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Tai naujai pasiūlytoji Frak
cijos konstitucija atmesta, — 
atmesta virš milionu balsu. ..d

Vadinasi, birželio 2 dieną 
Francijoje Įvyks nauji Steigia
mojo Seimo atstovų rinkimai/ 
(Ji 11 d. naujasis seimas/Xu- 
sirinks, tars žodį dėl laikino
sios vyriausybės ir paskui im
sis naujai konstitucijai pro
jektą gaminti.

Kai tas projektas bus gata
vas, jį ir vėl pasiūlys Franci- 
jos tautai balsuoti.

Per tą visą laiką Franci ja 
gyvens su laikinąja vyriausy
be, gyvens nepastoviai ir tai 
sudarys dideliu tautai sunku-i 
mų. Tik raketicriai, tik juo
dosios rinkos karaliai, tik 
Prancūzų tautos priešai tegali 
džiaugtis tuo, kas Įvyko pra
eitą sekmadieni.

★ ★
Kodėl šis konstitucijos pro

jektas buvo, atmestas? Atro
do, jog tai bus dėl tos prie
žasties, kad socialistai nestojo 
už ji vieningai. Kiek komunis
tai ištikimai dirbo konstituci
jai priimti, tiek tūli socialistai 
ardė ir kenkė. Kairesnieji so
cialistai, tiesa, nuoširdžiai 
kooperavo su komunistais.

Reakcininkai džiaugiasi, sa
kydami, jog konstitucijos pro
jekto atmetimas — “smūgio 
komunizmui.” . "\

Ar neperankstus tik bus jų 
džiaugsmas ?

Vienas, tačiau, aišku: deši
nieji, reakcininkai Francijoje 
vienijasi; privalo vienytis ir 
darbo žmonės, — ypačiai dar
bininkai.

Vienybėje galybė!

Chiango Kareiviai
Nenori Kariauti

►

Prieš Komunistus
Nanking, Chinija, geg. 8. 

—Chinu komunistu vadai v C
: pareiškė viltį, kad neužilgo 
būsiąs baigtas naminis ka
ras tarp vidurinės Chinijos 
valdovo Chiang Kai-shekb 
'armijų ir komunistų ka- 
i rniomės.

Komunistii vadai laukia 
civilio karo pabaigos vienu 
ar kitu būdu:

Gal Chihng Kai-sheko 
tautininkai susitaikys su 
komunistais per derybas, 
tarpininkaujant Amerikos 
atstovams. O jei ne, tai chi
nu komunistai tikisi sumušt 
Chiang Kai-shęko kariuo
menę, ir tuomet jis bus pri
verstas prašyti taikos. Ko
munistai tvirtina, kad tau
tininkų armijos dauguma 
nenori kariauti prieš komu
nistus.

SAKO, TIK AMERIKA 
PALAIKO CHIANG 
KAI-SHEKĄ

/aivada, i Washington. — Žinios iš 
Laisvėje Nankingo teigia, kad tik 

pri- 1 a u k i a m o ji iš Amerikos 
Už tuos pinigus stambi paskola ir generolas 

Geo. Marshall palaiko Chi- 
nijos valdovą Chiang Kai- 
sheką ir jo sėbrus; sako, jei 
ne viltis gauti šimtus milio- 
nų dolerių Uš Jungtinių 
Valstijų ir jei ne Trumano 
pasiuntinys gen. Marshall, 
tai greit žlugtų Chiang Kai- 
sheko valdžia; tuomet pa
imtų viršų komunistai iš
vien su kitomis demokrati
nėmis partijomis.

Rdchesterietis J 
katfaise paskaitęs 
braziliečių atsišaukimą! 
siuntė $3. 
bus užsakyta beveik pusme
čiui Laisvė vienam Brazilijos 
lietuviui. Administracija pa
sius d. Vaivadai to lietuvio 
vardą ir pavardę, — su 
bus galima susirašinėti.

Dėkui, d. Vaivada!

U O

Overseas .News Agency 
skelbia, kad viso karo metu 
Italijos partizanai, kovojusie
ji prieš vokišką okupaciją ir 
mussolinišką valdžią, panešė 
baisių nuostolių: 128,000 par
tizanu buvo kovose užmušti, 
o 29,393 sužeisti. *

Tai baisūs nuostoliai italų 
tautai! Turime atsiminti, jog 
partizanų eilėse buvo patys 
rinktiniausieji. Italijos sūnūs ir 
dukros.

Toji pati žinių agentūra 
skelbia: š. m. bal. mėn. 19 d. 
USA senato komitete užsieni
niams reikalams aptarti sek- 
ret. Byrnes’as pasakė aštrią 
kalbą prieš Jungtinių Tautų 
sekretorių Trygve Lie. j.

Pastarasis buvo kaltinamas, 
kam jis Saugumo Tapyboje 
parėmė Tarybų Sąjungos rei
kalavimą, kad Irano klausi
mas būtų išmestas iš Tarybos 
darbų ’dienotvarkio.

Pasirodo, jog tūli mūsų di
plomatai, mėgstą daug kalbė
ti apie demokratiją, atsisako 
pripažinti tą teisę kitiems. 
Kalbėk tu, kaip nori p. Byr
nes’as — būsi demokratas ir 
geras, bet tik išdrįsk pasaky
ti žodį prieš jo politiką, tuo
met net senato komisijų po
sėdžiuose “gausi velnių” ir 
net būsi apšauktas “rusų įran
kiu.”

Tokia
Carolina valstijos žmogui 
bes nedaro.
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KONGRESO REAKCININKAI GRŪMOJA ŽIAURIAIS 
ĮSTATYMAIS MATNIERIAM IR KITOM UNIJOM

Attlee Bijo Patyrinėti Anglų 
Laikraščių Bosus

London.' — “Socialistas” 
Anglijos premjeras Attlee 
atmetė anglų Laikraštinin
ke Sąjungos reikalavimą, 
kad valdžia ištirtų, “kas yra 
savininkai anglų laikraščių, 
kas tuos laikraščius kontro
liuoja ir kas jiem duoda fi
nansų.”

Sovietų Laimėjimas 
Transylvaųijos 
Klausimu

Paryžius. — Kai Keturių 
Didžiųjų užsieninių minis
ter ių konferencija vienbal
siai pripažino Rumunijai 
Transylvaniją, 17,370 ket
virtainių mylių plotą, tatai 
laikoma stambiu sovietinės 
politikos laimėjimu. Hitle
ris 1940 metais buvo išver
žęs Transylvaniją iš Rumu
nijos ir paskyręs ją Vengri
jai.

Amerikos valstybės sek
retorius Byrnes šioje kon
ferencijoje taipgi reikalavo 
pervest Vengrijai bent da- 
k Transylvanijos. Sovietai, 
laimėdami prieš hitlerinin
kus, iš karto paskyrė Ru
munijai Transylvaniją.

Gromyko Neraportuoja 
Apie Raud. Armijos 
Pasitraukimą iš Irano

Angly Seimas Atmetė 
Churchillo Siūlymą

London. — Buvęs Angli
jos premjeras Churchillas 
davė seimui sumanymą iš
reikšt nepasitikėjimą dar- 
biečių valdžiai todėl, kad 
valdžios siūlomoji sutartis 
su Egiptu, girdi, silpnintų 
Anglijos imperiją. Chur
chillo sumanymas atmestas 
327 balsais prieš 158.

ORAS. — Bus šilčiau, da
linai apsiniaukę.

logika net ir, South 
gar-1

Aną dieną minėjau, 
Toronto lietuviai sudėjo 
du tūkstančiu dolerių 
niaus Sveikatos Institutui. Pa
sirodo. tai buvo klaida: ka
nadiečiams pavesta rūpintis 
teikimu paramos Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademijai a^tsta-

v York, geg. 8. — An- 
Gromyko, Sovietų^de-

New 
drius < 
legatas Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje, atsisakė ra- 
portuot apie visišką sovieti
nės kariuomenės ištrauki
mą iš Irano. Pranešta, kad 
jis nedalyvauja ir tarybos 
posėdyje, kur laukiama Ira
no ambasadoriaus Husseino 
Alos pranešimo apie Raudo
nosios Armijos išsikrausty
mą iš Irano, geg. 6 d.

Oficialė iraniškojo Azer
baidžano spauda paskelbė, 
kad visa Sovietų kariuome
nė ištraukta iš Irano gegu
žės 6 d.

Kompanijos Atmeta Angliakasių 
Reikalavimą Mokesnių j Unijos 

Sveikatos ir Gerovės Fondą
Washington. — Mainierių 

Unijos Politikos Komitetas 
pakartojo savo reikalavi
mus savininkams minkštųjų 
angliakasy klų. Vyriausias 
reikalavimas, tai kad kom
panijos mokėtų į unijinį 
sveikatos ir gerovės fondą 
po tam tikrą mokesnį nuo 
kiekvieno iškasamo tono 
anglies.

R e publikonas senatorius 
Knowland grūmojo, kad jei 
400,000 mainierių negrįš

ward Smith baigia gaminti 
pasiūlymą kongresui, kad 
išleistų įstatymą, kuris už
gintų darbininkams reika
laut mokesnių iš kompanijų 
į unijinius iždus nuo paga
minamu dirbiniu.

Senatorius Scott Lucas 
rašo sumanymą bausti dar
bininkus, kada dėl streiko 
turi užsidaryti patiekimas 
elektros, geso ar kitų visuo
menės aptarnavimų.

Pasmarkėjo riksmai prieš
dirbt per 48 valandas,, tai l Mainierių Unijos pirminin- 
jis reikalaus tuojau svars- ką John L. Lewisa. Darbi- 
tyti įteiktus kongresui su- ninku priešai tais riksmais 
manymus prieš streikus.

D e m okratai kongresma- mojimus
nai A. W. Robertson ir Ho- prieš streiko teisę. '

Negana Vien Šnekėti už 
Taika, Sako Gen. Smith

Dangmeniski Darby 
Stabdymai dėlei 
Anglies Stokos

Maskva.—Generolas Wal
ter Bedell Smith, Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Mas
kvoje, šaukė amerikonus ne '■ 
tik šnekėti už taikos 
kymą, bet parodyti 
pasiryžimą pastoti 
naujam karui.

Detroit, Mich. — Fordo 
automobilių fabrikai palei
do 106,000 darbininkų dėl 
anglies stokos.

išlai- 
tikrą 
kelia

Anglija Vėl Dvejoja 
Dėl Pasitraukimo
Iš Egipto

Washington.— Jei minkš
tosios anglies mainierių 

| streikas dar nesibaigs, tai 
u nuo šio penktadienio bus 25 

I nuošimčiais sumažintas ke
leiviniu traukiniu veikimas 
ir sustabdytas gabenimas 

i geležinkeliais visų krovi
nių, apart maisto ir kitų bū
tinųjų reikmenų.

Ill • -i j • • A-JC.AI7VVIA AIWX O vbando pridengti savo pasi- žada ištraukti savo al.miją 
mojimus prieš unijas ir Qro h. laivyno jėgas i§ to

KA PENKMETĖS PLANAS 
DUOS LIETUVAI

Rąšo Justas Paleckis.
Vilnius. — Naujosios, Sta

lino Penkmetės Planas ati
daro mums plačias galimy
bes. Šis planas paskyrė 
1,535 milionus rublių (tai 
yra, 307 milionus dolerių) 
Tarybinės Lietuvos pramo
nei ir ūkiui 'kelti. Kas bū
tų galėjęs Smetonos laikais 
įsivaizduoti tokių lėšų sky
rimą?

Reikalingų pinigų krašto 
ūkiui gaivinti prie Smeto
nos būtų buvę galima gauti 
tik kaipo paskolų iš. užsie
nio; tos paskolos būtų pa
dariusios ūkinį Lietuvos gy
venimą visiškai priklauso
mą nuo vieno ar kito sveti
mo krašto; o ir tai mūsų 
šalies ūkis'nebūtų galėjęs 
taip sparčiai’’atsikurti, kaip 
tarybinėje santvarkoje.

Pagal Penkmetės Planą, 
pramonė Tarybų Lietuvoje 
1950 metais duos 80 nuo-, 
šimčių daugiau dirbinių, ne
gu 1940 metais; maisto bus 
pagaminta dveja tiek dau
giau, kaip paskutiniais me
tais pirm karo; audeklų ga
myba bus padvigubinta, ly
ginti su 1939 metais, o ava
lų pramonė duos pusantro

gau sybė 
niekuomet

karto daugiau batų, čevery- 
ku ir kt.

