MAŠINALIAI PALAIKO IRANO SKUNDĄ

F

Išlaikyti Kainų Kontrolę! 
Reikalai! j a Tūkstančiai 
Telegramų ir Laiškų

Senatoriai Užversti Daugybe Reikalavimą Palaikyt Kainą 
Administraciją be Jokią Žalojančią “Pataisymą”

nian- I Washington.

Šitų žodžių rašytojas buvo 
vienas Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo krikšto tėvų.

1930 m. taikėme mūsų Su
sivienijimui toki vardą, kokis 
tuomet mums atrodė gražiau
sias ir tinkamiausias.

Po 15-kos metų, tačiau, tūli 
veikėjai mano, jog būtų ge
riau, jei vardas būtų pakeis
tas. Na, ir jie tai iškėlė
d oje.

Kas tame blogo?!

spau-

turės
LDS

isis Seimas 
perredaguotą

taipgi ir čarterj.
Seimas daug ki- 
reikalų svarstys.

konstituciją,
Septintasis 

tu svarbiu 
Dėl to visos 
valo prisiųsti Seiman savo at- j 

“p, šis seimas turi būti ĮkllS Kaip NaCIU Be~ 
pats didžiausias LDS istorijų-įi • • WT I •+ + + ilaisviy Miony tojus

. —' Senato
riai gauna tūkstančius tele
gramų ir laiškų iš Visų 
Jungtinių Valstijų su reika
lavimais palaikyti kainų 
kontroliavimo įstatymą ir 
atmesti visus siūlomus to 
įstatymo apribojimus bei 
šlubinimus. Darbo Unijos, mą iš valdžios pusės, 
įvairios kitos organizacijos ■ Republikonų vado, sena- 
ir masiniai susirinkimai aš-jtoriaus Tafto sekretorius 
triai smerkia reakcinių kon-!jack Martin sakė reporte- 
g r e s m a nų “pataisymus,” 
kurie siekia faktinai sunai
kint bet kokį kainų suval
dymą.

D e m o kratas senatorius 
Robert Wagner iš New 
Yorko pareiškė: “Gavau 
baisią daugybę reikalavimų, 
ir 99 nuošimčiai jų kalba už 
Kainų Administracijos vei-

Įtaria Keturis Len-

Vienuolė seselė Marija gy
vena Bodeno 
nuolyne, esančiame 
provincijoje, Italijoje.

Prieš kiek laiko ten 
municipaliniai rinkimai 
šuo Marija, kilusi iš 
žmonių šeimos, balsavo 
cialistų-komunistų 
sąrašą.

Sužinoję tai, vienuolyno vir
šininkai nutarė Mariją išmes
ti iš vienuolyno. Kaip ji drį
so balsuoti už “raudonuo
sius ’. . . ”

Kaltinamoji aiškino, kad ji
A ’ I

“raudonųjų” nesibijo, nes ji 
mačiusi ne vieną abrozdą, kur 
Kristus nupieštas" raudoname 
apsiauste. .

Tai nieko * nepadėjo: vie 
nuolyno viršininkė 
Marijai:

—Tau ne vieta 
ne!...

Kilo skandalas. Susirinko 
Bodeno miestelio gyventojai 
ir vienbalsiai tarė savo žodį:

—Mes nedaleisime mūsų 
Marijos išniekinti tik dėl to, 
kad ji balsavo už darbininkų 
išstatytą kandidatų sąrašą.

Tuomet vienuolyno' perdėti- 
' nė spruko į Ferrarą, o “rau

donoji” Marija pasiliko vie
nuolyne.

Šią žinią .paduoda ONA 
agentūra. Tai dar vienas pa
rodymas, kaip- klerikalai, pri
sidengę religija, siekiasi nau
doti tikybą reakcijai palaiky
ti : Jei vienuolė būtų balsavu
si už fašistus, tai perdėtinė ją 
būtų pagyrusi.

miestelio vie- Frankfurt, Vokietija. — 
Ferraros ■ Kariniai amerikonų agentai 

Ijieško keturių lenkų, kurie 
Įvyko nužiūrimi, kaip vokiečių 

nuodytojai. Įtariama, kadir se-
darbo tie lenkai, dirbdami kepyk- 

UŽ So-
kandidatų

loj, dėję arseniko nuodus į 
miltus, iš kurių buvo kepa
ma duona vokiečiams be
laisviams, laikomiems kon
centracijos stovykloje arti 
Number go.

• Toje vokiškoje kepykloje 
Nurnberge atrasta keturi 

!arseniko pilni buteliai ir du 
ištuštinti. Nužiūrimieji len
kai pabėgę. ‘Pirmiau jie pa
tys sėdėjo vienoje koncen- 

ie_ tracijos stovykloje Vokieti- 
pasakė joje.

Viso apnuodyta 2,283 vo- 
vienuoly-'kiečiai belaisviai, ir 207 jų 

gal mirsią.

Neužilgo č?bchoslovakijos 
sostinėje įvyks tarptautinis 
partizanų suvažiavimas. Be i 
kitų kraštų, jame dalyvaus, 
tarybinių respublikų, Jugo
slavijos, Ispanijos, Rumunijos, 
Italijos, Lenkijos ir kitų kraš
tų partizanų, kovojusių prieš 
hitlerižmą, atstovai.

Tai bus unįkalinis (nepa
prastas) sąskridis!

NAUJA ATOM-BOMBA 
GALĖTU NUŠLUOTI 
DVI VALSTIJAS?

kimo išlaikymą.” Republi- 
konas senatorius Charles 
Tobey iš N. H. sako, jog 50 
kartų daugiau gautų laiškų 
reikalauja išlaikyti čielybė- 
je kainų kontrolę, negu 
priešingų laiškų, kurie ragi
na apšlubinti kainų tvarky

mams: “Beveik visi ragina 
palaikyti Kainų Adminis
traciją.” Už tai jis kalti
na valdinį Ūkio Pastovumo 
direktorių Chester Bowles; 
sako, kad pats Bowles “Va
dovaująs propagandai už 
kainų kontroliavimą.”

Tokiais reikalavimais “ap
snigti” ir kiti senatoriai.

LEIDŽIA PAKELTI 
CIGARETŲ KAINA

Washington. — Praneša
ma, jog Kainų Administra
cija šį ketvirtadienį pa
skelbs patvarkymą, kuriuo 
leis pakelti cigaretų kainą 
vienu centu dviem pakeliam. 
Perkant vieną pakelį, taip 
pat būtų centas ekstra.

Naciai net Valdininkus 
Skiria Bavarijoj

Chungking. — Chinų ko- 
m u n i s t ams reikalaujant, 
Chiang Kai-sbekas atidėjo 
Chinijos seimo šaukimą.

Amerikonas Jūreivis Nušovė 
9 Savo Draugus

Shanghai.. — Amerikos 
jūreivis L. B. Smith, 19 me
tų amžiaus/ naktį nušovė 
devynis bemiegančius savo 
draugus kariniame laively
je Yangtze upėje, Chinijoje. 
Kol kiti jūreiviai nuginkla
vo- ir parmušė Smithą, jis 
peiliu pavojingai susibadė 
sau pilvą. Vargiai išliks 
gyvas. Menama; kad jis 
buvo pamišęs.

Munich, Vokietija. — Na
ciai Bavarijoj daugelyje at
sitikimų' padiktuoja, ką 
Amerikos karininkai turi 
skirti į vietines vokiečių 
valdybas, rašo New Yorko 
Times korespondentas Ray
mond Daniell. Hitlerinių-" 
kai įperša artimus savo sėb
rus į valdvietes. Prie kari
nės amerikonų valdžios du
rų sėdi jaunas vokiety s, ku
ris buvo Hitlerio jaunimo 
vadas Bad Wiesse apskrity
je. Jis surašo vardus, ad
resus ir užsiėmimus kiek
vieno atsilankančio asmens 
ir gali 'apie tai pranešti 
slaptojo nacių judėjimo va
dams.

Amerikonai grąžina na
ciams ar jų pačioms ban
kus ir kitus biznius, kurie 
pirmiau buvo “užšaldyti,” 
rašo tas korespondentas.

Associated Press iš Wash- 
ingtono praneša, jog neužilgo 
mūsų valstybės departmentas 
pripažins Pabaltijo kraštus 
tarybinėmis respublikomis.

Mes visuomet sakėme: juo 
greičiau, tuo geriau!

■ • / . . L i A

Brighton, Anglija. — An
glų Darbo Partijos vadas 
prof. Harold J. Laski pa
skelbė, kad vienas patiki
mas amerikonas jam sakė, 
jog Amerikoj dirbama to
kios galingos naujos atomi
nės bombos, kad viena bom
ba galėtų sunaikint India
nos'ir Illinois valstijas. Ta
tai Laski girdėjo, besilanky
damas Amerikoje. Savo 
kalboj Anglų Kooperatyvų 
Partijos konferencijoj Las
ki reik alavo pervest visą 
atominę jėgą į Jungtinių 
Tautų kontrolę.

Štai, Kaip Anglai “Pa
dės” Amerikos Bizniui 

Užsieninėse Rinkose
Buenos Aires. — Argen

tinos komunistų laikraštis 
La Hora pabrėžė Anglijos 
valdžios nario lordo Tem- 
plewood’o pareiškimą, kad 
anglai turi 75 nuošimčiais 
daugiau savo dirbinių išga
benti ir parduoti užsieniuo
se, negu pirm karo. “Tai 
tikras anglų imperializmo 
atsisteigimo himnas,” rašo 
La Hora.

(O Washington© politikai 
šneka, jei duosim Anglijai 
$3,750,000,000 paskolos, ’ tai 
anglai pripažins Amerikai 
daugiau biznio teisių užsie
ninėse rinkose.)

Amerikonų Komandierius 
Liepė Sulaikyt Jankių 
Skandalus Vokietijoje

Berlin, bal. 24. — Vyriau
sias amerikonų komandie- 
rius Vokietijoj ir bendrai 
Europoje, generolas Mac- 
Narney įsakė visiem oficie- 
riam, kad sulaikytų savo 
kareivius nuo skandališkų 
žygių. MacNarney pareiš
kė, kad jankiai Vokietijoje 
užsiima juodojo marketo 
bizniais, daugelis apsikrečia 
lytinėmis ligomis, perdaug 
girtuokliauja, nepaiso dis
ciplinos - drausmės, pakliū
va į asmeniškas nelaimes ir 
tt. Taip elgdamiesi, ameri
konai užsitraukia gyvento
jų panieką, jų rūstybę ir 
p a s i p i ktinimą, sako gen. 
MacNarney. f

Washington. — Amerikoj 
dabar yra 5,500,000 bedar
bių.

Nors Iranas Atšaukė Savo 
Ginčą su Sovietais, bet 

Saugumo Taryba Tęsia Jį
Amerikono Vadovaujama, Saugumo Tarybos Dauguma At 

metė Irano ir Sovietų Prašymą Išbraukt Irano Skundą
New York. .— Amerikos 

ir Anglijos atstovai Saugu
mo Taryboje kartu su pen
kiais savo papėdininkais iš 
kitų kraštų atmetė Sovietų 
Sąjungos, Franci jos ir Len
kijos reikalavimą išbraukti 
buvusį Irano skundą prieš 
Sovietus.

Jungtinių Valstijų dele
gatui Stettiniui vadovau
jant, anglų atstovas Cado
gan ir Brazilijos, Holandi- 
jos, Chinijos, Meksikos, Au
stralijos ir Egipto atstovai 
nubalsavo palaikyti tarybos 
dienotvarkėje Irano ginčą 
iki gegužės 6 d. pagal pir
mesni daugumos nutarimą. 
Jie nepaisė fakto, kad So
vietai pilnai susitarė su Ira

DRABUŽIŲ FABRIKANTAI 
GRASINA SUSTREIKUOT

Washington. — Drabužių 
Fabrikantų Sąjunga parei
kalavo, kad valdžia leistų 
dikčiai pabrangint drabu
žius. O jei ne, tai jie grū
moja nuo gegužės 1 laikyti 
drabužius savo sandėliuose 
ir nesiųsti jų į krautuves.

Philadelphia, Pa. - Mi
rė Mikolas Miliauskas

GEN. EISENHOWER 
LAUKIA SOVIETŲ 
MARŠALO ŽUKOVO
Washington. — Generolas 

Eisenhower, Jungtinių Val
stijų armijos štabo galva, 
planuoja šiltas priimtuves 

i sovietiniam maršalui Žuko-
nu, ir pati Irano valdžia |vui; laukia Žukovo atvyki? 
prašė panaikint buvusį savo 'mo gegužėje. Teigiama, kad 
skundą. jtren. Eisenhower drauge su'

Sovietų delegatas Gromy-, Žukovu aplankysią didžiuo- 
ko pareiškė, jog Saugumo įsius Amerikos miestus, kur 
Taryba laužo Jungtinių būsią jiem suruošta trium- 
Tautų Čarterio įstatymus. 
Gromyko todėl pranešė, kad 
jis daugiau nedalyvaus to
kiuose tarybos posėdžiuose, 
kur jinai svarstys jau už
baigtąjį Irano klausimą.

Gromyko, tarp kitko, sa
kė: “Saugumo Taryba ne
turi teisės atimti laisvę iš 
Irano ar kurio kito Jungti
nių Tautų nario, reikalau
jančio atšaukti savo skun
dą... Tai yra bandymas 
paaukoti čarterį, ir tas ban
dymas gali atnešti apgailė
tinų vaisių.”

fališkos sveikinimo iškil
mės. Gen. Eisenhower ti
kisi, kad galima išlaikyti 
draugiškumo santykiai tarp 
Jungtinių Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos.

Indėry Darbininkų Va
das Prašo Anglus Lau

kan iš Indijos

Gromyko Rodo, 
Kaip Nelogiškas 
Amerikos Delegatas

Balandžio 24 d., mirė nuo 
širdies ligos Mikolas Mi
liauskas (Miller). Jis mirė 
namuose, po num. 2235 Ho
ward Street, kur ir jo kū
nas pašarvotas. Laidotu
vės įvyks balandžio 27 d. 
Dėl daugiau informacijų, 
liečiant laidotuves, galite 
kreiptis po viršminėtu ant-! 
rašų arba pas graborių Ka
zį Ramanauską (Roman), 
kuris rūpinasi šių laidotu
vių .pareigomis, 1113 M t. 
Vernon St., Tel. POplar 
4110.

Velionis buvo geras dien
raščio Laisvės skaitytojas ir 
rėmėjas.

Plačiau apie velionį bus 
parašyta vėliau.

Rep.

New York. — Andrius 
Gromyko, sovietinis delega
tas Saugumo Taryboje, ba
landžio 23 d. nurodė, kaip 
Amerikos atstovas Ed. Ste- 
ttinius nesiląiko logikos sa
vo užsispyrime, prieš Sovie
tų Sąjungą. Gromyko štai 
ką pastebėjo:

“Jungtinių Valstijų at
stovas pirmiau tvirtino, jog 
vienintelė kliūtis, dėl kurios 
negalima išbraukt Irano 
klausimo, yra ta, kad pati 
Irano valdžia nereikalavo 
atšaukti tą klausimą. O da
bar Jungtinių Valstijų de
legatas atranda, jog negail
ima išbraukt Irano klausimo 
iš dienotvarkės jau todėl, 
kad ne tik Sovietų valdžia, 
bet ir pats Iranas reikalau
ja išbraukti šį klausimą. 
Tokie nelogiški argumentai, 
beje, gali tapt nuolatiniu 
papročiu.”

New Delhi, Indija. — Se
nas indėnų darbo unijų va
das N. M. Joshi buvo pa
kviestas Anglijos pasiunti
nių tartis apie politinius In
dijos. reikalus ir pasakyti 
jiems, kaip Indijos darbi
ninkai žiūri į klausimą dė
lei savo krašto tautinės 
laisvės bei visiškos nepri
klausomybės.

Joshi 70 minučių kalbėjo
si su Anglijos ministerių 
kabineto pasiuntiniais ir 
štai ką jiems pareiškė: “Aš 
Indijos darbininkų vardu 
tik vieno dalyko tereikalau
ju. Anglai turi pervesti vi
są galią pačių indėnų val
džiai 
jos. 
kova 
ma.”

