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Raportas iŠ Chicagos.
A. Bimbos M'sija.
LDS Fronte.
Jaunuoliai.

Rašo L. PRUSEIKA

čia jums patieksiu trumpą 
raportą iš Chicagos.

Lietuviu Darbininku Susi-
* *■ vienijimo vajus pas mus įsi- 

smagino pačioj vajaus pabai-
go j. LDS 53 kuomi, didžiau
sia visoj organizacijoj, išpildo 
kvota. Ji gavo' 3B nau jus na-
rius.

Cicero 
kuopa.

jaunuolių 
sparčiai 

taip-pat tuoj 
jaunuolių kuopa.
žus vyiams iš Armijos 
;no, jaunuoliai nc’.juo- 
<u bru z d o-. Pa re n g i m a i

LDS 
bent

darosi vis skaitlį ilgesni. 
Seiman jaunieji pasiųs

x '

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
- - — -------------------------------------■-  —.
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ĮTEIKTA kongresui 
EILE SIŪLYMŲ PRIEŠ 
ANGLIAKASIU UNIJA

Antano Bimbos misija C|ii-j^ ------------
cago.i buvo itin pasekminįa. i 7. UVl
Per pirmas prakalbas. By d-1 sugirinko Mainierių Unijos 
geporto, sukelta virs P<Mi ■ politikos komitetas, 200 at- 
tūkstančiai. Rose land iečiai s»"jStovų nuo unijinių skyrių, 
kėlė pusantio tū s ancio. tariasi apie sąlygas dėlei
cero davė notai, ūks ane.o, 
Aukos ir dabar ^tebcplaukia. , . . f , & te.dai, kad valdžia perims Grynais pinigais jau tinime. . ’ x
Virš aštuonin tūkstančiu. Ma.Iminkštąsias angliakasyklas 

bus dešimts tūks- žinybą, jei mainieriai 
! greitai nesusitaikys su kom- 

žinoma, nopriskai- [panijomis.
surinktas Vilniaus Įvairūs valdininkai, kon- 

institutui įruošti gresmanai ir senatoriai ke- 
Rockforde, Kenoshoj ir Gary. Ilia trukšmą prieš angliaka- 
žmonių visuose trijuose mitin- siu pirmininką Lewisa, ypač 
guose buvo nepaprastai daug, 'prieš vieną jo reikalavimą, 
Neperdėjus pasakysiu, kad i—^acĮ kompanijos nuo kiek- 
masiniai susirinkamai praėjo vjeno anglies tono mokėtų 

. . [tam tikrą mokesnį į unijinį 
p'į i sveikatos ir gerovės fondą. 

Keli kongresmanai ir sena
toriai įnešė sumanymus iš-

nau, tuoj 
tančiu.

tau aukas.
M ėdi kaliam

entuziastiškoj nuotaikoj.
Antanas kalba rimtai 

kinančiai, be jokių teatralių 
efektų. Tas darė gerą įspūdi 
net katalikuose, kurių nema
žas skaičius lankėsi susirinki-! 
muose.

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Baily 

in the Eastern States.
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Brooklyn 6, N. Y.
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Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Hashingtono Politikieriai Rėkia 
Prieš Lewisą, bet Ruošia Smūgi 

, Pačiai Mainierių Unijai

Patvirtinama, kad 
Raudonoji Armija 
Apleido Iraną

Washington, geg. 7. —Vėl leisti įstatymą, kuris baus
tinai uždraustų reikalaut 
mokesnių į unijinį angliaka
sių fondą. Jie prisimena 
panašų, , neseniai išleistą 
įstatymą prieš Muzikų Uni-i

Nors rėkaujama prieš 
Lewisa, bet p o 1 i t i k ieriai 
ruošiasi smogti pačiai Mai
nierių Unijai.

Demokratas k o ngresma- 
nas Adolphas J. Saoath, iš 
Illinois, padarė tokią pasta
bą politikieriam:

“Aš pats nemyliu p. Le- 
wiso. Jūs, republikonai, 
glamonėjote jį, ir Lewis, tu
rėdamas republikonus sau 
už pečių, įsivaizduoja esąs 
galingesnis, -negu iš -tikrųjų 
jis yra.”

Teheran, geg. 7. —Irario 
■ valdžia pranešė, kad visa 
Sovietu kariuomenė, iš- 

i traukta iš ktturių Irano 
provincijų. Uzsįenio reikalų 
ministėrio pavaduotojas Fi- 
rouz sakė: “Kiek žinoma, 
Raudonoji Armija visai ap
leido Irana.”

i Radijas iš Tabrizo, pu- 
siau-savivaldinio A z e rbai- 

, džano sostinės, paskelbė, 
'jog visa Sovietų kariuome- 
nė apleido tą šiaurinę pro
vinciją.

New York. geg. 7. — Šį 
trečiadienį Iranas rapor
tuos Jungt. Tautų Saugu
mo Tarybai apie Sovietų 
kariuomenės atšaukimą iš 
Irano.

HOOVERIS BADUOLIU 
REIKALAIS LOŠIA 
PRIEŠ SOVIETUS

Talkiųinky Vietovardžiai 
Kopenhagene-RooseveltoJau žinote, draugai, kadi _ 

mes netekome Fredo Abeko. , Gatve, Malino Alėja 
Tai skaudžiausias nuostolis' --------
visam mūsų judėjimui. i Kopenhagen, Danija. —

Tokių įspūdingų laidotuvių Minint metinę sukaktį nuo 
Chicagos lietuviai nebuvo ma- talkininkų pergalės prieš 
te. Velionio palaikai buvo pa-;Vokietiją, buvo didžiųjų1 
šarvoti Lietuvių Auditorijoj, talkininku vardais laikinai 

. . į perkrikštytos kai kurios 
. . gatvės ir aikštės Kopenha- 

-- ■ i gene, Danijos sostinėje. 
... ....... Viena gatvė pavadinta Roo- 
einant sevelto vardu, kita — Stali- 

daug žmonių nebetilpo svotai- Alėja, trečia Eisenhow- 
-j............................................ lerio Avenue. Viena aikšte

Mes--visi sudėjom priesaika' praminta Churchillo Skvė- 
daugiau 
ninkiškam

šarvoti Lietuvių
kur gali sutilpti virš tūkstan-1 
čio žmoni tų Daugiau kaip trys j 
tūkstančiai žmonių, per dvi į 
dieni, atėjo atiduot velioniui I 
paskutine pagarbą.

Gedulo programai 
daug žmonių 
nėj.

dirbti mūsų 
judėjimui.

ruošiamės
suvažiavimui, *

d. gegužės. Kadangi | 
draugai labai duos-

[UNRRA Politikauja 
Su Šalpos Reikalu, 
Sako Lenkai

dafbi-! ru.
i '

vani„lYeiianas Stabdo Mūšius 
IHupeh, Chinijoje

Varšava. — Lenkijos'vi- 
ce-premjeras V 1 a čl i slovas 
Gomulka kalbėjo per radi
ją, jog “tūli vakarinių vals
tybių vadai paveikia UNR 
RĄ (tarptautinę pašalpų or
ganizaciją), kad jinai ne
skirtų būtinai ' reikalingo 
maisto lenkams; tai todėl, 
kad Lenkijos valdžia yra 
demokratinė.” 23 milionai 
lenkų iki šiol tegavo iš UN 
RRA tik 17,000 tonų grūdų 
ir miltų, bet UNRRA daVė 
GraikijaŲpo 50Q,000 tonų, o 

i Italijai (po 240,000 tonų 
maisto kas mėnesį.

Tokio. -— Buvęs preziden
tas Herbertas Hooveris, 
Trumano komisijos pasiun
tinys, pasakojo,' kad Sovie
tai turėtų atiduot alkaniem 
chinam dalį maisto, kurį jie 
paėmę Mandžurijoj ir Ko
rėjoj. — Tai maistas iš ja
ponų karinių ’ sandėlių.

H b o v eris, kurstydamas 
prieš Sovietus, jau ne pirmą 
kartą reikalauja, kad jie 
škirtų daugiau maisto alka
niesiems užsieniuose.

Amsterdam. — Holandų 
teismo sprendimu sušaudy
tas Anton Mussert. 
dijos nacių partijos 
bendradarbiavęs su 
ninkais karo. metu.

Holan- 
vadas, 
hitleri-

Dabar 
šeri n inkų 
įvyks 12 
Chicagos
niai aukojo Vilniaus Medika- 
liam Institutui, 1 
Vilnios suvažiavimui 
gal mažiau.

Tikimės gausią 
sveikinimų iš rytinių

TRYS DIDIEJI ATMETĖ MOLOTOVO 
SIŪLYMĄ PASKIRT JUGOSLAVIJAI 

‘ NUOLAIDASTRIESTE, MAINAIS UŽ
Amerikos, Anglijos ir Franci jos 
Užsieniniai Ministerial Skiria 
.Italijai Trieste Uostamiestį

cijos užsieniniai ministerial 
atmetė Sovįetų užsieninio 
ministėrio Viačeslavo Molo
tovo reikalavimą pripažint 
Jugoslavija^ Trieste uostą 
ir miestą, prie sienos tarp

Pirmiau Byrnes reikala- 
ivo sugrąžint Vengrijai 
įTranslyvaniją, kurią Sovie
tai laikinai pripažino Ru- 
munijai. Hitleris 1940 me
tais atėmė Transylvaniją iš 
; Rumunijos ir priskyrė ją 
; Vengrijai. Naciai už tai 
i žadėjo atlyginti Rumunijai 
i Sovietinėmis žemėmis.

Besvarstant sutartis su 
, Rumunija, Vengrija ir Bul- 

, uu oo- 'p-nfija, bus liečiamas Duno- 
ikalautu

Trieste paskyrimą Jugosla
vijai Molotovas siūlė sovie
tines nuolaidas kitais klau
simais, paliečiančiais Itali
ją. Trijų kitų didžiųjų tal
kininkų ministerial nepri
ėmė tų nuolaidų mainais už 
Triestą.

Amerikos valstybės sek- 
retcVius^ James Byrnes iš- 
vienysu užsieniniu Anglijos 
ministeriu Bevinu ir Fran- 
cijos užsienio reikalų minis-'ja, Vengrija ir Bulgarija.

k a 1 a v o atiduoti
Trieste.

Molotovas sakė, jei trys j 
didieji talkininkai priskirtų' 
Jugoslavijai Trieste, tai So-i 
vietai mažiau leiiyuauLų ,jau^ UpgS klausimas. So-

'vietai sako, Dunojų kontfo-

žintų Dodekano salas Grai-, 
kijai ir susiaurintu savo 
reikalavimus Tripolitani jo
je, buvusįoj Italijos koloni
joje, šiaurinėje Afrikoje.

Balkanų Klausimai
Nesusitardami dėl Tries

te, keturi užsieniniai minis
terial atidėjo tą dalyką ir 
antradienį ėmė svarstyti su
tarčių darymą su Rumuni-

jos Sovietai piipa-prįValo tik tie kraštai,
[kurie tiesioginiai prie jo 
i prieina. Anglija ir Ameri
ka reikalauja sau tarptau
tinių teisių toje upėje.

MONARCHISTŲ TER 
JIAS GRAIKIJOJE

4 Didieji Susitaikė Dėl 
Transylvanijos 
Pripažinijno-R^mun^ni

Paryžius, geg. 7. — Ame
rikos, Sovietų, Anglijos^ ir 
Francuos užsieninių minis- 
terių konferencija nutarė

sylvaniją ir atsteigt tuos 
pačius Vengrijos rubežius, 
kokie buvo ‘iki 1938 metų.

Sovietu atstovas reikalą- v
vo, kad Dunojų kontro
liuotų tik šalys, kurios susi
siekia su juom. Anglai-ame- 
rikonai taipgi savinosi tei
ses Dunojuje.

Nanking. — Chinų komu- 
tai sveikinimų knistu - Yenano komandie- 

gausime ,rįus gen. Li Hsienhien su- 
Jstabdė visus savo armijos 

nemažai (veiksmus Hupeh provinci- 
|joj, Chinijoj'. Laukia , at- 
i vykstant taikymo komisi
jos, susidedančios iš ameri
konų, chinų komunistų ir 
Chiang Kai-sheko tautinin- 

J kų. Komunistai tikisi, kad 
Chiang Kai-shekas sustab- 

gimas buvo tiek pasekmingas, savo armijos atakas,

valstijų

Kairo, Egiptas* — Angli
ja ketina perkraustyt apie 
150,0.00 savo kariuomenės iš 
JEgipto į Palestiną, Iraką, 
Transjordaniją ir Suezo ka
nalo sritį.

New York. — Amerikos > 
Graikų Taryba gavo pra
nešimų iš Graikijos, kad fa- 
Išistiniai monarchistai ten 
po rinkimų pradėjo dar 

Į žiauresnį kruviną terorą 
i prieš demokratinį Tautos: 
Laisvinimo Frontą. Mo-* 

inarchistai seimo atstovai L 
Kolomvakis ir Londos žada 
reikalaut suimt ir mirčiaf 

... v. 2 . i nubaust 30 Graikijos komu'- .-rijos piliečių demonstruoja n*xu vaju 
A l» AiZAAlr’M-Ali-lA'IAZA I Al n F 1 A r A A A ' *

Airiai Reikalauja Paleist 
s Streikuojančius Badu 
Politinius Kalinius

Dublin.— Vis daugiau Ai

tinius revoliucionierius, Ai-i 
rių Respublikos ^-mijos va
dus, kurie badu streikuoja 
kalėjime. Vienas jų, Peter! 
Fleming išbadavo 17 dienų 
o kitas, Sean McCaughy— 
19 dienų. Masinis susirin
kimas Dubline ragino val
džią paliuosuot juos arba! 
pripažint bent politiniais' 
kaliniais.

VIENI METAI NUO NA
CIŲ PASIDAVIMO

Meno srity.rp dirbame gerai. 
Kanklių Choras statė scenoje 
operą “Išmainyta Nuotaka.“' 
Maniau, kad bus bėda, nes 
eksponsą susidarė du ir pusė, 
tūkstančiai dolerių. BeUparen-
I

kad kankliečiams likosi daug i pradėtas prieš komunistus, 
pelno. . į --------------------

Roselando Aido Choras sta-' Washington. — Minkštu
tė scenoje opėretę “Nebaigta I jų angliakasyklų mainieriai 
Kova.“ Publikos turėjo labai i streikavo jau 38 dienas, 
daug. Parengimas visapusiai | 
pavyko. j

Chicagiškiai meninipkai /Su
siorganizavo į stiprų Meno 
Sąjungos skyrių.