.Šio Penkmetės Plano lai
kotarpiu bus plačiau išvys
tyta linų pramonė, ir dar 
Lietuva pirmą kartą savo 
istorijoje turės metalų ap
dirbimo fabriką, elektriniu 
motorų fabriką, mašinų sta
tymo ir mašininių įrankių 
fabrikus.

Lietuvoj yra 
durpynų, kurie
pirmiau nebuvo tinkamai 
naudojami. Dabar durpės 
bus mašinomis imamos ir 
apdirbamos ir jų bus paga
minta trigubai daugiau, ne
gu, pi r m karo.

Pagal šį planą, gyvulinin
kystės ūkiai Lietuvoje turės 
iki 1,055,000 galvijų, 1,100,- 
000 kiaulių, 630,000 avių. 
Bus žymiai daugiau gami
nama pašaro; galvijų veis
lė bus pagerinta. Apsėja- 
mų laukų plotai padidės iki 
pustrečio miliono hektarų.

Čia aš priminiau tik ke
letą skaitmenų dėlei Tary
binės Lietuvos ūkio ir pra
monės išvystymo pagal nau
josios Penkmetės Planą. 
Bet ir iš šių skaitmenų ma
tome, jog Lietuvoj bus ne

Dėl anglies trūkumo 40 
nuošimčių sumažėjo darbai 
plieno liejyklose. Dėl tos 

Kairo. - Anglija siūlo p-ięžasties nedirba 600,000 
Egiptui karinę sąjungą ir darbininkų visoje šalyje, ne

skaitant streikuojančių an
gliakasių.

krašto, jeigu Egiptas pasi
rašys tokią karinę sutartį 
su Angliją. Anglų atstovai 
kartu aiškina, kad ir po su
tarties pasirašymo jie turė
tų sugaišti dar bent 5 me
tus, iki galėtų perkraustyt 
savo karines jėgas ir įren
gimus iš Egipto į Palestiną, 
Iraką ir Transjordaniją.

O jei Egiptas nepasirašy
tų siūlomos sutarties, su
prantama, anglai ir toliau 
pasilaikytų Egipte.

Egipto patri jotai reika
lauja visiškos nepriklauso
mybės ir smerkia anglų per
šamą karinę sutartį, kaipo 
tolesnį Egipto pajungimą.

BYRNES RAGINĄS 
PERTRAUKT KETURIU 
DIDŽIŲJŲ SUEIGA

Amalgameity Unija 
Pagelbės 100,000 

I Veteranu

Paryžius, geg. 8. — An
glai praneša, jog Amerikos 
valstybės sekretorius James 
Byrnes siūlė pertraukti Ke
turių Didžiųjų užsieninių 
ministerių konferenciją; sa-' 
ko, negalima bus dabar Iš
spręsti ginčus dėl sutarčių 
su Italija, Vengrija ir ki
tais kraštais. Byrnes ragi-t 
na palikti sutarčių klausi
mus 21-no krašto taikos 
konferencijai, planuojamai 
Paryžiuje birželio 15 d.

Sovietų atstovas Moloto
vas reikalauja, kad ministe
rial pirma pagamintų (iš
dirbtų) sutarčių planus.

i*
'■ ............. ■ ■ III

Atlantic City, N. J. — n el I • A 
Amalgam eitų Rūbsiuvių | Reikalauja AllgllJOS 
Unijos, CIO, suvažiavimas 
vienbalsiai nutarė priimti, 
ir išlavinti drabužių pramo
nės darbams 100,000 karo 
veteranų, tarpe jų ir sužeis
tuosius veteranus, kurie ne- džios raginimą baigti gin 
teko rankos ar kitaip buvo 
sunkiai sužaloti.

Bazių už Paskolą Jai
Washington, geg. 8. —Se

natas atmetė Trumano val

čus dėl $3,750,000,000 pas
kolos Anglijai. Trečiadie- 

:nį senatoriai ėmė svarstyti 
tiktai atstatyta, ką vokie- s McFarlando pasiūlymą, kad 
čiai sunaikino, bet mūsų į Anglija už paskolą turi duo- 
tauta pasieks didesnę gero-i ti Amerikai amžinąsias tei- 
vę, negu pirmkariniais lai-!sės jūrų bazėse, parsamdy- 
kais. i tose šiai šaliai karo metu.

Stalinas Nuoširdžiai Pagerbė Prez. Roosevelto Atmintį
New York. — Premjeras 

Stalinas atsiuntė pareiški
mą pagerbti velioniui prezi
dentui Fr.. D. Rooseveltui, 
kaip didžiam valstybės va
dui. Stalino pareiškimas 
buvo perskaitytas Ameriko- 
nų-Rusų Instituto pokilyje 
Pennsylvania viešbutyje an
tradienio, vakare.

Institutas paskyrė Roose
velto atminčiai dailišką pa
minklinę žalvario lentelę,

jog j p a g a m i n tą skulptoriaus 
virš j Williamo Zoracho. Pokily- 
Vii------------------------------------------

tyti; Jie tam reikalui ir sudėjo 
minėtą pinigų sumą.

Tai irgi kilnus darbas, kurį 
kanadiečiai, be abejo, garbin
gai atliks.

Amerikonų - Rusų Institutas Minėjo Didžius Roosevelto Nuopelnus prieš vokiečius, o ta- e c J 1 jtai žinodamas, Stalinas jgi-
Ijo dar didesnį pasitikėji
mą prezidentu.”

D e m o kratas senatorius 
Claude Pepper sakė:

# “Stalinas ir rusai žinojo, 
jog kol Rooseveltas bus val
džioj, . Jungtinės Valstijos 
niekuomet nedarys sąmoks
lų su jokiais imperialistais 
prieš Rusiją. Jie žinojo, kad 
Rooseveltas nepakęs pasa- 
lingų kandžiojimų ir pjudy
mų prieš Sovietus.”

j e lentelė įteikta Josephui 
EI D a v i e s’u i, buvusiam 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriui Sovietuose, kad per
duotų .ją Roosevelto šeimai. 
EI e a n o r a Rooseveltienė, 
prezidento našlė, tuo tarpu 
dalyvavo Jungtinių Tautų 
komisijos susirinkime dėlei 
Žmoniškumo Teisių; todėl 
buvo sugaišinta nuo poki- 
lio.

Stalino Pareiškimas
Y <

Stalinas savo kablegra- 
moje sakė:

“Aš džiaugsmingai svei- 
1 • 1*1 •’•A •! ’

sų I n s t i t u to pasiryžimą 
įamžinti velionio preziden
to Roosevelto atmintį, žmo
nija privalo būti, dėkinga 
tam didžiam valstybės va
dui už jo žymiuosius nuo
pelnus, kurie tiek padėjo su
pliekti vokiečius - japonus 
užpuolikus; už jo patarna
vimus mūsų šalių žmonėms 
ir taip pat už tai, kad jis 
išvystė draugiškus santy^ 
kilis tarp Jungtinių Ame
rikos Valstijų ir Sovietų Są
jungos.”

Kitų Pareiškimai

m i n i s t erio pavaduotojas, 
Maksimas Litvinovas at
siuntė kablegramą, kurioj 
gyrė velionį prezidentą už 
jo pastangas palaikyti 
“n u olatinį bendradarbiavi
mą tarp Sovietų Sąjungos 
ir Amerikos.”

Stoja nas Gavrilovičius, 
J u g o švl a v i j o s delegatas 
Jungtinių Tautų susirinki
mui, sakė šiame pokilyje: 
“Rooseveltas buvo galingas 
vadas amžinoje kovoje už 
žmonijos likimo gerinimą' ir 
stiprus Amerikonų4 - Rusų 
draugiškumo rėmėjas.”

įspėjo

kad negalima būtų taikos; 
išlaikyti, jei būtų paneigta 
Roosevelto politika dėlei1 
Amerikos draugiškumo su 
Sovietų Sąjunga. Davies pa
reiškė :

“Amerikos - Rusijos su
tartinė užtikrino karo lai
mėjimą. Jų vienybė ne tik 
žymiai prisidėjo prie karo 
laimėjimo, bet ir sutvirtino 
viltį, kad galima būtų išlai
kyti pastovią taiką.”

“Stalinas žinojo, kad pre
zidentas Rooseveltas ir ka
riniai mūsų vadai nuo 1941 75 nuošimčius visos Man- 
iki 1944 metų neatlaidžiai džurijos ir atmuša Chiang

Nanking. — Chinų komu
nistai skelbia, kad jie valdo

ragino antrąjį armijos
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KAS K \ RAŠO IR SAKO Old Factory Manufactures 
Latvian Porcelain Wares «

The firm of M. S. Kuznetsov. Germans took away all the au- 
was a well-known porcelain tomobiles and slaughtered the 
manufacturing concern. Its horses. They shipped to Germa
wares were sold all over the 
world.

Kuznetsov built his famous 
porcelain factories in many 
parts of the Russian Empire, 
including Riga. He brqught 
craftsmen to the Riga factory 
from Gzhelsk Volost not far 
from Moscow. The aged crafts
men worked and died here, 
their grandchildren and great
grandchildren worked at the 
Kuznetsov factory from a ve
ry young age on until they be
came old and decrepit.

Working conditions in the 
factory were abominable in 
Tsarist times. There was no 
ventilation in the shops and the 
workers suffocated from the 
heat, dust and foul odors. The 
toilets were built outside„just 
beneath the shop windows. .

An. eight-hour working day 
was introduced at the porcelain 
factory during the Ulmanis re-'employed as shop superinten- 
gime. Pay rates, however, were 
so small that the workers had 
to put in 12-14 hours a day in 
order to keep their children 
from starving to death. Al
though the overwhelming majo
rity of workers employed at 
the Riga factory were Rus
sians, everyone was forbidden 
to speak Russian.

But all these misfortunes 
during Tsarist times and later 
during the, Ulmanis regime pal
ed to insignificance when the 
Čerman invaders overran Lat
via. Nearly 50 workers of the 
Riga porcelain factory, were 
forcibly deported to Germany 
as slaves. Two women workers, 
Vera Zamyzlova and Lydia Ga- 
rinova, were beaten up by the 
Nazis in the factory yard and 
then shot. Arseny Bogatov was 
also murdered in the factory 
yard. • The Hitlerites executed 
Kazimir Sosnowski because he 
was appointed shop superin
tendent during Soviet rule.

On the eve of their retreat 
■ from Riga the Nazi invaders

blew up, ten bridges which number of Latvians, who were 
' crossed

through

I ! "ifi—rr--- 

i dokumentas, {rodąs, kaip 
! vokiškieji plėšikai sąmonin
gai ir metodiškai naikino 
puošnųjį Varšavos miestą.

Albume dedamos nuo- 
traukos iš prieškarinės 
Varšavos ir tos pačios vie
tos, tos pačios gatvės, tie 
patys pastatai gretinami su 
pokariniais. Koks baisus 
vaizdas. Kur pirmiau sto-

nors krislelis tiesos? Žino
ma, ne! Kunigų laikraštis 
rašo, taip sakant, “nuo au
sies.”

Amerikos lietuviai nevirs
ta aklais Maskvos garbinto
jais, neigi jie atsižada savo 
tautos.

Tie Amerikos lietuviai, 
kurie eina išvien su komu
nistais, šiandien yra vienin
teliai savo (lietuvių) tautos vėjo palocius, bažnyčia ar 
mylėtojai ir jai gelbėtojai, šiaip . gražesnis pastatas, 
Kas gi šiandien Amerikoje šiandien — sienos be lubų, 
taip darbščiai, taip rūpės- griuvėsiai, skeveldros to,

KAM TAS GUD- 
RAVOJIMAS? 

L

LRKSA, kaip ir SLA, bu
vo priverstas daryti rekon- 
versiją: tai yra, žymiai pa
kelti seniesiems nariams 
duokles arba numažinti jų 
pomirtinės sumą.

Dabar Garse p. Šimutis 
siekiasi, kiek galėdamas, 
“zalatyti” tai, kas seniems 
nariams yra “peiliu po kak
lu.”

Štai p. Šimučio žodžiai:
“Aš, tad, < 

kad laiku ( ? ! — 
Red.) pradėta-rūpintis orga-' 
nizacijos ateitim ir džiau
giuos, kad centro valdybai 
pavyko pravesti tokį planą, ’ 
sulig kuriuo nariams yra 
duodama šimtas procentų 
jiems priklausomų rezervų.” 
(Garsas š. m. geg. 2 d.).
“Laiku pradėta rūpintis 

orga nizacijos ateitim...” 
Koks tai pasityčiojimas iš 
LRKSA senų narių! Ir taip. 