Paryžius, bal. 24.—Šį ket
virtadienį čia susirenka 
Amerikos, Anglijos, Sovietų 
ir Franci jos užsieniniai mi
nisterial. Jugoslavijos-Ita- 
lijos rubežiaus klausimas 
būsiąs pirmas dalykas, ku
rį jie svarstys.

c to ir 1) Ii j d konmimn Tarvhn “liesinsi ’’

Alkaniems Europiečiams

FAŠISTINE M. ROXAS MASINA LAIMINTI 
PREZIDENTO RINKIMUS FILIPINUOSE

Saugumo Taryba “ilsėjosi/’ 
|o šį ketvirtadienį ims svars
tyt Lenkijos reikalavimą 

San Francisco. — Miesto sutraukyt diplomatinius ry- 
valdininkai ir darbo unijų sius su Franko diktatūra 
vadai ruošiasi pasiųsti laivą Ispanijoj.
konservuotų (kenuotų) val
gių alkaniems europiečiams. 

CIO laivakroviai žada ne
mokamai valgius supakuoti 
ir j laivą sukrauti. Darbo

Manila, fyal. 24. — Neofi
cialiai pranešama, jog fa
šistinių dvarininkų kandi
datas į Filipinų prezidentus, 
Manuelis A. Roxas gavęs 
trečia tiek daugiau balsų, 
negu deihokratinis kandida
tas Sergio Osmena.

(Roxas. bend radarbiavo 
su japonais, kuomet Filipi-

nai buvo priešų užimti. Po 
japonų išvijimo, generolas 
MacArthur rėmė Roxaso 
politiką, kaip Filipinų sena
to pirmininko.

(Politinė Rokaso mašina, 
su Amerikos karininkų pa
galba, iš anksto prirengė 
rinkimus savo naudai.)

Roxaso šalininkai mušė ir

grūmojo šaudyti atėjusius 
balsuoti demokratinius pi
liečius Negros Occidental 
provincijoj ir kitose vietose.

Balsavimų dienoj vienas 
asmuo nušautas, daug su
žeista. Be kitų, pašautas ir 
Camarines provincijos gu
bernatorius Ramon Impe
rial.

Berlin. — Karinė ameri
konų vyriausybė paleido iš 

Federacijos Vežikų Unija koncentracijos stovyklos 
apsiima dovanai tą maistą Fritzą Kuhną, buvusį Ame- 
suvežti. I rikos nacių Bundo galvą.

-----------įSako, kad jis nesveikas ir 
ATIMTAS A MERIKO-1 tarp Vokietijos nacių ma- 
NAM LEIDIMAS ARGEN- žai žinomas.

TINOJE
Buenos Aires. — Argen

tinos valdžia atėmė iš Ame
rikonų - Užsieniečių Elek
tros kompanijos leidimą dė
lei biznio .varymo toje šaly
je.

Madrid. — Ispanijos poli
cija suėmė dar 45 respubli- 
kicčius Seville mieste. Jie 
skleidė lapelius prieš Fran
ko fašistų diktatūrą ir už 
respublikos atkūrimą
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OPA ir Nauji Namai
Gyvenimui tinkamų namų ir dabar yra didžiausia 

stoka. Bet jeigu dabartiniai kongreso nutarimai aprė
pimui OPA galios, kas veda prie įstaigos panaikinimo, 
bus pravesti gyveniman, tai su namais bus dar blogiau.

Dalykas tame: jau dabar paprastas vienos šeimos 
gyvennamis kainuoja apie $10,000. Tai neprieinama pa
prastam darbininkui. OPA siekia nustatyti namų kai
nas, kad toki namai lėšuotų apie $6,000 ar $6,500, arba 
kad randa būtų neaukštesne kaip $60 bei $65 per mė
nesį, nors ir tai jau didelė.

Bet jeigu OPA bus panaikinta, tai tada ant gyven- 
namių kainos ir randos dar daugiau pakils. Jeigu nie
kas narvų kainų ir randų nekontroliuos, tai, esant jų

I mečios stovi milžiniškos Chicagos skerdyklos pa
sekmėje “sėdėjimo streiko,” kuri stambiosios mėsos 
pakavimo kompanijos paskelbė prieš kainu kontrolę. 
Toki firmoms ikaltinimą iškėlė United Packinghouse 
Workers Distriktas 6-tas, CIO, kuris žino geriausia, į:o 
šapus stovi be darbo.

Quest for Industrial Minerals Poses 
Big Job for Lithuania’s Geologists

By A. Krivtsov.
The geologists of Soviet 

Lithuania are confronted with 
a very important task, that of 
providing minerals for indust
ry which is now being restored 
and, first and foremost — 
building materials for which 
there is an acute need in the 

i republic.
A five year plan for geolo

gical prospecting is now being 
drafted in Lithuanian SSR. Re
alization of this plan will not 
only provide sufficient mineral 
raw material for the republic’s 
industry, but will also advance 
considerably the study of Lith
uanian’s geological structure as 
a whole and will to a certain 
extent determine the republic’s /
economic development.

It is as yet hard to foretell 
what the results of the pro
specting will show, but the ge
neral geological structure of the 
republic’s soil and the small 
data now' available lend 
grounds for the assumption 
that valuable minerals will be 

i found in Soviet Lithuania.
A well drilled in the Kretin

ga area, for example, revealed

to the presence of iron ore. Ijected cement works in Mazei-
A number of mineral springs ka District and find raw mate-

found in the middle Nieman 
area (between Kaunas and Ali- 
tus), along with the presence of 
rock salt in the glacial deposits, 
indicate the presence of salt 
deposits in this area.

Of equal interest is the dis
covery of lignite layers among 
the Jurassic formations of the 
Klikoliai, Mažeikių District.

According to preliminary es
timates, the expenditure for 
geological prospecting in the 
Lithuanian SSR mapped by the 
five year plan will amount to 
15-20 million rubles. It is plan
ned to spend more than 4,-000,- 
000 rubles for mineral pro
specting in the republic in 
in 1946 alone, whereas only a 
few tens of thousands of rubles 
were spent for this purpose 
throughout the existence of the 
Smetona regime.

In 1946, Lithuanian geolo
gists will prospect for iron ore 
in Rokiški District and for salt 
in the Kaunas and Alitus Dis
tricts.

They will compile a geolo
gical map of the quaternary

rials for a second cement fac
tory near the township of 
Skirsnemunė in Raseinu Dis
trict. Prospecting for iron ore 
will be conducted in the marsh
land of Vilnius (Rudnikiai de
posits), Alitus (Kazlų-Rūda 
deposits, and Raseinių (Skirs- 
nemunė-Zapiškis deposits dis
tricts.

A thorough study will be 
conducted of the t,wo major de
posits of limestone (Menčiai 
and Vegeriai) in Mažeikių 
District, which are the princi
pal bases of supply of this raw 
material.

it is planned to expand the 
gypsum base in Biržai District.

Extensive prospecting will 
be conducted of the chalk depo
sits in the Esli Valley (Kaunas 
District), where large deposits 
have been found close to the 
surface. This will provide raw 
material for industry.

Another material urgently 
required by the recovering in
dustry of Soviet Lithuania is 
fire clay. The question has

stokai, bus taip aukštos kainos, kad paprasti žmonės 
negalės nei nusipirkti, nei pasirandavoti. Reikės gy
venti skiepuose.

Automobilistų Unija ir Jos Ateitis
. Chicagoj įvyko United Automobile Workers, CIO, 

unijos tarybos narių posėdis. Ten buvo plačiai aptarta 
neseniai atsibuvusios Atlantic City konferencijos tari
mai ir unijos darbų ateitis bei bendrieji mūsų šalies 
reikalai.

Unijos valdyba bus sargyboj, kad’kapitalistai mo
kėtų darbininkams nustatytas algas, kad už lygų darbą 
būtų lygiai ir mokama. Unijos valdyba reikalauja “kie
tų”* kainų ant reikmenų, kad saumyliai negalėtų visuo
menę apiplėšti. Unija pasisakė už organizavimą dar ne
organizuotų darbininkų, už pagalbą buvusiems karo tar
nyboj piliečiams. Unija reikalauja, kad bedarbiai gau
tų po $25 paramos per 26 savaites.

Užsienio politikoj unija kritikavo' Trumano Admi
nistraciją, kuri atsisako nuo velionio prezidento Roo- 
sevelto politikos. Pasmerkė Churchillą, kuris yra ardy
tojas Jungtinių Tautų vienybės it naujo karo •'organiza
torius. Pasmerkė Hearsto ir kitą\eakcinę spaudą, ku
rios politika veda Jungtines Valstijaš\į katastrofą. Uni
jos vadai pasisakė už laisvę kolonijų gyvenfpjams ir už 
Jungtinių Valstijų, Sovietų Sąjungos ir Britanijos ben
dradarbiavimą pasaulio taikos išlaikymui.

Minint Laisvės 35 Metų 
Gyvavimo Sukaktuves

Kacta augau Lietuvoje, 
dar devynių metų būnant, 

I motina prie kalvarato pra- 
mokino lietuvišką abėcėlę 
ir slebizavot žodžius iš ele
mentoriaus, ir dar tris mė
nesius leido pas daraktorių, 
kuris lietuviškai mokino ki
tame kaime, tai ir buvo vi
sas mokslas lietuvių kalbo
je. Bet sekančiais metais 
leido į narodną, rusišką mo
kyklą, kurią užbaigiau į 
tris metus su gerais atsižy- 
mėjimais, ypatingai skaity
me ir aiškinime perskaityto

yra

the presence of natural gas. It deposits (the most recent and

Bet tuo laiku Lietuvoje 
pas mus neteko matyti jo- 
jkio lietuviško laikraščio, iš
skyrus maldaknygę ir ele
mentorių, v

Atvažiavau į Ameriką 
Badas Europoj paliečia apie 150,000,000 žmonių. Jei-i 1911 metais pas brolį Joną, 

kur buvom keletas įnamių, 
i Čia radau ir lietuviškų lai
kraščių Saulę, ir Keleivį. 
Saulė nepatiko iš pat pra
džios dėlei rašybos. Kelei
vį skaičiau, bet kažin ko
dėl nelipo prie širdies. Ka
dangi aš tuo laiku buvau 
pas savo pusseserę, taip sa
kant, ant burdo, o ji žinojo 
iš Lietuvos, kad aš turiu 
nepaprastų gabumų rusiš
kai skaityti, tai kuomet Ke
leivis ateidavo, tai ji pra
šydavo skaityti Keleivį bal
siai, o ypatingai Maikį su 
Tėvu.

Žinoma, man tas patiko, 
nes tai reiškė man lyg. ir pa
sididžiavimą, kad i 
riaus amerikonai (žinoma, 
lietuviški) klauso.

> Bet tuo laiku dirbdamas 
(liejykloje susipažinau su 
Zlotkum, kuris man atneš
davo Laisvę ir laisvo turi
nio brošiūraičių. Tuo jaus 
man Laisvė geriau patiko 
už Keleivį, ir, rodosi, dar 
1911 metais Laisvę užsira
šiau ir iki šiai dienai be per
trauku tebeskaitau.

1
Kada pradėjau Laisvę 

skaityti, tebebuvau religinis

Badas Europoj ir Amerika

gu greitai nebus suteikta rimta pagalba, tai milionai 
žmonių mirs badu, o dar daugiau neteks sveikatos.

Kol kas Amerikoj tik daug kalbama, rašoma, bet 
rimtai tais reikalai^ nesusirūpinama. Prezidentas Tru- 
jnanas paskyrė savo asmeniniu patarėju reakcioniškiau- 
sią žmogų H. Hooverį, kuris jau po Pirmo Pasaulinio 
Karo, neva “besirūpindamas” pagalba, tik kontr-revo- 
liucijos žygius organizavo. Kol Hooveris važinėja, daro 
savotiškus pranešimus, tai Europoj ir kitur žmonės ba
dauja..

UNRRA, kuriai fondą sudarė Jungtinių Tautų di
džiosios valstybės, kuri turi aprūpinti žmones ten, kur 
labiausiai pagalba yra reikalinga, savo pareigų tinka
mai neatlieką. UNRRA rūpinasi pasiųsti daugiausiai 
maisto hitleriniams pabėgėliams į Vokietiją, Graikijon 
ir kitur, kur anglų ir Wall stryto imperialistų politika 
laimi, bet kuo mažiausiai duoti pagalbos ten, kur liau
dies demokratija gyvuoja. UNRRA buvo pažadėjus su
teikti 350,000 tonų grūdų Lenkijai, bet suteikė tik 13% 
to, tai yra tik 45,500 tonų. Kad išgelbėti Lenkijos žmo
nes iš bado mirties, Tarybų Sąjungą turėjo skubinti su
teikti Lenkijai 200,000 tonų grūdų, bet ir to negana.

Kad padėti badaujantiems Europos žmonėms, tai 
reikalinga: (1) Maistą teikti ten, kur jis labiausiai rei
kalinga, atmetant bent kokią politiką. (2) Tuojau at
šaukti Hooverį. (3) Prileisti prie maisto paskirstymo 
Pasaulinę Darbo Unijų Federaciją, kad pastoti kelią 
Amerikos imperialistų skymams. (4) Tuojau paleisti 
Anglijos - Amerikos Maisto Tarybą, kuri skirsto maistą, 
o visą maisto tvarkymo reikalą pervesti UNRRA’i. (5) 
UNRRA turi atmesti bent kokią politiką, o rūpintis tik 
teikimu žmonėms pagalbos.

žmogus, nežinojau, kas 
religija ir kam ji tarnauja. 
Nežinojau, kas yra klasės 
ir kas yra klasių kova. Tik 
žinojau, kad yra turčiai ir 
dvarponiai, taipgi žinojau, 
kad yra darbininkai ii* bied- 
nį žmonės, bet nežinojau, 
kodėl tam pąciam pasauly
je yra tokia nelygybė, kodėl 
tie, kurie nieko naudingo 
nedirba, naudojasi ’ visomis 
svieto marnastimis, . o tie, 
kurie pagamina viską, iška
sa anglį, auksą, sidabrą ir 
deimantus; kurie išaudžia 
šilkus ir drobes, kurie išbu- 
davoja didžiausius namus, 
kurie nutiesia kelius, gele
žinkelius ir tiltus; kurie lai
mi ir pralaimi karus ir ko
dėl jie yra neprileidžiami 
naudotis tomis visomis ge
rybėmis, kurias jie savo 
pūslėtomis rankomis ir pro
tu sutveria, ir pagaliaus, 
kodėl pasaulio būdavote j ai 
skursta ir net badą kenčia. 
Ir dar tuoliau, aš nežinojau, 
kodėl taip, žodžiu sakant, 
kad ir “demokratinėse” ša
lyse neva “demokratiškai” 
išrinkti žmonės į valdvietes 
ir pastatyti prie valdžios 
vairo tą netiesą pasaulyje 
prašai inti nepasistengia, 
kad visi ant žemės kamuo
lio būtų sočiai pavalgę ir tu
rėtų tinkamą pastogę.

may lead to the discovery of I wide-spead on Lithuania’s ter
shale similar to that found in ritory) in which building ma- 
Estonia. iterials are found such as clay,

In Rokiški District near the 
village of Tumasoniai Professor
Smazevičius discovered a large 
magnetic anomaly which points

sand, stone and gravel, as well 
as drinking water and amber.

The geologists will provide a 
raw material base for the pro-

therefore been raised of find
ing raw materials for its pro
duction. Clay found in the 
šventa and Nemunėlis Valleys 
will be tested for this purpose.

Extensive, propecting will al
so be conducted for clay for the 
ceramic industry.

Del U.N. Nėra Vietos Amerikoj
Jungtinių Tautų Organi

zacija (United Nations Or
ganization), palaikymui tai
kos pasaulyj nutarė, kad 
jos buveinė turi būti Jung
tinėse Valstijose, New Yor
ko srityje.

Iš pradžiūs ' tas tarimas 
buvo karštai priimta. Vie
na, tai mums garbė. Kita, 
ta organizacija į metus iš
leis $25,000,000. Prie to, jos 
delegatai, visoki patarėjai, 
specialistai sudarys apie 
7000 žmonių. Visi jie dar 
asmeniškai išleis daug pini
gų, kas sudarys kelių mi- 
lionų dolerių sumą.