Iš viso Chicagpj turim pen
kis savo chorus.

Trumanas Reikalau
ja 200 Milion. Atom- 
Bombom Gaminti

Kultūros ir Meno

tis pakilo iki tūkstančio narių. 
Didžiausia visoj organizacijoj 
kuopa, 19 kuopa, išaugo iki 
250 narių.

Bet šiemet vajus eina silp
niau. ’.gurėsime veikliau su- 
bruzti.

Vilnyje dabar dirba du ka
ro veteranai — J. Sakalas ir 
R. Baranikas. šaunūs vyrai.

Rengiamės įtraukt kuo dau-

Radijo
Kliubas jau penki metai, kaip

* duoda radijo programas kas 
antradienis. Radijo kliubas 
turi virš tūkstančio narių.

Pradžioj buvo sunku su fi- giausiai jaunimo į Vilnies šė- 
nansais. Dabar visuomet turi- 
frie “zoposto“ apie tūkstantį 
dolerių.

rininkų bendrovę. Rašosi no
riai. Nereikia didelės agitaci
jos.

Washington. — Preziden
tas Trumanas ragino kon
gresą paskirt karo depart- 
mentui $8,600,000,000 lėšų 
per metus, pradedant nuo 
liepos 1 d. š. m. Tai trylika 
sykių daugiau, negu ■ buvo 
skirta 11940 metams, pirm 
Amerikai įstojant į karą.

Prezidentas pareiškė, jog 
$200,000,^000 reikės per me
tus išleist^ 
boms dirbti 
karinėms valdyboms ir pa
šalpoms amerikonų užim
tuose kraštuose užteksią 
pusės biliono dol., sakė 
Trumanas.

k atominėms bom-1 
-tobulinti. O

Pereitame vajuje Lietuvių, 
teratūros Draugijos aįpskri-

Tai tiek apie Chicagą. Iki 
pasimatymo LDS Seime 
tone.

Bos ORAS. — Bus vėjo ir ša 
čiau. , j

Majoras William O’Dwyer įteikia oksigeno tanką, 
pirmąjį medikališką įrankį pasiuntimui Pirmam Cen- 
traliniam Medikališkam Institutui, Maskvoje. Jį pri
ima kapitonas Boris Hirhasov, Tarybų Sąjungos laivo 
Marshall Govorov’o skineris, kurio laivu dovana bus 
nugabenta Maskvon. Greta stovi Newbold Morris, Di
džiojo New Yorko'Komiteto for Russian Relief pirmi-' 
ninkas, kuris vadovauja kampanijai šiais metais iš^čio- 
nai naiiuRtL $8,000,000 vertės reikmenų. Tarpę koope- 

im darbui Tautų Divizijos narių, randami 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, ku-

ruojancių/tam darbui Jautu Divizijos narių, randami 
ir mūsiškis. Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, ku
ris įrengs Institutą Vilniuje, Tarybų Lietuvos sostinėje

Berlin.— Gegužės 7 d. su
dėjo lygiai vieni metai nuo 
[ besąlyginio nacių pasidavi
mo talkininkams. Ameriko
nų, Sovietų, anglų ir fran- 

■ cūzų komandieriai Berlyne 
.susitarė bendrai gegužės 9 
d. iškilmingai paminėti tal- 

A kininku pergalės sukakti.ANGLAI VIS ŽADA PA-! 12!
SITRAUKT Iš EGIPTO ITI . . v • nUkrainiečiai rermazai 

pianuo- Riebalų TegaunaKairo. — Anglų vyriausy 
be pareiškė, kad jie į 
ja netrukus atsaukt savo 
kariuomenę iš Egipto. Pirm 
poros dienų buvo sužeista 
dar keliolika egiptėnų stu
dentų, demonstravusių prieš 
Anglijos armiją Egipte.

Maskva. — Amerikonas 
U N R RA pašalpų vi r ši n i rū
kas Ukrainai, Paulius 
White staptelėjo Maskvoj, 
grįždamas į Jungtines Vals
tijas. Jis pranešė, , kad 
UNRRA pristatė Ukrainai 
175,000 tonų reikmenų, jų 
tarpe 150,000 tonų konser
vuotos mėsos, šiek tiek rie
balų ir armijos porcijų. 
White sakė, jog Ukraina tu
ri gana duonos, bet dabai 
stokuoja riebalų.

Washington. — Preziden
tas Trumanas pasiūlė kon
gresui planą, kad Jungtinės 
Valstijos išlavintų, apgink
luotų ir apvienytų visas Lo
tynų Amerikos respublikų 
jėgas su šios šalies ginkluo
tomis jėgomis. Trumanas 
sakė, jog to reikią, kad vi
sas vakarinis (amerikinis) 
žemynas galėtų būti paruoš- kėje dauguma jugoslavų, 
tas apsiginti bendromis pa-1 Pačiame Kaune andai bu- 
stangomis. P r e z i d e ntas- vojdaugiau lenkiškai kal- 
piešė “apsigynimo” linijas bancių, negu lietuviškai. Ąr 
nuo šiaurės poliaus iki pie- tai reiškė, kad Kauną reikė
tų poliaus sričių. ję Lenkijai pavesti?

LYGINANT TRIESTE IR 
KAUNO PADĖTĮ

Amerikos valstybės sek
retorius Byrnes Paryžiaus 
konferencijoje tvirtina,^kad 
Trieste daugiau gyvena ita
lų, negu jugoslavų; todėl tas 
miestas turįs būti pavestas 
Italijai. Bet visoj apylin-

Ųovington, La. — Bevai
kydamas 
nusišovė

šautuvą 
veter. I

Washington:*— Amerikos 
netyčia ambasadorius Paryžiuj pa- 
Glock-įtarė duoti Francijai bilioną

nėr



Antras Puslapis ♦

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečiadienis, Gegužes 8, 194G'

LITIIUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK 

z Tel/STagg 2-8878
President........................................... Jos. Weiss
Secretary Treasurer....................... D. M. Sholl
Editor............................................... . Roy MizAra

• SUBSCRIPTION RATES: ’
United. States, per year ...........................................$6.50
United States, six months .......................................$3.50
Brooklyn, N. Y., per year .....................................$7.00
Brooklyn, N. Y., six months ................................. $3.75
Canada and Brazil, per year .......  $7.00
Canada and Brazil, six months ...............................$3.75
Foreign countries, per year ...................................$8.00
Foreign countries, six months ..... .z......................... $4.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Dar Milionas Darbininką Streikuoja
Nors turčiai raminami, kad jau “didžioji banga strei

kų baigėsi,” bet kovos lauke dar yra apie milionas Ame
rikos darbininkų ir darbininkių. Dabartiniu laiku di
džiausias streikas, tai anglies kasėju, kuriu yra apie 
400,000. •

* Po jų seka jau virš trys mėnesiai esantieji streiko 
lauke Westinghouse Electric Co. 75,000 darbininkų. Yra 
streike ir mažesnės grupės darbminkų ir darbininkių, 
taip, kad streikierių bus apie milionas. Didžiumoj jie 
kovoja reikalaudami 18!.centų į valandą pakelti algas, 
kad nors kiek sulyginus jas su pragyvenimo brangumu.

Gelžkelių Brolijų darbininkai reikalauja pakelt al
gas. Ir jeigu kompanijos neišpildys jų reikalavimo, tai 
gali būti didelis gelžkeliečių streikas.

Prie to, jeigu pelnagrobiams ir reakcininkams pa
vyks pasmaugti OPA, tai ant pragyvenimo kainos stai
giai veik dubeltayai bus pakeltos, tada vėl visoj šalyj 
prasidės didelių streikų banga, nes darbininkai negalės 
pragyventi iš dabartinių algų.

Ar Mr. Byrnes Pasimokys?
Mr. Byrne’as ir jo pagelbininkai tik ir rūpinasi, 

kaip padaryti, kad Tarybų Sąjunga greičiau ištrauktų 
Raudonąją Armiją iš Austrijos, Vengrijos, Bulgarijos, 
Rumunijos ir Lenkijos ir, kad tų šalių vyriausybės kuo 
mažiau savo.armijos turėtų.

Kam tokia pozicija tarnauja, parodo labai aiškiai 
fašistų veikla Vokietijoj, Vengrijoj,' Lenkijoj, Čechoslo- 
vakijoj ir kitur. Vokietijoj naciai viešai veikia. Jie 

( pasidrąsino Amerikos ir Anglijos politika. Lenkijoj vy
riausybės armija turi vesti karą prieš fašistų banditu 
gaujas, kurios užpuldinėja žmones. Vengrijoj vyriausy' 
bė areštavo apie 100 fašistų, kurie, vadovystėj kunigo 
Szalez Kiss, ruošėsi nuversti dabartinę valdžią. Čecho- 

. Slovakijoj susektas nacių suokalbis prieš demokratinę 
Lyaldžią.

Kažin ar iš šių įvykių Mr. James Byrnes ir jo pa
sekėjai padarys teisingą išvadą, kad dar labai daug rei
kia rūpintis, ligi bus pribaigtas hitlerizmas ir fašizmas, 
iki bus teisingai pravesta Roosevelto politika?

Ką Reiškia Mr. Byrnes’o Pasiūlymas?
Paryžiaus Konferencijoj Mr. James Byrnes pasiūlė, 

kad Anglija, Francija, Jungtinės Valstijos ir Tarybų 
Sąjunga pasirašytų 25-ių metų sutartį, pagal kurią laikyt 
Vokietiją per tą laiką nuginkluotą. Jis sako, kad pa
našią sutartį nori pasiūlyti ir Japonijos klausime.

Tai nėra naujas siūlymas. Tokią sutartį siūlė sena
torius Vandenbergas dar sausio mėnesį, 1945 metais, 
kada buvo gyvas Rooseveltas ir dar nei Hitleris/ nei 
Japonija nebuvo sumušta. Pagal tą sutartį, jeigu tik 
Vokietija sutinka, tai Jungtinės Tautos paskirs 
siją, kuri žiūrės, kad Vokietija pildytų sutartį ir 
“užbaigta.” į

Tarybų Sąjungos delegacija, o ‘'vėliau spauda 
dijo, to Mr. Byrnes’o pasiūlymo nepriėmė ir daro 
išvadas:

(IV-Negalima pasitikėti nei Vokietijos, nei Japoni
jos valdonų žodžiu. Vokietijos imperialistai tą aiškiau
siai įrodė, kada jie po pereito karo žingsnis po žings
nio likvidavo Versailio Sutarties, sąlygas, apsiginklavo 
ir uždegė antrą pasaulinį karą. Vokietijoj giliai yra 
įleistos nacių šaknys. Vokietija, kaip nutarė Roosevel
tas, Stalinas ir Churchill’as Jčrymo Konferencijoj, o vė
liau Stalinas, Trumanas ir Attlee Potsdamo Konfere.n- 

. cijoj, turi būti Jungtinių Tautų okupuota per ilgą laiką, 
kol ten visai bus išrauta naciu liekanos. Tik tada bus 
galima sudaryti jai valdžią, pasirašyti su ja taikos są
lygos ii- suteikti Vokietijai galimybę grįžti į taiką my
linčių tautu tarpą.

(2) Kam reikalinga,Mr. Byrnes’ui siūlyti tie Vokie
tijai nuginkluoti punktai, kada Krymo ir Potsdamo Kon
ferencijose buvo Vokietijos nuginki; 
Tarybų spauda sako: reikia tuos ii 
man, bet ne naujus kepti. ’

Bet pasirodė, kad nei anglai, 
kietijoj nevykino tų planų. Buvo 
nacių grupes, paleisti jų organizaciją, išvežti iš Vokieti
jos karo reikalams tarnaujančius fabrikus. * Bet nei 
Amerikos, nei Anglijos okupuotoj Vokietijos dalyj tas 
nepadaryta. 'Todėl, Mr. Byrnes ir siūlė “naują nugin
klavimo” planą, kad paslėpti tą, kad paneigti Krymo ir 
Potsdamo- konferencijų tarimus. Kam daryti naujus 
planus, naujas sutartis, kuomet senos, kurios dar geres
nės, nėra gyveniman vykinamos? — klausia Tarybų 

' spauda. v /
Pagalvojęs, kiekvienas sutiks, jog tai rimtas pa

klausimas.

komi- 
viskas

ir ra
to kias t

iXnmo planai išdirbti? 
anus vykinti gyveni-

įei amerikiečiai Vo7 
nutarta nuginkluoti

Padiskusuokime, Kaip LDS Išbudavoti į 
Didžiausią' Lietuvių Draugiją

Diskusijose, ’ kurios iki 
šiol buvo vedamos mūsų 
spaudoj ir kuopų bei aps
kričių susirinkimuose, ‘aiš
kiai pasirodė, kad LDS var
do keitimo klausimas nėra 
populiarus. Dauguma dis- 
kusantų pasisakė už tą patį 
vardą. Centre nėra nei 
vieno Įnešimo, prisiųsto iki 
balandžio 10 d., už vardo 
mainymą. Tokiu būdu aiš
ku kiekvienam, kad mūsų 
Susivienijime nėra senti
mento, kuris galėtų sekan
čiame Seime dominuoti už 
vardo mainymą. Iš to todėl 
išplaukia supratimas,. kad 
šis klausimas savaime nu-

atsiliepimai mūsų ya j įnin
ku, kurie per metų eilę sun
kiai dirba, kad išbudavoti 
savo Susivienijimą į di
džiausią fraternalę lietuvių 
organizaciją. Vkinadišku- 
suokime šį' svarbų ) klausi
ma.

riinkų reikalais. Kaip pra
eityje mes sėkmingai kovo
jome prieš fašizmą per visą 
eilę metu—nuo pat LDS su- 
siorganizavinio, taip ir da
bar mes mokėsime vesti ko
vą prieš tuos, kurie dirba 
fašizmo naudai.