1 rašo ne kas kitas, kaip Su-! 
sivienijimo prezidentas.

Jeigu laiku būtų buvę 
pradėta rūpintis, tai se
niems nariams nereikėtų 
šiandien kelti duoklės. Bet 
taip nebuvo. O kadangi taip 
nebuvo, tai dabar reikalin
ga konversija, atėjusi ne 
savanoriškai, bet antmesta 
valstijų draudimo depart-, 
mentų.

Ar tuo reikia džiaugtis? į 
Ne! LRKSA vadovai, kaipo 
geri katalikai, turėtų atsi
klaupti prieš LRKSA na
rius, muštis į I 
garsiai ‘šaukti: “ 
mea culpa, mea ______

gražesnis pastatas,

skeveldros to,
esu patenkintas, tingai remia lietuvių tautą, Į kas buvo rūpestingai ir dai- 
?! — “Laisves” i vokiečių nuteriotą karo me- Uškai pastatyta.

Gegužės 5 d. ir Birželio 2 d. Francijoj
♦

Gegužės 5 dieną Francijoj buvo naujos konstituci
jos projekto balsavimai. Konstitucijos projektą patei
kė seimo dauguma—komunistai ir socialistai bendrai. 
Klerikalai, buržuazija ir kiti turčiai išstojo prieš. Bal
suojant konstituciją klerikalai ir jų šalininkai surinko 
10,367,432 balsų, o už konstituciją būva 9,208,551 balsas. 
Reiškia, konstitucijos projektą atmetė.

Reakcija ir turčiai ne vien Francijoj, bet Anglijoj, 
• Jungtinėse Valstijose ir kitur džiaugiasi savo “laimėji-. 

mu.” Bet tas “laimėjimas” yra tik laikinas. Šį kartą 
pažangus Franci jos liaudies sparnas pralaimėjo todėl, 
kad balsavimuose dalyvavo tik apie 80 nuoš. galinčių 
balsuoti. Vieni perdaug pasitikėjo, kad konstitucija ir 
be jų balsų bus priimta. Kiti yra nepasitenkinę trijų 
partijų koalicine vyriausybe. Jie dar nepilnai supranta, 
kad ta vyriausybė negali pasekmingai veikti liaudies ma
sei, todėl, kad klerikalai ir dešinieji socialistai visaip 
paralyžiuoja komunistų ir kairiųjų socialistų pateiktus 
naudingus sumanymus, kaip Amerikoj reakcijos atstovai 
trukdė prezidento. Roosevelto gerus sumanymus.

Buvo sukelta baisus baubas prieš “komunistų 
vojų.” Vatikano popiežius, tik iškepti jo kardinolai, 
nigai ir visa reakcija mobilizavo savo jėgas. Buvo 
leistas blofas, būk Amerikos kapitalistai duos Franci jai 
500,000 tonų grūdų ir didelę piniginę paskolą, jeigu kon
stitucija bus atmesta.

Reakcija pasirodė neišpasakytai veikli. Tuo pačiu 
kartu už konstituciją energingai dirbo tik Komunistų 
Partija ir dalis Socialistų Partijos narių. Daug sočia- _________ _
listų tik pusiauširdžiai ją rėmė. Dabar , gal būti ir jie ARGI TAIP? 
mato savo klaidą.

Birželio 2 d. įvyks nauji rinkiniai Francijoj, bus 
renkama naujas seimas. Tas seimas susirinks 11 d. bir
želio ir jis išdirbs naują konstitucijos projektą. Mes 
manome, kad Francijos liaudis pasimokys iš gegužės 
5 d., ir birželio 2 balsuos už Komunistų Partijos ir kitus 
liaudies kandidatus, kurie būsimame seime turėtų už
tikrintą daugumą pravedimui gerų liaudies naudai įsta
tymų ir paruošimui konstitucijos. Konstitucija turėtų 
tarnauti liaudžiai, o ne dviem šimtam milionierių šeimų, 
kurios valdė Franciją, atvedė ją prie karo, prie kata
strofos ir visų tų nelaimių, kurias francūzų tauta per
gyveno paskutiniame dešimtmetyj.

pa- 
ku-
pa-

tu? Kas šiandien jai teikia 
pagalbos ranką? Kas šian
dien renka rūbus, apavus, 
pinigus ir juos‘siunčia Vil
niun, Lietuvos sostinėn, pa
dėti Lietuvos liaudžiai? Tie 
žmonės, kurie veikia iš vien 
su komunistais, demokrati
nio nusiteikimo žmonės, de
mokratinio nusistatymo lie
tuviai.

Na, o ką gi daro tie, ku
rie eina išvien su klerika
lais, socialistais bei fašis
tais? Jie remia lietuvių tau
tos atmatas, visokius pabė
gėlius. Jie remia tuos, ku
rie šmeižia, purvina, bjau- 
rioja lietuvių tautą. Jie no
ri, ir tam dirba, kad būtų 
naujas karas, karas prieš 
Tarybų Sąjungą, — taigi ir 

[•prieš Tarybų Lietuvą, —• ir 
kad Lietuva išnaujo būtų 
teriota ir naikinta.
• Tegu padorus katalikas

Įvadoje albumo redakcija 
be kitko sako:

“Mes negalėjome padėti 
kovojančiai Varšavai, kai ji 
buvo reikalinga didelės pa
ramos. Skubėkime padėti jai 
dabar, 
sunkumuose 
dirba tam, kad 
žųjį miestą, 
V aršava.”

Amerikiečiai
sidėti prie Varšavos atsta
tymo. Ypačiai lenkai ame
rikiečiai sykį ant visados 
turėtų atsisakyti nuo Roz- 
marekų, Okanskių ir kito
kių demokratinės 
priešų, ir stoti 
liaudžiai talkon, 
atstatyti nacių 
sostinę.

Kadaise kur tai buvo ra
šyta, kad tarybinė Baltaru
sija ir tarybinė4Lietuvos re
spublika, o taipgi tarybinė

kai neapsakomuose 
jos gyventojai 

atstatyti gra- 
kuriuo buvo

turėtų p r i-

Lenkijos 
Lenkijos 
padedant 
sugriautą

Įtik pagalvoja, paskaitęs šįĮu^rajna yra pasižadėjusios
. . Garso pasakyma, o jis Vrj- -r v

i 11 kalikas, pamatys, kaip Mea culpa, žiai * LRKgA J.
a maxima a

Garso pasakymą, o jis, ka- 
i ne- 

organas 
šmeižia didelę dalį Ameri-

padėti Varšavai atsistatyti. 
Šios respublikos, mat, yra 
Lenkijos kaiminkos ir dėl to 
jos ryžtasi ištiesti brolišką

kos lietuvių tik del toj kad ranką lenS|Ltautai, sunkiai
ji remia savo tėvų kraštą, 
Lietuvą!

LRKSA organas' (Gar- 
sas) skundžiasi:

“Komunistines propagan
dos sudemoralizuoti lietuviai 
virsta aklais Maskvos gar
bintojais, jie atsižada savo 

} tikros tėvynės, . savo tautos 
visai neatjausdami jos vargų 
ir kančių...” (G-as š. m. 
geg. 2 d.).
Ar yra šiame sakinyj

“WARSAW ACCUSES”
Lenkijos ambasada (Wa

shingtone) išleido iliustruo
tą savos rūšies albumą, pa
vadintą “Warsaw Accuses” 
(Varšava Kaltina). Tai lei
dinys, taikomas amerikie
čiams supažindinti su tuo, 
kas padaryta Varšavoje ka
ro metu. Tai nemirštantis

dirbančiai sostinės atstaty
me.

ny four-fifths of5 all the factory 
machinery. The shops would 
have been blown up were it not 
for the swift advance of the 
Red Army. The Soviet sappers 
arrived in time to remove the 
German explosives planted un
der the shops.

The former Kuznetsov factory 
(now known as the Riga State 
Porcelain and Ceramics Facto- 
rys) is working again, but not 
at full capacity since not all of 
the machines have been return
ed. Nevertheless, the workers 
are making high-quality porce
lain dishes and industrial ap
pliances, fire-proof wares and 
porcelain sanitary articles.

Many experienced workers 
are employeci here. Veteran 
shophands are training young 
workers. Shop foreman Mikh
ail Pershin who worked at the 
factory per 50 years is now

Smerkia Imperialistų Politiką
Atlantic City mieste vyksta rubsiuvių — Amalga

mated Clothing Workers of America, dalies CIO^ uni
jos — suvažiavimas, kur dalyvauja 1,250 delegatų/Uni
jos pirmininkas ir pirmininkas CIO Politinio Veikimo 
Komiteto Mr. Sidney Hillman griežtai pasmerkė Ame
rikos reakcininkus ir imperialistus, kurie rūpinasi tik 
savo pelnais, o nepaiso liaudies reikalų.

Mr. Hillman sakė, kad didžiuma kongreso narių su
simeta ur pravaro reakcinius bilius, užgrūda į užkampį 
pažangius bilius, rūpinasi tik apsaugojimu milionierių 
pelnų, o nepaiso liaudies. Jis kritikavo Trumano admi
nistraciją, kad ji mažai rūpinasi apsaugojimu liaudies 
reikalų, kad ji pataikauja turčiams ir imperialistams*/

Mr. Hillman sakė, kad jeigu ir toliau Trumano ad
ministracija eis dabartiniu keliu, jeigu ji neves griežtos 
kovos prieš reakcinius kongresmanus, tai Amerikos 
žmones laukia baisus nedarbas, kurio laiku bus iki 30,- 
000,000 bedarbių, — baisus vargas ir skurdas.

V

Unijos prezidentas nurodė, kokius didelius darbus 
nuveikė PA C (Politinio Veikimo Komitetas), kuris da
bar yra dar galingesnis ir jis energingai kovos už liau
dies reikalus.

Hillmanas pasmerkė anglų ir amerikiečių imperia
listų politiką, kuri yra pavojinga taikai ir reikalavo vie
nybės ir solidaraus veikimo sd Tarybų Sąjunga, tai yra, 
solidaraus veikimo taikos išlaikymui—Anglijos, Jungti
nių Valstijų ir Sovietų Sąjungos.

• Jų Pelnai
Mūsų krašto Prekybos Departmentas praneša, kaip 

auga turčių pelnai. Vien General Electric Co., už tris 
l pirmuosius 1946 metų mėnesius atmokėjo savo šėrinin- 

kams 40 nuoš. pelno, o ta kompanija skundžiasi, būk jos 
pelnas sumažėjo' $13,701,580 dėl to, kad devynias savai
tes darbininkai buvo streike.

Charles E. Wilson, kompanijos prezidentas sako, kad

yra su šia kompanija, taip yra ir su kitomis. Bet tur
čiams dar vis/‘negana.” Jie siekiasi panaikinti OPA, 
kad dar ir dar daugiau prisigrobti pelnų.

Pravartu Žinoti
Ne, čia ne sveikatos pa

tarimai ir ne kokie įman
trūs pamokymai. Čia tik 
trumputis, paprastas pra
nešimėlis. šeštadienį, ge
gužės mėn. 11 d. išvažiuoju 
atostogoms. Net į tolimus 
Teksus, pas žmonos gimi
nes, o iš ten—dar toliau į 
Kaliforniją, pas vaikus.

Abu vaikai Jonas ir Lu
cile (Ivan Kirov, • Lucilla 
Kirova) Holivude, judamų
jų paveikslų ir scenos dir
voje.

Norėčiau susitikti su 
draugais Los Ąngeliečiais.

Jeigu kaip, gal dar aš jiems 
ir prakalbas pasakyčiau.

Žadame grįžti už poros 
mėnesių, kada, nors liepos 
mėn.

Išvažiuojame traukiniu. O 
paskiau, kaip atsieis. Ke
lionė duos naujų įspūdžių, 
prietykių, patyrimų. Kada 
aplinkybės leis, pasikalbėsi
me su mielais skaitytojais.

I)r. J. J. Kaškiaučius.

P. S. Prašyčiau kitų liet.
1 a i k r a ščių perspausdinti.
Dėkui. J. J. K.

Veteranai išėjo streikan prieš Simmons Furniture 
Co., San Francisco, kovoti už padorias algas. Jie yra 
nariais United Furniture Workers (CIO),

ORGANIZUOTŲ KOMU
NISTŲ EILĖS AUGA

Daily Worker skelbia, jog 
New Y o r k o K o m unistų 
Partijos organizacijon įsto
jo 3,000 naujų narių bėgy j 
septynių savaičių. Kaip ži
nia, Komunistų Partija šiuo 
metu veda kampaniją nąu- 
jiems nariams įrašyti. Ši 
kampanija baigsis su š. m. 
birželio mėn/15 d.