Pradžioj didmiesčiai 
cago, San Francisco, 
ton, P h i 1 a d e 1 p hia,
York, ir kiti varžėsi kiekvie
nas, kad gauti pas save 
UNO centra. Mr. F. La-

Chi- 
Bos- 
New

iš dalių ir dalelių, taip ir 
progresyvis judėjimas susi
deda iš tautu ir tautelių, 
progresyvio judėjimo, o tam 
judėjimui arba veiklai nu
stato gaires spauda. Juk 
spauda yra mokytoja, kelro
dė ir organizatorė. Per pro-

P ir ma negu pradėjau gresyvės spaudos išlavintus 
skaityti Laisvę ir įvairias žmones išaugo progresyvis 
moksliškas knygas, to visko judėjimas už panaikinimą 
aš nežinojau. Bet Laisvė n* neteisybės ir išbudavojimą 
knygos per 35 metus atida- naujo pasaulio, kuriam būtų

žmones išaugo progresyvis

Čia ir Ten
Vilnis rašo:
Associated Press korespondentas Eddie Gilmore 

praneša iš Maskvos apie tūlus pamatinius bruožus ket
virto penkmetinio plano, kuris pasibaigs 1950 metais.

Bendrai imant, darbininkų ir tarnautojų (ofisuose) 
algos pakils ant 30 nuoš., o kainos prekėms ir pragyveni
mo reikmenims atpigs. Jau ir dabar didžiumai produk
tų kainos pigesnės negu buvo karo metu.

Tame pamatinis skirtumas tarpe socialistinės ir ka
pitalistinės ekonomikos. Kapitalistinėje ekonomikoje 
pakilusios kainos paverčia 
algų pakėlimą.

mažesnį ar

- j.-- -- - ____ naujo pasaulio, kuriam būtų
grino- i’ė kaip man, taip ir tūks-'malonu gyventi be vargo ir 

tančiam kitu tokiu nežinė- nedatekliu.
lių akis, suteikė žinojimo
apie viršuj paminėtus da- mu progresyvio judėjimo 
lykus. Taip kaip aš ir tūks- darbuotojai galim pasakyti, 
tančiai kitų likom sąmonin- kad Laisvė per 35 metus tei
gi žmonės ir kovotojai už 
tos neteisybės panaikinimą.

Laisvė per savo 35 metų 
(gyvavimą pravedė ne tik 
Amerikoje platų lietuvišką 
progresyvį judėjimą, bet 
prisidėjo ir prie tarptauti
nio progresyvio judėjimo 
išbudavojimo. Taip; kaip 
pats pasaulis yra sudarytas

Tad su dideliu pasitenki-

Smarkiai padidėsiančios valstybės išlaidos sveika
tingumo ir kultūros" reikalams, socialinė apsauga bus 
žymiai praplėsta.

Bus dar labiau praplėstas, aukštųjų ir vidurinių mo
kyklų tinklas.

Numatoma, kad 1950 metuose Sovietų šalies indus
trinėse įmonėse bus 35,000,000 darbininkų..

Žmonių būklės pagerinimas, pakėlimas gyvenimo
1 1 • • • 1 1 • 1 1 1 1 • • t

singai gynė darbininkų rei
kalus, rodė darbininkams 
teisingą kelią ir nurodė, ku
riuo keliu eidami darbinin
kai nušluos nuo žemės pa-: 
viršiaus skriaudas ir netei
sybes.

Tad sveikinu Laisvę su 
35 metų jubiliejum ir linkiu, 
kad, Laisvė tol gyvuotų, kol 
Amerikoje bus lietuvių.

Tad džiugu man, kad ir 
aš per tą visą laikotarpį pri
sidėjau prie Laisvės buda- 
vojimb, per daugelį metų 
būdamas vajininku, taipgi 
rašinėdamas korespondenci
jas, kaip iš darbaviečių, taip 
ir politinio turinio, taipgi ir
finansiniai

Guardia net piktai rašė 
prieš -New Yorko miesto 
tarybą, kad ji nesistengia 
gauti tą o r gan iz aciją — 
“garbę” ir “biznį.”

Bet štai New Yorkui nu
krito tas “aukso obuolys.” 
UNO specialė komisija pa
sirinko plotą žemės ant 
New Yorko ir Conn, valsti
jų sienos, Westchester sri- 
tyj, kurį pasirengė nupirkt 
ir ten įrengti savo centrą.

Pasirinkimas palietė eilės 
turčių dvarus. Tuojau pra
sidėjo masiniai mitingai, 
protestai, niekinimas tos 
organizacijos. Šaukė, kad 
“gestapininkai,” ir “raudo
nieji” jau “nacionalizuoja 
mūsų namus” ir žaislavie- 
tes.

Po šių atakų, ir kada ten 
nėra tinkamų vietų tuojau 
UNO skyriams susirinkti, 
tai nutarta paimti Hunter

nedirba, yra

protestai prieš 
Pasaulinės Pa- 
smagiai laiką

torių namą ir fabriką, ku
riame karo metu gamino 
lėktuvams prietaisus. Ro
dosi, pasirinkimas geras. 
Buvusioj Pasaulio Parodos 
vietoj plotas didelis. Fab
rikas dabar 
netoli. ’ •

Bet ir vėl 
UNO. Mat, 
rodos name
praleis davo čiužinėtojai 
(skeitininkai). Sujudo ir 
fabriko srityj darbininkai, 
kad “atima jų duoną,” nors 
fabrikas nedirba. Ir vėl pi
lasi pamazgos ant šios or
ganizacijos. Vieni siunčia 
ją į Maskvą į “Kominterno 
namą,” kiti į Genevą, Švei
carijon, kiti tiesiai pas “vel
nio močiutę,” nes “organi
zacija nereikalinga.” Jie 
stoja už karą, o ne už taiką.

Ką gi tas parodo? Tas 
parodo, kad pačioj organi-

Kolegijos tūlus kambarius I zacijoj angliškai kalbančių 
Saugumo Tarybos posė- imperialistų blokas ją pa- 
džiams, kur dabar jie ir ei- verčia į sayo įrankį pateisi
na. nimui savo viešpatavimo

Tuojau minėtos kolegijos kolonijose ir užpuolimui ant 
studentai pasekė turčius ir Tarybų Sąjungos. Gi lau- 
pradėjo protestus. Pasiro- ko pusėj reakcininkai ir 
do, kad UNO toj kolegijoj turčių spauda puola orga- 
vietos nepakanka. Minėta nizaciją, neleisdami net jai 
organizacija pastaruoju laį--centrą įsitaisyti, stumdo, 
ku pasirinko buvusį Pašau- kaip kokį mergos vaiką, 
lines Parodos Administra- D. M. š.

Kunigas Stephen H. F»4tchman iš Bostono, senato- 
rius Glen Taylor iš Idaho ir Millard Lampell, buvęs 
Stars and Stripes štabo narys, pasitaria pirm ėjimo 
kalbėti Taikai Laimėti Konferencijoj, Įvykusioj Wash
ingtone. Konferencija, susidedanti iš darbininkę ir pla
čios visuomenės atstovę, Įsteigė organizaciją remti ve- 

Franklin Delano Rooseveltlionio
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Antanas Bimba NEW HAVEN, CONN užbėgti už akių 
vėžio ligai, kuri 

žmonių gyvybių 
kas gali manyti,

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

I

I

i

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Gricius pasigyrė (kaip teisingai giriasi, ir visi vei
kėjai), kad šiandien Vilnius jau nebe toks, koks buvo 
prieš metus. Girdi, būtumėte matę, ką mes radome su
grįžę į Vilnių! Visur tebebuvo užversta sugriautų namų 
plytomis ir tebegadino orą puvantieji vokiečių lavonai.

Paklausiau, ar ji§ ruošiasi kokiam nors literatūri
niam darbui. Taip, atsakė, ruošiasi. Pagaliau jau pa
vykę pasiliuosuoti nuo įvairių techniškų darbų, dabar 
einąs Rašytojų Sąjungos pirmininko pavaduotojo par
eigas. Pirmiausia turėsiąs sutvarkyti ir paruošti spau
dai savo senesnius kūrinius, netrukus pradėsiąs rašyti 
pjeses ir dar ką nors stambesnio kurti.

A. Gricius savo dvasiniu nusiteikimu ir optimisti
niu žiūrėjimu į ateitį paliko manyje labai gerą įspūdį.

Vakare pasitaikė nepaprasta proga nueiti ir išgirsti 
pribuvusį į Vilnių Baltarusijos ansamblį. Ansamblis da
linasi į dvi dalis: turi didelį, puikų chorą ir šokėjų grupę. 
Man jųjų dainos ir šokiai labai patiko. Ypatingai gerą 
ir gilų įspūdį publikoj paliko dvi lietuviškos dainos, ku
rias ansamblis sudainavo. Viena buvo, “Mes padainuosim 
dainų dainelę,” o kita—“Tykios, malonios vasaros nak- 

-tys.” Choriečiai taip gražiai išmokę ištarti lietuviškus 
žodžius, jog nežinodamas, kad tai svetimtaučių choras, 
manytum, kad dainuoja lietuvių choras. Lietuvių an- 

. samblis įteikė jiems gėlių bukietą.
Publika svečius artistus sveikino nuoširdžiais ir šil

tais aplodismentais. Jie buvo taip karštai pasitikti, kai 
sudainavo lietuviškai, jog buvo iškviesti sudainuoti ant
ru kartu “Tykios, malonios vasaros naktys.”

Ten susitikau Švedą ir kitus lietuvių liaudies an
samblio vadus. Jie tik laukia progos suruošti didelį va
karą ir parodyti amerikiečių atstovui savo dainąs, šo
kius ir muziką. Pašaliniai, su kuriais buvau pamatyti 
baltarusiii ansamblio, mano, kad lietuvių ansamblis ir 
skaitlingesnis ir geresnis. Kai pats savo akimis pama
tysiu ir išgirsiu, galėsiu pasakyti, kuris man geriau pa
tiko.
Lapkričio 24
z Didelei mano nuostabai šiandien gaunu pranešimą, 
kad į Vilnių yra pribuvus mano vyriausioji sesutė Ur- 
šulia Kurklietienė iš Obelių parapijos, iš už Rokiškio. 
Nereikia nė aiškinti, kaip malonu buvo man ją po 32 me
tų susitikti ir pasimatyti. Aišku, jog sutikęs kur nors 
gatvėje, būčiau jokiu būdu nebepažinęs. Amžius ir bai
sūs karo laikai kaip visų Lietuvos žmonių, taip josios 
veiduose išvarė gilias vagas, o širdyje paliko skaudžiau
sius atsiminimus. Su ja atvažiavo ir josios sūnaus 
žmonelė, marti, dar jauna moteriškė, dviejų vaikų mo
tina. Kiek jie pergyveno, kiek jie iškentėjo! Negalima 
tai visa surašyti ant popierių. Kalbėjausi su jomis visą 
popietį.

Kurkliečių vieną žentą lietuviškieji fašistai sušaudė 
kaip komunistą.

Stebėjosi moteriškės, kad taip aukšti valdžios par
eigūnai, kaip užsienio reikalų komisaras ir jo žmona, 
toki malonūs, toki savi, toki geri žmonės. Et, sako, 
anais laikais prie Smetonos nei be kepurės prie tokių 
žmonių nebūtų galėjusios prieiti. O čia jie dabar mus 
maloniai patiko ir pavaišino.

Išleidau aš jas namo, prižadėdamas apsilankyti Ro
kiškyje ir su visais namiškiais’susitikti.

Vakare gi turėjome tikrai nepaprastą pobūvį. Jį 
suruošė Rašytojų ir Dailininkų Sąjungos. Rašytojų Są
junga turi pagelbinį ūkį ir augina gyvulių, todėl šitai 
progai jie paskerdė kiaulę ir pavaišino svečius šviežia 
kiauliena! Valgiai buvo skaniai paruošti. Buvo ir gė
rimų, minkštų ir kietų. Publika buvo labai įvairi, ra
šytojai, profesoriai, dailininkai, muzikai, artistai, ar
chitektai ir kiti kultūros darbuotojai—visos geriausios 
•kultūros jėgos, kurios*šiuo tarpu pasitaikė būti Vilniuje.

Man buvo be galo malonu ir smagu su daugybe jų 
asmeniškai susipažinti ir pasišnekėti. Vardų jų nemi
nėsiu, nes visų negalėjau pasižymėti, o bijau palikti 
tuos, kurie turėtų būti atžymėti. Programa susidėjo iš 
dainų, muzikos ir eilėraščių skaitymo. Kalbėjome tik 
mudu su Justu Paleckiu. Jį perstatė ne kaip Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos prezidiumo pirmininką, bet kaip 
Rašytojų Sąjungos narį—taip, jog visi jautėmėsi savi, 
kultūrininkai, be aukštų valdininkų. Vardu Amerikos 
lietuvių pažangiosios visuomenės, ypatingai mūsų me^ 
nininkų, rašytojų ir veikėjų, nuoširdžiai pasveikinau šią 
mišrią publiką. Iš pobūvio išsinešiau šiltą, malonų

įspūdį. Daugelis naujų pažinčių, daugelis gražių, drau
giškų pašnekėsiu su tais Lietuvos kultūros darbuotojais 
ilgai pasiliks mano atmintyje.
Lapkričio 25

Du dalykai iš šios dienos “istorijos” verti atžymėji- 
mo. Jau pavakarį būrys draugų išvažiavome pasiva
žinėti ir privažiavome Švento Povilo ir Petro Bažnyčią. 
Jie sako: Tai nepaprastai meniniai turtinga ši bažny
čia. Užeikime vidun pasižiūrėti. Ir suėjome. Bažny
čią radome visai tuščią, tik pora vaikų ir tiek pat mote
rų matėsi. Tačiau būta ten kunigo ir jis mus pastebė
jo. Atsiuntė jis jauną mergaitę mus užkviesti prie alto
riaus į kambarį. Nuėję ten radome nedidelio ūgio, jau 
nebe visai jauno amžiaus kunigą. Tuojau jis prabilo: 
“Bene tik būsite Antanas Bimba, svečias iš Amerikos?” 
Matyt, kunigas skaito laikraščius ir juose pastebėjo apie 
mano atvykimą.

Kunigo pavardė Dubietis. Pasisakė, kad jis dar ne
seniai čionai atkeltas. Pirmiau visur čia viešpatavę 
lenkų kunigai. Arkivyskupas Rainys bandąs bažnyčias 
sulietuvinti ir iš provincijų čionai kelia lietuvius kuni
gus. Jo tokia politika, žinoma,’ gera, teisinga.

Kun. Dubietis simpatingo būdo žmogus ir tuojau 
pasisiūlė aprodyti mums šią didelės istorinės svarbos baž
nyčią, paaiškinti kaikuriuos meninius kūrinius. Deja, 
laiko mažai tebuvo, tai negalėjome plačiau su viskuo to
je bažnyčioje susipažinti.

Bažnyčią pastatęs koks ten didelis turčius ir ata
manas vardu Pocius. Bažnyčia buvus pradėta statyti 
1664 metais, baigta tiktai už dvidešimties metų. Keli 
italai dailininkai—skulptoriai daug metų dirbę prie jo
sios vidaus išpuošimo. Ir tikrai jos vidus, ir sienos ir 
lubos, panašus į didžiulį, nepaprastą skulptūros muziejų. 
Kiek ten darbo, kiek ten išminties reikėjo įdėti!

Bet kunigas—tai kunigas. Viską jis riša su stebuk
lais. Tasai, ve, girdi, Panelės Švenčiausios paveikslas 
atsirado čia todėl, kad daug metų atgal labai daug žmo
nių išgelbėjo nuo baisios pavietrės ir maro. Šitos, štai, 
Jėzaus Kristaus mūkos niekas nepajėgė sudaužyti, todėl 
ji pateko popiežiui, o popiežius ją padovanojo šiai baž
nyčiai. Pats Pocius mirdamas prašėsi būti palaidotu 
tarp durų, sakydamas, “Aš toks didelis nusikaltėlis, jog 
noriu, kad žmonės manę mindžiotų” ir tt. Už pusantro 
šimto metų buvę nuspręsta atidaryti jo grabą ir pažiū
rėti, nes žmonės kalbėję, kad jis yra šventasis. Nu, ir 
kai grabą atidarė, visi nustebę, nes radę Pociaus išvaiz
dą be galo gražią, kaip gyvo žmogaus.