Mūsų Susivienijimo augi
nimas, taigi, turi būti susi
jęs su bendruoju mūsų dar-' 
bu,—su darbu, kuris gales
duoti mūsų Susivienijimui prezidentas planuoja 
nemažai naudos.

Būtų labai smagu girdėti syklas į valdžios rankas.

J. Gasiūnas, 
LDS Sekretorius.

Philadelphia. — Seismo
grafas nurodė smarkų že
mes drebėjimą pietinėje Pa
či tiko Vandenyno dalyje.

Washington. >— Sakoma, 
per

init užstreikuotas angliaka-

eiti tik delegatų mintimis, 
pasidalinimu. Galima ne- 
abejojančiai tvirtinti^ Mųid 
LDS vardas pasiliks tas

Negaledami gauti baltu marškinių, grupe buvusių 
kariškių vėl išėjo maršuoti, ši kartą i Civiliniams Ga
mybos raštinę, New Yorke. Vadovaujami buvusio mari
nų kapitono, jie pasiryžo nugalėti šalti, parodyti valdi
ninkams, kad jų skundai yra pamatuoti ir teisėti.

pazan-

Jeigu tai]), tai ar ne ge
riau mūsų veikimui būtų, 
jeigu mes sustotume disku- 
savę vardo keitimo klausi
mą, o rimtai padiskusuotu- 
me, kaip LDS išbudavoti į 
didžiausią fraternalę 'lietu
vių organizaciją?

Dabar LDS jau eina še
šioliktus metus. Per tą 
trumpą laiką jis išaugo be
veik iki 9 tūkstančių narių. 
Finansiniai jis yra tvirčiau
sias tarp lietuvių fraterna- 
lių draugijų. Tai kodėlgi jis 
negali būti skaitlingiausias, 
didžiausias lietuvių susivie
nijimas?

Nuo 1930 metų iki 1940 
metų jis gana smarkiai au
go. Bet nuo karo pradžios 
jo augimas žymiai sumažė
jo. Per pastaruosius ketu
ris metus LDS paaugo tik 
157 nariais. Tai visai ma
žai. Kadangi mes buvome 
pripratę prie smarkaus au
gimo, tai tokį augimą, ko
kis buvo karo metu, visai 
negalime skaityti natūraliu 
augimu. Galima sakyti, kad 
mūsų Susivienijimas dabar 
stovi vienoj vietoję nedaro 
tuo klausimu žym 
gos.

Tiesa, karo padėtis žy
miai sukliudė LDS augimą. 
Taipgi tiesa, kad kiti lietu
vių susivienijimai ir lokali
nės draugijos tuo .pačiu me
tu žymiai) nupuolė. -Bet tai 
nėra mums jokio pasiteisi
nimo, kodėl Susivienijimas 
negali smarkiau augti.

Dabar karo laikotarpį jau 
esame pergyvenę. Dabar 
apie tūkstantis LDS jau
nuolių jau grįžo iš karinės 
tarnybos. Dabar mūsų vei
kėjai, karo metu dirbę ilgas 
valandas, jau turi liuosesnio 
laiko j ieškoti naujų narių. 
Dabar todėl pasidaro gera 
proga. vėl eiti pirmyn, vėl 
šimtus ir tūkstančius naujų 
nariu įrašyti.

O kad tai atsiekti, tai čia 
jau reikia" sudaryti gerą 
planą, suorganizuoti gerą 

ivajininkų aparatą, įtraukti 
■ į darbą šimtus LDS veikė
jų ir tūkstančius pagalbi
ninkų. Seimas turėtų tuo 
klausimu tarti savo žodį. 
Centras turėtų tuoj po Sei
mo sudaryti tinkamą Susi
vienijimui budavoti planą 
išleisti lapelius . LDS popu- 
liarizavimui tarp lietuvių 
visose kolonijose.

Dar daugiau. LDS Cent
ras, apskričiai ir kuopos tu; 
ri labiau įsitraukti į platų 
vis.uomeninį veikimą prieš 
karo kurstytojus, prieš fa
šistus, prieš tuos, kurie 
ryžtasi bloginti darbo žmo
nių gyvenimą. Mes turime 
daugiau veikti, kad išbilda-, 
voti didesnį demokratinių 
lietuvių veikimą. Turime
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THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

While the first two points ofUNLESS CAPITALISM dis-., 
tributes more widely “the good his program are obtainable to 
things of life,” allows a decent!the degree that labor unions 
minimum wage and an annual and social legislation are able 
wage to prevent seasonal un-Įto achieve them, profit sharing
employment, capitalism, as we sounds a little Utopian to us. 
know it, is pretty much a dead 
fish. Oddly 
vation was 
America’s 
spokesman, 
reader

It is hard for us to imagine 
that ermine wrapped and be
jewelled stockholders would be 
willing to share their profits 
with the “lowly proletariat.”

—o—
advise to business 
other reasonable 
which

circles

enough this obser- 
made by one of 
leading capitalist 
and not, as some

might suppose, by a 
member of' the Marxian school 
of thought. 

—o—
The warning that capitalism, 

“must never forget that we livą 
in a democracy and the majori;'lism should, according to Mr. 
ty rules” was issued last week’ 
by Eric Johnson retiring pre
sident of the U. S. Chamber of 
Commerce.

In giving the warning to his 
fellow business men, Mr. JX)hn- 
ston was not sounding the 
death-knell for capitalist econo
my. He was trying to make 
clear to his class associates 
that capitalism was suffering

Johnston’s 
does contain 
suggestions, 
capitalists
practical. Defenders of capita-

reformist 
consider

Johnston free themselves of 
“petrified prejudices against 
organized labor, government ac
tivity and community plan
ning.” These are fine sug
gestions. They certainly would 
make for a more harmonious 
lifdkif they were put into prac
tice. Somehow, we fear, the mo
nopoly sections of big business 
wouldn’t be as enthusiastic about

from a serious illness, and that,them as is Mr. Johnston. As a 
a remedy to cure it must be point in example we have the 
f/M 1 rl 1 1* 4-1 • a X— 4- r. • s v« I ... . ~ . ■ -W — . .found 
vive.

if capitalism is to sur-

—0—

was the opinion that ca
pitalist economy can be re' 
formed, and rhyst be reformed. 
It cannot for long continue as 
that old-style monopolistic ca
pitalism. The former head of 
the USC of C tells business;

‘‘We in business must libe
ralize or face the threat of eco
nomic liquidation. The law of 
life applies: Adapt or die.”

—o—
Johnston formulates a prog

ram whereby, business could re- 
I form capitalism. He puts fort'll 
{three rrfajor points. He urges a 
descent minimum wage, and 

'annual, wage to prevent sea
sonal unemployment and profit 

į sharing.

His

Pranešimas iš Lietuvos
Dig. A. Bimba Parvežė Brangių 

Žinių iš Lietuvos

H
Kaip atrodo Lietuva? Kaip atrodo Vil
nius? Kaip atrodo Kaunas? Kaip atrodo- 
Klaipėda? Kaip atrodo kiti Lietuvos miestai 
ir kaimai?

Ką dabar kalba, ko trokšta, kaip gyve
na, ką veikia, ką^planuoju išlikusieji Lietuvos 
žmonės?

Taipgi pasakys apie tai: Ar pasiekia Lie
tuvos žmones mūsų jiems teikiama pagalba? 
Kokiu būdu, kokiais keliais pasiekia? Ar Lie
tuvos žmonėms dar yra reikalinga mūsų pa- 

Antanas Bimba galba? Jeigu reikalinga, tai kokia?

A. Bimba Kalbės Šiuose Mitinguose Šiomis Dienomis: 
Newark, N. J." Gegužės (May) 8/ Šv. Jurgio Salėje,

ISO New York Avė. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga nemokamai. 
Dainuos Sietyno Choras, vadovystėje Walterio Žukui.

Sheiiaildoah, Pa." Gegužės (May) 10, West End Hall,
Pradžia S v. v. Įžanga nemokamai.

Wilkes-Barre, Pa." Gegužės 11, Liet Progresyvių Salėje
325 E. Market St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga nemokamai.

Scranton, Pa.“ Gegužės (May) 12, D’Aquino Salėje,
1258 Providence Rd. Pradžia 2 vai. dieną.
Bus Rodoma^ Filinos, kurias parvežė A. Bimba iš Lietuvos.

New Haven, Conn.--Gegužės 17,- Liet. B-vės Namo Salėje,
243 Front St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga nemokamai.

Waterbury, Conn.- Gegužės 19, Salėje 103 Green Street,
Pradžia 3 vai. dieną. Įžanga nemokamai.

Massachusetts Kolonijų datos paskelbtos biskutį vėliau. Būtų 
gerai, kad prisiųstų užsakymus padaryti plakatus. Jeigu viršminėtų 
LPTK,Skyrių Reng. Kom. nori ką daugiau pridėti prie skelbimo, praneš- 

. kite sekamu antrašu:

L. P. T. K., 417 LORIMER ST.,

attitude of the National Asso
ciation of Manufacturers . on 
OPA. The NAM’s desire to kill 
the OPA is in direct contrast to 
“government activity and com
munity planning.”

—o-4
Whatever the merits of Mr. 

Johnston’s remedy for capita
lism, his warning to the busi
ness men that unless some cure 
is found capitalism is headed 
for the graveyard might make 
some hard-headed tycoon think 
a little. Then again it might 
not.

However, Johnston observes:
“The old capitalism has vir-# 

tually disappeared abroad. It 
was liquidated in Russia. It is 
dyiąg on .the continent of Eu
rope/ It gasps for breath in the 
British Isles. What has replac
ed it? A new capitalism? No. 
Communism and Socialism have 
taken its place.”

—o—
Mr. Johnston would spare 

his associates from such a de
bacle. He would fo'und a new 
capitalism. “The goal of our 
new capitalism is every man a 
capitalist.”

Out of my- way you poor 
wage slaves, I’m a capitalist 
now!

MARGUMYNAI
Nelaimių įvyksta net ir 

geriausiai tvarkomose šei
mynose.

Ch. Dickens.
❖

Mes neskaitliuojame žmo
gaus metų, kol jis nebeturi 
jau nieko kito skaitliuoti.

R. W. Emerson.

Susikuprinus senatvė ir 
jaunystė negali sykiu sugy-

i venti.i Shakespeare.
❖ »-s

Taika, pirkly ba ir teisin
gas draugiškumas su viso
mis šalimis, bet painiojan- 
čių sąjungų su jokia šalimi.

Th. Jefferson.
❖

Visokie siekiniai yra tei
sėti, apart tų, kurių siekia
ma naudojantis žmonių var
gais ir lengvatikyste.

Jos. Conrad.
•is $ $

Aš geriau būsiu pirmuoju 
žmogum šičia negu antruo
ju Romoje.

Julius Cacsar.
♦ y *

Visokis menas yra vien 
gamtos pamėgdžiojimas.

Seneca.
#

Pasaulyje yra tiktai dvi 
šeimynos: «tie, kurie turi ir 
tie, kurie neturi.

Cervantes.
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gausią auką 
toliau dirbti "i

ir Julia Kontenis $25 
ir Darata Vaitas $25 
ir Barbora Morkevi-

Pavasarėlis vėl suklestėjo. 
Motulei skirta diena atėjo. 
Kėlusi motulė anksti .rytelį, 
Ėjo lankyti vyšnių sodelį.

namas tapo 
tai kas nors 
organizacijų

i 
f

Ne vyšnių žiedai, žali lapeliai 
Seną motutę į čia viliojo, 
O tik palikę pilki takeliai, 
Kur sūnūs, dukros maži bėgiojo.

Mo
tu r i

tę 
ir
su

Iš Mezgėjų Veikimo
Gegužės pirmą ir antrą čio

nai kalbėjo draugas A. Bim-

Sėdo po vyšnia, jinai šakota, 
Ašaros rieda veidu raukšlėtu.
Atminčia vien tik takai nuklota, 
Sūnų ii- dukrų, jos išauklėtų.

Bet sode niekas jos nesutiko.
Viena senavėj jinai paliko.
Dukrelės, sūnūs, kuriuos liūlia

vo,
Į kovų laukus jau iškeliavo.

mes, amerikiečiai,

Jis patarė taip dirbti 
kolei Lietuvai

“Tik biskeliuką valgysiu, 
stoiko, ketvertą* riekelių duonos, porą gabalėlių sviesto

14

tamstele—šmotelį sirloin 
»

Trečiadienis, Gegužės 8, 1946 Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

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

Paruoškime Vaikus 
Rytojaus Pasauliui

I

Katharine -P.
Jungtinių Valstijų Darbo 
Departmento Vūikų Biuro 
viršininkė, iškėlė mūsų ša
liai svarbius reikalavimus 
vaikų išauklėjimo naudin
gais piliečiais 'srityje.

Kalbėdama trijų valstijų 
Socialės Gerovės konferen
cijoj, įvykusioj Macon, Ge
orgia, p-lė Lenroot pastatė 
Tarybų’Sąjungą pavyzdžiu 
rūpinimosi vaikais:

“Einant Rusijos naujuo
ju penkių metų planu, tech
nikos mokyklos bus praplė
stos talpinti 1,200,000 stu
dentų, o lėšos mokymui ir 
kultūrai padidintos dviem 
ir ketvirtadaliu prieškari
nio kiekio. Ar negalėtų 
Jungtinės Valstijos dėti pa
našias pastangas?”

Vaikų Biuro viršininkė 
toliau reikalavo:

Federalės paramos moks
lui, įskaitant kokios nors 

z*

Lenroot, tinkamus sveikatos 
navimus nėščioms 
rims, gimdyvėms, naujagi
miams kūdikiams ir vai
kams per visą mokslo laiko
tarpį ir iki subręstant. Tas 
viskas, sake ji, yra būtina, 
nes:

“Negali būti dviejų nuo
monių, kad mūsų siekis lai-

V 7 V

svoje visuomenėje turi^būti 
proga pakankamo pragyve
nimo lygio visiems. Nes, 
kiek mes prirengsime-mūsų 
vaikus dalyvumui nebaigia
moje kovoje už laisvę, sbcia- 
lį bendravimą, sociali teisė
tumą, tiek mes prisidėsime 
įsteigimui pastovios ir tei
singos taikos.”

sykį atnešė labai gerų čeve
rykų surinkęs iš daktarų li
goninėj, kurioje jisai dirba. 
Drg. Jokubonienė labai gerų 
ir daug drapanų. Shopiai 
daug gerų drapanų ir čevery
kų. T. Yučienė daug drapa
nų. P. Siganeviče drapanų ir 
čeverykų. J. Šliekis drapanų. 
Barbutė drapanų. P. Sigane
viče surišo visus baksus.