Iš viso Komunistų Parti
ja siekiasi įrašyti 10,000 
naujų narių (vajaus metu). 
Jeigu tik vienoje New Yor- 
ko valstijoj tiek daug naujų 
narių įstojo, tai, galima spė-r 
ti, nemažiau kaip tiek bus 
įstoję per visą šalį, New 
Yorko išlaukyj.

N i ū jorkiškis Komunistų 
Partijos organizacinis sek
retorius, William Norman, 
pasakęs Daily Workerio ko
respondentui :

“Palyginti, kol kas tik 
mažas mūsų narių skaičius 
darbuojasi šiame vajuje. Da
bar tenka daugumui partijos 
narių imtis to darbo ir už
baigti jį pasekmingai.”

L
N i ū j orkiškė Komunistų 

Partijos organizacija sie
kiasi turėti 100,000 narių. 
Ji tai gali pasiekti, nes 
tūkstančiai’ darbininkų yra 
pasiryžę įstoti jos eilėsna.

O kai tiek organizuotų 
komunistų bus New Yorke, 
tai visoje šalyje jų skaičius 
bus trigubai didesnis.

dent. Although 70-year-old 
Alexander Traba received a 
pension he still comes to the 
factory to train his grandchild
ren. During the German occu
pation period, Traba and his 
big family were summoned by 
the German police on more 
than one occasion and were 
hęld in prison for several days, 
receiving only bread and water. 
Alexander Traba is happy to
day. His son, Dmitri, returned 
from the Red Army. He was de
corated for distinguashed act
ion in battles with the Ger
mans. Dmitri is again working 
with his father at the factory.

Nikolai Gasilin, who worked 
as a furnaceman for 30 years 
in the former Kuznetsov facto
ry has 'been promoted to the 
job of crew-leader. Yegor Mo
rozov, has been working here 
for 55 years. The aged painter 
is now • instructing young 
craftsmen.

Many young people are em
ployed in the shops of the Riga 
factory. One will find a large

the canal running not employed here even during 
------the territory of the the Ulmanis regime. They are 

factory. They also removed the now being trained by their Rus-
tracks between the 
and freight station,

railway 
factory 
burned down the central ware
house together with hundreds 
of thousands of rubles worth of 
ready-made goods, raw mate
rials, work clothing and shoes 
and 76,000 models of articles 
manufactured at the factory 
since its establishment. The

sian comrades, recognized por
celain craftsmen.

Two of the four painters 
working on decorative designs 
for new models or porcelain 
ware are two Latvian girls, 
Vera Kaurens and Mirdza Ja
nus. Today one will hear the 
workers speaking Russian and 
Latvian.

Artinas Didieji Są 
skridžiai;

Šiemet būkime budresni, 
stengkimės gerai garsinti 
savo, dienraščio parengimus 
ir darbuokimės iš anksto 
tikietų platinimu. Prie iš 
anksto platinamųjų tikietų 
yra s k i riamos dovanos. 
Taigi iš anksto pirkdami ti- 

‘ kietus pasinaudosite . dova
nų proga. Pirkite bilietus 
iš anksto, pirkite iš pirmo 

‘'.V Jau pasiūlymo, priduokite ūposikreipia su klausimu, kada 1

Jau turime budėti, turime 
kviesti visuomenę į dienraš
čio Laisvės didžiuosius są- 
skridžius. Turim rimtai pa
galvoti ir pasidarbuoti, kad 
šiemet 
naudai 
m ingi.

Nėra 
certui, 
kui jau praėjus, žmonės at-

dienraščio Laisves 
piknikai būtų sek-

retenybė, kad kon- 
bankietui ar pikni-

įvyks. Šiuom atžvilgiu esa
me viši šiek-tiek kalti. Vie-

platintojams darbuotis. .
Iki šiol Laisvės naudai

ni, už nesirūpinimą pakvies-/J’a !’elįf?avmj. dui didieji pik-

KAM JIEMS REIKALINGI 
SOCIALDEMOKRATAI ?

T

L. Ęruseika Vilnyj rašo: 
“Smetonininkų organe Vie

nybėje (3 d. geg.) pabėgėlis 
Pajauta rašo apie Europos 
socialdemokratus: ‘šiuo me
tu socialdemokratija mums

ti žmones į dienraščio pa
rengimus, o kiti, kad nese
kame dalykus skaitydami 
dienraštį. Per mažai krei
piame dėmesio į paskelbi
mus ar pranešimus apie sa
vo parengimus.

paskyre fašistai 
ninkai.

“Grigaičiai,
Januškiai uoliai

ir smetoni-

Michelsonai, 
pildo tą ro-

Europos šalyse didžiuma ♦
kiek ji yra ar bus aktyvi ko
voje su bolševizmu?

“Tokią rolę socialistams

šistų įrankiais.

Tikra tiesa!

nikai. Birželio 30 d. (June 
30th) Brooklyne ir Liepos 
4-tą (July 4th) Maynard, 
Mass.

Tie piknikai bus su gra
žiom dainų programom. 
Dainuos chorai ir bus kito
kių pamargiriimų. Iš anksto 
pasirūpinkite, kad nors vie
name iš šių piknikų daly
vauti.

P. Buknys.

Paryžius. — Sovietų už- 
ministerissiemo Tę 

Molotovas r 
rijai jūrinio



Antanas Bimba Lowell, Mass

MOKSLINIAI PLĖŠIKAI

Suimta ke

jums

(Daugiau bus)

Committee To Aid Lithuania

at v a 
Law

labai 
rikos 
mūsų

KALTI DIRBTINIŲ SĄ 
NARIŲ FABRIKANTAI

Ona Andruliene,
Dovilų v., 
Budreikių kaimas, 
Klaipėdos apskr.

Surinkę aukas, ar patys aukodami, čekius ar money-orderius 
rašykite šiuom vardu:

Lietuvos Žmonių Padėka Amerikos Lietu 
viams už Drabužius ir Kitas Dovanas

Columbus, Ohio 
Sophia Schille, 
amžiaus 
fabrikante

Sofija Burbiene, 
Vilkaviškio g-vė Nr. 8 
Marijampolė.

Laiškas Broliams 
dovanas 
i, amerikie

Mirė
101 metų 

saldžiųjų gėrimų

Aš esu gavusi (5) 
štukas drapanų.

P. Šniukienė.

APARATŪRA KAINUOTU APIE W00
Tai stambi suma pinigų, tačiaus jau apie pusę tos sumos esame 

sukėlę. Pasispauskime ir sukeikime pilną sumą $50,000.00. O 
jei sukelsime tūkstantį-kitą daugiau, tai bus dar gražiau.

Youngstown, O.— Dėl an
gį i e s stokos čionaitiniai 
plieno fabrikai paleido 30,- 
000 darbininkų.

Amerikos lietuviai turime prisidėti prie šio prakilnaus darbo 
Turime sukelti pinigų ir nupirkti tam Institutui įrengimus- 
aparatūrą.

Neatsidėkite ant prakalbų, rinkite aukas Instituto įrengimam 
tuojau. Reikalas yra greitas ir atidėliojimai trukdys tam mūsų 
prakilniam tikslui. Kur tik yra bent kiek lietuvių, rųninkimės 
pakalbinti juos prisidėti prie įrengimo Tiriamosios Medicinos ir 
Vėžio Ligos Instituto Vilniuje.

Washington. — 33 kom
panijos ir 30 asmenų, gami
nančių dirbtines kojas, pri
sipažino kaltais sąmoksle 
branginti parduodamuš ve
teranams dirbtinius sąna
rius. Už tai gręsia iki 1 me
tų kalėjimo ir $5,000 bau-

Harlan, Kentucky. — Su
sikirtime tarp streiklaužių 
ir mainierių vienas asmuo 
užmuštas ir vienas sužeis- 

visi lietuviai, kurie tas.

Siųskite šiuom antrašu

417 Lorimer Street B

su savo vaikučiais esu 
dėkinga broliams Ame- 
lietuviams, kad suprato 

skurdą ir suteikė mums 
dovanų, 
penkias

Padėkos 
Amerikiečiams už <

Broliai lietuviai 
čial. širdingai dėkoju jums už 
jūsų triūsą ir dovanas, kurias 
gavau. Esu našlė. Vyras, žuvo 
kovoje už tėvynę. Likau- su 
trimis mažais vaikais. Nuošir
džiai dar kaitą dėkoju už do
vanas įr linkiu broliams ir se
sėms Amerikos lietuviams kuo 
geriausios kloties jūsų gyve
nime antroje jūsų tėvynėje — 
Amerikoje. Reiškiu^ pagarbą.

Albina Malinauskienė,
Marijampolė

Manau, kitos 
nedalyvavo 

irgi pri- 
drau-

atlaikyti du 
susirinkimai. Tai buvo 
110-tos kuopos ir Liet. 

Kliubo susirinkimai.
Centro 

Aptarta

Neatsidėkime ant Prakalbu
Amerikos lietuvių atstovas Antanas Bimba, grįžęs iš Lietuvos, 

dabar važinėja su prakalbų maršrutu. Jis dar neatlankė nė pusės 
kolonijų, kur prakalbas galima surengti, o jau oras eina šiltyn, 
artinasi karščiai. Vasaros karščiuose, aišku, su prakalbom bus 
sunku.

O kurie aukos nemažiau kaip $5, tų vardai ir pavardės bus 
įrašyti į speeialę knygą, kuri bus laikoma Institute. Mes norime, 
kad Lietuvos žmonės, kad mūsų broliai ir seserys, gyveną Lietu
voje, žinotų, kurie Amerikos lietuviai prisidėjo prie įrengimo 
jiems to svarbaus Instituto kovai su ligomis abelnai, o su vėžio 
liga ypatingai.

Laiškas Amerikos- 
lietuviams:

širdingai dėkoju, kad jūs
mūsų neužmiršot šiek tiek šū

vi etoj e. 
pasitarimas bu- 
gražus, nors ir 
Jame dalyvavo 
M. čiuladienė,

Kala- 
dinskienė, M. Palubinskienė, 
J. Gicevičiene. Taipgi prie jų 
ir viešnios iš Lawrence, A. 
čiuladienė ir jos duktė V. Ta- 
raškienė. Jos visos pasitarė 
gražiai ir nutarė surengti tą 
gražų parengimą, pačios pa- 
alikodamos po dolerį dėl su
pirkimo maisto, 
draugės, kurios 
šiame pasikalbėjime 
tars šioms sumanioms 
gėms ir pagelbės darbą 
dyti. Tai bus visom 
lengviau darbuotis.

Geriausio pasisekimo 
draugės! Savaitė greit pra
bėgs ir vėl susitiksime čia prie 
gražiai paruoštų stalų.

J. M. Karsonas.

Brangūs broliai ir seserys 
amerikiečiai!

Širdingiausiai jums dėkoja
me už prisiųstas dovanas, ku
rias mes iš jūsų gavome. '

Gerai žinome, kad broliai 
amerikiečiai mū^ų nepamirš
ta. Mes visuomet jumis prisi
minsime. ir nepamiršime tą jū
sų gerumą. Kuo geriausių jum 
linkėjimų.

Ona Repšienė,
Voverynės kaim., 
Užpalių vals. 
Utenos apskr.

šelpėt drabužiais. Esam nuo 
karo baisiai nukentėję viso
kiais būdais. Mano vyras, ko
vodamas už brangią Lietuvą, 
žuvo rytprūsiuose. Likau be 
vyro su sūnum.

Tai labai širdingai dėkoju, 
kad jūs, Amerikos lietuviai, 
neužmiršotė mūsų.

Ieva Marcinkevičienė, 
Marijampolė.

Instituto įrengimui aukotojai bus atžymėti sekamai: kuris au 
kos nemažiau kaip $25, tas gaus nuo Komiteto specialį Certifika 
tą. Negana to, jojo vardas ir pavardė bus išspausdinti ant bron
zinės plokštės, kuri bus steigiamame Institute pakabinta ant šie 
nos. Kas tik lankys tą Institutą matys vardus jo įrengėjų.

jos metą teko daug su 
šeima vargti, nes vyras buvo 
išvykęs į Sovietų Sąjungą ir 
žuvo fronte 1945 m., IV 23 d.

Per visą hitlerinės Vokieti
jos okupacijos metą aš su sa
vo trimis mažais vaikučiais 
neturėjau kuo apsirengti ir aš 
niekur jokios apsaugos nega
vau.