(Daugiau bus)

Draugas Jonas Burba 
Pavojingai Serga

Kuo Greičiausiai Turi Būti 
Išgabentas į Sanatoriją

ir

MONTELLO, MASS
ANTRAS METINIS

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Montello Liuosybės Choras

Šeštadienį, Balandžio 27 April
Pradžia 7:30 Valandą Vakare

LIETUVIŲ TAUT. NAMO SALĖJE
Vine ir N. Main Streets Montello, Mass.

Programoje Dalyvaus daug gerų dainininkų ir solistų. Liuosybęs 
Choras, vadovaujant E. J. Sugar’iui sudainuos naujų ir gražių dainų. 
Taipgi dalyvaus visų mylima radijo dainininkė Akvilia Siauriūtė, 
iš Bostono; Ona Mineikiūtč, soprano, iš Montello; Genevieve Brown, 
kontralto, iš Brocktono; Louise Monkevičiūtė,' jauna akordinistė. 
Bus duetų ir kitų pamarginimų.

* GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kviečiame Vitus iš Montello ir Apylinkės Dalyvauti

Tikrai bus gražus koncertas. Įžanga 55c (su taksais)

Bostoniečiai įsteigė Fondą 
Atsišaukia j Visuomenę 

Paramos
SO.'BOSTON; MASS.—Jau 

kelintas metas, kaip nepa
prastos ligos yra kankinamas 
veikliausias pažangiosios vi
suomenės veikėjas drg. Jonas 
Burba. Jį kamuoja kvėpavimo 
organų liga, bronchito vamz
delių įdegimas, labai sunkiai 
pagydomas, reikalą u j antis 
daug laiko, lėšų ir atitinka
mai gydymosi sąlygų bei įstai
gų. Dabartiniu laiku drg. J. 
Burba gyvena su savo žmone
le So. Bostone, 37 Old Harbor 
St., visiškai netinkamose ligo
niui sąlygose.

Apie jo nęsveikavimą Lais
vėje ir kituose mūsų srovės 
laikraščiuose, rodos, buvo kai 
kas nors menkai prisiminta ir 
vietiniai draugai tarėsi kai ką 
padaryti ligonio naudai, bet 
nieko apčiuopiamo iki šiol ne
padaryta ir plačiau apie jo 
padėtį mūsų spaudoje nebuvo 
paskelbta. Y

šiomis dienomis man teko 
artimai susipažinti su drg. Jo
no Burbos padėtimi irf turiu 
pasakyti, kad iš .tikrųjų drg. 
Jonas Burba šiandien pavojin
gai serga. Gaila gero draugo, 
žmogaus, veikėjo, mūsų spau
dos darbštaus platintojo, or
ganizacijų kūrėjo ir tiesiog 
nepavaduojamo žmogaus dar
bininkiškame judėjime, ku
riam jis pašventė beveik visą 
pavo gyvenimą. Kas labiausia 
apgailėtina, .kad jis išrodo 
dar galintis ilgai gyventi ir 
daug nuveikti, jeigu ne ta ne
lemtoji jo liga, kuri laipsniš
kai, kasdien vis labiau ir la
biau pradėjo jį smaugti ir vie
ną kurią nors dieną, gali būt 
gana greitoj ateityje, išgirsi
me, kad giltinė .jau atėmė jį 
iš gyvųjų tarpo.

Tačiau dar yra vilties, kad 
io gyvybę dar galima išgel
bėti, jeigu TUOJAU visi su
stotume į talką ir ištiestumėm 
jam praktiškos pagalbos ran
ką. Ta pagelba yra ne gražūs 
žodžįai, ne atjautimai, ne ap

Visokios Žinios
Kažin kodėl iš mūsų mies

to daugiau niekas neparašo į 
Laistę, kaip tik M. Antanuk. 
Yra draugų ir draugių, kurie 
moka gerai rašyti, bet nera
šo, duoda plunksnai rūdyti. 
Daug kartų girdėjau draugus 
tarpe savęs kalbant apie tai, 
kaip jie maži buvo, kaip ėjo 
į mokyklas. Reiškia, buvę ir 
studentai, bet kad reikia j sa
vo spaudą parašyti kokias ži
neles iš mūsų miesto, tai drau
gai, prasilavinę rašyti, išsisu
kinėja ir atranda įvairiausių 
priežasčių tam. Vieno raštai- 
pranešimai spaudoje ne tiek 
yra įdomūs, kaip kad kitų 
draugų. Jeigu bėgyje vieno 
menesio nuo šios mano pada
rytos pastabos nepasirodys 
daugiau kitų draugų parašy
tų raštų Laisvėje, tai išvar
dysiu draugus ir drauges, ku
rie galite rašyti, bet dėl ko
kios tai, man “nežinomos” 
priežasties nerašot, o jūs, 
draugai, turite ką ir apie ką 
rašyti.

Ligonės Sveiksta
Buvo jau rašyta, kad drg. 

B. Vikšrienė (Vaitkevičienė) 
buvo sunkiai susirgus. Buvo 
padaryta operacija, ant kepe
nų. Ligoninėj išgulėjo dvi sa
vaites. Laimingai pavyko pa
daryti operaciją, ' kad taip 
trumpai reikėjo gulėti ligo
ninėje. Dabar ji randasi jos 
dukters namuose, Waterbury, 
Conn. Duktė slaugės mokslą 
baigus, tai rūpestingai motiną 
prižiūri.

Antra ligonė, tai drg.. Josę- 
phina žolynienė. Pastaroji bu
vo susirgusi stipriu šalčiu,- o 
vėliau tas išsivystė į gripą. 
Teko draugę aplankyti, bet 
jau matyti ir gripas baigiama 
varyti iš žolynienės, nes jau 
atsikėlė iš lovos ir po biskutu- 
ką vaikščioja po stubą. Linkiu 
draugėms greit sutvirtėti ir 
grįžti sveikom ir darbuotis 
mūsų organizacijose, kaip pir
miau darbavotės.
Išsiuntėme 5 Didelius Baksus 

Drapanų ir Avalynės
Penktadienį, balandžio 12 

d., užbaigėme ir apštangavo- 
me siuntinį naujų ir dėvėtų 
drapanų ir avalynės dėl Lietu
vos nuo karo nukentėjusių- 
žmonių. Viso bus koki 600 
sv. drapanų ir koks 100 porų 
avalynės. Draugas Joe Alek
sa pasirūpys persiuntimu į 
LPTK Centrą.

LDS 16 kp.. narės buvo nu
sitarusios atžymėti
Tarptautinę šventę su 8 ka- 
valkais pasiūtų ar nupirktų 
drapanų dėl Lietuvos našlai
čių vaikučių. Deja, ne visos 
tam širdingai pritarė. Iš visos 
kuopos vos 5 narės atnešė nau-, 
jų ir visai puikių vaikučiams 
drapanukių — pavyzdžiui, 
mergaitukėm. Iš tų 5 draugių, 
nekurtos atnešė ne po 8 ka
valkus, kaip buvo nusitaru
sios, bet 28 kavalkus. Rodos, 
visos draugės tos pačios orga
nizacijos narės, bet ne vieno-1 
dai į tą patį dalyką žiūri. 1 
Vienos aiškinasi: “pamiršau,” • 
kitos: “kam aš rengsiu sveti-,

• mus vaikus.” Pyksta, mat. Sa
vo vaikų neturi, tai nenori, 
kad ir kiti vaikiu turėtų. Drau-

• gė Jane Mureikiutė (Regley) 
pasiuvo 8 kavalkus drapanu
kių. Amila Mureikienė davė 
$5, už kuriuos buvo nupirkta

i pančiakų. Abidvi šios draugės 
; milfordietės.

žemiau talpinama vardai tų 
draugų, kurie aukojo dėl Lie
tuvos žmonių, kovo 23 d., po- 
kilyj.

' V. Stadalnikas $5.
Po $2: V. Miller, bridge- 

i portietis, John ir Eva Rudma- 
. nai, Joe ir A. Miller ir Ele- 

nora Sadauskas, s
Po $1: J. Shukaitis, A. 

Ezengeris, J. Petkus, Irene 
čutis, John Didjun, B. Med
ley, J. Latvis, J. Kunca ir J. 
Aleksa.

Nuo pirmesnių parengimų 
jau buvo suaukota ir 'pelno 
padaryta, tai jau visas $100 
pasiųsta į LPTK. Tai bus au-

ka nuo Ll)S 16 kp. ir LLD 32- 
ros kp. įrengimui Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos In
stituto Vilniuje.

Draugai ir draugės, mos 
darbuokimės dėl Lietuvos nu
kentėjusių nuo karo žmonių, 
remkime juos, visokeriopa pa
galba. Lai jie greičiau užgy
do padarytas jiems karo žaiz
das. O lietuviški kryžiokai, 
tie Smetonos ir Hitlerio kava
lieriai, lai staugia pakampė
mis. Mes jų nepaisom ir ne- 
paisykim. Lai jie prisimena 
gerai, kas atsitiko su jųjų iš
garbintais vadais.

Vakarienė įvyks 5 d.
Gegužes

Moterų

ant 
k ci
nu-

gailestavimai, bet skubus pa
siuntimas jo į sanatoriją. Tam 
tikslui turi būti sukeltas fon
das drg. Burbos pagalbai, nes 
ligonis, visą amžių būdamas 
paprastu darbo žmogumi, aiš
ku, turto nesusikrovė. Jeigu 
turėjo kokį centą, tai per il
gą sirgimo laikotarpį išleido 
gydymuisi, šiandien jis pasi
laiko vien menku savo žmo
nos uždarbiu fabrike ir tik 
ačiū tam yra apsaugotas nuo 
bado. Bet ir žmonelė jo yra 
menkos sveikatos, jau ne jau
no amžiaus ir bile dieną gali 
nebetekti darbo, — to pasku
tinio pragyvenimui šaltinio 
gyvybės palaikymui. Todėl 
negali būti nei minties, kad 
ligonis vien savo jėgomis ga
lėtų pasiduoti į sanatoriją. 
Turime visi pagelbėti, paau
kodami kiek galint daugiau ir 
tuojau.

Tuomi reikalu teko 
greitųjų pasitarti su kai 
riais bostoniečiais ir tapo
spręsta tuojau imtis darbo; 
jieškant finansinės paramos ir 
sukuriant komitetą įsteigti 
fondą šiam reikalui. Daromos 
pastangos surasti sanatoriją, 
gal Vermont valstijoj ar ki
tur, ir renkamos aukos. Atski
rai tilps vardai aukotojų ir 
rėmėjų. Taipgi šiuomi atsišau
kiama į Visuomene ir organi
zacijas, kad perskaitę šį at
sišaukimą, stotų į talką padė
ti drg. Burbą ten, kur yra ga
limybė grąžinti mūsų draugui 
sveikatą ir grąžinti jį vėl į 
mūsų veikimą, šiandien jis 
vra kaip mires, negalintis nie
kuo užsiimti ir nuolatos esan
tis mirties pavojaus šešėlyje.

Manome, kad platesnė agi
tacija nereikalinga.

Veikime tuojau!
Pagelbėkime drg.

Burbai atgauti savo sveikatą 
ir išgelbėkime io gyvybę!

R. Židžiunas,
A. J. Kupstis,
B. F. Kubilius, 
Matas Kazlauskas, 
A. Barčius, 
Karolina Barčius.

P. S.: Aukas siuskite Jono, 
Burbos antrašu, 37 Old Har
bor St, So. Boston, Mass. ,

Jonui

vusiai .tėvynei. Institutas rū
pinsis, kaip 
tai baisiajai 
tiek daug 
praryja. O 
kad Lietuvos mokslo vyrai ne
gali pirmutiniai išvystyti gy
duoles ar kitokią priemonę 
tos ligos sunaikinimui?

Parengimą rengia Lietuvių 
Literatūros Draugijos Moterų 
Kliubas, gegužės (May) 5 d., 
nuo 3-čios vai. po pietų, Lais
ves Choro svetainėje, 155 
Hungerford St., Hartforde.' 
Bus gera muzika. Visus ir vi- 

užkviečiame, taipgi gra- 
prašome: pakvieskite ir 

pažįstamus ir draugus.
pasitikime, kad visi da- 

! lyvausite.
Komisija: Žemaitienė, Va- 

siliauskieiio, Verketienė ir Ra
manauskienė.

sas 
žiai 

j savo 
į M ('s

cija bus 5 d. gegužės. Po kon
ferencijos bus duodama vaka
rienė delegatams ir pašalie
čiams. Ateikite visi mūsų 
draugai ir prieteliai.

Kalbės A. Bimba 17 d. ge
gužės, 7:30 vai. vakaro. At
eikite visi išgirsti raportą iš 
Lietuvos. A. Bimba neseniai 
sugrįžo iš Lietuvos. .” 
ką mums pasakys apie Lietu-

M. Antanuk.

Detroit Mich

vą.

Centro Valdybos Balsa
vimai. Delegatų Rinkimas i 

Seimą
Balandžio 7 d. LDS 21 

Jis daug |kuopos susirinkime, dėl tūlų

LDS

Hartford, Conn
Svarbiems Tikslams Svarbus 

Pažmonys
Pirmas tikslas: Minėjimas 

Motinų Dienos.
Mes visi turime ar turėjome 

motinas ir privalome pagerb
ti bent vieną kartą į metus. O 
geriausias minėjimas - gerbi
mas, tai susiėjus bendrai vi
siems kartu pasikalbėt iir pa
silinksminti, tuomi pagerbti - 
paminėti savo motinėle^. Hart
fordo Liet. Moterų Kliubas ir 
rengia tą susiėjimą. Komisija 
yra užprašiusi ir kalbėtoją 
tam tikslui. Apsiėmė 
bėti drg. V. J. Valley 
Britain.

Antras tikslas: Nuo
gimo pelnas bus skiriamas Ti
riamosios Medicinos ir Vėžio 
Ligos Instituto įrengimui, Vil
niuje.

Svarbiausias dalykas, tai 
pagelbėti įrengti tą institutą 
nuo karo nuteriotai mūsų bu-

pakal- 
iš New

paren-

rimtų priežasčių nukelta LDS 
Centro Valdybos balsavimai 
iki gegužės mėnesio. Atidėta 
i)’ delegatų išrinkimas į LDS 
7-tą Seimą. Kas liečia sekantį 
kuopos mitingą, tai specialiai 
bus pranešta per vietinį mūsų 
radio pusvalandį, dienraštį 
Vilnį, Laisvę ir organą Tiesą. 
Taigi, nariai prašomi įsitėmy- 
ti: Kuopos svarbus susirinki
mas įvyks gegužės 5 d., 2 vai. 
po pietų, Draugijų Svetainėje, 
4097 Porter St.

LPT Komitetas nepaprastai 
smagų raportą išdavė. Bazaro 
apyskaita dar nesuspėta pri
rengti. Manoma, pelno liks 
dėl įrengimo Vilniuje medika- 
lio' Instituto virš tūkstančio 
dolerių.

Naujas narys priimta į 
kuopą, Jonas Gražulis. Jį įra
šę U. Palevičienė. Iki šiol tu
rime jau tris narius virš kvo
tos. Draugė Palevičienė vyk
do nuoširdžiai savo prižadą.

Pramogų komisijos narys 
G. Nausėda pranešė, kad 
bendras parengimas su LLD 
52 kp. buvo vasario 24 d., ku
riame buvo suvaidinta “Gudri

(Tąsa 5-me pusi.)
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7 (Tąsa)
B^to, suareštavo 918 Kuomintang’o 

narių ir subruko į kalėjimus. Japonai 
kariai ir jūreiviai išbadė akis, nupjaus
tė ausis ir nosį svetimų reikalų biuro 
perdėtiniui ir paskui užmušė jį ir jo są- 
darbininkus. Čia Japonija sulaužė De
vynių Valstybių sutartį, ir Amerika pa
reikalavo atsilyginimo, bet Japonija ne
sutiko.