Draugas Antanas. Bimba 
aplankė mus ir apžiūrėjo mūs 
darbavietę. Labai daug pata
rimų suteikė, kokias drapanas 
galima siųsti. Tai malonus 
draugas. Daug kalbėjom apie 
viską
ir ant toliau, 
reikės pagalbos.

MOTINOS DIENAI
Tik skaistaus ryto saulutė švito, 
Lengvas vėjalis vyšnias liūliavo. 
Jų balti žiedai tik žemėn krito, 
Motulės plaukus baltus bučiavo.
Gražumu savo rytas žavėjo. 
Pietų vėjalis ją glamofiėjo.
O užkukavus sode gegutė, 
Guodė, ramino seną motutę.

Kamgi reik dieną motinai skilti 
Pasauly vargų ir nelygybės?
Kur vaikais džiaugtis, laimę 

patirti,
Reik iškovoti dar galimybes.
Juk milijonai jau ir kovojo, 
Skriaudas prašalint vieningai 

stojo.
Pakilus žengė vaikams padėti 
Laimės pasauliui kovą laimėti!

Motinų Diena 
Metu

Taikos
1

LOWELL, MASS

formos paramą ir stipendi- Prakalbas surengė Drau- 
jas studentams, kad “demo
kratijos reikalas visiems

kovoti prieš juodąjį 
už išlaikymą OPA.
prieš

ii’i(* ir i i

*Šį metą mes apvaikščio- turime 
jame Motinų Dieną jau po turgų, 
antrojo žiauraus pasaulinio Kovoti 
karo. Bet ar mes galime rius, J 
pilnai džiaugtis ta taika, ko
kią mes ją šiandien turime? 
Nors daugelis mūsų sūnų 
padėjo galvas už pasaulio 
laisvę, bet toji laisvė šian
die tebėra persekiojama, 
slopinama ir žudoma Ang
lijos ir kitų šalių imperia
listų. \ i

Taipgi ir mūsų šalies fa
šistinių vilkų staugimai už 
trečią, dar žiauresnį, impe
rialistinį karą neduoda mo
tinoms ramybės. Motinu 
ašaros dar nenudžiūvo, žiū
rint į sugrįžusius s iš karo 
sūnus su pažeista sveikata, 
su suardytais nervais. Vie
ni iš ’jų užpildė ligonines ir 
ten turės savo gyvenimą 
praleisti. Kiti, pusiau pa
žeista sveikata, atsidūrė be
darbių eilėse arba pikietų 
linijoje turi kovoti už duo
nos kąsnį, už išlaikymą de
mokratijos, dėl kurios jie 
taip pasiaukojusiai kovojo 
karo lauke. Tai tokį atlygi
nimą gavo motinos, jų sū
nūs ir dukterys ir visa dar
bo žmonių klasė už jų didįjį 
pasiaukojimą savo šalies 
gerovei.

Nors fašizmas tapo nu
galėtas Europoj, bet jo pa
vojus tebėra neprašalintas. 
Jis vėl rengiasi prie dar 
žiauresnio, kruvinesnio ka
ro, prie užpuolimo mūsų ge
riausios talkininkės Sovietų 
Sąjungos.

Ar fašizmas ir vėl įsiga
lės, tas priklausys nuo mū
sų pačių, kiek mes prisidėsi
me prie visuomeninio veiki; 
mo, ant kiek mes būsime 
stiprūs ir pasiryžę prieš jį 
kovoti.

Karui sustojus, mūs dar
buotė neturi pasibaigti. Mes 
turime dirbti dar su dides
ne energija. Mes turime iš
vystyti dar platesnį veiki
mą, surišti jį su tarptauti-

akcijonie-
dar dau- 
usų y vogiau p 

nima.
A j) va i kšči odamos Motinų 

Dieną, pagalvokime apie 
tai gerai. Padarykime paža
dų rezoliuciją ir pildykime
ją. Tą viską turėdamos min
tyje, su pasiryžimu dirbki
me, kad baisiosios fašistinio 
karo katastrofos daugiau 
nepasikartotų.

Butniūniete.

kalais. Kiti gi dabar prie na
mo statybos darbais užsiėmę, 
bet kas nors turi rūpintis ir 
labai rūpintis vietinių organi
zacijų reikalais, kad mūsų or- 
ganizatyvis darbas
nenukentėtų dėl to, kad 
bas namą pasipirko.

Dabai 
go n, 
leisti,
reikalais. Dabar visu smarku
mu reikia platinti Maynard o 
pikniko tikietus.

. J. M. Karsonas.

Jau ir vėl turiu prikrovus 
4 baksus drabužių. Draugai, 
kurie dar galite duoti drapa
nų, nelaikykite, kolei kandys 
sues. Daug atneša dar neiš- 
dėvėtų drapanų, bet kandžių 
suėstų, reikia išmesti. Nešer- 
kime kandžių, geriau aprėdy,- 
kime Lietuvos žmones. » 

širdingiausia padėka
siems už drapanas ir pinigiš- 
kas aukas. Ot, bus smagu, kai 
nuvažiavę į Lietuvą- nueisime 
į Vilniaus Institutą ir pama
tysime mūsų vardus ant sie
nos. Kaip bus linksma, kad 
ir mes būsime prisidėję nors' 
vieną žaizdą išgydyti ant Lie
tuvos kūno.
Šie Draugai ir Draugės Auka

vo Vilniaus Institutui:
Antanas ir Marytė Balzar 

$200
Alekas ir Leokadija Beke- 

šius $100
Kazimieras Simaitis $25 
Frank 
Jonas 
Jonas 

če $25
Juozas Tauragietis $26 
Karolis ir Juliana Bonekat

nei kiek 
kliu-

gijų Komitetas. Mezgėjos ir
gi prisidėjo prie šio Svarbaus 

; surin
kus aukų. Apie prakalbas aš 

, nes tai pla- 
_.... aprašys komitetas.

Balandžio ' 28 dieną atėjo 
Ch. Simaitis ir sako, jog nori 
aukoti 25 dolerius Vėžio Li
gos Institutui Vilniuje ir kad 
tie pinigai būtų priduoti drau
gui A. Bimbai’, kaipo pasvei
kinimas jo gerų darbų. Aš pa
sikalbėjau su kitais draugais, 
kad gal ir būtų gražu, jei 
mes pasitiktume A. Bimbą jau 
surinkę kelis šimtus. Na, ir 
pradėjom aukoti. Draugai ir 
draugės pradėjo duoti po gra
žią sumą ir bematant surinko 
327 dol. Antrą dieną surin
kom ZBG^dol.

Pinigus pridavėm draugui 
A. Bimbai, kaipo pasveikini
mą. nes didžiuma aukavusių 
taip reikalavo. Draugas A. 
Bimba priduos komitetui. Vė
liau Draugijų Komitetas pra
neš, kiek iš viso rochesterie- 
čiai sukėlė. Ir mes, mezgėjos, 
žadame pabaigti 
rinkti, kad ir biskį vėliau.

Broliai ir sesutės, dirbkime 
visi, kiek galėdami. Nesaky
kime, kad ne mūs dalykas. 
Čia visų reikalas. Nesisarma- 
tykime susitikę lietuvį pakal
binti prisidėti ’’prie atstatymo 
mūsų gimtinio krašto. Nema
nykime, kad ir mes visada 
turęsime rojų Amerikoje. Fa
šizmas kelia galvą, nori tre
čio karo. Dar neprisilakė žmo
nių kraujo, negana prisikro
vė turtų. Mato tie kraugeriai, 
kad visame pasaulyje darbo 
žmonės jau .pradeda atbusti, 
nutrenkti retežius nuo rankų, 

auštantį rytą ir pa- 
kad ir mes esame 
fr norime gyventi 
padaryti žmoniją

siekti mokslo būtų išpildy- f]arb0, kad daugiausia
... . 1____ „:.T.

Padidinti federalę para- daug nerašysiu, 
į valstijoms motinystės, čiau aprašys kc

tas.

mą valstijoms motinystės 
kūdikių sveikatos ir gero
vės aptarnavimui, kad “toks 
aptarnavimas būtų prieina- 
jnas visur, visiems, ko šian- 

iną anaiptol dar nėra.” 
Valstybės ir valstijos pa

rama būtina, sakė Miss 
Lenroot, kadangi “ atskirų 
šeimų įplaukos to visko ap
rūpinti negali. Ji nurodė, 
kad “1941 metais trys 
penktadaliai visos tautos 
vaikų buvo šeimose, kurių 
įplaukos siekė mažiau $2,- 
100 metams.

“Daug šeimų, ypatingai 
rendauninkų farmerių, lau
ko darbininkų ir ypač ke
liaujančių žemdirbių neturi 
daugiau kelių šimtų dolerių 
metams.”

Jinai taipgi nurodė, kad 
neturi jokių progų arba te
turi labai mažas .progas 
moksle ir gyvenime rasinių 
ir tautinių mažumų jauni
mas. Kad reikalinga teikti

Today’s Pattern

m

''//ik 
%

įstai-nėję naujon 
ne veltui laiką turime 
bet tartis visos veiklos

Darže Šią Savaitę
(

Gegužės mėnesį yra pasku
tinis rubežius sodinti didžiu
mą daržovių, uoginių krū
mokšnių ir mažųjų vaisme-

9237
SIZES 
14-20 
32-42

Robertas Sherelis $25 .
Benediktas ir Elzbieta Duo

ba $10 —
Morta Shiurkienė $10
Augustas ir Ona Miličius 

$10
Rozalija Navikienė $10
Charles ir Agnieška Gu

dauskas $10
Ona P. Balzarienė $10
Jor^as ir Ona Mockus $5
Agota Evans $5
M. žukaitis $5
Ch. ir Ona Galinaitis $5
Antanina Duobienė $2.
Viso $563. Kovo 16-tą, 

1946, pasiuntėm LPTK $390. 
Tai viso per Mezgėjų Kliubą 
jau surinkta $953.

Visiem aukavusįem širdin
gai ačiū už jūs dovanas. Gal 
ne vienas bus išgelbėtas nuo 
šios baisios ligos, kuri visame 
pasaulyje įsigalėjo, pjauja 
žmones, kaip dalgis žolę.

Mes, rochesteriečiai, sveiki
nam draugus Antaną ir Mary- 

Balzarius už 
prašome ant 
mumis.

patogios ap- 
forma 9237 

20 ir 32 iki

Lengvos siūti, 
sirengti suknelės 
gaunama 14 iki 
42 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merį ir dydį, sykiu su 20 ce»’ 
ty, siųskite: Mary Sineus, 427

pažiūrėti į 
žinti save, 
žmonėmis 
laisvai ir 
laiminga.

Taigi ir
stokime į darbą visi, kaip vie
nas, o pasekmės bus dar ge

nesnės. Darbų yra begaliniai 
daug.

Dovanos 11-tam Siuntiniui
Pasiuntėm drapanų 751-ną 

svarą, čeverykų 176 poras. 
Visas drapanas nuvežė į paš
tą draugas R. Sherelis. Jisai 
ne tik nuveža drapanų bak
sus, bet ir užmoka nusiunti
mo lėšas. Tai žmogus be pui
kybės ir niekad neatsisako 
pagelbėti ir paaukoti Lietu
vos. žmonėms. Mes labai dė
kingos už jo gerą pagalbą. 
Bravo, drauguti!

Kas Aukavo Drapanų ir 
. Čeverykų

M. Jokubonis . jau kelintą

įvyks

Birž. 30 June

KLASHUS

CLINTON PARK

ir Šiemet Paminėsime 
Motinų Dieną.

Atsimename, kaip pereitais 
metais mūsų darbščios drau
gės surengė gražų paminėji
mą motinų dienos. Buvo su
rengtas labai geras bankietas, 
kur susirinko didelis būrys 
pažangių lietuvių ir tame ban- 
kiete buvo prisiminta, ką reiš
kia motinų cĮiena tais metais 
ir tuo laiku, kuomet baisiąu- 
sias karas naikina viską: Mo
tinas, kūdikius ir kartu visą 
pasaulį.

Tai buvo gražus parengi
mas ir Motinų Dienos pami
nėjimas Labai atatinkamoj 
formoj. Tai buvo pernai; tuo
met kliubas neturėjo patogios 
vietos parengimams; reikėjo 
stubose pasidalinus draugėms 
ruošti valgį dėl viso banTieto. 
Vienok su geru noru būdavo 
viskas puikiai prigaminta,\— 
suvežta į svetainę ir visi pa
tenkinti, nežiūrint, kiek nuo
vargių draugėms tekdavo 
nešti.

Gi šiemet, belaukiant 
tinų Dienos, jau kliubas
patogią vietą. Visas prigami- 
nimas gali būti atliktas čia 
pat ant vietos. Nors, žinoma, 
kiti dalykai neįruošti kol kas. 
Dar ne visus patogumus tu
rime ir šiuo laiku. Dar užims 
tūlą laiką, kol viską, kaip rei
kia įsitaisysime. Bet, manau, 
vienokioj ar kitokioj formoj, 
galėtume ir šiemet turėti pa
minėjimą Motinų Dienos.

Tuomi turėtų mūsų draugės 
greit pasitarti ir suruošti ko
ki nors pažmonį. Liet. Pilie
čių Kliubas, kurio adresas yra 
16 Tyler St., suteiktų savo 
svetainę, nors ji dar ir neuž
baigta, kaip reikia.

Pas mus veiklių spėkų nc- 
perdaugiausia. Bet man rodo
si ir tos pačios nesuskirstytos, 
kaip reikia/ pagal vietinį ju
dėjimą.

Reikėtų padaryti pakaitą 
geresniam pasiskirstymui įvai
riems darbams. Pavyzdžiui, 
namo pirkimas buvo didelis 
darbas; į jį teko 'sugerti vi
sas pajėgas mitingavimams ir 
veikimui, pakol 
nupirktas. Bet ir 
'•urėjos ir kitais 
reikalais rūpintis.