Broliams amerikiečiams
Tariu nuoširdžiausį ačiū, 

kad nepamirštate mūsų myli
mos tėvynės ir jos tėvynainių 
ir juos paremiate sunkiu ka
ro laiku savo brangiomis. do
vanomis.

Lieku tamstoms amžinai 
dėkinga.

Skukauskienė Eugenija,
Pušaloto valsč.,
Miškonių vnkm., 
Panevėžio apskr.

(Bus daugiau)

Padėka Amerikos Lietuviams
Aš Andruliene, Ona, esu 

nukentėjusi nuo šio karo. Vy
ras žuvo kare. Likau viena su 
trims vaikučiais. Gyvenu var
gingai. Dabar gaunu mėnesi
nę pensiją, kuri man suteikia 
daug džiaugsmo ir palengvi
na mano gyvenimą. Taip pat 
gavau ir amerikoniškų dova
nu.

Labai dėkoju jums už tas 
visas dovanas.

Esu aprūpinta iš jūsų pu
sės labai gerai. Ir norėčiau, 
kad ir toliau mūs nepamirštu
mėte.

Motinų Diena Bus Gražiai 
Atžymėta

Gegužės 5 d 
geri 
LDS 
Piliečių

LDS kuopa atliko 
valdybos balsavimą, 
dalykai dėl LDS 7-to Seimo, 
kuris įvyks birželio men., Bos
ton, Mass.

Antras svarbus susirinkimas 
atlaikytas, tai kliubo. šiuo lai
ku kliubas turi labai daug 
reikalų, nes persikėlus į nuo
savą namą . yra daug persi
tvarkymo, persi būdavojimo 
darbo, kaip viduje, taip ir iš 
lauko pusės.

Mums bemitingaujant 
žiavo pas mus svečiai iš 
rence. Tai buvo draugai 
A. čiuladai ir Al. Taraškų šei
mynėlė. Buvo smagu juos ma
tyti mūsų naujoj vietoj. Jie 
visi pagyrė mūsų namą, žino
ma, dar nei vienas nėra nu
peikęs, nors jau daug vizito- 
rių buvo, nes pati vieta, vienu 
žodžiu tariant, puiki.

Draugės moterys nutarė 
rengtis visą savaitę ir suruoš
ti gerą kalakutienos vakarie-* 
nę, sekmadienį, gegužės 12 
dieną. Tai bus paminėjimas 
motinų dienos. Tai bus pirmas 
parengimas Kliubo naujoj 
svetainėj, 16 Tyler St. Prasi
dės 5 valandą po pietų.

Turėtų

tik apie tai sužino, dalyvauti 
motinų dienos paminėjime. 
Nes tai yra motinų pagerbimo 
diena. O motina yra neapsa
komai brangi kiekvienam gy
viui gamtoje.

Praeitais metais mūsų drau
gės per tokį pat parengimą 
padarė $50 Lietuvos žmonių 
pagalbai. Gi šiemet jos turi 
tikslą pagelbėti kliubui (įsi
kurti naujoje

Moterų šis 
vo geras ir 
neskaitlingas, 
šios draugės: 
U. - Puskunigienė

Broliams, Amerikos 
lietuviams

Nuoširdžiai dėkoju broliams 
už dovanas, kurias gavau. Gy
venu sunkiai su penkiais ma
žais vaikais. Vyras miręs. 
Man labai malonu, kad bro
liai lietuviai Amerikoj neuž
miršo manęs vargšes moters, 
už ką esu be galo dėkinga. 
Gavau vieną pakelį kojinių, 
suknelę ir baltinius, širdingai 
dėkoju broliams lietuviams ir 
linkiu daug laimės ir pasise
kimo- visiems Amerikos lietu
viams.

laiškas
šniukienės Petronės šeima, 

gyv. Alytaus miest., Juozapa- 
Prof. Dr. Kairiūkštis, su kuriuo man teko plačiau Įvičiaus g-vė Nr. 58. Per visą 

susipažinti ,ir pasikalbėti, berods 1931 metais lankėsi , hitlerinės Vokietijos okupaci- 
Amerikoje. Pažįsta jis visus lietuvius gydytojus ir pra- :.i°s meta teko daug su savo 
šė jiems perduoti nuo jo geriausius linkėjimus.

Vakare susitariau su vienos įstaigos tarnautoja 
skaistaveide lietuvaite, kurios jaunas vyras buvo narys 
Lietuviškos Divizijos ir žuvo mūšiuose prie Oriolo, nu
eiti anląnkvti dienraščio Tiesos įstaiga. Atsakomingojo 
redaktoriaus Zymano neradome, tai jojo pavaduotojas 
Karosas aprodinėjo redakcijos kambarius ir spaustuvę. 
Spaustuvė randasi už poros bloku nuo redakcijos—tai 
senoji Spindulio spaustuvė. Nors “presas” yra rotarinis, 
bet vienas iš tų mažųjų. Jo nebeužtenka Tiesos spaus
dinimui. Žada gauti iš Kauno vieną iš didžiųjų “presų.” 
Kit.p meta Tiesa minės 30 metų sukakti ir ta proga žada 
persikelti j naujas, daug didesnes patalpas.

Tiesa turi puikiausi fotografistą reporterį asmeriv- 
ie Levino. Jisai karo metu buvo pripažintas vienu iš 
labai retų fotografistų reporterių. Daug matęs, daug 
dirbės... Užėjome pas ii j darbo kambari. Parodė jis 
mums savo amata ir mašineriją. Ten pat tuoiau išvystė 
net tris fotografijas ir davė mamnąsiimtį. Savo užsiė
mime Levinas yra specialistas. Jis ir šiaip draugiškas, 
malonus vvras.

Susidariau nuomonę, kad mūsų kolegos Tiesoj dirba 
geresnėse sąlygose ir gerokai lengviau, negu mes. Jų 
štabas keleriopai didesnis, iu bendradarbiai daugiau ap
moksti. jiems gerokai patarnauja Lietuvos žinių agen
tūra Elta.
Gruodžio 8

Šiandien aplankė mane nepaprastas svečias net iš 
Šiaulių. Tai mūsų LDS veikėjo Jono Gasiūno brolis Po
vilas. Išgirdęs jis apie mano atvykimą Lietuvon ir bi
jodamas, kad kartais aš galėčiau nepasiekti Šiaulių, jis 
atsiskubino į Vilnių su manim pasisveikinti ir pasikal
bėti. Ypatingai jam rūpėjo išgirsti apie Joną. Labai 
daug ir labai įdomių dalykų jis man papasakojo iš atsi
minimų apie karą, apie nacių ir lietuvių fašistų siautėji
mą Lietuvoje, apie baisias žudynes žydų. Kas liūdniau- 

’ .. f

Gruodžio 7
Šiandien turėjau platų pasikalbėjimą su Alfonsu Gai- 

levičium, dar jaunu, smarkiu vyru, kuris yra Religinio 
Kulto Reikalų Įgaliotinis Tarybų Lietuvos Respublikai. 
Žmogus jis gyvo, malonaus būdo. Pareigos jo neleng
vos. Labai plačiai jis man išdėstė tarybinės vyriausybės 
nusistatymą religiniais reikalais ir Lietuvos bažnyčių 
veiklą. Kietai, storai jis pabrėžė sekamus faktus: Lie
tuvoje visi laisvai naudojasi pilna religijos laisve. Baž
nyčių šiandien Lietuvoje yra maždaug tiek, kiek buvo 
prieš karą. Pasilikusiems prie savo pareigų kunigams 
niekas nekliudo, nekenkia. Niekas jų net nepersekioja už 
jų prieštarybinę yeiklą vokiečių okupacijos metu, jei tik 
jie dabar neveikia prieš darbo žmonių valstybę. Tiesa, 
neseniai buvo teisiama Kaune pora kunigų, bet tai jau 
už dabartinius jų banditiškus darbus. Teismas buvo 
laisvas ir atdaras. Buvo ten nuvykęs 
procesą sekti.
teisme ir būti liudytojais procedūros teisingumo.

Liaudies Komisarų Tarybos nutarimu, išleistu per
eito sausio mėnesį, leista įsteigti visai Lietuvai kunigų 
seminariją. Seminarija įsteigta Kaune, joje dabar mo
kosi 360 vyrų. Pasilikusios yra visos bažnytinės įstai
gos, kaip vienuolynai, ir kitos. Archivyskupas Skvirec- 
kis išbėgo su vokiečiais, palikdamas savo įgaliotiniu pra
lotą Jokubauską, kuris dabar ir yra Metropolijos valdy
toju. Niekas nevaržo kunigams paruošti vaikus pirma
jai komunijai. Tačiau, suprantama, bažnyčia yra atskir
ta nuo valstybės,. o mokykla nuo bažnyčios, vyriausybė 
Luniams algų nemoka.

• Šiandien skaičiau du labai svarbiu straipsniu, tilpu
siu gruodžio 5 dienos Tiesoje, parašytu proga Tarybų 
Sąjungos stalinistinės konstitucijos minėjimo. Vieną ra
šo Lietuvos prezidentas Justas Paleckis, o kitą—prof. 
Kairiūkštis. Paleckis savo straipsnyje, tarp kitko, sako:

“Tarybų Lietuvoje lietuvių tauta įgijo savo tikrą 
nepriklausomybę, nes ji nustojo buvusį žaisleliu savų 
dvarininkų bei kapitalistų ir svetimų imperialistų ranko
se. Tarybų Lietuva yra suvereninė valstybe. Tarybų 
Lietuva turi savo konstituciją, savo /lukščiausįjį valsty
bės organą, savo teismą, savo Įstatymus...”

Prof. Kairiūkštis savo straipsnyje “Stalino konsti
tucijoje šviesi mūsų tautos ateitis” sako:

“šiandien Tarybų Lietuvoj plačiai atidarytos durys 
tiems, kurie svajojo anie mokslą, bet neturėjo galimumo 
mokytis ir šviestis. Ne be pagrindo mes didžiuojamės 
vis augančiu mokyklų ir kultūros įstaigų skaičiumi. Jau 
dabar pas mus besimokančios jaunuomenės yra daug 
daugiau, kaip anksčiau smetoninėje Lietuvoje.

“Tarybų mokykloje, laisvoje nuo eksploatatoriškų 
' klasių ideologijos ir prietaru, viešpatauja geriausioji mo

kymo sistema. Visapusiškai išlavinto, kupino energijos 
ir pasiryžimo ir ištikimo tarybiniams idealams žmogaus 
išugdymas yra pats svarbiausias uždavinys. Mokinys 
čia apginkluojamas ne tik snecialinėmis žiniomis, kurias 
i is turi taikyti pramonei, žemės ūkiui ir šiaip krašto 
kultūrai ir liaudies sveikatai kelti, bet ir mokinamas dar 
nestovėti nuošaliai nuo visuomenės gyvenimo.

“Man, kaipo vadovaujančiam vienam iš universite
to skyrių, džiugu matyt, kaip jaunimas šiandien* veržte 
veržiasi į mokslą, kaip iis gausingai užpildo auditorijas Padėkc 
ir darbo ruimus, kaip jis visaip siekia gilinti savo žinias 
ir ruošiasi būti aktyviu naujo gyvenimo kūrėju...”

Remkime Svarbų Darbą
Lietuvos Raudonasis Kryžius, Lietuvos Mokslų Akademija ir 

kitos visuomeninės organizacijos steigia Vilniuje Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos Institutą-Ligoninę.

New York 
turi jaunuoliai plėšikai, ku
rie naudojo mažiuką karinį 
radijo duotuvą - priimtuvą 
susižinojimams laike plėši
mų. Tą radiją pasivogęs 
Allan Coulter, 20 metų, bu
vęs laivyno technikas. Nuo 
kalėdų jie padarę 117 api
plėšimų, laimėdami $10,- 
000. Trys Coulterio sėbrai 
yra 16 iki 17 metų berniu
kai. Jie rengėsi panaudot 
plėšimam ik nematomuosius 
infra-raudonuosius spjindu-

sia ir begėdiškiausia, kad tas žudynes daugiausia atliko 
lietuviai, vokiečių vadovaujami, žinoma. Buvo net taip, 
kad vienas lietu vitj batalijonas buvęs pasiųstas skersti 
lenkus! Klausantis tų Povilo Gasiūno pasakojimų, šalti 
šiurpuliai bangomis ėjo per visą kūną, o ant širdies ne
gerą pasidarė-. šitie lietuviškieji žmogžudžiai, žinoma, 
yra dabar pasprukę Vokietijon ir veržiasi patekti Ame
rikon. < 1

Povilas dabar dirba Šiauliuose prie teatro ir mu
ziejaus. Turi žmoną ir dukterį. Turįs parašęs nemažai 
eilėraščių. O jo mylimiausias užsiėmimas, tai rinkimas 
knygų. Ir dabar jis po pažastimi nešėsi didelį pundą 
knygų.