Da blogiau. Tų pačių 1928 m. birželio 
4 d. japonai elektrinėmis bombomis su
sprogdino traukinį ir užmušė mančurinį 
karo valdoną ir kelioliką jojo generolų.

Šitos niekšystės sukėlė tautinę apmau
dą ir boikotą prieš japonus, kur vadova
vo užmuštojo komisionieriaus žmona. 
Sutartys nuostoliams padengti užtruko 
ilgai, ir tik, kai japonų kariai visai pra
sišalino, Tseng’ienės palaikai tegalima 
buvo perkelt į josios gimtąjį miestą, ša
lia jos vyro, 1929 m. pavasarį. Šitos ja
ponų žiaurybės išjudino pritilusį Mu- 
lan’os politinį dėmėsi ir neapykantą. Net 
ir gerutė Mania ir ramioji Saldi Kvaps
nis pradėjo nebekęst japonų.

Tą patį 1929 m. pavasarį Kuomin- 
tang’as paėmė Pekiną. Įniršęs dėl savo 
tėvo nužudymo, jaunasai mančurinis 
maršalas perėjo Kuomintang’o pusėn, o 
Šuniamėsis generolas pabėgo į japonų 
prieplauką Maričurijoj, kur sugužėjo ir 
Anfu politiniai vijurkai su prisiplėštu lo
biu. Tai bent iš vardo Chinija buvo da
bar po Kuomintang’u, kurio sostine ta
po Nanking’as. 'O senoji šalies sostinė 
Peking’as (Pekinas)— “Šiaurių sostinė” 
tapo pakeista nauju vardu Peiping— 
"Šiaurių Taika.” __

Mulan’a dabar ir vėl susidomėjo per
sikėlimu gyvent Hangčou’e. Ir, jos lai
mei, kaip tik ir pasitaikė parduot Tsen- 
g’ų namai. Vienas valdininkas pasiūlė 
keturiasdešimt tūkstančių dolerių, už 
tiek ir parduota.

Kasia išvažiavo gyvent su savo duk
teria Ailien’a, Dr. Satung’o žmona. Ma- 
nia su savo augintiniu ir činia su savo 

-žmona Saldžia Kvapsnimi ir dvejetu vai
kų persikėlę gyvent į Jao’ų seną palovių 
ir sodą. Visiems krūvoj buvo linksmiau 
ir saugiau.

Tarnai beveik visi buvo nauji: Pa- 
ofen’os mančų giminės, kuriems jinai 
parūpino darbus.

Poja dabar buvo jau 20 metų rimtas 
jaunikaitis. Linksmoji Giesmė jam bu
vo, kaip motina, bet jis ją vadino “tetu
le.” Poja buvo vyriausias Jao’ų sūnė
nas, tai jis nusprendė įtaisyt savo moti
nos Sidabrinės Užlaidos atvaizdą kartu 
su visais šeimos bočių-prabočių atvaiz
dais, tam tyčia tradicinėj koplytėlėj 
Čungmintang’e. Jis pakabino motinos ir 
savo tėvo Tijen’o paveikslus apačioj, po 1 
senelių paveikslais. Ir jis įsakė, kad di- ’ 
dėlės raudonos žvakės nuolatai degtų ’ 
prie altorėlio su visų mirusiųjų parašais.

Dabar Poja iškėlė specialias šermenis, 1 
dvidešimtai metinei savo motinos mir
ties sukakčiai paminėti. Sukvietė vie- 
nuolius, paaukojo ant altoriatfš kiaulę ir 
avinėlį. Vakare turėjo būt pokylio vaka
rienė. Kaip šešios, tarnai uždegė žva
kes, vienuoliai pradėjo bubnyt'į medinę 
žuvį ir barškint varpelius.

Visi abiejų šeimų Jao’ų ir Tseng’ų na
riai dalyvavo apeigoj. K’aipo gera Si
dabrinės Užlaidos draugė, buvo čia ir 
Hua’ienė,

Kuomet vienuoliai pradėjo giesmes 
giedot, staiga įbėgo iš kiemo Paofen’os 
dukraitė ir sušuko, kad kažkoks senas 
keistas vienuolis atėjo, su didelėm ug-‘ 
ningom akirti, ilgais žilais plaukais, ži
lais kuokštuotais ančiakiais ir balta pla
čia barzda...

Tas vienuolis ramiai įėjo vidun ir ty
lom stovėjo ir stebėjo apeigas. Kai gies
mės tapo atgiedotos, pribuvėlis atsigrįžo 
prieš visus ir šiltu ramiu balsu tarė:—Aš 
sugrįžau.—

Mulan’a pirmutinė pažino savo tėvą 
Jao’ą. Pribėgusi jį apsikabino. Tuoj su
bėgo artyn Afei’jus ir Linksmoji Giesmė, 
taipgi Sunia ir Činia. Priėjo artyn ir 
nustebintas Poja.

Senelio Jao akys žibėjo meiliai ir ra
miai, bet jis kažkaip atsajai žvelgė į tolį.

f Poja’i ant peties ir gi--
J

liu švelniu balsu tarė:—Tai mano sūnė
nas, toks didelis išaugęs!

Paofen’a privedė artyn abi savo duk
raites. Štai ir seniokas Feng’as, su 
dviem savo jaunaisiais sūnais, Raudon- 
rožės broliais: jiedu irgi jau geroki pa-

Wilmerding, Pa.

"jį?., t

—Visi jūs čionai. O kurgi—nesimato 
Lifu’o su Močou’a?

Mulan’a jam paaiškino, kad jie vasarių 
krašte. Paskui jinai užsiviežč paklaust 
savo tėvo, kur jis buvo, kur keliavo.

O, jis buvo visur. Išvaikštinėjo po vi
sus kalnus ir kalnelius, ir artimus ir to
limus. Buvo ir Lifu’o gimtajam kaime
ly ir bijojo, kad tik jojo nepažintų vie
šėjęs tenai tuo metu Fu’s. Ir vis pėsčias. 
Buvo užlipęs net ligi pat čiukuro aukš
tojo Hua kalno, dešimt tūkstančių pėdų 
aukščio, be kėdžių, be nešyklų, savom ko
jelėm.

Užklaustas, ar" neturėjęs kokių prieti
kių su žvėrimis, Jao’as tęsė toliau:—Aš 
susitikau tigrą ant Hua kalno. Tigras 
pažiūrėjo į mane, aš pažiūrėjau į jį, ir 
jis nuslimpė tolyn. Vaikeliai mano, aš 
keliavau, kad pasidžiaugt gamta ir kad 
pasiliuosuot nuo savęs, o tai vis tas pat. 
Visas dalykas yra tame, kad išlavinus 
kūną. Neturėk pinigų ir rūpesčio, ir 
būk pasirengęs numirt bet kada. Tai 
tu keliausi, lyg kad būtum iš numirusių 
prisikėlęs, ir tu jausies dėkingas už 
kiekvieną akimirksnį, kaipo už ypatin
gą gamtos dovaną. Kai neturėsi pini
gų, nelies tavęs vagys. Bet nepajėgsi 
tu taip keliauti, jei tu neišlavinsi savo 
kūno, taip kad jis galėtų valgyt, kada ką 
atrandi, arba' apseit be maisto ir badant, 
ir tu turėsi priprasti miegot ore arba 
viduj ir išlaikyt bet kokį orą. Nebent 
turėsi tokį kūną, nepajėsi tu savęs gelbėt.

Mulan’a paklausė tėvelio, o kaipgi jis 
gavo maisto.

—Aš išmaldos meldžiau, kaip elgeta, ir 
žmonės kaimuose geri buvo senamimo- 
gui. Aš galėjau visą naktį .gulėt i ant 
kietos uolos. Maldyklose man duodavo 
pavalgyt ir ant naktigulto priimdavo, 
nes aš nešiojaus užantspauduotą paliu
dijimą iš Vutaišan’o vienuolyno. Aš su 
savim nešiodavaus gydančių žolelių ir 
vis jų palikdavau šventyklose, kur tik 
aš užeidavau. Giriose aš radau sidabri
nių grybelių ant senų kelmų, — iš jų 
mūsų šeima pasidaro gražaus pinigo. ’

Naujiena apie šeimininko sugrįžimą 
pasklido po visus namų užukampius. Su
bėgo visi tarnai ir tarnaites pasižiūrėt 
ir pasisveikint. Paofen’os tėvas sveiki
no Jao’ą, kaipo “aukštą vienuolį’ dvasiškį, 
grįžusį į svietišką pasaulį.” Veidas jam 
buvo giliai išvagotas, nuo saulės nuo vė
jo nupleškėjęs, kaip varis. Tačiau, ne
žiūrint savo septyniasdešimt dviejų me
tų, eigastis jo buvo lengva ir balsas jam 
skambėjo skardžiai ir švelniai, o* akys, 
kaip ir pirma, buvo ryškios ir skaisčios. 
Jis priprato 'matyt ir patamsy ir galė
jo eit nakčia kalnų takais.

Tą vakarą buvo linksmos iškylos. Se
nis Jao’as, vienuoliškais rūbais, vaišino
si žuviena ir vištiena, pasigardžiuoda
mas. Kai įėjo vyriausias kunigas, jis 
tuoj pažino Jao’ą ir atsiminė jį matęs 
prieš kokią savaitę savo šventykloj ant 
Vakarinių kalnų. Jao’as ten ir dagirdo 
apie vienuolių besirengimą pribūt į jo 
namus. Todėl jis taip ir pataikė į patį 
laiką.

Senis Feng’as, jo svainis, pradėjo kal
bėt apie arbatos ir vaistų dalykus, bet 
Jao’as nesidomėjo ir paklausė, kaip Li- 
fu’i sekasi. Jam tapo persakyta apie 
Lifu’o areštą, kalėjimą, kaip jis tapo nu
teistas už laukinį apvesdinimą Čen San’o 
su savo seseria Huan’a. Jao’as karštai 
pareiškė jam patinką tokios vedybos.

Mulan’a mušė telegramą Močou’ai ir 
ant rytojaus' gavo iš jos telegramą, kad 
ji su vyru'atvažiuosianti neužilgo.

Mulan’a su Sunia rengės kelionėn į 
vasarių kraštą, į Hangčou’ą, bet kaipgi 
dabar palikt senyvą tėvelį, grįžusį' kaip 
ir iš pačios mirties nasrų? Tai Mulan’a 
ir pradėjo tėvelį kalbint, kad ir jis kar
tu važiuotų: ten bus ramu, senojoj jo 

pa
pa-

Ruošia Veteranų Pagerbimą

Mūsų miestelio lietuvių 
draugijos sumanė parengti 
skanią vištų vakarienę su pro
grama ir šokiais, pasitikimu i 
grįžtančių kovotojų iš karo 
lauko. Grieš gera orkestrą. 
Bus nepaprastų svečių kalbė
tojų ir dainininkų. Tas viskas 
bus balandžio 28 d. Pradžia 
5 vai. po pietų, Lietuvių na
me. 110 State St.

Visi ir visos kviečiami da
lyvauti. Fotografas nutrauks 
visų paveikslus. Iš šios apylin
kės buvo pašaukta karan jau
nų vyrų lietuvių 'per virš 50 
ypatų. Dar ne visi grįžo. Du 
žuvo fronte — Vincas Rage
lis ir Jos. Taraila. Keletas, yra 
nariais LDS 37 kuopos.

kimas įvyks balandžio 28 d., Į 
2 vai. po pietų, pas drg. Vai- . 
kucius. Kviečiami visi nariai! 
ir narės dalyvauti. Bus ren
kami delegatai į metinę LLD 
konferenciją, kuri atsibus 
Cleveland,' Ohio, gegužes 26 
diena, v

F. J. Madison.

gimtinėj, Hangčou’o mieste, gyventi 
suraukusiam iš audrų ir sūkurių 
šaulio.

^Daugiau bus).

Co.Streikuojanti W.E.M. 
darbininkai laikos vieningai. 
Pikietuoja vyrai ir merginos. 
Solidarumas ir kantrybė le
mia pergalę,, po vadovyste 
CIO.

Daug ir lietuvių dirbo West
inghouse kompanijai. Bus 
lengva kova, bet tikimės 
mėti.

LDS 37 kuopa aukavo
votojams $100, Moterų Drau
gija $10. S. Ivan.

ne- 
lai-

ko-

Youngstown, O

su-
balan-

Iš LDS 9~tos’ Kuopos 
Susirinkimo

LDS 9 kuopos mėnesinis 
sirinkimas įvyko 7 d.
džio. Finansų sekretorius drg. 
A. Eizonks pranešė, kad visi 
nariai užsimokėję duokles pil
nai. Tai labai gerai.

P, Sodeikis išdavė raportą 
iš Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto konferencijos, kuri 
atsibuvo Cleveland, Ohio, ko
vo 3 d., 1946 m.

Susirinkime aukavo po $ 1 
Lietuvos žmonių pagalbai per 
LPTK: drg. Eizonienė, Jonas 
Buzin ii- P. Sodeikis. Viso $3.

Buvo apkalbėta apie LDS 
vardo mainymą. Visi nariai 
vienbalsiai pasisakė prieš var
do mainymą.

F. J. Madison įgaliotas ra
šinėti į spaudą apie LDS 9 
kuop.ą, ir nurodyti, kad 
reikia vardo permainyti.

LDS 9 kuopos sekantis 
nosinis susirinkimas įvyks
gūžės 5 d., 2 vai. po pietų, 
pas draugus K al an dus, 708

ne-

Budavokim Kulturini Centrą
Susipažinkite su Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės Įstatais. Tuojau Įsigykite Šerų.

So. Boston, Mass.
Pirmas Tokis Koncertas

Gegužės 5 d., 3 vaL po’pie
tų, Municipalėje Auditorijoje, 
E. Broadway, So. Bostone, 
įvyks Pabaltijo tautų, estonų, 
latvių ir lietuvių bendrai ren
giamas koncertas. . Programa 
bus labai įvairi: nuo estonų 
dalyvaus muzikos žvaigždė, 
pasauliniai žinomas pianistas 
Vladimir . Padwa, muzikos 
konservatoriją baigęs Lenin
grade, studijavęs Berlyne ir 
Leipcige, žmogus su nepa
prastu talentu. Jis buvo įkū
rėju valstybinės konservato
rijos Talline, Estonijoje. Apie 
jo muzikoje 
San Francisco 
“a pianist of 
and of keen 
perament.” 
pos, Afrikos
miesčių laikraščiai jį girtinai 
yra atžymėję. Pagaliaus mes 
čia gausim progos jį matyti ir 
girdėti. Taipgi estonų opere- 
tiška grupė šoks ir dainuos.

Nuo latvių dalyvaus didy
sis Latvių Choras, vadovybėj 
Ed. šugerio ir smuikininkė 
Mrs. Kelley.

Nuo lietuvių dalyvaus pro
gramoje : S. Paura, P. Šimo
nis, Jr., M. Bolys, V. Motejai- 
tukas, Rožė Stripinienė ir 
Gen. Browne.

Sudėtis šio koncerto pro
gramos nesulaikomai turi su
traukti tūkstantinę publiką į 
Auditoriją,
kime, kad ir 
tingėkite 
gailėsite.

Pelnas 
m as po
šalių nuo karo nukentėjusiem.

D. J.

gabumus The 
Examiner rašo: 
first rate skili 

expressive tem-
Kanados, Euro- 
ir Chinijos did-

Lietuviai, visi bū- 
iš toliau, nepa- 

atvažiuoti, o nesi-

nuo koncerto skiria- 
lygią dalį Pabaltijo

Roma.—Per kalinių maiš
tą San Vittore kalėjimo Mi
lane užmušta 6 asmenys.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

Čia yra Liet. Darbininkų Namo Bendroves di
rektorių pareiškimas dėl Šerų pirkimo ir pardavimo. 
Taipgi trumpai pažymiama ir svarbesnes bendroves 
j o lovl/lna

CAPITAL STOCK $75,000.00
Akcijos .(sero) kaina yra $25.00. Asmuo ar orga

nizacija gali pirkti ir daugiau kaip po vieną šėrą. 
Balsas nuo šėro. Balsuot bus galima ir proksėmis. 
Tad ir toliau gyvenantieji pasinaudos balsavimu.