Kaip dabar yra, .tai gana 
nrastai. Lietuvių Literatūros 
Draugijos reikalai apleisti dėl' 
to, kad visi susižavėjome na
mo pirkimu. Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto vietinis 
skyrius per daug tyli, taip, 
kad nesijaučia, jog jis ir ran
dasi mūsų mieste. O tai vis 
taip neturėtų būti, kuomet vi
sur kitur pilnu užsidegimu ei
na darbas Tarybų Lietuvos 
gelbėjimui.

Nekurie iš mūsų esame ir 
per daug užsikrovę darbais, ne 
tik vietiniais, bet ir apskričių 
bei šiaip visuomeniškais rei-

Tačiau, atsižvelgiant į bu
vusį orą, dar nepatariama 
(bent per savaitę) persodinti 
į atvirą daržą šiltą orą mėgs
tančius augmenis: tomatoes, 
eggplants, pipirus. Nei jie au
ga šaltąme ore, nei saugu 
jiems — menkiausia šalna' nu
kanda ju ‘sultingus lapelius ir 
stiebus.

Laikas saugoti kopūstų dai
gus nuo kirpikų kirmėlaičių. 
Stiebelius apsupa popięros 
triūbelėmis, kurių vieni galai 
įsmeigti į žemę aplink daigą, 
o kiti iškilę apie colį virš že-
mės, kad kirmėlės ‘nepasiektų niu moterų veikimu, su vi- 
nukarpyti stiebelių. sa darbo žmonių klase. Mes

e
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Skaitytojų Balsai

STEBĖTINA KNYGA
732-4-46 JONAS KAŠKAITIS

nuliūdi- 
dukterį 
anūkus,

Man Viskas Patinka Laisvėje

Ar mes galime nusakyti 
Laisvės redaktoriams, kurie 
raštai tinkami ir kurie netin
kami ? Argi Laisvė gali pa
tenkinti kiekvieną skaitytoją 
atskirai ir patalpinti raštus 
sulig kiekvieno skonio? Lais
vė turi tūkstančius skaitytojų.

Anglišką skyrių gal skai
tys vienas tūkstantis, o kiti 
tūkstančiai skaitys lietuviškai. 
O lietuviškų raštų, žinių, 
straipsnių, eilių ir pasakaičių 
yra užtektinai.

Seniau Laisvė išleisdavo at
skirą anglišką skyrių. Aš tą 
laikraštį nunešdavau į parką 
ir įkišdavau į kokią atsisėdi
mo vietą, netoli tako. Paėjęs 
toliau stebėdavau, ar kas pa
ims. O gi taip ir būdavo. Su
augęs ar jaunuolis pasiimda
vo ir skaitydavo ant vietos, o 
paskaitęs vėl palikdavo kitam 
pasiskaityti. O daug kartų ir 
nusinešdavo. Reiškia, daugelis 
gavo Šiek tiek darbininkiškos 
apšvietos.

Draugo Pauliaus šypsenos 
ir feljetonai, kuriuose jis pa
juokia lietuviškus fašistus, 
man labai patinka.

Aš manau, kad kiekvienas 
skaitytojas randa, kas patin
ka Laisvėj. Tik reikia skaityti.

A. Čekanauskas* 
Springfield, 111.

Balandžio 15 d., 1946 m., 
mirė Franciškus Stimburis, 60 
metų' amžiaus. Paliko 
me moterį Veroniką, 
Eveliną ' Welch, du 
brolį Joną Brooklyn,
o kitą brolį ir seserį Lietuvoj. 
Velionis likosi palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis. Buvo 
tikintis žmogus. Sunkiai dirbo 
anglies kasyklose, kaip ir kiti 
darbo žmonės.

Liettivių labai daug išmirš
ta pas mus. Mat, jau visi ge
rokai pagyvenę, tai ir ligos 
visokios senesnius kankina ir r
į kapus varo.

Streiku banga siaučia mū
sų mieste. U. M. W. anglia
kasiai dar nesusitaikė. O pri
klausantieji prie Progresyvių 
Mainierių Unijos dirba, ale su 

1 d. gegužės pasibaigė ii’ jų

. K •- 1^^ 'z(Tąsa)
Užpakaliniam kambary valdininkai 

pamatė krūvas lipdomųjų popierėlių ir 
visokio dydžio dėžučių eiles ir didesnes 
bambuko dėžes, su parašais: “Jukuang- 
tango mėnulis plytelės,” “rauginta avie
na Juėsengcai,” “Paryžiaus rožių kvepa
lai,” “rūgintos daržovės”... Kertėj sto
vėjo didelės molinės puodynės su žalia 
heroino medžiaga.

Įėjo Čen San’as ir pranešė, kad tapo 
suimta moteris mėginant pabėgt su au- 
tomobilium. Šoferis irgi sulaikytas. Įve
dė tą moterį. Čen San’as ją standžiai 
laikė už rankos, o jinai jam:—Nespausk 
taip smarkiai, už tai atsakysi prieš Ja
ponijos ambasadą.

Iš tolo Lifu’s ir Afei’jus pažino Su
jun’ą. Čen San’as jos ,pirmiau da nebu
vo matęs.

Visi suėjo į priekinį kambarį. Areš
tuotieji stovėjo krūvoj, mergaitės verkė. 
Lifu’s užtikrino Afei’jų, kad ta moteris 
Sujun’a: Afei’jus dar buvo mažas, tai 
neatsiminė jos Tseng’ų’ šeimoj. Sujun’a 
atrodė raukšlėta, sudžiūvus. Gražiai ap- 
sirėdžius šviesiais vasariniais parėdais.

Afei’jus, dėl viso ko, dėl formos, pa
klausė, kas ji tokia. Sujun’a nesisakė, 
bet liepė ją tuojau paleist: girdi, ji čia 
nieko nekalta, per klaidą pataikiusi ne į 
tuos namus...

Afei’jus užpuolė klausinėt jos šoferį. 
Tas irgi nesisakė. Ant automobiliaus 
buvo pridėtos leidimo lentelės, užrašytos 
“505. Japonų koncesija Tiencin’e.”

Afei’jus autoritetingai pareiškė, kad 
gali būti visi sušaudyti, kad talkina Ja
ponijai nuodyt mūsų šalies žmones. Mer
gaitės da labiau sukliko verkt. Jos nie
kad negirdėjo tokių įstatymų. Kitos net ./arčiau, 
puolė ant kelių, meldė pasigailėt.

Afei’jus paklausė vyresnių merginų, 
kas yra anoji moteris, tai jis jas palei
siąs, viską susekęs.

—Ji yra šios dirbyklos savininkė, po
nia Uang’ienė iš Ticncin’o. Ji čia re t- . 
karčiais atvažiuoja.

—Ponia Uang’iene,—užklausė Afei’jus,
—koks tamstos pilnas vardas?

Dabar Sujun’a buvo generolo Vu ap
saugoj, bet tebebuvo Chinijos pavaldinė. 
Tai ji ir nuleido balsą ir minkščiau pra-

• dėjo kalbėt:—Kam mums reikia tų ko
medijų? Juk mes priseinam dar ir gimi
nės. Ten stovi brolis Lifu’s. Aš esu 
Sujun’a. Aš žinau, kad tebėr tų dviejų 
šeimų ginčas, bet aš meldžiu pasigailėt.

Afei’jus liepė policistams peržiūrėt do
kumentus ir konfiskuot prekes. Dar
bininkams jis pasakė, kad jie turės pa
būt sulaikyti, kol dalykai išsiaiškins, o 
paskui gal bus ir paliuosuoti, jei jie tėra 
samdiniai.

Dabar Sujun’a labiau išsigando ir pra
šė ją paleist, žadėjo už tai atsilygint. 
Prašė leist jai pasikalbėt su jos buvusiu 
vyru arba su jo žmona.

Tuo tarpu jau pribuvo dengtas veži
mas ir išvežė visus.

Žinia apie areštą sujaudino abi šei
mas. Lifu’s pasakė Činia’i, kad Sujun’a 
nori pasimatyt su juo ir su*jo pačia. 
Jinai sakė mačiusi Činią anais metais, 
kaip jis šoko su nauja pačia viešbuty. 
Činia įterpė, kad tai buvo Paofen’a: su 
ja jis tada šoko.

Lifu’s pareiškė, kad bus geriausia Su
jun’ą čia atvežt po apsauga. • Pasikalbės 
visi, išsiklausinės, gal ten Sujun’a ati
dengs kokių įdomybių. Už sumoksią su 
japonais gręsia mirties bausmė.

Po vakarienei Mulan’a pasakė sergan
čiam tėvui. Tėvas prašė atvest Sujun’ą:

norįs ją^ pamatyt.
Afei’jus apsiėmė atvežt Sujun’ą po sa

vo apsauga. .Įspėjo, kad viską laikyt 
slaptai, kad žinia nedaeitų iki japonų am
basados, kacį išvengus kokių susipainio
jimų.

Sujun’ą atvežė su policijos sargyba, 
dengtam vežime, užrištom akim. Ji buvo 
apsisiautusi juodu apsiaustu, kaipo įta
riamoji prasikaltėlė. Kada jai atrišo 
akis, Sujun’a pamatė aplinkui savo buvu
sias gimines. Jos svainės Mulan’a, Mo
čou’a ir Saldi Kvapsnis stovėjo krūvoj. 
Činia buvo prie šalimų durų, tai jo jinai 
neužmatė.

Sujun’a atrodė sena, suvytusi, pageltu
si, raukšlėta, nors tik vienais metais vy-

-  ---- - t.7 i ■/ j j

resno už Mulan’ą. 
nuleidusi.

si su jo žmona.

savo buvusiu vyru. Bet

ar-

Sujun’a žiūrėjo lyg nustebusi, kad čia 
ne ta moteris, kurią ji matė anuomet 
šokant su Činia viešbuty. Ir Sujun’a pra
bilo:—Seserys ir giminės, aš į jus visus 
kalbu. Jei jūs dar kiek atjaučiate mū
sų giminystę, pasigailėkit manęs. Aš tu
riu pinigų, atsilyginsiu.

—Mums nereikia tamstos pinigų,—at
kirto Mulan’a.

—Aš noriu išlikt gyva. Ką man reiš
kia pinigai? Gal jūs norite man keršyt, 
bet aš jums asmeniškai nieko bloga ne
padariau. Ir Lifu’s gavo kalėjimo ne iš 
mano priežasties. Mano brolis Huai- 
ju’s jį apskundė.

Mulan’a paklausė, kam ji dirbo su ja
ponais prieš savo žmones.
\ Sujun’a pasiteisino:— Jei jūs norėtu
mėt suprasti, jūs manęs nekaltintumėt. 
Man nebuvo išeities. Visi mano pinigai 
japonų pankuose, ir, jei aš nebūčiau to 
dariusi, jie būtų užgriebti, sukonfiskuoti. 
O tai dideli pinigai. Šimtai žmonių turi 
iš to darbo. Jei aš visa tai pamesčiau ir 
apleisčiau japonų koncesiją, tai kaip bū
tų su visais mano namais, su viešbučiais ? 
Kur aš pasidėčiau, vienai viena, be ska- 

baisiai vieniša, 
ir veliju laimės 
susimylėkit ant

tiko, sena? Ir aš taip 
Aš nekaltinu savo vyro 
jam. ir jo žmonai. Bet 
mano gyvenimo...

Visų moterų akys pasriuvo ašaromis, 
Činia su vaikais ir Saldi Kvapsnis priėjo 

. Sujun’a prašė užtart už ją. 
šių metukų Činios sūnus smailiai ją 
klausė, kam ji dirba su japonais.

Afei’jus tarė jai, kad jis visa tai

uz-

su
pranta. Bet ji turi žinot,’ kad jos toks 
biznis užmuša tūkstančius žmonių kas 
diena. Reikia turėt širdį.

—Jei jūs mane paleisit, aš visai pasi
trauksiu 4š to darbo. Ir aš duosiu di
delę dovaną tai jūsų tarnybai, ką sten
giasi sustabdyt opiumo vartonę.

—Tamsta neapkenti japonų?—paklau
sė Mulan’a.

—Aš jų nekenčiu visų. Aš nekenčiu 
savo darbo ir nekenčiu tų visų, su ku
riais aš priversta dirbti.

—Jis Dairen’o mieste, tokiam pat biz
ny. A Ką gi kitą jis galėtų daryt?

Kada amerikietiškas - bado “angelėlis Mr. Obuolys” 
ritosi virš Europos kontinento lėktuvuose, Budapešto 
mieste kartojosi šios scenos—alkani žmonės tuščiame 
turguje, išmaldaujantieji bliūdeli^ buizos.

Waterbury, Conn.
Apie “Kuprotą Oželi/

Balandžio 28 d. čia buvo 
rodomas kalbantis judis ope
retė ‘VK u protas 
de J. Klimas iš

Oželis.” Ro-.
Brooklyn, N.

Buvau skaitęs Laisvėje apie 
tą judį. Kol nemačiau, ma
niau sau, jog kritika gal ir ne
reikalinga; visgi yra šiokis bei 
to k is progresas t^arp lietuviu, 
ir gal ir parodo ką nors nau
jo. Bet iš tikrųjų, judis ne
patraukiantis^ Nor.ėdabias iš
girsti, ką dainuoja, negali su
prasti žodžių. Taip pat nega
li suprasti kalbos žodžių. Lo
šėjai, matyt, atlikę savo roles 
gerai. Bet nufilmavimas neiš
ėjęs gerai. Aišku, kad ir sun
ku padaryti tinkamą, tobulą 
filmą. Tam reikia gerų Įren
gimų’. Kuomet dainos ir kal
bos nesuprantama, tai filmą 
būna be vertės.. Taipgi kartais 

'garsiakalbis barška, čirškia. 
| Ta?, žinoma, erzina publiką.

na šokti piršlys su motina ir 
vaikinas patraukia . stalą, tai 
tas ,kiel< pagyvina vaizdą. 
Kurie sėdėjo šalia manęs, gir
dėjo, tuomi pasigėrėjo. Sako, 
nors šokančius matant galė
jom užsiganėdinti. Tai ii' vis-

Scranton, Pa
A. Bimbos Prakalbos

LPTK nuolatiniu savo besi- 
darbavimu prisideda prie pa
gelbės Lietuvos • žmonėms. 
Kiek laiko tam atgal, komi
tetas pasiuntė $50 dėl apara
tūros Eksperimentinės Medici
nos ir Vėžio Ligos Institutui 
Vilniuje Drabužių pasiuntė 
Geležauskienė, T r u i k i e nė, 
Klevinskas ir Genys.