Mes Amerikoje esame girdėję apie Povilo Gasiūno 
“hoby” rinkti senus leidinius dar Smetonos laikais. Jis 
turįs surinkęs arti 30 tūkstančių eksponatų. Jis tą “mu
ziejų” esąs padovanojęs Rokiškio muziejui-bibliotekai.

Pasižadėjome dar susitikti, jeigu man pasitaikys pro-' 
ga būti Šiauliuose. ;-

Šiandien turėjau ir dar vieną malonų ir laukiamą 
svečią. Visą vakarą praleidau sų teisininku (advokatu) 
Pakarkliu. Jis baigęs net du mokslu—advokatūros ir 
istorijos. Šiuo tarpu jis profesoriauja Vilniaus Univer
sitete ir karts nuo karto dar suranda laiko šį tą iš is
torijos parašyti. Amerikos lietuviams Pakarklis yra pa
žįstamas iš jo raštų, tilpusių šviesoje ir Laisvėje, apie 

Gailevičius Prūsijos lietuvius. Sakėsi neseniai buvęs nuvykęs į Ka- 
Buvo pakviesti Kauno kunigai dalyvauti raliaučių ir parsivežęs nemažai originališkos medžiagos 

i. tęsimui savo studijų apie Mažosios Lietuvos lietuvius.
Paklausiau, ką jis šiuo tarpu didesnio turi sukūręs, arba 
ruošiasi kurti. Atsakė, kad turįs parašęs nemažą kny
gą “Kryžiuočių Valstybė—Lietuvių Tautos Priešas.” 
Rankraštis jau esąs atiduotas spaudai, ir veikalas esąs 
verčiamas rusų kalbom Plačiai išsikalbėjome apie šių 
dienų Lietuvos problemas, sunkumus ir siekimus. Pa
karklis yra plačių pažiūrų žmogus, giliai įsitraukęs į kul
tūrinį kėlimą lietuvių tautos į šviesesnį gyvenimą.

Šiandien, beje, pašaukė telefonu Lietuvos prezidentas 
ir pakvietė su juomi ir Tiesos redaktoriumi vykti rytoj 
į Maskvą! Kadangi aš vistiek galvojau šiaip taip, prieš 
grįžtant Amerikon, patekti į Maskvą, tai argi būtų proto 
dabar šios auksinės progos atsisakyti! Todėl tolimesni 
kokios savaitės užrašai bus iš didžiosios Tarybų Sąjun
gos sostinės.

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)
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(Tąsa)
0 Lifu’s kontrabandos tyrinėjimą va

rė toliau. Afei’jus jam davė žinių iš sa
vo patyrimų, taipgi oficialius muito tar
nybos raportus ir tautų lygos komiteto 
raportą apie opiumo kontrabandą, taipgi 
anglų tyrinėtojos raportą. Ta anglė ty
rinėtoja, Miss Muriel Lester, aprašė tą 
visą niekšišką darbą, ir jos raportas su
kėlė pasaulinę sensaciją. Tiencin’o uni
versiteto amerikiečių moterų sąjunga iš
samiai ištyrinėjo svaigalų dalyką ir ati
dengė veiksnius tokiuos šlykščius, taip 
baisiai išsišakojusius, kad tas raportas 
buvo uždrausta platint.

Vienas svetimšalis Tiencin’o daktaras 
raportavo Lifu’i, kad jis pats asmeniškai 
nusipirko saldainių prie chiniečių mo
kyklai japonų koncesijoj. Išanalizavo ir 
surado saldainiuose svaiginamųjų nuodų.

O Afei’jus da labiau patvirtino. Mo
kykla, nemokykla, narkotikų kontraban
dai skirtumo nėr. Japonų koncesijoj ne
rasi nė vienos gatvės, kad nebūtų ten 
krautuvių, fabrikų ir visokio pardavinė
jimo tų narkotikų, net ir švariausiose 
srityse. Ir tai vadinama “nauja Azijos 
tvarka.”

Tai Lifu’s ir nusprendė ir vėl nuva
žiuot į Tiencin’ą. Jis susitarė su Asu- 
an’u pereit per japonų koncesiją, persi- 
rėdę, kad nepažintų. Lifu’s gerai mo
kėjo japoniškai, tai da geriau buvo sla
pukiškai vaikštinėt ir tėmyt.

Ir matė jie krautuvių krautuves, net ' 
ir naujoviškuose' dviejų gyvenimų mūri
niuose namuose, kur liuosai sau kabo ant 
durų japonų vėliavos. Įėję į tokius na
mus, jie pamatė, kad ten nieko daugiau 
nėr,* kaip tik tų visokių svaiginamųjų 
nuodų kroviniai. Tik vienoj Hašidate 
gatvėj jie užėjo dvylika tokių krautuvių. 
Perėjo ir kitas gatves. Atrodo lyg kad 
grynai gyvenamieji namai, rezidencijos, 
o pasižiūrėk—tai ten didelės narkotikų 
dirbyklos ir urjningos sąkrovos. Net ir 
stačiai užpakaly japonų konsulato polici
jos stoties, be jokių priedangų, niūksojo 
žemiausios rūšies narkotikų lindynes, 
•kaip nerštas/"pilnos apiplyšusių driskių, 
žmonijos nuosėdų.

Perėjo per švaresnę sritį. Įėjo į pri- 
darnų namą. Koktus tvaikas mušė. Li
fu’i į nosis. Kambarys pritemdintas. Ir 
stačių ir sėdom ir gulsčių, visokiose po
zose eilės prisipratėlių. ’ Patarnauja ja
ponės merginos, kai kada ir korėjietės. 
Tuoj mergina užklausė, kaip jie norėtų 
vartot narkotiką: ar rūkyt ar su adata 
durt, ar čou ar ca? O gal šniaukšt į no
sis—uen ?

Asuan’as paprašė už pusę dolerio 
“baltų miltų.” Atsisėdo ant sofos. Mer
gina atnešė popierely heroino ir pusę 
dėžutės degtukų. Norėjo patarnaut, bet 
Asuan’as mandagiai padėkojo,/girdi, čia 
atsivedžiau naujoką, tai aš jam patsai 
parodysiu. Asuan’as paaiškino Lifu’i, 
kad da gražesnėse vietose tos merginos 
ir da kitaip patarnauja. Duoda tau at
skirą kambariuką ir merginą, ir niekas 
tau nekliudo.

Asuan’as’parode į vieną “lėktuvų šau
dytoją.” Guli aukštielninkas vyras ant 
ležankos. Rūko papierosą, o aplink pa- 
pierosą turi apsukęs, popierėlį, kur vi
duj įpilta baltų miltukų. Kiti įsipila jų 
į liulką arba su cigarnyčia bei kandik
liu rūko. Dar kiti turėjo miltukų už
sipylę ant skardos skiautelės, laikė apa
čioj uždegtą degtuką ir traukė burna 
melsvą dūmelį arba per kandiklį ha.

Dav įėjo keletas svečių. Vienas jau
nutis gal 18 metų vaikinukas, išsitraukė 
marškinius, ir jam mergina įšvirkštė su 
adata. Asuan’as paaiškino Lifu’i, kad 
švirkščia po oda arba stačiai į veną. Į 
veną pavojingiau, kartais iškarto žmo
gus krenta negyvas. O po oda švirkš- 
čiant, pasidaro visa subadyta pučkuota 
oda.

Atgal parvažiavęs Pekinan, Lifu’s pri
rengė raportą. Japonų koncesija Tien- 

, cin’e yra pasaulinis heroino sostamiestis. 
Iš čia išvežiojama opiumo nuodai visur: 
per Dairen’ą, Mukden’ą, Čosen’ą į Šiau- 
riųPir Pietų Ameriką. Tangšan’e yra di- 

. džiausiąs heroino fabrikas pasauly. Vie
nas tik japoniškas fabrikas Kalgan’e kas 

7 diena išvaro po penkiasdešimt kilogra
mų heroino, o tai yra penkiolika

-Ziek, kiek įstatymiškai reikia visam pa
sauliui. Kur tik japonų įtaka pažengia 
tolimuose rytuose, kartu su ja eina nuo
dų kontrabanda. Mančurijoj ir Johol’e 
ta narkotikų padėtis stačiai pasibaisėti
na. Opiumo ir jam giminingų svaigalų 
gaminimą ir skleidimą rūpestingai pla
nuoja ir kontroliuoja monopolio biuro 
direktorius po Čosen’o vyriausiąja val
džia.

Opiumo gamintojų gildijai pašalpą 
teikia valdžia. Ir šita gildija atsako mo
nopolio biurui už migdomųjų aguonų 
auginimą ir už paskolą aguonų auginto
jams, taipgi ir už padarymą ir prista
tymą žalios opiumo medžiagos.

Suvaldyt ir užgniaužt narkotikų ga
mybą ir kontrabandą ypatingai sunku, 
nes visur čia kišasi japonų militariniai 
autoritetai ir jų išimtinės sutartys.

Tai šitokia tų svaiginamųjų nuodų 
baisybė tolimuose rytuose. Tas japonų 
siaubas viršija pačius padūkusius vaiz
duotės polėkius. Tai tokia draugingos 
valstybės politika. Tai tokia jos nauja 
Azijos tvarka. Akivaizdoj viso to šva
ri žmoniška sąžinė, reikalauja geriau vėl 
atgal grįžt į senąją pirmykščių laukinių 
žmonių tvarką, negu kūd į labiau civili
zuotą gyvenimo formą. Japonų koncesi
ja Tiensin’e yra nuodais trykščiąs vėžys 
ant politinio Chinijos kūno. Tai yra dė
mė ant Japonijos sąžinės ir garbės ir 
baisus pavojus viso pasaulio visuomenės 
sveikatai. Ją reikia šluote nušluot nuo 
žemės paviršiaus.

Tai toks maždaug buvo Lifu’o rapor
tas.

Senelio Jao šermenys buvo didinga iš
kilme. Suvažiavo daugybė artimų ir to
limų’giminių ir draugų, arbatos biznio 
sėbrų ir naujosios gentkartės atstovų. 
Daug buvo ir valdžios autoritetų. Iš
lydėjimo procesija tęsėsi per visą mylią. 
Grojo net du dūdų • orkestrai’. Kadangi 
velionis padarė patvarkymą, kad jam ne
būtų jokių pamaldų, jokių kuniginių ap
eigų, tai ir nebuvo tų ceremonijų. Ta
čiau Vakarinio Kalno šventyklos vienuo
liai prašėsi leist jiems atiduot pagarbą 
numirėliui. Jiems buvo leista eiti kartu 

’su procesija. . Dūdų kapelija grojo Čai
kovskio laidotuvių maršą.

Jao pakasynose tarpe įvairių draugų 
Mulan’a ir Močou’a susitiko Sutan’ą, da
bar jau našlę ir Kasi:! su jos abiem duk
terim Ailien’a ir Lilien’a, laimingai iš
ėjusiam už gydytojų. Buvo -taipgi Tai- 
jun’os motina. Ji sake, kad jos duktė ir 
vėl kalėjime. Sučou’e. Ji tapo pagauta, 
važiuodama į slaptą komunistų delegatų 
posėdį, kurs varė agitaciją už suvienytą 
frontą kovai su japonais.

Asuan’as buvo atsiprašęs iš tarnybos, 
kad dalyvaut šermenyse. Jo auklėtoji 
motina Mania- labai to norėjo, nors jis ir 
nebuvo tiesioginis Jao’ų giminė. Tuoj 
ant rytojaus po pakasynų Asuan’as vėl 

. atgal grįžo į Tiencin’ą. Jis dasižinojo, 
kad prieš porą dienų kita japoniškų pa
daužų gauja varu įsiveržė į trečios kla
sės traukinio vagonus Tiencin’o stoty ir 
prikrovė du šimtu ryšulių japoniškų pre
kių, sužeidė prievarta išmetę daugybę 
chinų važiuolių.