Lietuvių Darbininkų Namo Bendrovės metiniai su
važiavimai įvyks kartą į metus paskutinį šeštadienį 
sausio mėnesio, Brooklyn, N. Y.

Svarbiausiu tikslu šios bendrovės dabartiniu laiku 
yra įsteigti Didžiojo New Yor ko apylinkės lietu
viams varną, kuris tarnautų kaipo centras kultūnnei 
ir bendrai visuomeninei veiklai. Namo įsteigimui ne
bus renkama aukos. Namo reikalai bus vedami biz- 
niškai.

Liet. Darb. Namo Bendrovės direktorių taryba nu
tarė atpirkti Šerus iš tų šėrininkų, kurie norės par
duoti. Bendrovė, atpirkdama serus atsiskaitys 10% 
transakcijų kaštus.

Jei dalininkas (šėrininkas) parduotų savo Šerus 
kam kitam, ne Liet. Darb. Namo Bendrovei, vistiek 
bendrovė parūkuos 10% transakcijos kaštams, nes 
už tokias transakcijas reikia mokėti valdžiai taksai 
ir yra kitokių kaštų.

Šerų atpirkimo reikalu direktorių taryba darys 
savo sprendimą kiekvienais metais. Jei kada būtų 
sunkumų atpirkti serus, tai direktorių taryba gali 
padaryti ir skirtingą tarimą nuo aukščiau minėto.

Liet. Darb. Namo Bendrovė mokės dividendus šė- 
rininkams, ka dabus pelno. Dividendų atmokėjimą 
taipgi kiekvienais metais spręs Direktorių Taryba.

Visus, pritariančius įsteigimui minėto namo, pra
šome tuojau įsigyti Šerus. Siųsdami už šėrus pinigus, 
money-orderius ar čekius išrašykite sekamu vardu:

Home For Lithuanian Workers, Inc.
46 Ten Eyck St., Brooklyn 6, N. Y. >

Telef. HUmboldt 2-7964

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

Sekmadieniais nėra valandų.VALANDOS:

Kuopos Susirinkimas 
90-tos kuopos susii’in-

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

mė
gę-

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

<♦>

<♦>
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<!> BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

LDS 4-ta Apskritis apmoka 
duokles tiems nariams, kurie 
tarnauja armijoj, kad palai
kyti .juos pilnais nariais.

Nariai ir nares, turėkime 
gerų sumanymų dėl LDS ir 
kuopos gerovės sekančiam 
kuopos susirinkimui.

LLD
LLD

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR RAR & GRILL

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

! ’ i
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Popl&r 4110
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Vardai Maryland Valstijos 
Lietuvių, Kurie Kovojo 

Antram Pasauliniam Kare
Lietuvių Postas No. 154, Ame

rican Legion, nutaręs Įsteigti 
bronzinį surašą atminčiai visų 
Maryland© lietuvių ir lietuvai
čių, tarnavusių Jungtinių Vals
tijų ginkluotose jėgose laike 
Antrojo visasvietinio karo, tai 
yra, nuo gruodžio 7, 1941, iki 
rugsėjo 2, 1945.

Seka surinktos pavardės. Ma
lonėkite pranešti žemiau pasi
rašiusiam, arba bent nariui Lie
tuvių Posto, visų giminių ir 
jums pažįstamų lietuvių kilmės 
veteranų, jei toki nesiranda 
šiame surašė. Tinka surašyti ir 
pus-lietuviai.

Lai būna amžinai atminčiai 
įrašyta lietuvių veikla gynime 
Jungtinių Valstijų Liuosybės, 
Nepriklausomybės ir Demokra
tijos.

Chesonis (Česonis or šišonis) 
Jos. J.

Chesonis (česonis) Rex J.
Chester (Česna) Casimir
Chester (česnavičius) John
Chinskey (Oličinskas) John D.
Chiodi (Nee Galvanauskas) 

Amelia A.
Compton Roland
Cooper (Kupriūnas) Leon M.
Cooper (Kupriūnas) Theodore W.
Cooper (Kupriūnas) Walter S.
Countis (Kiaunis) Paul
Cross (Karosas) John

(Cučila) — Sec Miller

Dr. Adalbert Z el ris,
100 N. Eutaw Street, 

Baltimore 1, Maryland. 
Michael B.
(Adomaitis) Pius J.

Daniels (Danilevičius) Edward 
(Danilevičius) — See Daniels

Daskevicius Anthony 
Daskevicius John 
Daskevicius Joseph 
Daukantas Charles 
Deger Joseph L. 
Deltuva Albert A. 
Deltuva Charles L. 
Deltuva Leonard 
Dikinis Charles 
Dober Benedict 
Dubinskas Frank 
Dumkus John L. 
Dumsha Albert C. 
Dumsha Anthony W.

(Kazlauskas) 
(Kazlauskas) 
(Kazlauskas) 
(Kilikcvičius) 
(Kilikevičius)

Alphonsus 
August 
John 
Gordon 
Norman

Anthony 
Casimir 
Joseph 
Melvin J.

Adams 
Adams 
Adams (Adomaitis) Stanley A. 
Adams (Adomaitis) Vincent 
Adomaitis Charles 
Akelaitis Andrew

(Aleknavičius)—See Richmond 
Aleksa

(Aličinskas) — See Chinskey 
Allen (Aleknavičius) Benjamin 
Allen (Alenskas) John G. 
Alien (Aleknavičius) 
Andziulis 
Asmenskas George

(Aukščiunas) — See Oakjones 
Bagdon 
Bakutis Bernard 
Bakutis Pius 
Balsis Bruno 
Baranauskas Anthony 
Baranosky Simon P. 
Barcauskas Peter 
Barsevičius 
Barsgle Vincent 
Bea lis Leonard 
Beflat (Bulota) 
Beflat (Bulota) , 
Bender Walter 
Bernoski Adam 
Bikuls Joseph T. 
Bistriskas 
Bistriskas 
Bistriskas 
Bistriskas 
Bistriskas 
Braskey John J.

(Bridickas)—See Briggs 
Briggs (Bridickas) Edward 
Briggs (Bridickas) Paul P.

(Brokas) — See Brookes 
Brookes (Brokas) Albert C. 
Bohiman (Nee Lukpetris) Marie 
Bubnis Bernard 
Buchness Anthony 
Budelis Edward M.
Budelis Joseph J. 
Bush John A.
Butkus Charles M. , 
Butkus Edward S.
Butkus Walter J. 'j
Caplins (Čaplinskas) Alphonse 
Caplins (Čaplinskas) Vincent

(Čaplinskas) — See Caplins 
Casper (Kasperavičius) Keistutis

K.
Celuska Anthony

(Čepaitis) —See Chepaitis 
(Čepurna) — See Cepurno

Cepurno (Cepurna) Edward G.
(Černauskas) — See Chernaus- 

kas and Sernocky
(Česonis) — See Chesonis 
(Česna) — See Chesno and

Chester
(Česnavičius) — See Chester 

Chepaitis (Čepaitis) Albert 
Chepaitis (Čepaitis) Anthony 
Chepaitis (Čepaitis) Joseph 
Chernauskas (Černauskas) 
Chernauskas (Černauskas) 
Chesno (Česna) Frank A. 
Chesonis (Česonis or šišonis) 

Frank A.

Elksnis Albert 
Ewanovski Harold E. 
Ewanovski Stanley A. 
Ewaska 
Fan tom 
Fiersuk 
Fiersuk

Anthony A. Jr. 
Herman 
Jacob Jr. 
Vincent *

(Gabrilevičius) John
(Gabrilevičius) William

Ernest
Joseph

Alexander 
Charles 
Edward 
Louis 
Martin

Gabriel 
Gabriel

(Gabrilevičius) — Sec Gabriel 
Gaidis Frank 
Gaidis Henry 
Gaigalas Anthony

(Galvanauskas) Sec Chiodi 
Garbus Louis 
Gasunas 
Gelazela Joseph A. 
Gelumbauskas Leo A. 
Giedraitis Richard 
Giedris Albert 
Giknis Alex E. 
Giknis Leonard R. 
Glebas Frank 
Goniprouskis Jerome H. 
Gowallis John V. .

(Grajauskas) — See Gray 
Gray (Grajauskas) Albert S. 
Gray (Grajauskas) Joseph 
Greene 
Greene 
Greene 
Greene
Gregorius 
Griebcr Peter 
Grigalunas Albert 
Grigalunas

(Grinevičius) — See Grunewich 
(Grinius) — See Greene 

Grunewich (Grinevičius) Casimir 
Grybas John 
Grybas Joseph 
Grybe Joseph J. 
Gurinskas Joseph J. 
Gustatis Stanley 
Guzauskas 
Ivanauskas

(Ivaška) — See Ewaska

(Grinius) John A.
(Grinius) Joseph
(Grinius) William J.
(Grinius)

(Jakaitis) — See Yakaitis
(Jankūnas) — See Young 

Jankūnas Stanley A. 
Januška Vincent 
Jasaitis Albert 
Jasaitis Leon

(Jaščikevičius) — See Jaymont
(Jasilaitis) see Josilaitis

Jaymont (Jaščikevičius) Medard 
Jekevicius Albert

(Jesinskas) — See Jeskis 
Jeskis (Jesinskas) Victor

(Jočys) — See Youch 
Joneckis Charles G.
Joneckis George C.

. (Jonča) — See Yoncha 
Josilaitis (Jasilaitis) John J. 
Julius (Žilius-) Joseph A.

(Jurkša) — See Yurksa
(Jurksta) — See Yurksta
(Juška) — See Yuska 

Juskauskas
(Juškelis) Sec'Young 

Juskelis Paul 
Juškevičius Albert

Kablis John A.
Kachinskas Edward 
Kalious Charles 
Kalvin (Kalvinskas) Albert 
Kalvin (Kalvinskas) Peter 

(Kalvinskas) — See Kalvin 
•. Kamansky William J. r?

(Kamarauskas) — See Mdoncy 
Karalius Albert

(Karalius) — See King 
Karaskevitch A. J. 
Karko Edward 
Karko Louis

(Karosas) — See Cross 
Kashinskas Albert J. 
Kasin (Kašinskas) John 

(Kašinskas) —• See Kasin 
Kasinskas Ludwig

(Kasperavičius) — See Casper 
• (Kauneskis) — Sec Kouneski 

Kazlauskas Francis
(Kazlauskas) — See Kazio 

Kazio 
Kazio 
Kazio 
Kelly 
Kelly
Kerdock Joseph

(Keidošius) — Seo Keydash 
Keidash (Keidošius) 
Keydash (Keidošius) 
Keydash (Keidošius) 
Keydash (Keidošius)

(Kiaunis) — See Countis 
Kičas Anthony 
Kičas Edward 
Kiffer Frank 
Kiffer Walter A.

(Kilikevičius) — See Kelly 
King (Karalius) Alfred 
King (Karalius) Victor F., Jr. 
King (Karalius) William 

(Kiselius) — See Kissel 
Kissel (Kiselius) Michael J. 
Klimas John 
Klishis Benedict W. 
Klishis Leo. 
Kolitas Lawrence W. 
Kouneski (Kauneskis) 
Kouneski (Kauneskis) 

' Kouneski (Kauneskis) 
Krasauskas John 
Kripas Albert A. 
Kriscunas Charles 
Kriss Joseph C. 
Kristukas Bernard L. 
Kubilius John 
Kubsky Albert 
Kuchauskas Anthony 
Kuchinsky (Kučinskas) William J.

(Kučinskas) — Sec Kuchinsky 
?Kulis Stanley F. 
Kulokas Alphonsus 
Kulokas John C.

, Kulokas Leonard A.
(Kupriūnas) — See Cooper 

Kurils Robert 
Kursevicius Joseph 
Kursvietis Anthony 
Kvedera Joseph C.

(Kvedera) — See Kwedar 
Kwedar William J.

(Lakavičius) — See Lockwich 
Laukaitis John J.
Lazauskas 
Lazauskas William 
Leikus Peter W. 
Lenkus Albert ♦ 
Levickas Adolph T. 
Levickas Herbert 
Lewis (Louiza) Michael J.

(Lietuvnikas) — See Lipton 
Lietuvnikas Severin 
Lipton (Lietuvnikas) John 

(Liukpctris) — Sec Liupaeter 
Litvinas 
Liupaeter (Liukpetris) Robert 
Lockwich (Lakavičius) John P. 
Lotas Suzanna \

(Louiza) — Sec' Lewis 
Lucas Charles 
Lucas Stanley 
Lucas William 
Lubbehausen Francis 
Lustica

Matelis Henry
Matelis Sylvester
Matulaitis Albert
Matulaitis Edward
Matulionis Albert
Matulionis
Matulis Elmer B.
Maxen (Maksimavičius) Anthony 
Maxen (Maksimavičius) Edward 
Mazelofsky Felix

(Mazurkevičius) — See Mazz 
Mazz (Mazurevičius) John 
Mazz (Mazurevičius) Michael 
Mazz (Mazurevičius) Vincent

(Medišauskas) — See Madison 
Melcavage< Peter
Melcavage William

' Mendelis Christopher-
Meyers Walter

(Mikalajūnas) — See Mocke 
Mikalajūnas Anthony 
Mikolayunas Albert B. 
Mikolayunas Michael J.
? Mikolaitis
? Mikusauskas Anthony 
Mikusauskas Paul 
Mikusauskas Victor
Milan (Milinauskas) Albert
Milan (Milinauskas) Edward F.

(Miliauskas) — See Miller
..(Milauskas) — See Miller 

Milauskas Anthony 
Milauskas Vincent 
Miliauskas Charles 
(Milinauskas) — See Milan 
Milisevicz Paul 
Miller 
Miller 
Miller 
Miller 
Miller 
Miller
Miller (Miliauskas)
Miller (Miliauskas) 
Miller (Miliauskas) 
Miller (Miliauskas) 
Miller (Miliauskas) 
Miller Robert 
Mitchell William 
Mitchell Anthony T.
Mocke (Mikalajūnas) Michael 
Monroe Bernard
Mooney (Murauskas or Kama

rauskas) George
Moore (Murauskas ?) 

(Murauskas) — Sec Moore
Muzdakis Joseph

(Cučila) Michael 
(Cučila) William 
(Miliauskas) William 
(Miliauskas) Peter P. 
(Miliauskas) 
(Miliauskas)

Anthony Jr. 
Edward 
Charles 
Norman 
Roland 
Victor 
Joseph W.

Charles 
Dominick 
Joseph

c

Mačhes (Mačys) Alfred 
Maches (Mačys) Vincent 
Machinskas Edward 
? Macis (Mačys) William J. 
Mackovitz Edward P.

(Mačys) — See Maches 
Macys Joseph J.
Magdurakis
Madison (Medišauskas) Anthony

Rėkus Anthony 
Remeikis Alphonsus 
Remeikis Anthony 
Remeikis Frank 
Remeikis Julia (Mrs. Burns) 
Remeikis John 
Remeikis Peter G-.
Rice( Račkauskas) Andrew 
Rice (Račkauskas) Anthony 
Richmond Joseph H.
Rogers (Radzevičius) Algerd 
Rogers (Radzevičius) Walter 
Rogusky Edward
Russell (Raslavičius) Edward M. 
Rutkauskas Edward

(Sadauskas) — See Sachs 
(Sadas) — See Sachs

Sachs (Sadauskas or Sadas) Jos. 
Sabesky John
Sakievich George 
Sakievich Raymond 
Sakievich Vincent

(Saldokas) — See Solder 
Šalkauskas John J. 
Santa 
Sauers (Saurusaitis) Joseph

(Saurusaitis) — Sec Sauers 
Senkewic Walter T. 
Senkus Bernard 
Serriocky (Cernouskas) Vincent 
Seymor John Jr. 
Shilinski Joseph W. 
Shimkus Michael A.
Shobins August 
Shumsky Victor 
Silanskis Alphonse 
Šilanskas Edward J.