Dabar rengiamės prie drg.
A. B i m b os p ra k a 1 b ų, 
bus 12 d. ' geg., 2 vai. 
D’Aquino salėj, 1258
deuce Road. Kadangi kartu, 
bų? rodomi ir paveikslai iš įvyks gegužės 18 d., Lietuvių 
Lietuvos, tai serantoniečiams 
bus dvigubas pažmonis. Gir
dėti kalbą pirmutinio lietuvio” 
amerikiečio, aplankiusio mū
sų tėvynę po antro; pasaulinio 
karo1, bus nepaprastai žingei
di!. Už tai yra kviečiami visi 
lietuviai ateiti, išgirsti ir pa
matyti tai, ko seniai laukėm.

Nugirdęs.

Darbininkai dviejų fabrikų, 
taipgi streikuoja. Vienas iš
dirba dalis traktorių, o kitas 
išdirba rėmus langams, du
rims ir vispkias duris.

Gyvenimui namų labai sto
ka pas mus. Kur norręaliu 
laiku viena šeima gyventų, tai 
dabar gyvena dvi ir trys.

Moterims kojinių irgi -sto
ka. Eiles stovi prie krautu-
vią.

A. Čekanauskas.

kurios 
dieną, 
Provi-

Binghamton, N. Y
Motiny Dienos Parengimas
Motinu dienos parengimas

SOVIETINĖS SPAUDOS 
DIENA

svetainėje. Rengia LLD 20 
kuopa. Komisija rengiasi ne
paprastai priimti dalyvius su 
vištienos ir k ii basų vakariene. 
Taipgi bus ir kitokių gardu
mynų. Tikietas vakarienei tik 
$1. Kviečiame visus 
ti. Pusė pelno bus ’ 
įrengimui Medikalio 
.Vilniuje.

Koresp., J.

dalyvau- 
skiriama 
Instituto

K. N.

Cfiinijos val-
Chiang Kai-shekas

Nanking.
dovas
vėl pasakojo, kad jis norįs 
įsteigti bendrąją didžiųjų 
partijų valdžią.

Aš čia nenoriu primesti J. 
Klimui ir ji smerkti. Reikia 
pripažinti, kad lai buvo sun
kus darbas pagaminti tokią'

filmą. Bet ji nėra tobula, nė
ra patraukianti. Jąja negali 
publikos užganėdinti. *

Meison.

TRUMANO ATSTOVAS 
PAS POPIEŽIŲ

Roma. — Atvyko Myro- 
nas C. Taylor, asmeninis 
prezidento Trumano atsto
vas Vatikanui, popiežiaus 
valstybėlei. Jis, tarp kitko/ 
rūpinsis, kad Amerika at
siųstų daugiau maisto alka
niems italams.

•*jr

HUrnboldt 2-7964

Maskva. — Praeitą sek
madienį Sovietų Sąjungoj 
buvo minima komunistinės 
spaudos diena ir 34 metų 
sukaktis Pravdos, žymiau
sio bolševikų laikraščio.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A. < /

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

vas nori ją nųrtyt.
Mulan’a ir Močou’a nusivedė ją tėvo 

kambarin. Sargai, atsistojo už durų. 
Senis Jao’as gulėjo patale. Ramstęs Su
jun’a, jis parodė jai sėstis:—Tamsta tik 
tolima man giminė. Ar tamsta norėsi 
paklausyt mirštančio senelio? Mano sū
nui' prisiėjo Tamstą sulaikyt. Aš neno
riu krauju sutept musų šeimą. Aš pra
šysiu jo apseit su tamsta nuolankiai. O 
gali būt, kad tamstos areštas išeis tams
tos naudai. Gal Afei’jus ir jJaliuosuos 
tamstą. Bet sakau aš tamstai, netru
kus bus karas Chinijos stę Japonija. Ir, 
kai karas užeis, atsimink, ‘ tamsta esi 
chinė. Sudieu. :

Užsimerkė senelis. Priilso. Visi ty
liai apleido kambarį. Policija su Čen 
Sanu vėl išvežė Sujun’ą dengtam veži
me, tik akių jai neberišo. Afei’jus iš
dėstė jos dalyką prieš kitus narkotinio 
biuro draugus, prašydamas nuolankumo. 
Jis nurodė, jog laike arešto nebuvo jo
kio pasipriešinimo, jog tas namukas bu
vo chinų ir japonai kliudymų nedarė y* 
net žinot nežino apie areštą. Taipgi da- 
dėjo, jog areštuotoji, kaipo atgailą, ža
da pusę miliono dolerių paaukot prieš- 
narį^otiniam biurui. Ji chinietė, auka 
nepalankių aplinkybių.

Už poros savaičių atėjo iš Nanking’o 
nuosprendis, ir Sujun’a tapo paliuosuota.

Senelis Jao’as numirė miegodamas. 
Lyg ta žvakė, išdegė ligi galo. Jo sūnai, 
dukterys, marčios, žentai ir jų vaikai 
susibūrė’aplinkui. Pribuvo į šermenis ir 
Fu’s su žmona, Paofen’os tėvai, Hua’- 
ienė, senis tapytojas Ci’s, net ir panelė 
Donahiūtė, kaipo Paofen’os draugė ir 
šeimos draugė.

X Kaškiaučius, M. D.
Newark, N. J.53') .Summer Avė.

VALANDOS: /Sekmadieniais nėra valandų.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Tru - Ember .Fuel Co., Inc.
49,6 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR RAR & GRILL
UETVVISKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □ □

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND SįĮT. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • - 
kitčs prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tartiavimu ir kainomis J 
būsite patenkinti. •

1113 ML Vernon St •
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110
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Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Apžiūrėjome pamokų kambarius ir be persergėjimo 
tiesiai įsiveržėme į studentų bendrabučius, pirmiausia 
į mergaičių, paskui vaikinų. Visur- radome gražią tvar
ką. Ypatingai mergaičių bendrabutis taip švariai ir 
gražiai įrengtas, kad^geriau jau nebegalimą nė reika
lauti. Studentus ir studentes užtikome skaitant įvai
riausias knygas. (Kbibliotekoje radome ant stalo mūsų 
Literatūros Draugijos išleista dviejuose tomuose knygą 
“Religija.” Studentai džiaugiasi gavę iš vyriausybės ne
mažai gerų vėliausios laidos knygų bei vadovėlių.

riaušių tai specialybei įrankių. Gal amerikiečiai ir čia 
galėtų pagelbėti?

, Žinoma, jeigu tik galėsime, gelbėsime. Prašiau jo 
priduoti man pilną surašą tų įrankių, kurie jam taip 
reikalingi, o kurių jis neturi. Gal‘mes galėsime nupirkti 
ir atsiųsti. Bent jau, sakiau, pasistengsime.

Dar vienas dalykas rūpįs prof, čepuliuį. Jis renka 
medžiagą Lietuvos Medicinos Istorijai. Norįs gauti Ame
rikoje išleistos li.ętuvių kalba literatūroš apie mediciną— 
ne tik dabar išleistos, bet ir nuo senų laikų. Kai pasa
kiau, kad mes jau renkame visokią literatūrą į archyvą 
ir kaip tik surinksime, visą archyvą atsiųsime Vilniun, 
jisai labai apsidžiaugė. Jis ten ir jieškosiąs savo darbui 
medžiagos.

Juo daugiau mokslo vyrų ir literatų aš susitinku, 
tuo linksmiau man darosi, kad mūsų Literatūros Draugi
ja ėmėsi už darbo įsteigti Centralinį Literatūros Archy
vą. Jo labai laukia įvairios Lietuvos mokslo ir apšvie
tos įstaigos. Visi mano, kad mes dirbame jau labai už
vilktą darbą. , . \

HELP WAITED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

La Resista Corset Co
REIKALAUJA
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į PATYRUSIŲ

t SIUVARJ MAŠIN
1 OPERATORIl J

(Daugiau bus)

Lietuvos Žmonių Padėka Amerikos Lietu 
viams už Drabužius ir Kitas Dovanas

Padėka
Dėkavoju jums, broliai ir 

sesės, už jūsų širdį, kad jūs 
mus neužmiršote ir dovanėlių 
atsiuntėt.

Dėkavojame už jūsų dova
nas.

Vaičaitienė,
Vilkaviškio apskr., 
Kybartų 'miestas.

Mes Tikime Jūs Pripuolamai Ateisite čia

KODĖL NE DABAR:z

Trakų mokytojų seminarijoje
Seminarija randasi prie ežero kranto. Lauke gražu, 

saulė skaisčiai šviečia. Sakau: Ar nebūtų gražu, jeigu 
čia nusitrauktumėme paveikslą? Visi tuojau sutiko.

Po tų ceremonijų, draugai sako: Mes turime ir la
pių farmą. Gal norėtum pamatyti?

Kodėl ne.
Važiuojame.

Viso labo nuo karo išliko tiktai 26 laputės. Kadaise čia 
jų būta gana didelės farmos. Kitą metą jau būsią apie 
60. Radome šeimininkę bedorojant joms arklieną. Su
ėda jos gana daug. Gražūs tie gyvūnėliai, brangūs jų 
kaileliai!

Be to, ten pat yra pora desėtkų avilių bičių. Vasarą 
trakiečiai gauna nemažai medaus.

Jau artinosi ir vakaras. Nuo farnlos sugrįžus, bu
vome pakviesti ant .-vakar ieties, kuri taipgi buvo paruoš
ta ant greitųjų. Čia daugiau ir plačiau išsikalbėjome 
apie viską. Be galo man džiugu buvo, kai pradėjo buvę 
partizanai ir kariai pasakoti apie mūsų jiems pasiųstas 
dovanas. Jie jas gavo. Puikiai atsimena, kokį gilų ir 
gražų įspūdį visiems padarė. Prašė jie mane Amerikos 
lietuviams nuoširdžiai padėkavoti.

Sugrįžome jau temstant.
Vakare kadrų-paruošimo mokykloje įvyko susirinki

mas paminėjimui priėmimo tarybinės konstitucijos. Ne
gali kokioj nors sueigoje būti taip tolimas svečias ir ti
kėtis, kad tavęs neiššauks žodį kitą ištarti. Taip atsitiko 
ir čia. Gausią publiką pasveikinau ir palinkėjau būsi
miems darbuotojams geriausio pasisekimo atstatyti su
griautą kraštą.

Buvo ir meninė programa. Ją išpildė mokyklos cho
ras ir šokėjų grupė. Keletas dainų man labai patiko. 
Susipažinau su choro mokytoju Mikulionių ir prašiau, 
kad jis savo kūrinių duotų man parvežti Amerikon. Gal 
mūsų chorai galės jomis pasinaudoti. Žadėjo su mielu 
noru man, apleidžiant Vilnių, pristatyti.
Gruodžio 6

Atėjo pasikalbėti Vilniaus Universiteto Profesorius 
Medicinos Daktaras Stasys Čepulis. Vilnius yra jo‘tė
vynė ir jis jo didelis patriotas. Daug kalbėjomės apie 
įvairius šių dienų Lietuvos reikalus, ’kreipiant ypatingo 
dėmesio į mokslo ir apšvietos sritį. Jam daugiausia rūpi 
Vilniaus Universitetas. Jiems trūksta įvairių mokslinių’ 
vadovėlių ir literatūros apie mediciną. Pigiše padėt jiems 
tame reikale. Sakiau, kad mūsų Komitetas kaip tik da
bar ir rūpinsis suteikimu tokios lietuvių tautai paramos. 
Priminiau jam, kad mūsų jau susitarta pasiūlyti ameri
kiečiams lietuviams nupirkti ir atsiųsti aparatūrą stei
giama j am Eksperimentinės Medicinos ir Vėžio Ligos In
stitutui. Profesorius širdingai sveikina šitą sumanymą. 
Jis mano, kad tai bus labai graži amerikiečių Lietuvai 
pagalba.

Kadangi prof. Čepulis yra chirurgijos srityje spe
cialistas, tai pabėdavojo, kokis didelis yra trūkumas įvai-

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui:

Per visą hitlerinės Vokieti
jos okupacijos metą teko 
daug nukentėti. Negaunant 
drabužių, kertėm skurdą. 
Džiaugiamės ir esame labai 
dėkingi broliams Amerikos 
lietuviams, kad mus atjautė ir 
prisiuntė mums dovanų. Ga
vusi per Alytaus- Apskr. Ka
rių šeimų Skyrių šių jūsų bro
lių atsiųstų dovanų (8) astuo
nias št. V

Ūž tai esu dėkinga. Nuošir- 
ačiu.

Veronika F^šerienė,
f‘ Merkinė.

Mielieji broliai, 
Amerikos lietuviai!

Aš, žuvusio kario motina,. 
Račytė Vincehta, gimusi 1881 
m., gyvenanti Vilniuje, pasili
kusi su žuvusio sūnaus sūnu
mi Račių Aleksandru Aleks. 
4 metų, kuris tikras našlaitis, 
nes neturi ir motinos, buvau 
labai sujaudinta iki džiaugs
mo ašarų, gavusi vertingų do
vanų sau ir mažam našlaičiui, 
už ką esu labai dėkinga.

Račytė.

Padėkos laiškas
žuvusio karto žmonos, Guš- 

čienės Liubos, broliams lietu
viams Amerikoje:

Esu labai dėkinga jums ūž 
gražias dovanas, kurias gavau 
sau ir vaikams.

Siunčiu linkėjimus.
Guščienč, 
Vilnius.

dus

Brangūs amerikiečiai, 
broliai ir sesutės!

širdingai dėkojame už jū
sų atsiustas dovanas, kurios 
mums buvo labai reikalingos. 
Džiaugiamės, kad mūsų toli
mi broliai lietuviai nepamirš-

Tikimės, kad mūsų išeiviai 
nepamirš ir toliau.

R. Valančienė,
mūsų*

Amerikos broliai lietuviai!
Širdingai dėkoju broliam 

lietuviams už suse 1 p imą ma
nęs, demobilizuoto iš armi
jos, jūsų suaukotais rūbais.