Tokių nuotikių buvo bent devyni bir
želio mėnesy. Muito darbuotojai jautės, 
kaip dilgėmis padilginti/ O tuoj ant ry
tojaus atlėkė žinia, jog šeši vežimai kon
trabandos tapo mūsiškių muitininkų per
imti kely į Tiencin’ą, o paskui vėl atgal 
atimti trijų japonų ir trijų korėjiečių, 
kurie puolė ir pergalėjo mūsiškius.

Asuan’as paprašė biuro, kad jam leis
tų sušaukt liuosnorių būrelį vėl atgal už- 
griebt tas prekes. Tuoj susibūrė dvyli
ka vyrukų, be ginklų, kad savo jėga nu- 
vaikyt kontrabandistus ir suimt jųjų 
kontrabandą. Buvo žinoma, kuriuo ke
liu važiavo tie šeši mulų kinkyti veži
mai. Mūsiškių dvylika pasiėmė virvių, 
nusipirko keletą fajerverkų, kad išgąs
dint iš netyčių. Su žiūronais jie patė- 
mijo atvažiuojant. Ant pirmojo vežimo 
drybsojo koks trumpickas, kresnutis ja- 
ponukas, o visi kiti buvo ant dviejų pas- 

‘ kutinių vežimų. t
Mūsiškiai pasiskirstė trys pirmajam 

vežimui, o kiti devyni, dviem grupėm pa
sislėpė iš abiejų kelio šonų. Su jais ir

mas, turėjo apleisti Worces
ter, Mass. Vincas su Ona nu
važiavo į Fitchburg, Mass. 
Gyveno pas dr-gus W. E. Ta- 
mulionius. Tamulioniai juos 
gražiai priėmė.

Vincas/nespėjęs darbo su
sirasti, tuojau, pasitaręs , su

tėvų 
buvo 
Rudį

Keletas Bruožų iš Vinco 
Visockio Gyvenimo

Vincas gimė Lietuvoje, ma
žoj ūkėj, Stervilių kaime, že
melio valsčiuj, Šiaulių apskri
ty]. Augo didelėj šeimoj. -Tė
vai buvo karšti katalikai.

Vincas iš mažų dienų buvo 
įlinkęs prie mokslo ir muzikos, 
į Eidamas mokyklon pasidirbo 
j smuiką. Tai buvo, pradžia jo 
įžengimo muzikos mokslam

Vincas, pamatęs, kad nebus 
galimybių toliau mokintis, vi
sai faunas būdamas išėjo pas 
turtingesnius tarnauti dėl pa
gelbėjimo savo tėvams augin
ti jaunesniuosius vaikus.

Kaipo gerų katalikų 
vaikui pirmutinis darbas 
klebonijoj pas kleboną
Vitepskio miestely. Padirbėjęs 
kokį laiką, darbą metė, iš 
priežasties mažo atlyginimo. 
Ir ne taip klebonas elgėsi su 
juo, kaip žmones mokindavo. 
Per pamokslą sakydavęs, kad 
šventėj nieko negalima dirbti. 
O Vincą šventadieniais prista
tydavo malkas kirsti, čia Vin
cas pamatė neteisingumą ir 
čia buvo jo pirmas žingsnis į 
laisvamanybę.

Kleboniją apleidęs, išvažia
vo Latvijon. Ten darbo ir ki
tos aplinkybes buvo kur kas 
geresnes. Galėjo daugiau fi
nansiniai tėvus paremti.

Vincas ir tuo nepasitenkino. 
Dar nebūdamas 20 metų am
žiaus, atvažiavo į šią šalį di
desnių laimių j ieškoti, pas sa
vo seserį Mildrą Valatkienę, 
Worcester, Mass. Kokį laiką 
pasisvečiavęs, dirbo ligonbu- 
tyj, Ruth land, Mass. Padirbęs 
Ii gon butyne, Į grįžo
Worcester, Mass. Gavo 
šautuvų dirbtuvėje.

Vincas buvo iš mažų 
linkęs prie muzikos. Tai
laikinis važinėjo pas Miką Pe
trauską mokintis muzikos ir 
chorvedystės.

Besimokindamas susipažino 
su Ona Balnike. Kovo 31 d., 
1917 m., civiliškai apsivedė. 
Apsivedęs užsibrėžtąjį darbą

Vincas Visockis

pažangiečiais fitchburgiečiais, 
sutvėrė chorą, kuris buvo pir
mas jo mokinamas choras.
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B e gy ve n d amas Fi te h b u r g,
Mass., susipažino, su pažan
giečiais Gardner, Mass. Maty
damas, 
daugiau 
p ė dirva 
tūrinio 
gyventi,
ręs su draugais, sutvėrė jau
nuolių chorą ir buvo jo mo
kytoju. Ant tiek užaugino ir 
išlavino chorą, kad choras bu
vo ne vien atsižymėjęs Gard-i 
neryj, bet ir apylinkės kolo
nijose.

kad .Gardneryj yra 
lietuvių, bus plates- 
prirengimui prie kul- 
darbo, persikėle ten 
Darbą gavęs, pasita-

atgal į
darbą

dienų 
liuos-

Pagyvenęs Gardner, Mass., 
apie 6 metus, Vincas atvažia
vo į Hartford, Conn., kur ra
do dar daugiau lietuvių. Apsi
stojo pas J. M. Pilkauskus ir 
gyveno, pakol susirado sau 
tinkamą gyvenimui vietą. 
Darbą gavo Allen Upholster
ers Co. Ton bedirbdamas su
sipažino su “Parlor Suite” frė
mų dirbimu. Pasitaręs su Re-

varė pirmyn, pakol gerai pra-įliais draugais užsidėjo frėmų 
silavino muzikos ir chorvedys-1 išdirbystės dirbtuvę. Tūlą lai- 

j ką padirbęs, subankrutavo, iš 
Pirmas Vinco darbas muzi-1 priežasties nepatyrimo biznyj 

kos srityje buvo mokinimas | ir dėl mažo kapitalo.
stygų orkestrus, Worcester, į Bet Vincas nepasidavė. Sū- 
Mass. Orkestrą buvo suorga-! si radęs kitą grupę žmonių, vėl 
nizuota vien iš jaunuolių. (atsidarė kitoj vietoj tos pačios 

Darbo aplinkybių verčia-i rūšies dirbtuvę. Bet ir ta jiem

nepavyko — turėjo apleisti.
Vincas buvo energingas ir 

stvėrėsi įvykinti savo užsimo
jimus. Atsargiau apsižiūrėjęs, 
susirado iš svetimtaučių gerus 
žinovus dirbimui “parlor sui
te“ frėmų. Sutvėrė korporaci
ją. žinoma, Vincas buvo pir
mutiniu. Visi dirbo sutartin
gai. Besidarbuodami, dasivarė 
ant tiek, kad pasipirko didelį 
namą, Kensington, Conn. Pa- 
sipirkę namą turėjo didelį 
darbą, pakol prirengė jį dirb
tuvei. Prirengę, persikėlė į 
savo nuosavą namą, dasipirko 
daugiau mašinų ir darbą varė 
pirmyn. Dirbo suvirs 30 dar
bininkų. Padirbėjus kokį lai
ka, namas su mašinomis liko- 
si išmokėtas. Prie to, dar Vin
cas liuosomis savo valandomis 
pasistatė sau gyvenimui gra
žų namą prie dirbtuvės.

Vincas su gyveninio drauge 
Ona pergalėjo savo nepasise
kimus. Buvo pradėjęs savo 
namuose gražiai gyventi. Iki 
tą atsiekė, jiems ėmė 13 metų 
nuo atvažiavimo į Hartfordą.

Ką Vincas atliko per tą lai
kotarpį meno srityje? Atva
žiavęs į Hartfordą, neturėda
mas progos mokinti J^aisvės 
Chorą, Vincas nenorėjo savo 
kuosą laiką leisti voltui. Su
sipažinęs su draugu V. Valai-, 
čiu ir Jokimais, New Britain- 
iečiais, tuojaus sutiko mokinti 
Jaunuolių Vilijos Chorą ir sty
gų orkestrą. Per trumpą laiką 
užaugino chorą ir ne vien gra
žiai choras sudainuodavo, pri
tariant stygų orkestrai, bet ir 
visa grupė sulesdavo gražių 
veikalėlių, pMies Vinco paga
mintų.

Atsiradus progai mokinti 
Laisvėms Chorą Hartforde, Vin
cas sutiko mokinti. Iš pradžios 
nariais choras buvo neskait
lingas. Pradėjus jam mokinti, 
su kitų draugų pagalba chorą 
užaugino iki 70 narių ir iš tų 
pačių narių sutvėrė stygų or
kestrą. Vincas neapleido ir 
New Britain Choro su stygų 
orkestrą. Važinėjo mokinti 
tol, pakol šis choras susirado 

• kitą mokytoją.
Hartfordo Laisvės Choras 

su stygų orkestrą buvo pui
kiai išlavintas. Buvo žvaigž
dėmis Meno Sąjungoje.

Vincas, besidarbuodamas 
Laisvės Chore ir stygų orkes- 
troj, pasitaręs su draugais V. 
Valaičiu ir J. Pilkausku, su
tvėrė chorą Torrington, Conn. 
■Buvo jo mokytoju. Taip besi
darbuojant meno srityje, pra-

nerio Mr. 
inę, Vincas

paspau- 
sakiau,

paskuti-

sidėjo karas. Iš priežasties pa
ėmimo Vinco ] 
Carlson į kariu 
apleido meno ^srityje darbą
“tiktai laikinai,’’ kai šių žo
džių rašytojui sakė kokią po- . 
ra savaičių prieš savo mirtį: 
“Aš susilaukiau savo partne
rio iš kariuomenės. Gerai pa
silsėjęs, vėl grįšiu prie meni? 
nio darbo.” Aš jam 
džiau dešinę ranką; 
jūsų geras planas.

Tai tas buvo mūsų
nis draugiškas pasikalbėjimas.

Vincas ne vien dirbo pasi
šventusiai meno srityje, bet ir 
pilnai suprato darbininkišką 
organizuotą / judėjimą ir at
jautė labdaringus darbus. 
Skaitė Laisvę per ilgus metus. 
Prigulėjo prie LLD organiza
cijos. Worcesteryj, Mass., bū
damas, rėmė pažangiosios pu
sės darbą pirkimui vietos dėl 
'vasarinių išvažiavimų, pasi
pildamas šėrų.

Gardner, Mass, gyvenda
mas buvo pirmutinis pirkimui 
šėrų dėl įsigijimo vietos va
sariniams i š v a ž i a v i mams. 
Taipgi Hartford, Conn., prie 
bendrovės prisidėjo, pasipil
damas šėrą pirkimui namo, 
kur dabar pažangiosios orga- ' 
nizacijos veikia.

Vincas rėmė aukomis dar
bininkiškas organizacijas. Ka
da tik buvo renkamos aukos 
dėl darbininkiškų reikalų, jis 
gausiai aukodavo. Taipgi sim
patizavo Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubui. Kai Kliubas 
pirko namą ir didelę salę, jis 
paaukavo $25.

Vincas rėmė stambiomis 
aukomis sergantį savo gerą 
draugą W. Tamulionį, Fitch
burg, Mass., kuris jau serga 
su virš 18 motų.

Vincas atliko gražius dar
bus ii' buvo pasiryžęs daugiau

(Tąsa 5-me pusi.)

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. I).
530 Summer Ave. Newark, N.

VALANDOS: 3 q Sekmadieniais nėra valandų.

Lietuviy Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavllkui, užsisakykite iš anksto, nes žįemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST. 
(Skersai nuo Republic

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

NOTAJBY 
PUBLIC

TELEPHONE
STACK} 2-5041

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) \

Laisniuotas Graborias 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną o 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
virną. Patogiai ir gražiai * 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- « • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Laisvės naudai
May-

Konferencija Pikniko Reikalu
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 7 Apskrities komiteto 
konferencija įvyko balandžio 
21 d., kambariuose Pili 
Kliubo, 318 Broadway,
konferbncija padarė pradžią 
rengiamam 
piknikui, 4 d. liepos, 
nard, Mass. *

Šios konferencijos raštinin
ku išrinkta W. Jurkevičius. 
Pirmininkas prašė išduoti ra
portus iš pirmutinės konfe
rencijos, kurioje buvo išrink
ta komisija iš penkių ypatų. 
Buvo išrinkti J. Karsonas, W. 
Jurkevičius, Žekonis, Simena- 
vičienė ir Penkauskas.

Jurkevičius pranešė savo 
raporte, kad jau parkąs už
imtas ir duotas depozitas. Sa
kė, kad turėsime gerą garsia
kalbį, kuris priklauso salei.