(Simaitis) — See Simms 
Siminaitis Anthony P. 
Simkevicius Albert 
Simkevicius Felix 
Simms (Simaitis) Albert J. 
Simms (Simaitis) John P. 
Sinkus Victor 
Sinushas Vytautas 
Siskausas

(Šišonis) — See Chesonis 
Siudeikis Albert M. 
Skadin John P.
Skeberdis Adolph J. 
Skelpsis William 
Skrecius 
Slavinsky Edward 
Solder (Saldukas) 
Staiger (Staugas) 
Staiger- (Staugas) 
Stalgys

(Staugas) — See Staiger 
Staugas John 
Stavis Leo 
Stavis Richard 
Stavis Thomas 
Steponavičius 
Stockus Theodore J. 
Stokes Leonard H. 
Strasdauskas Joseph 
Stuikis Albert
Suchuk Michael ;
Suksta Stanley 
Survil Anthony
Taber Joseph

(Tamašauskas) — Sec Thomas 
Tamulionis Joseph 
Tarnus (Tamušonis ?) Frank

(Tamušonis) — See Tarnus 
Tarapskas 
Tasker Bernard B. 
Taukus John J.

(Teresevičius) — See Terry 
Terry 
Terry 

Jr.
Terry

Philadelphia, Pa
Serga B. Navalinskiene

B e n e d ikta Navalinskiene 
(Nelesh) balandžio 16 d. ta
po nuvežta į St. Joseph Hosfn- 
tal, 17th St. ir Girard Ave. 
Balandžio 17 d. padaryta jai 
operacija.

Draugės, kurioms laikas 
leidžia, aplankykite ją. Lan
kymo valandos: antradieniais, 
ketvirtadieniais ir sekmadie
niais nuo 2 iki 4 vai. po pie
tų. Kiekvieną vakarą nuo 7 
vai. iki 8 vai.

N. Holford.

Detroit Mich

Edward 
Robert 
Ted

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MEDŽIO IŠDROŽINĖTOJ AI
AUKŠČIAUSIOS ALGOS 
NUOLAT, VIRŠLAIKIAI 

VAKACIJOS IR 
ŠVENTĖS SU ALGA 

TIK 10 MINUČIŲ 
NUO TIMES SQUARE 
COCHEO BROS.

1801 Willow Ave. 
WEEHAWKEN, N. J.

GHICKERING 4-2642 
UNION 5-3750

(102)

REIKALINGI VYRAI
Aukšta alga patyrusiem , 

laipytojam į medžius.
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės tarpe 5 ir 6 vai. 
McHale Tree Expert &.

Landscape Co.
217 Hempstead Turnpike, 

HEMPSTEAD, L. I.
(X)

Naravas Watson A.
Natkevičius
Navickas
Nemura Edward X.
Nemura Julia C.
Niperavic (Niperavičius)

Leonard A.
Norkus
Oakjoncs (Aukščiūnas) George M. 
Olevich Ronald 
Olevich William

(Oličinskas) — See Chinskey 
Orbin Mary 
Ozel Anthony J.

(Ožiunas) — See Oakjoncs 
Ozunas Albert J.
Oz4unas Victor

Pakalinski Stanley 
Palukevicius

(Papcčkis) — See Payson 
Paplauskas Anthony 
Paplauskas John 
Paskauskas Michael 
Paskun (Paškunas) Charles 
Paskun (Paškunas) William

(Paškunas) — See Paskun 
Pauža Leonard
Payson (Papečkis) Wilbert 
Pečiulis Arnold 
Penn Reynold, Jr. 
Petkus Edward F. 
Petraitis Benjamin 
Petraitis John J. 
Petruska Richard 
Petuskas 
Phillips (Pilipauskas) 
Phillips (Pilipausk.as) 
Phillips (Pilipauskas)

(Pilipauskas) See Phillips 
Pocius Felicia 
Pojunas Leonard 
Polyanskas Albert 
Polyanskas Frank 
Pollock (Polukonis) Paul

(Polukonis) — Sec Pollock 
Poplis Charles 
Poremsky Stanley A. 
Požėras Anthony 
Puklis

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Močiutė.” Pelno liko $310.06.

Gražiai darbuojasi ir Drau
gijų Svetainės direktyvas. Pa
gal draugo J. Galinsko ra
portą, svetainės kasoj finan
sų randasi $1,006.38.

Civil Pvights Federacijos at
stovas J. J. Butkus išdavė ra
portą. Pranešė apie šaukiamą 
svarbią CRF Nacionalę Kon
ferenciją, balandžio 27-28 
d d., Detroite. Kuopą išrinko į 
konferenciją delegatu J. Dan- 
tą. Nariai sukėlė pasveikini
mui konferencijos $10.10. Vi
siems aukavusiems, varde 
CRF, didelis ačiū. Civil Rights 
Fed. M i ch igano valstijoj lo
šia nepavaduojamai svarbią 
rolę kovoje už darbo žmonių 
teises ir laisvę. Būtų gerai, 
kad visos lietuvių, pažangios 
organizacijos, draugijos, kliu- 
bai, mūsų Aido Choras, turė
tų savo atstovus Civil Rights 
Federacijos posėdžiuose. Ver
ta 
jų

STALIORIAI |R VYRAI PRIE MAŠINŲ 
klasės, unijistai, prie architektūros 
darbo. Puikiausios darbo 
TECHNICAL APPLIANCE 
D e Lon g Street, FLUSHING,

l-mos 
medžio 
Nuolat.

41-06

sąlycos.
CORP.,

(108)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

GIRLS—WOMEN
FOR LADIES APPAREL SHOP 

GOOD SALARY
FULL TIME OR PART TIME

5 DAY WEEK
CHARLES C. LOEHMANN

BAINBRIDGE AVE. AT FORDHAM ROAD, 
BRONX. N. Y.

MOTERYS APVALYMUI 
SPECIALIAI ŠIFTAI

PRITAIKYMUI JŪSŲ PATOGUMUI 
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- 
dinkuosc. Kreipkitės 9-5 P.M. kasdien, 

• išskiriant šeštadienius.
PERSONNEL DEPT. — 5-tos LUBOS

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

(97)

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

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

<102)

(Teresevičius)
(Teresevičius)

(Teresevičius)

Algird 
Alexander

Theodore
Thomas (Tamašauskas) Harold
Thomas (Tamašauskas) John J.
Thomas (Tamašauskas) Lawrence
Thomas (Tamašauskas) William

Elmer
Henry R.
Joseph A.

Ulas Albert
Ulas Herbert

(Uličinskas) — See Chinskey 
Urbanju/William P.
Urbas'Frank J.
Urbictis Frank
Urbonas Joseph
Ur lock John
Uska Edward

pagalvoti mūsų organizaci- 
valdyboms apie tai.

J. J. Butkus,
LDS 21 kp. Koresp.

Apie milionas newyorkic- 
čių maršavo New Yorko Fifth 
Avenue pasivaikščioti velyki
niame parade parodyti savo 
gražmenis, pažiūrėti kitų.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Sekmadienį, balandžio 28 d., įvyks 
paminėjimas pirmos gegužės, pasau
liniai tarptautinė darbininkų šventė. 
Įvyks Liet. Taut. Namo Parke, Win
ter St., (Keswick Rd.) Pradžia 2:30 
v. dieną. Bus prakalbos, muzikalė 
programa ir visokių užkandžių. Įžan
gos nebus. — Reng. Kom. (97-98)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKIA
Operatoriai Išsiuvinėjimui 

ir Siuvimui Audimo Koutų

NUOLATINIS DARBAS
AUKŠTI

UŽDARBIAI

KREIPKITĖS

VITAMINŲ SANDELIS
Y 1

Pirkdamas iA mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir. sutaupysi namažą 

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

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tabletę 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

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

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

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

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

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

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

Makar (Makarauskas) Joseph C. 
Makar (Makarauskas) Peter A.

(Makarauskas) — See Makar 
Makauskas John

(Maksimavičius) — See Maxen 
Markelionis Qeorge „ 
Marsonek Frank A.
Martin (Martinkus^ Leonard

(Martinkus) — See Martin 
Masijauskas Leonard 
Maslauskas Frank B. 
Mason Edward
Matelis! Albert 
Matelis' Dorothy T.

JRačkauskas) — See Rice 
Rackouskas Andrew J.
Rackus Olgird
Ramanauskas Vincent

(Radzevičius) — See Rogers
& Rodgers

Ramoškas Frank J.
(Raslavičius) — Sec Russell

Razauskas
Razgaitis Alphonsus
Razgaitis Charles

(Vaišnys) — See Watson 
Vaitekūnas Adolph

(Valčiauskas) — Sec Walsh 
Valūnas John

(Vasiliauskas) — Sec Wassell 
and Wasilewski
(Valiulis) — See Velivlis 

Velivlis (Veliulis) Anthony 
Valzis Vincent Jr.

(Vensęvičius)—Sec Wonsowich 
Vcrbitski John 
Vilkas Leo J. 
Viskantas

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubas rengia “Margu

čių” pramogėlę, balandžio 28 d., 3 
vai. dieną, po 735 Fairmount Ave.1 
Kviečiame visus dalyvauti. Praneš-į 
kite visiems jaunuoliams, kad daly
vautų, mes norime suorganizuoti 
Chorą Philadelphijoj. — Kom.

(97-98)

Bobrich Corporation
1 E. Main Street,

BEACON, N. Y.

(98)

Charles
Ann P.
William P.

M. J. ŠVILPA S MIRACLE OINTMENT
F. O. Box 78, Station A, Hartford 6, Conn.

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

ŽMOGAUS SVEIKATA
Apie Ką Žmogus Daugiausia Turi Rūpintis?

Apie Savo ir Savo Šeimynos Sveikatą!
Nereikia laukt, kol liga paguldys į lovą. Tada jau būna pavojinga ir pa

sidaro didelių iškaščių. Tačiau laiku rūpinantis, sumažės ir iškaščiai. Ga
lima apsisaugoti nuo įvairių nelaimių bei ligų, turint savo stuboje gerų 
mosčių, kaip pavyzdžiui 'M. J. švilpa’s Miracle Ointment, ^tebūklingos 
mostys, kurios prašalina daugybę įvairių nesmagumų, kuriom jokios kitos 
mostys negali prilygti. Jos yra sudarytos iš gydančių žolių, nėra kenksmin
gos, bet visados pamačlyvos. Jos turėtų būt kiekvienos šeimynos stuboje. 
Vardai mosčių ir nuo kokių nesmagumų jos pagelbsti.

No. 1. M. J. S. Miracle Ointment. Nuo dantų gėlimo ir smegenų nesvei
kumo. Kaina $1 už 1 oz.

No. 2. 
sprando, 
už 2 oz.

No. 3. 
rjų odos 
Vočių, nudeginimų, nuplikimų (tik ne nuo vėžio), nuo šalčio, kojų kaitimo 
ir nuovargio; nuo saulės nudegimo maudantis, nuo nosies ir burnos nesvei
kumų. Į vieną minutę po uždėjimo jausi palengvinimą. Kaina tiė $1:25 
už 2 oz. 1 ’ ( P ! i; l! I 1

No. 4 Miracle Salve Mostis: Nuo odos niežėjimo ir nuo Poison Ivy. Jei 
jums dar nepavyko prašalinti niežėjimo, tai tuojau bandykite šitą mostį. 
Be abejo būsite užganėdinti. Kaina tik $1.25 už 2 oz.

Gaunama Beirs vaistinėje, 158 Park St. ir Hudson St., antra gatvė nuo 
Main St., Hartford, Conn.

Užsisakydanpi per paštą, prisiųskite čekius, money-orderius sekamu ant
rašu :

M. J. Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A. Hartford 6, Conn.’
Siunčiame ir C.O.D. (prisiųskite 80c štampą) •

šis antrašas yra Jums naudingus, iięrduoKltę iy draugui?

Mostis nuo išviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, strėnų, 
rhcumatiškų skausmų, sąnarių ir muskulų skaudėjimų, $1.25

M. J. S. Miracle Salve: Mostis, -kuri visados gelbsti nuo daug įvai- 
nesmagumų, būtent išbėrimų, Rash, Piles, Athlete’s Foot, Pimples,

Walatkus 
Walatkus 
Walinskas Theodore F. 
Walsh (Valčiauskas) 
Walunas (Valūnas) Edward J. 
Walunas (Valūnas) Hendrick 
Wasilewski (Vasiliauskas) Edw. 
Wasilewski (Vasiliauskas) Jos. 
Wassell (Vasiliauskas) Frank 
Watson (Vaišnys) John 
Weisengoff Joseph 
Weisengoff Leo. 
Wiggers Gerald J. . 
Wishei’ Jr. 
Wisher Walter 
Wonsowish ( Vensevičius) Jos. C.

Yakaitis (Jakaitis) Anthony J. 
Yoncha (Jonča) Albert >P. 
Yough (Joeys) Joseph E. 
Young (Jankūnas) Albert 
Youg (Jankūnas) 
Young (Juškelis) 
Young (Juškelis) 
Yugis Tony 
Yurksa (Jurkša)
Yurksta (Jurkšta) Charles 
Yuska

Adam J.
John 
Martin

Alexander

(Juška) Edward

Edward 
Joseph

Žakas
Žakas
Zalegiris Clarence A.
Zalner (Žalnieraitis) Albert

(Žalnieraitis) —See Zalner 
Zanikauskas
Zdanis George
Zdanis John
? Zejinski
Zelwis Richard
Ziemer Fred C.

(Žilius) — See Julius
Zink' Joseph
Zolinas Anthony
Zolinas Peter P.
Zukaitis
Žukas (Žukauskas) Elwood
Žukas (Žukauskas) Joseph 

(Žukauskas) — See Žukas
Zwinjdis Victoi’ C.

iriam

EASTON, PA.
Lietuvių Piliečių Kliubas rengia 

pramogėlę, bus ir žaislų. Pelnas į bus 
skiriamas nesveikuojančiam draugui 
J. Klobui. Įvyks balandžio 28 d., 2 
vai. dieną, po 631 Walnut St. Kvie
čiame dalyvauti. — V; J. S. (97-98)

SO. BOSTON, MASS.
Prašome visus įsitėmyti: LDS 62 

kp., suaugusių — ir 225 kp., jaunuo
lių bendrai rengia puikią vakarienę. 
Balandžio 28 d., 7 v. v. Liet. Kliubo 
salėje, 318 W. Broadway. Rengimo 
komisija deda visas pastangas, kad 
surengti
gėrimus, kad pilnai patenkint visus 
dalyvaus. Kviečiame visus vietinius 1946 m., užsimokėkite.’ — C. Andriū- 
ir iš apylinkės lietuvius dalyvauti.— 
Rengėjai. (97-98)

skanius valgius ir gerus

Moterys ir Vyrai
MIKLIOM RANKOM

Kreipkitės Asmeniškai
E. W. Kenngott Co.

131-35 Avery Avenue, Flushing, L. I. '
Nuo Lawrence Street. Flushing-Ridgewood 
Gatvekario Linija iki Avery Avenue, tad 

sekite iškabas du bloku.

PRANEŠIMAI
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 nepasimokėjdte duoklių už

nas, Fin. Sekr. (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 mūsų Lietuva daug nu
kentėjo nuo karo. Užtikrinam atsi
lankiusiems gerą laiką. — Užkviečia 
Komitetas. (96-97)

Reumatiški Skausmai

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgh© 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 atsi
vestų 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)

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, šalt j. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.0Q; 

’4-oz. $2i00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 660, Newark i, N» J.