Kad mūsų broliai lietuviai, 
atsimindami mūsų nukentėji- 
mo padėtį, padėjo mano sun
kioje padėtyje.

Bučiuoju visus savo brolius 
lietuvius.

Mačiuitis Aleksandras,
Kretingos apskr., 
Salantų miestelis.

aprangos.

žmonos Skrockienes 
mieliems broliams, 

lietuviams:
jums, mieli broliai,

Padėk ą
Kario

Jadvygos,
Amerikos

Siunčiu
padėką už drabužius.

Man buvo sunku vaikus ap
rengti, bet dėka jūsų, dabar 
vaikai aprengti ir patenkinti. 
Siunčiu jums labų dienų.

J. Skrockienė, 
Vilnius.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui:

Aš, kario šeima, 
čienė Teofile, gyv. 
iniest., Užuolankos g-ve Nr. 
16, per visą hitlerines okupa
cijos metą teko daug kentėti, 
slapstytis ii’ buvome persekio
jami kiekvienam žingsnyje. 
Okupacijos metu iš niekur ne
gavom .jokios aprangos. Su 
šeima buvo sunku gyventi. 
Džiaugiuosi ir dėkoju bro-^ 
liams Amerikos lietuviams, 
kad suprato mūsų iškentėtus 
vargus ir suteikė.mums para
mą. Gavau iš Vai,st. Aprūp. ir 
Buities Sutvarkymo Skyr. jūsų 
brolių atsiųstų dovanų,4 štu- 
kąs. Labai širdingai dekoja-
me.

La Resista Corset Co
305 RAILROAD AVE., KAMPAS MYRTLE

BRIDGEPORT, CONN.

ANGLU TEISMAS GRESIA 
MIRČIA 50 ŽYDŲ

Jeruzale. — Karinis an
glų teismas "pradėjo bylą 
prieš 50 žydų, pas kuriuos 
anglai radę šaunamųjų gin
klų. Teisiamiems gręsia 
mirties bausmė.

Arabai demon stravo 
prieš Amerikos konsulatą; 
protestavo, kad amerikonų- 
anglų komisija patarė įleis
ti Palestinon dar 100,000 
žydų apsigyventi.

PLANUOJAMA ANGLIJOS 
IR EGIPTO SANTARVE 
Kairo, geg. 7. — Tęsia

mos derybos dėl naujos su
tarties tarp Anglijos ir 

Anglų atstovai 
skelbia, kad jie padarysią 
karinės pagalbos santarvę 
su Egiptu. Anglija pripa- 

|žinsianti Egiptą “lygiu jai.”
Kasperavi- Anglai ketina per porą sa- 

Alytaus vaičių ištraukt visas gin
kluotas savo jėgas iš Egip
to.

PRANEŠIMA!

Kasperavičiene.

BINGHAMTON, N. Y.
Svarbios Prakalbos. Bengia Komi

tetas Teisėtumo Frceporte. Įvyks 
geg. 9 d., 8 v. v. Amę Zion Metodis
tų Bažnyčioj, Sherman PI. Susirinki
mas šaukiamas reikalauti, kad gub. 
Dewey paskirtų speciali tyrinėtojų 
nušovimo dviejų brolių Fergosonų. 
Tiktai m asinis ž m o n i ų vei
kimas privers jį tų daryli. Kalbos 
Norman Dorion iš Nek Yorko, Ispa
nijos Civilio ir 2-ro karo veteranas; 
negrų kunigas Roosevelt Scott; Ro
bert. Johnston, veteranas nuo komu
nistų Partijos. Dainuos choras, solis
tai ir bus daugiau muzikos. Kvie
čia Korii. (107-108.)

“REGISTRUOTOS 
SLAUGĖS”

ABELNAI LIGONINĖS DARBUI

Gera Alga
Prisideda Pilnas 

Užlaikymas
Linksma Aplinkuma

Kreipkitės
GOOD SAMARITAN 

HOSPITAL
NYACK TURNPIKE, 

SUFFERN, N. Y.
TELEFONAS SUFFERN J 77

(119)

DEŠRUKIŲ 
IŠDIRBIMAS 

TAIPGI 
FRANKFURTER 

IR BACON 
Pjaustymas ir 

Vyniojimas 
Nuolatinis Darbas 

SU 
GERA ALGA 

Kreipkitės j Superintendent
8 A. M. iki 11 A. M.

MERKEL, INC. 
94-11 Sutphin Blvd. 

Jamaica, L. I.OPERATORĖS 
PATYRUSIOS 

Dirbti Prie
SINGER SIUVAMU MAŠINŲ

$26 už 40 Valandų
Laikas ir pusė už viršlaikius 
' Dirbtuvė Brooklyne

NUOLATINIS DARBAS 
LINKSMA APLINKA 

David Creations
160 MADISON AVE. 
NEW YORK CITY

LEXINGTON 2-9574

REIKIA MERGINŲ
Prie Lengvo

Sustatymų Darbo 
GERA |(RADIN£ MOKESTIS— 

PRISIDEDA BONAI 
PYRAMID

ELECTRIC CO.
415 TONNELE A V., 
JERSEY CITY, N. J.

(109)

MOTERYS
DIRBTI LIGONINĖS 

SKALBYKLOSE 
Mazgojimo Darbus 

GERA ALGA. LINKSMA APLINKUMA 
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN. N. Y.

NAMŲ DARBININKE 
Atskiras kambarys ir 

namai Brooklyno. $r,<i

MOTERYS - MERGINOS. Išilgi; 
Vilnų vyniojimui j pundus. Geri 

alyra! Pakilimai! Vakari jos! s
BROOKLYN YARN DYE CO.. 2 
WARD AVE., BROOKLYN. (IRh 
ja iki Jefferson St.) ,

WOOD-
St. Lini- 

(112)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

(109)

(109)

REIKALINGOS 
SIUVAMU MAŠINŲ 

TORĖS 
.TYRIMO 
DARBAS 

j SU ALGA 
Išdirbiniai 

ia Aplinka 
’ ..ainis darbas 

ukitės
B. Y MILLS, Ine. 

n Building
M. OWN, N. J.

(109)

DAMININKĖ
•SUAUGĘ

..':u(i Priemiestyje >•
\ iMPŲ DIENA—

.- i . : ■ MAIS NEDIRBAMA
SAVAITĘ

SKA'JRINKITE STAGG 2-8620
Klauskite Miss “F”

(10K)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA DARBININKŲ
Su ar Be Patyrimo— -
AUDĖJŲ Vyrų ir Moterų
METMENŲ RAITYTOJA1 Vyrų ir Moterų
ABELNAI DARBININKŲ-DAŽYTOJŲ lit PRINTUOTOJŲ VYjRŲ 
RANKOM SUKĖJŲ 
SUSTULPINTOJŲ 
VERPĖJŲ
MISCJ SPJNDLE OPERATORES
Su Patyrimu—
STAKIAŲ TAISYTOJAI
GARO VAMZDŽIŲ ĮRENGĖJAI

KREIPKITĖS Į

Cheney Brothers Employment Office
146 HARTFORD ROAD, MANCHESTER, CONN.

Padėkos laiškas
v Kario šeimos, Matulevičie
nės Kostus, gyv. Alytaus mies
te, Seirijų g-vėj Nr. 6. Per hit
lerinės Vokietijos okupacijos 
mqtą teko kentėti negaunant 
nusipirkti jokios
Kadangi mano šeima didelė, 
7-ni asmenys, tai apranga 
buvo labai reikalinga.

Džiaugiuosi ir esu labai dė
kinga broliams Amerikos lie
tuviams, kad suprato mūsų 
skurdą ir prisiuntė dovanų. 
Gavom jūsų brolių atsiųstų 
dovanų (15) penkioliką št.

Už ta? esu dėkinga. K 
Nuoširdus ačiū.

Matulevičienė.

Kuzmic- 
A lytaus 
Nr. ;39.

Vyrų 
Moterų 
Moterų 
Moterų

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaųs, ale tuojaus Įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-pz. $2,00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

Padėkos laiškas:
Aš, kario šeima, 

kienė Marijona, gyv. 
mst., Aukštoji, g-vė
Per visą hitlerinės Vokietijos 
okupacijos metą teko .daug 
kentėti, negaunant nusipirkti 
jokios aprangos.

Džiaugiuosi ir esu dėkinga 
broliams Amerikos lietuviams, 
kad suprato, mūsų skurdą ir 
suteikė paramą. Gavusi jūsų 
atsiųstų, brolių, dovanų (5) 
penkias štukas.

Už tai esu .dėkinga. Nuošir
dus ačiū.

M. Kuzmickienė.

gy v.

Brangūs broliai ir 
sesės, amerikiečiai!

Aš, A. Galiauskienė, 
Utenos mieste, širdingiausiai
jums dėkojame už prisiųstas 
dovanas, kurias mes iš jūsų 
gavome. \

Mes visuomet jumis . prisi
minsime už tą jūsų gerumą.

DEDEN’S QINTMEN?? XJO.
P. O. Box 060, Newark 1, N, J. (Bus daugiau)

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 10 d., paprastoj vietoj., 7:30 
v. v. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti, bus svarbių dalykų aptarti. Rink
sime delegatus į LLD .12 Apskr. 
konf., kuri įvyks geg. 19 d. Taipgi 
bus gardžių užkandžių, kuriuos pa
gavius M. Bekericnė su pagelbinin- 
kėmis. Nevalgykite vakarienės na
mie — ateikite susirinkimam Už
kandžiai bus pagaminti 6 v. v. —A. 
Navalinskas, pirm. (107-108)

moterų skyr.* susi
ek gegužės Po 318 
vak. Visos draugės 
turime daug svar-

APTARNAUTOJAI
$100 į Mėnesį

PRISIDEDA PILNAS 
UŽLAIKYMAS

Ideališki Tranportacijos
" Patogumai 
KREIPKITĖS

NEW JERSEY STATE 
HOSPITAL

< SULLIVAN WAY, 
TRENTON, N. J. 

TELEFONAS TRENTON 8261
(108)

“APTARNAUTOJAI”
PATYRŲ AR BE PATYRIMO

Gera Alga Prisideda
Pilnas Užlaikymas

LINKSMA APLINKUMA
KRKIPKITftS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(Illi)

SUPERINTENDENT
PATYRĘS. 22 SEIMŲ NAMAS. 

GERA ALGA.
DICKENS 2-1965

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. 

rinkimas įvyks 9 
Broadway, 8 vai. 
dalyvaukite, nes
bių reikalų aptarti. Taipgi turėsime 
prisirengti prie Motinų Dienos pa
rengimo, kuris įvyks geg. 11 d. — 
Valdyba. (107-108)

NEWARK, N. J.
Prašome jsitėmyti! Trečiadienį, 

geg. 8 d., įvyks svarbios prakalbos. 
Kalbės Antanas Bimba, neseniai su
grįžus iš Lietuvos. Išgirsite labai 
daug įdomių dalykų apie Lietuvos 
žmones. Prašome pranešti savo kai
mynui ir kitiems pažįstamiems, kad 
dalyvautų trečiadienio vakare, 7:30 
vai. vak., Jurginėj salėje, 180 New 
York Avė. Apart prakalbų, dainuos 
Sietyno Choras, vadovaujant Walter
Žukui. Įžanga nemokama. — Kviečia
Rengėjai. (1Q6-107)

FARMŲ DARBININKAI
GALINTI SUNKIAI DIRBTI 
50c Į VALANDĄ PRADŽIAI

KREIPKITĖS Į FARMĄ
Cedar Lane (84th St.)

$puth Linden Blvd. Ozone Park, L.I.
Ar f'elefonuokito ,

telefonas MICHIGAN 2-0457
(108)

Paryžius. — Amerikos ir 
Anglijos atstovai reikalam 
sįą laisvo jų koresponden 
tam praleidimo Į Sovietų 

us kraštus.

(107)

REIKIA P ROSY TOJŲ
I’ric gerus rūšies vyriškų kolitų. Nuolatini# 

darban. GERA ALGA. S. MARKOWITZ,
17 EAST 16TH SI’., New York City.

(109)

Alga

“AP VALYTOJ Al”
NUOLATINIS DARBAS 

ProgH Pakilimams.
$70. Prisideda pilnas užlaikymas 

LinksniH Aplinkuma 
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN 
HOSPITAL 

N V ACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y. 

TELEFONAS SUFFERN 177
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gar-

Anta-
SKELBKTTĖS LAISVĖJE!

19

po-

Nauja Operos Grupe

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Laisves Didysis

r -j

at-

MIRĖBirželio-June 30
Valandos:

BUS KLASHUS CLINTON PARKE
Maspeth, L. L, N. Y.

F

fe

ntat■toMMMl

dainą
tenka

Florence 
bukietu.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su arpe- 

Rei- 
ir

Tel. SOuth 8-6569

................ I ■

ir Ele- 
Fredis 

savaičių 
kad

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Persodinam Deimantus jums'belaukiant. 
Turimo ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Meš turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.am-

St.,

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

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 
trečiadieni, geg. 8 d.- 8 v. v. Lietuvių 
Neprigulmingo Kliūbo Name, 269 
Front St. Visi nariai būkite, nes rei
kės išrinkti delegatus j LDS Seimą 
ir LDS Centro Valdybos balsavimus 
atlikti. — Valdyba. (106-107)

užsimokėję skai- 
gerame stovyje,

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

savo na-
Tie susirinkimai turėtu

Rita Hayworth ir Glen Ford gražuolės su užvydžiais 
vyrais flirto filmoje “Gildą.”

Joms 
Alice 
rengėsi,

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

WARNER BROS, nepaprasta drama
BETTE DAVIS

Dvigubai Žavinti dviguboje jos rolėj!

‘A ’STOLEN LIFE’
su GLENN FORD • DANE CLARK

WALTER BRENNAN 
CHARLIE RI GGLES

HOLLYWOOD XT
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION ĄVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4t1i Street

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marry Avės.)

B’KLYN, N. V.

šio kon- 
randasi 

viešnia Ksavera (Bal- 
Karosienė

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand S(. Brooklyn, N. Y
Tel. 8T. 2-2178 ATDARA VAKARAIS

IlXankTRESTAURANT

Aido Vyrų Choro 
Narių Domei!