ATYDAI MASSACHUSETTS 
LIETUVIAMS

Massachusetts LDS jaunimas ruo
šia bazarą ir šokius, gegužės 4 d., 
Liet. Nat’l Hall, Montello. Daug 
brangių (kuriuos sunku dabartiniu 
laiku įsigyti) daiktų bus duodama 
laimėjimui. Galėsile smagiai pasi
šokti prie geros muzikos. Salė bus 
gražiai išpuošta. Įžanga tiki ai 20c. 
LDS jaunimas kviečia visus dalyvau
ti, praleisti smagiai laiką, tad tuo- 
mi pagelbėsite LDS jaunimą savo 
veikloj. — Kom. (96-97)

i
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Majoras Išvyksta 
Pasilsėti

Delegacija Reikalauti 
freeportui Teisėtumo

EXTRA Prieš Karą Kovoti Gali 
Tiktai Gyvieji

Brooklyno Liaudies Te 
atro Nauja Emblema

Paradu 
pasitari- 

26-tos

Lietuvių organizacijų, šapų, 
grupių atstovų, maršavimo ka
pitonų ir visų suinteresuotų 
Bendros Gegužinės 
trumpas paskutinis 
mas ivyks balandžio
vakarą, lygiai 7 vai., Laisvės 
salėj. Būkite laiku. Šaukiamas 
anksti dėl to, kad nesutrukdy
ti norinčių nueiti i prakalbas, 
choro pamokas ir kitus susi
rinkimus.

Laikinas Komitetas.

tikriausia kovotų 
, už išlaikymą tai- 

kuriem sužaloji-

kiausia dalis mūsų Kongreso?
Ką sako mokslininkai, ar

tistai .
Ką sako darbo unijų teisin

gieji vadai?
Ką, pagaliau, sako vetera

nai, kurie patys žiūrėjo akys- 
na mirčiai šiame kare?

Ką galime daryti visi 
laimėjimui taikos mūsų ; 
nėję, mūsų vaikams, 
anūkams ?

žemiau matoma Brooklyno 
Liet. Liaudies Teatro emble- 

Ją pagamino dailininkas 
ši emble-

to.jama ant narys-

ma.
Robertas Feiferis. 
m a
tės paliudymo kortelių 
tu r, pagal reikalą.

i mes 
gady- 
mūsu

New Yorko majoras O’
Dwyer išvyksta į pietinę Ka
liforniją apsilankyti ir pasil
sėti keliolika dienų pas savo 
brolį Frank. Laiko jo nebuvi
mo, veikiančiojo majoro pa
reigas eis Vincent Impellitte- 
ri, Miesto 'Tarybos preziden
tas.

Jūs galite būti tikri, kad vi
si tie, kurio fašizmo užkurta
me kare žuvo, stotų kovon 
prieš fašizmą ir jo karą, jei
gu jie galėtų dar kartą gyven
ti.

Tikrų 
prieš karą
kos visi tie, 

imas karo atome gyvenimą, vi- 
Įsam amžiui paliko ligoninėse, 
; kančioms.

Kas žino, kuris iš mūsų se-
Keturiems tūkstančiams U. i-kamas, jeigu fašizmui bus 

N. tarnautojų būsią pastatyti j leista toliau plėtotis ir bujoti, 
namai netoli Queens General (jeigu jo propagandai ir apaš- 

Finansuos talams aukštose vietose bus 
UN tiktai leista toliau skaldyti Trijų Di

džiųjų vieningumą.
Ar galėsime išlaikyti taiką, 

jeigu nebus sustabdytas kurs
tymas karo prieš ta vieną iš 
Trijų Didžiųjų talkininku, ku
ris pergalei prieš fašistus ir 
hitlerininkus atliko daugiau
sia — prieš Tarybų Sąjungą?

Ką sako apie išlaikymą tai
kos šviesiausia, visuomeniš-

Hospital, Jamaica, 
privatiški bankai, 
pasirendavos keliems metams.

Bronxe sulaikytas teismui 
buvęs orlaivyno saržentas Jo
seph Krehl, 517 E. 138 St. Jį 
kaltina, kad jis nakčia įsibrio- 
vęs į buvusio kare savo drau
go MacDougal kambarį ir iš
prievartavęs jo žmoną. Jinai 
pažinusi jo balsą.

t996.

LLT Emblema

Gegužinei Prisirengti. 
UnijistŲ Mitingai per 
Pietus

LIAUDIES TEATRAS

Pacifiko

Lietuvių
Draugijos Centro 

veteraną kovotoją

Ar Jau Rengiatiesi į 
Laisvės Pikniką?

Didysis dienraščio Laisvės 
piknikas Brooklyno įvyks bir
želio 30 dieną.

Kviečiame iš tolimesnių ko
lonijų į šį didįjį sąskridį. Iš 
anksto apsirūpinkite busais ir 
masiniai traukite į Laisvės 
pikniką.

Dienraščio Laisvės didysis 
piknikas bus Klaščiaus Clin
ton Park, Betts ir Maspeth 
Avės.; Maspeth, L. L, N. Y.

Iš anksto įsigykite
pikniko įžangos bilietus, nes

prie iš anksto parduodamų 
įžangos bilietų yra skiriamos 
dovanos. Pirkite bilietus iš 
anksto, pasinaudokite dovanų 
proga.

Lai šis piknikas būna skait
lingiausias mūsų susiėjimas su 
sugrįžusiais iš užsienių Antro
jo Pasaulinio Karo vetera
nais. Padarykime jį masiniu 
sąskridžiu išreiškimui savo 
norų už palaikymą taikos ant

Laisves (mūsų žemės kamuolio.
P. Buknys.

Tais ir kitais karo ir taikos 
klausiniais išgirskite neseniai 
Washingtone jvykusiosXTaikai 
Laimėti Konferencijos ’daly
vius, lietuvių atstovus:

Joną Omaną, Fu ropos ka>- 
i'o veteraną:

Matą Šolomską, 
karo veteraną;

D. M. Šolomską.
Literatūros 
sekretorių,
cįviliame fronte prieš fašizmą' 
ir karų rengėjus.

Prakalbos ivyks šio penkta
dienio vakaro 7:30, balandžio 
26-tą, Piliečių Kliubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Įžanga nemokama.

Rengėjai — Lietuvių Lite- 
! ratūros Draugijos 1-ma kuo- 
I pa — kviečia visus atsilanky
ti. Laisvės skaitytojai, LLD 

I nariai ir visi taikos šalininkai 
taipgi prašomi pasidarbuoti 
už mitingo sėkmingumą. Dar
buokimės už taiką, kol gyvi, 
nes mirusioms kare bus perve

siu taiką ginti.
čia taipgi išgirsite vėliau

sias žinias apie Bendrą Gegu
žinės Paradą, įvyksiantį 
Yorko mieste, gegužės 
kuriame maršuosime ir 
lietuviai, brooklyniečiaį

• apylinkės.

Now 
1-mą, 
mes, 
ir iš

Rengėjai

Reikalauja Unijistams 
Balsavimy

Juodasis Turgus Atima 
Unijistams Darbus Jungtines Tautos ir

Packinghouse D a r b i n inkų 
Unija, CIO, šaukia konferen
ciją prieš juodąjį turgij. Įvyks 
šį ketvirtadienį, balandžio 25- 
tos vakarą, viešbuty.] Capitol, 
New Yorke.

Atsišaukime į unijistus ir 
abelnai visuomenę, CIO nuro
do, kad juodasis turgus mėsos 
rinkoje atima nuo žmonių ne 
tiktai maistą, bet ir darbus.

CIO Valstijos, Apskričių ir 
Miestų Darbininkų Unija pa
siūlė leisti ILGWU Sveikatos 
Centro darbininkams nusibal- 
suoti, kurioje unijoje jie norė
tų priklausyti.

CIO sako, kad visi, išsky
rus kelis iš 35 tame centre 
dirbančių, įstojo į CIO. Kal
tina AFL, kad 14 slaugių, kai 
kurios iš tų neseniai sugrįžu- 
sios iš karinės tarnybos, buvp ■ Mėsai iš skerdyklų, pakavimo 
išmestos iš'darbo del atsisa-‘ šapu ir legaliu bucernių nyks- 
kymo stoti j AFL, kaip to rei- tant, mažėja ir darbas pasto- 
kalavo ILGWU viršenybė. I viešiems darbininkams unijis- 
T • K/I- 17 • tams. Seka išmetimas iš dar-tyrinėja Mėsos Rainas b° >>■ laužymas unijos.

— - - - . -- 1 tuo tarpu juodajame tur-
Tu rin- 

tieji gana pinigų susiverčia 
geriausius galvijus į vežimą, 
o parvežtą supjaustė jų eks
pertai bučeriai-virėjai. Liku
siąją, prastesnę, įvairiuose 
užkaboriuose išveltą, be atsi
žvelgimo į švarą ar sveikatą 
tu, kurie valgys, išsiuntinėja 
eiliniams piliečiams, kurie dar 
turi pinigų mokėti juodojo 
turgaus kainas. Tai prieš tas 
sąlygas CIO bučeriai buvo pa
skelbę daliną “stapičių” 23- 
,čią, šaukia konferenciją 25-tą. 
Konferenci.ion 
majoro 
stovaus 
Ross.

Kainų Administracijos (O-į
PA) tyrinėtojai prieš šventes 1 ^llįe mėsos yra įvalias. 
pasisukino po New Yorką, 
patirti, kur pasideda mūsa, 
kurios, sakoma, parduodant 
normalėmis kainomis turėtų 
užtekti visiems miestiečiams.

Pačiai^ pirmaisiais tyrimais 
pastebėta, kad daugmeniškai 
pardavinėjančių (whole sal- 
ers) sandėlių siūles įra 
perpildymo mėsa. Mėsos 
leidžia į turgų tūbinėmis kai
nomis, laiko sandėliuose, 
ateis proga 
giau.

nuo
ne-

kol
parduot bran-

GARY COOPER 
INGRID BERGMAN 

(pa)vin(Oj ir sujaudinančio] filmo]

WARNER BROS.

"SARATOGA TRUNK”
*□ FLORA ROBSON

HOLLYWOOD ““T

gavo OPA ir 
atstovus. Majorą at- 

jo padėjėjas Paul

teisti, turi žinoti ap- 
pareiškė Dodgers 

advokatas,

Milionas išlikusių nenužudytų 
Armėnų yra išblaškyti po vi
są pasaulį — benamiai — tuo 
tarpu Turkiški prispaudėjai 
pasiglemžę devynis dešimta

dalius Armėniškų žemių.

Didis Susirinkimas

2-ra vai. diena• *-

KALBĖTOJAI:
Sen. Charles W. Tobey, N. II.
Kong. Emanuel Celler
Kong. Charles R. Savage 
Councilman Stanley Isaacs 
Kun. Robert W. Searle 
Villijalmur Stefansson 
Bed ros G. Terzian

Pirmininkas: EDWIN S. SMITH
Garb. Pirmininkai:

Vysk. Tiran Nersoyan 
Armėnų Bažnyčios šiaur. 
Amerikoj, palaiminimas.
Metropolitas Benjamin 
Rusų Patriarchalės 
Stačiatikių Bažnyčios.

PRAMOGA:

WARNER BROS. SUJUDINĄS 
FILMOS ROMANSAS! 

IDA LUP1NO • PAUL HENREID 
* SIDNEY GREENSTREET

OLIVIA DE HAVILLAND 

“DEVOTION” 
* Ir paiku* asmenų vaidinimas scene] 

Louis Prima ir Jo Orkestras 
JOK Ir JANE McKENNA 

EVELYN FARNEY

STRAND ,BRK0ADnWVT.
'.......... .. —

*

Nori 
linkybes, 
vedėjo Durocher 
pašauktam kandidatu į teisė
jus John A. Lombardi, kuris 
prisipažino niekad, nematęs 
Dodgers tymo žaidžiant. Du
rocher kaltinamas sudaužius 
žanda vienam žiūrovui. John 
Christian, praeitą birželį.

Harry Young ir dvi dukre
lės buvo pridusę gasu iš šal
dytuvo. jų apartmente, 525 W. 

|47th St., New Yorke.

Amenų liaudies muzika— 
Elizabeth Kabbolian ir 

x John Hamill

Buvo rašyta Laisvės Mono 
Skyriuje, kad Liaudies Teat
ras persiorganizuoja konkre
čiais pamatais: Nariai mokės 
$1 įstojimo ir lankys kas sa
vaitę pamokas vaidybos, gri
mo, tarmės ir kt., reikalingo 
sėkmingai vaidybai. Statant 
scenon veikalą, kastai bus su
daromi vien tik iš tokių, lan
kančių pamokas ir turinčių 
narystės paliudymo korteles 
narių.

Liaudies Teatro susirinkime, 
įvykusiame pirmadieni, balan
džio 1 d., Laisvės salėje, ar
tistas Jonas Valentis pasiūlė 
planus Teatro ateities veiklai. 
Pradedant su gegužės 7 d., 
tie planai bus pradėti vykinti 
gyveniman, Jono Valenčio va
dovybėje.

Kas liečia sekantį Teatro 
susirinkimą, tai jis įvyks an
tradieni, gegužės (May) 7-tą, 
o ne 8-tą. Visi, o ypatingai 
tie, kurie dalyvavo praeitam 
susirinkime, prašomi tai įsitė- 
myti.

Garmentiečiai, ILGWU na
riai, šaukia masinį mitingą at
virame oro pietų laiku, tikslu 
aiškinti svarbą šių metų gegu- 
žmūs>išlaikymui taikos, demo- 
Kartiyos ir užtikrinti darbus ir 
gyvenimą.

Įvyks balandžio 25-tą, 38th 
St. ir 7th Ave., New Yorke.

David Livingston, vienas iš 
vadų GI’s judėjimo Pacifiko, 
Wholesale & Warehouse 
Workers Lokalo 65-to vice
prezidentas, bus vienu iš kal
bėtojų tame mitinge, šis jau 
kelintas mitingas, darbininkų 
surengiamas drabužių gamy
bos distrikte pietums pertrau
komis.

Masinė delegacija vyks iš 
New York o į Albany gegužės 
3,-čia, kaip praneša Miss Do
rothy Langston, veikianti su 
Komitetu 'Teisėtumui Frecpor- 
te. ‘ 
gub. 
tyrinėtoją nušovimo 
brolių Fergusonų.

Prie newyorkieciu 
delegacijos ir iš ’kitų 
visoje valstijoje.

Gub. Dewey esąs informuo
tas apie atvykstančią delega
ciją. Pasimatymui laiko dar 
nepaskyręs, bet turi laiko pa
skirti. žmonės gali užtikrinti 
savo delegacijai pasimatymą, 
jeigu masiniai to pareikalaus 
laikotarpiu pirm gegužės 3- 
čios, sako Miss Langston.

OPA New Yorke sulaikė 
nuo išmetimo iš namų 14 šei
mų, kuomet išsiaiškino, kad 
statysimi vieton senųjų nauji 
namai nebus tuojau statomi ir 
kad jų rendos, kada jau bus 
pastatyti, bus daug aukštes
nės už dabartines.

Tikietai $.55 iki $1.10. Carnegie Hall 
arba Armenian National Council, 
381 Fourth Ave., N. Y. C. MŲ. 6-7218, 
bendrai rengėjai su Amerikonų Ko- 
Jmitetu dėl Armėnų Teisių.

Nebus prašoma aukų

»=

Delegacija reikalaus, • kad 
. DoWey paskirtų special] 

dviejų

NEI'ORNIfilUOTAS APARTMENTAS 
PAS1RANDAVOJ1MUI 

BELMONT AVE. 116 (arti Stone Avė.) 
3 rūmai, maudynė, Šiltas vanduo, naujai 
iSdekoruota. Renda $16 iki $20. Matykite 
Supt., Room 1, arba telefonuokit PO. 9-2213.

prisidės 
miestų Pirkite Laisvę

ant

TIMES SQUARE
New York City

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

New Yorko Porto Autori
tetas planuoja ant George 
Washington Tilto padaryti 
dar du kelius, o gal dar ir 
vieną tunelį po Hudson upe.

Kasdien 4 vai. po pietų 
dienraštis Laisvė yra 

ant tos stoties.
Sekmadieniais nuo 10 vai. 

ryto rasite ten Laisvę.

Naudokitės Prošal
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.

i

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES <151 Balių, Koncertų, Bnnkietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

ateičių* su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

iJ

Sekr., J. B.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

(96-97)

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrhon Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

2-4 P. M.
6-8 P. M.

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

i LITUANICA

3
3

3

3

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

5

>
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Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooldyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-
esant ir

square RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

•s

te

S

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St*. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampu* Broadway ir Stono Ave.
• prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

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

ATDARA VAKARAISTel. 8T. 2-2173

tmiisi