Aido Vyry Choras turės sa
vo repeticijas* šį trečiadienį, 
gegužės 8 d., Laisvės salėje, 
419 Brooklyne. L

Xįsi, skaitantieji ši praneši
mą, prašomi pranešti kitiems, 
nariams ir ne nariams, kurie 
gal nebus pranešimo pastebė
ję ir visi ateiti i repeticijas, 
lygiai 8 vai. vakare.

Kviečiami ir ne nariai atei
ti ir Įstoti i vyru dainininkų 
grupę. Bassas.

Šateikiam garbingas Įaldotuves

$150
Koplyčias sutėikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

OFISO VALANDOS- 
Pirmadieniais ] ? 4 p m 
Trečiadieniais > p' „’ 
Penktadieniais *

Tarybų Rašytojams 
Pagerbti Sueiga

Gegužės --.8-tą, viešbutyje 
Commodore, Amerikinis Biro- 
bidjan Komitetas ęuruošė 
bankietą pagarbai dviejų ra
šytojų, svečių iš Tarybų Są
jungos, llya Ehrenburg ir 
Konstantin Simonov.

Simonovo vienas veikalas 
(filmoje) “Days and Nights” 
dabar rodomas Stanley 
re.

Filmos iš Lietuvos

Laisve “-liberty, Lithuanian Daily

ii- k-4’/’ivf ė

Aido Choras Davė Mums 
Gražy Dainos Vakarą

f • a

Teat-

Aido Choras, jo grupės, 
taipgi solistai suteikė brookly- 
niečiams tikrai malonų vaka
rą praeitą šeštadienį, gegužės 
4-tą. Kaip ir paprastai, kada 
būna Aido Choro koncertai, 
salė prisipildė pilnutėlė pu
blikos, nemažai jaunos ir api- 
jaunės. Daina ir muzika, mat, 
irgi visada jauna, patraukia 
jaunimo daugiau, negu kas lai
tas.

i iegužė:-

i
•' / ■ . W ’ • ' *' fe. .•?'

: c - F v " ‘ ’• • K

Dr. A. Petriką Gavo 
Bronzos Medalį

įsišaukė į 
Žmones Veikti už 
Kainų Kontrolę

Toji Brooklyn iečių 
laukta diena pamatyti 
no Bimbos iš Tarybų Lietuvos 
parvežtą naują filmą — jau 
netoli. Draugas Bimba po 
sėkmingo prakalbų, maršruto 
vidurvakariuose sugrįžo ir 
parsivežė filmą.

Rodymas naujų filmų iš Lie
tuvos įvyks gegužės (May) 
19-tos prievakariais, Schwa- 
ben Hall, toje pačioje, kur 
įvyko d.- Bimbos raportas iš 
Lietuvos. Bus ir prakalba, o 
paskui šokiai. Daugiau žinių 
tėmykite sekamose laidose.

Dailininko Roberto 
nos Feiferių sūnelis 
pastarosiomis pora 
sunkiai serga. Menama,
dabar jo sveikata eina geryn, 
tačiau iš lovos keltis dar ne
gali, gydytojo nuolat tebelan- 
komas. Tėvai susirūpinę ma
loniu savo vienturčiu.

D-ė.

Mrs. Grace Dempsey, 
Fourth Ave., Brooklyne, susi
laukė 5-to kūdikio su policis- 
tais akušerėse. Pasišaukus 
liciją, kad Mrs. Dempsey nu
vežtų ligoninėn, nebebuvo ka
da važiuoti.

Biskelų pavėluotai (publika 
pavėlavo, choras laukė publi
kos pasiruošęs pradėti laiku), 
Eva Mizarienė, choro , pirmi
ninkė, pakviečia l visą chorą 
pradėti programą? Aidas gy
vai sugiedojo Amerikos ir Ta
rybų Lietuvos himnus. Pas
kiau dar sudainavo “Jau pa
vasaris/! “šviesi saulutė te
ka“, ir dainą apie Maskvą, o 
prašomas daugiau, pridėjo 
“Sugrėbsime šieną” iš nese
niai vaidintos operetės “Kada 
Kaimas Nemiega.”

Antru kartu visas choras 
dainavo užbaigoje programos.

Chorui pirmame ir pasku
tiniame dainavimuose akom
panavo gabi choro sekretorė 
ir pianistė Sylvia Pužauskai- 
tė.

Chorui šiame koncerte jau 
vadovavo naujasis jo mokyto
jas Jurgis Kazakevičius, ne
seniai sugrįžęs veteranas.

Frances Mažilytė, jauna 
choristė, pirmu kartu man 
tenka girdėti skambinant pia
nu solo. Pianas po jos ranko
mis turi dainingą kalbą ir 
dvasios. Linkėtina prie, jo lai
kytis.

Aido 
nuo j a i

Praeitą savaitę Ameriko 
vyriausybė apdovanojo dr. A. 
Petriką bronzos medaliu už 
darbą Naujokų Ėmimo Tary
boje (Selective Service 
Board) praeito karo metu. 
Medalis gautas su tokiais žo
džiais: “The Selective Serv
ice Medal, Awarded in the 
name of the Congress of the 
United States for faithful' and 
loyal service.” Prie to gautas 
ir “Certificate of Merit” su 
prez. Trųmano parašu.

Prieš ‘ porą metų panašų 
Atestatą dr. Petriką gavo su 
buvusiojo prez. F. D. Roose-

Jaunutė Florence Kazake
vičiūtė išstoja pagroti armo
nika. Sugrojus vieną kitatau
čių kūrini, paskui davė rin
kinį lietuvių liaudies melodi
jų. Užbaigai pagrojo dar po
rą kitų trumpų, kūrinėlių. 
Florence, mums girdima jau 
ne pirmu kartu. Tačiau, atro
do, augdama motais bręsta ir 
muzikoje, jos. muzika darosi 
jautresne, įdomesne, 
irgi buvo apdovanota

Sužinota, kad čia, 
c erto klausytojuose, 
tolima 
trunytė) Karosienė iš - Kali- velto parašu. Vis tai už uolų 
fornijos, atvykusi su Staneliu ■ 
iš Bayonnės, 
pas savo dukterį ii* žentą, į 
Staneliu marčią ir sūnų. Ir ne-i 

daugiau ramybės' 
ko] nesutiko nors j 
džiais pasveikinti

Komunistai šiomis dieniomis 
turėtų surengti bent tūkstanti 
masinių mitingų susiedijoso 
gelbėjimui OPA, sako Nacio- 
nalis Komunistų Partijos Ko
miteto pareiškimas 
riams.
įvykti ne kūda nors už savai
tės ar’ menesio, bet gegužes 7 
ir 8-tą.

Tuose mitinguose turėtų 
būti renkami parašai po peti
cijomis, renkama delegacijos 
pas senfutorius ii1 kongresma- 
nus, siunčiamus protesto tele
gramos ir rezoliucijos. Kam
panijai ragina pavartoti taip
gi lapelius, apmokamus 
sinimus, spaudoje, radio 
bas.

1

WARNER BROS, sujaudinanti drama 
tuoj po trisdešimtųjų metų!

DANE CLARK JANIS PAIGE 
ZACHARY SCOTT FAYE EMERSON 

“Her Kind of Man”
♦ Ir Didelis Asmenų Vaidinimas Scenoj ’’ 
CARMEN CAVALLARO ir Jo Orkestras

LENNY KENT 
Ben Rochelle ir Jane Beebe

STRAND

Merginų Choras dai- 
kelias dainas, vadovy- 
Jurgio Kazakevičiaus, 
a k o m p a n u o j a . j a u n u o 1 ė 

Stasiūnaitė. Nors neilgai 
, tačiau merginos-mo- 

terys ja$i gana gražiai susi
harmonizavusios.

Dainuoja Aido Vyru Cho
ras, vadovybėje Prano Pakal
niškio, o jiems akompanuoja 
mažiausioji choristė, Prano 
dukrelė, Francene Pakalniš
kytė. Pasirinkę smagias dai
nas, didokam būryje ir turė
dami stiprių ir pralavintu bal
sų, vyrai stipriai, tačiau ir ga
na harmoningai sudainavo ke
lias dainas ir publikos buvo 
sutikti bene kaipo didžiausis 
šio koncerto “hit.” Ypatinga, 
vienok, kad jie visgi “nepa
skandino” mažosios akompa- 
nistės. Užbaigoje, greatneck- 
iečiai šį numerį apdovanojo 
bukietu. Vyrai, beje turi ir 
mažąjį choristą, A. Augulį.

davė jai 
choristai, 
keliais ž< 
šią sueigą.

Karosienė kalbėjo trumpai. 
Palinkėjo ir toliau dainuoti, 

| taipgi nuolat augti skaičiumi 
ir dainoje. Nusiskundė,, kad 
jie, mažutėse lietuvių koloni
jose Kalifornijoje, kaip kad 
San Francisco, neturi; iš ko 
sudaryti chorų, neturi moky
tojų. Bet didesnė kolonija, Los 
Angeles, turi chorą. Jie net 
operetę “Kada Kaimas Ne
miega“ ten suvaidino. O mes, 
sakė Karosienė, bendrai su ki
tų Pabaltijo kilmės tautų 
žmonėmis, rudens sulaukę 
parsikviesime juos net iš už 
400 mylių suvaidinti tą ope
retę ir mums.

Taip brangina savo 
tie, kuriems jos- rečiau 
girdėti.

Programą užbaigė 
vėl’ su 
vakaro 
padėka 
smagūs

•• I ir rūpestingą darbą karo nie
kur jinai viešiitu- Dr- Petriką, kaip žinoma, 

| Naujokų Ėmimo Taryboje eg
zaminavo naujokams dantis.

Dabar jis sako: *
—Tai jau antrą medalį ga

vau savo amžiuje: pirmą ga
vau aukso modali prieš 25 
metus, kai baigiau odontolo
gijos kolegiją, už aukščiau
sius laipsnius, gautus laike 
keturių motų kurso. Nežinau 
dabar tik, kada turėsiu pro
gos tuos medalius pranešio
ti!. . .

LLD 1 Kuopos Susirin
kimas Gegužes 9 D.

Įvyks Sekmadienį

Programoje Dalyvaus Visos 
Apylinkės Chorai.

Betts ir Maspeth Avės

Jau laikas tolimesnėse kolonijose samdy
tis busus ir registruotis pasažierius važiavi
mui į pikniką.

Pervažai Susidūrus su 
Laivu, Trys Sužeisti

Staten Island pervaža (fer
ry) Knickerbocker susidūrė su 
laivu Coastal Racer netoli nuo i 
Governor’s Island. Nelaimės 
metu ant pervažos radosi 2,- 
000 keleivių. Iš jų sunkiai su
žeisti trys, o daugelis kitų su
krėsti ir apibraižyti.

choras 
keliomis dainomis ir 
vedėja . Mizarienė su 
atsilankiusiems. Sekė 
šokiai viršutinėje sa

va i šos apatinėje salė- 
R.

Dr. McNab, turįs aukštuo
sius chemisto laipsnius, nusi
žudęs Jefferson Chemical Co., 
Ine., laboratorijoj, 254 W. 
31st St., New Yorke. Buvęs 
skaitomas gabiu. Amžiaus 
tik 35 m. Gyveno Cranford, 
N. J., 220 Union Avė.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Sudaryta nauja operos kom
panija, pasivadinusi Opera 
for America, Ine., kaip pra
neša jos prezidentas James 
W. Cox ir Reginald S. .Tonry, 
general is vedėjas. Naujosios 
kompanijos tikslas esąs duoti 
Amerikos publikai viską esa
mą geriausio keliaujančioje 
operoje.

James W. Cox, preziden
tas, yra direktorių Metropoli
tan Opera Gildijos ir buvęs 
prezidentu Metropolitan Ope
ra Kliubo. Mr. Tonry per- 
daugelį pietų bendradarbiavo 
su Metropolitan Opera Com
pany. Jų pastangos, daugiau
sia atsakomingos už sudary
mą šios kompanijos, yra re
miamos daugelio žymių figū
rų muzikos pasaulyje.

Mr. Tonry, beje, yra žy
miosios lietuvaitės daininin- 

' kės Birutes Ramoškaitės 
.stovu dainos srityje.

Bessie Gurklys, 35 m. 
žiaus, gyveno 276 Cooper 
Brooklyn, N. Y., mirė geg. 6 
d., Jewish ligoninėje, Brook
lyne. Kūnas pašarvotas grab. 
S, Aromiskio koplyčioje, 423 
Metropolitan Ave,. Brookly- 
ne. Laidotuvės įvyks geg. 9 
d., šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Zepherin, seserį Mary, 
taipgi motiną Mrs. Antužis 
Europoje.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius Aromjskis.

New Yorko distrikte devy
nios OPA rendų raštines užsi
daro savaitei dėl metinio in
ventoriaus patikrinimo.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1 kuopos susirinkimas 
įvyks ši ketvirtadienį, 8 vai. 
vakare, Laisvės svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

LLD konstitucijoj- nurodo
ma laikąs užbaigti mokėjimą 
narinių duoklių iki pirmai 
dienai liepos (July) mėnesio. 
Iki to laiko 
tomi nariais
o po to negeram. Taigi, ger
inamieji, nelaukite negarbės. 
Kurie Mar nemokėję už 1946 
metus, ateikite, ir pasimokėki- 
te šiame susirinkime. Visi na
riai būkite susirinkime. Atsi
veskite savo draugus ar drau
ges prirašyti i LLD 1-mą kuo
pą. Greitai baigę biznišką su
sirinkimo dali, turėsime dis
kusijas esamais klausimais.

’Organizatorius, G. Kuraitis.

Keliolika 'asmenų sulaikyti 
perklausinėjimui praeitą ket
virtadienį del Amerikon su
grįžtančios WAC pražuvimo 
nuo karinio transporto Seda
lia Victory, laivui plaukiant 
ties Montauk Point, L. T. Iš- 
gfrdus iš vandens šauksmą, 
laivas buvęs sustabdytas jos 
jieškoti, bot nesurado. Mena
ma, kad ji prigėrusi.

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

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
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Drs. Stenger & Stenger
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394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.
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F. W. Shalins
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