Antras, Žekonis iš Bostc/ 
no, pareiškė, kad viskas omą 
gerai. x

Pirmininkas pranešė, kad 
serijų tikietai jau yra spau
doj.

Draugas Jeskevičius iš Hud
son© paskirtas gavimui alaus 
ir kitų reikmenų dėl pikniko. 
Viskas jau gauta. Pasirodo, 
kad galėsime sėkmingai pikni
ką įvykinti. Taipgi padaugino 
komisiją, nes nėra pakanka
mai penkių narių. Nutarė pri
dėti dar keturis. Tuo būdu 
komisija susideda iš devynių: 
J. Karsonas, S. Penkauskas, 
W. Jurkevičius, Žekonis, Si- 
monavičienė, D. G. Jusius, S. 
Basonas, Dambrauskas, Su
kackienė ir Likas.

Nutarta turėti gerą progra
ma. Bus du chorai, Worces- 
terio ir Montello. Taipgi nu
tarta turėti vyriausiu kalbė
jom drg. A. Bimbą.

Taipgi ši konferencija nu- 
kad vietinius Maynard©

Hudson© draugus pridėti 
prie, vykinimo šio darbo.

Išrinkta pirmininku gaspa- 
dorium M. Kazlauskas, pa- 
""dhininku jo moteris M. Kaz-
^nskienė, iždininku T. Ar- skyrė mandatų 
lauskas. Jie yra tinkami šiam i Kazlauską ir 
darbui.

Parkinimui automobilių iš-i džius pasakė D. P. Lokavi- 
rinkta Jankauka ir Z. J. (pa-įčius ir J. Sliekas. Delegatų 

buvo 21 ir 5 komiteto nariai.
Pirmininku išrinkta J. Ur

bonas, raštininku E. Sliekie- 
nė.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Pranešimas iš Lietuvos

Antanas Bimba

Drg. A. Bimba Parvežė Brangių 
Žinių iš Lietuvos

Kaip atrodo Lietuva? Kaip atrodo Vil
nius? Kaip atrodo Kaunas? Kaip atrodo 
Klaipėda ? Kaip atrodo kiti Lietuvos miestai 
»r kaimai? f

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
galba? Jeigu reikalinga, tai kokia?

A. Bimba Kalbės Šiuose Mitinguose Šiomis Dienomis:

Shenandoah, Pa.-Gegužės (May) 10, West End Hall,
Pradžia. 8 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.
Bns Rodoma Filmos, 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.

Pittsburgh, Pa
Visokios Žinios

Balandžio 26 d. atsibuvo 
metinė konferencija reikale 
teikimo pagalbos Lietuvos 
žmonėms, nukentėjusioms. nuo 
karo. Konferencija atsibuvo 
M. D. salėj, 142 Orr St.

Pirmininkas J. Urbonas pa- 
komisijon J.

P. Imbrą. Kol 
sutvarkė mandatus, kelis žo-

vardė neįskaitoma—Red.)
W. Jurkevičius,
Montello, 
Konferencijos Sekret.

REIKIA DARBININKŲ
Su ar Be Patyrimo—
AUDĖJŲ Vyrų ir Moterą
METMENŲ RAITYTOJAI Vyru ir Moterų
ABELNAI DARBININKV-DAŽYTOJV IR PRINTUOTOJŲ VYRŲ 
RANKOM SUKĖJŲ 
SUSTULPINTOJŲ 
VERPĖJŲ 
MISC. SPINDLE OPERATORĖS 
Su Patyrimu— 
STAKLIŲ TAISYTOJAI 
GARO VAMZDŽIŲ ĮRENGĖJAI

KREIPKITĖS I

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

(ill)

Vyru
Motery
Moterų
Moterų

Iš. komiteto raporto pasiro
dė, kad Pittsburgh as ir apy
linkės veikia pusėtinai. Pini
gu per komiteto rankas įėjo 
virš 2 tūkstančiai dolerių. 
Drapanų ir apsiavimo išsiųsta 
apie 3 tūkstančiai svarų- tik 
per komitetą. O priemiesčiai, 
tai patys siuntė į centrą.

Delegatai ėmė balsą disku
sijose ir pasižadėjo kiekvie
nas toliau darbuotis.

Nutarta . Padėkavonės Die
noj suruošt McKees Rocks pa
veiksi ų rodymą iš Sovietų par
tizanų;' taipgi parodyti kitų 
trumpų judžių. Įžanga bus tik 
50 centų. Komisijon ‘išrinkta 
P.. Imbras ir J. Maseika.

Dr. J. Baltrušaitienė iškėlė 
klausima, kad surengti tarp- 
tautišką parengimą, užkviesti 
artistus kitų tautų. Apsvars
čius, atidėta tokio parengimo 
rengimas ant rudens.

J. Sliekas perskaitė iš dien
raščio Vilnies atsišaukimą ka
nadiečio, kuris yra sunkioj 
padėtyj su šeima. Jam kelis 
sykius pjovė koją. Ant vietos 
surinkta $17 ir tuojaus pa
siųsta.

Rinkta komitetas tolimes
niam veikimui. Išrinkta visi 
senieji. Pirmininku J. Urbo
nas, pagelbininku J. Masei- 
kis, užrašų sekr. E. Sliekienė, 
finan. sekr. St. Orda, ižd. J. 
Sliekas, ižd. globėjai J. Par- 
causkas ir D. P. Lekavičius.

Hartford, Conn.

M. J. ŠVILPA’S MIRACLE OINTMENT
P. O. Box 73, Station A, Hartford 6, Conn.

ŽMIOGAUS 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 
mosčlų, kaip pavyzdžiui M. J. Svllpa’s Miracle Ointment. Stebuklingos 
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. Mostis nuo išviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, strėnų, 
sprando, rheumatiškų skausmų, sąnarių ir muskulų skaudėjimų, 
už 2 oz.

No. 3. M. J. S. Miracle Salve: Mostis, kuri visados gelbsti nuo daug įvai
rių odos nesmagumų, būtent išbėrimų, Rash, Piles, Athlete’s Foot, Pimples, 
Vočių, nudeginimų, nuplikimų (tik ne nuo vėžio), nuo šalčio, kojų kaitimo 
fr nuovargio; nuo saules nudegimo maudaptis, nuo nosies ir burnos nesvei
kumų. J vieną minutę po uždėjimo jausi palengvinimą. Kaina tie $1.25 
už 2 oz.«

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. •

Užsisakydami*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 naudingas, perduokite ir draugui.

Praeitą savaitę pasimirė se
nas Pittsburgh o gyventojas 
Mykolas Stapunkus, 70 metų 
amžiaus, žmogus žingeidavo 
dalykus sužinoti ir mylėjo pa
siginčyti. Buvo karštai tikin
tis. Palaidotas 24 d. balandžio 
šv. Kazimiero kapinėse. Pali
ko moterį, sūnų, dukterį ir ke
lis anūkus.

D. P. Lekavičius.

$1.25

Pats tatai daryk, ką da
ryt kitus mokini.

T. M. Plautus.

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 iigiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra < 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 606, Newark 1, N. J.

La Resista Corset Co.
REIKALAUJA
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Mes l ikime Jūs Pripuolamai Ateisite Čia

...KODĖL NE DABAR!
<

La Resista Corset Co.
305 RAILROAD AVE, KAMPAS MYRTLE

BRIDGEPORT, CONN.
(1131

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. susirinkimas j vyks 
12 d. geg., 10:30 vai. ryto, 29 Endi
cott St. Prašome draugus dalyvauti, 

; yra keletas labai svarbių dalykų ap
karti, — J. M. Lukas, sekr. (108-109)

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
atlikti. Bet nelaboji mirtis 
plėšė jj iš gyvųjų tarpo, ne
sulaukus 50 metų amžiaus.

Už velionio atliktus prakil
nius darbus skaitlingai susi
rinko žmonių palydėjimui į 
kapines. Buvo sunešta daugy
bė gyvų gėlių.

Išlydint V. Bovinas pa
sakė, pritaikęs prie velionio 
atliktųjų darbų, gerą kalbą. 
O prie kapo draugė M. Su
kackienė taipgi pasakė reikš
mingą kalbą. Po visų laisvųjų 
laidotuvių ceremonijų, palai
dojęs Vincą graborius Anta
nas Karlonas, pakvietė paly
dovus važiuoti i velionio žmo
nos Onos Visockienos namus, 
kur buvo vaišinami.

iš-

Aš, šių žodžių rašytojas, su 
savo šeima tariame jums, Vin
cai: Ilsėkis amžinai šios šalies 
žemėje.

O velionio Vinco Visockio 
žmonai, seserims ir broliams, 
šioje liūdesio valandoje, reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

Juozas Pilkauskas (Pilky).

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komitetto susirinkimas 

įvyks geg. 12 d., 7 v. v., Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Valdyba 
kviečia nevion tik delegatus dalyvau
ti šiame susirinkime, bet ir šiaip or
ganizacijų nąrius. Svarstysime pik
niko reikalus, kuris įvyks 19 d. ge
gužės, Crescent Picnic Grounds, 
56 Cornell Ave., Gloucester Hts., 
N. J. — P. Puodis, sekr. (108-109)

SO. BOSTON, MASS.
šeštadienį, geg. 11 d. apvaikščio

simo Motinų Dienų. ALDLD Moterys 
ruošia parengimą, pagerbti motinas. 
318 Broadway, 8 v. v. Turėsime ska
nią vakarienę, nuo kurios pelnas 
skiriamas įrengimui Medikalio Inst. 
Vilniuje. Tai bus pagalba Lietuvos 
motinoms ir 
visus dalyvauti, 
vakarą, 
nes.

Vaikučiams.' Kviečiame 
linksmai praleisti 

paremdami Lietuvos žmo-
— Rengėjos. (108-109)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 .kp. ruošia gegužinį išva

žiavimą. Pelnas bus skiriamas įrengi
mui Vilniaus Instituto. Jvyks geg. 
12 d., Kardash Shore, Evergreen 
Park, Back River, pradžia 10 vai. 
ryto. Bušai išvažiuos nuo Liet, salės, 
Lt valė ryto. $1 į abi pusi. Trokas 

■ išvažiuos nuo Eden ir Pratt 10:30 
vai. ryto, 50c j abi pusi. įžanga į 
Shore 25c, bus dovanos prie įžan
gos. Kurie ir nevažiuos, prašomi įsi
gyti bilietą iš anksto. Pirma dovana 
$10; 2-ra $5; 3-čia—bonka degtinės. 
Jūsų prisidėjimas pagelbės Lietuvos 
žmonėms. Kelrodis: Eastern Ave. iki 
Josihans Corner j I-lollay Neck Rd., 
važiuokite 3 mailes, sukite po tiesiai 
į Evergreen Park. Kviečia Kom. — 
S. Raymond. (108-109)

P. S.: Velionio žmona Ona 
Visockienė paaukojo $20, se
kamai paskirstydama: $5 Me
no Sąjungai; $5 Lietuvai/Pa
galbos Teikimo Komitetui ir 
$10 Laisvei.

9 J. P.

Svarbu Atsiminti 
Šias Dienas

Tuojau pasižymėkite į savo 
užrašų knygeles, jog.

BIRŽELIO 30 JUNE
įvyks didysis Laisves 
piknikas Brooklync.

Bus
Klaščiaus Clinton Parke

Maspeth, L. L, N. Y.

UEPOS4 JULY
įvyks masinis lietuvių sus-

didelė dėžė kridis — Laisves piknikas, 
Vose Pavilion Park, 

Maynard, Mass.

BINGHAMTON, N. Y.
Svarbios Prakalbos. Rengia Komi

tetas Teisėtumo Freeporte. įvyks 
geg. 9 d., 8 v. v. Ame Zion Metodis
tų Bažnyčioj, Sherman PI. Susirinki
mas šaukiamas reikalauti, kad gub. 
Dewey paskirtų speciali tyrinėtoją 
nušovimo dviejų brolių Fcrgosonų. 
Tiktai masinis žmonių , vei
kimas privers jį tą daryti. Kalbės 
Norman Dorion iš Nok 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 Kom. (107-108)

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
gavios M. Bekerienė su pagelbinin- 
kėmis. Nevalgykite vakarienės na
mie 
kandžiai bus pagaminti 6 v. v. —A. 
Navalinskas, pirm. (107-108)

ateikite susirinkimam Už-

SO. BOSTON, MASS. v
ALDLD 2 kp. moterų skyr. susi

rinkimas įvyks 9 d. gegužės Po 318 
Broadway, 8 vai. vak. Visos draugės 
dalyvaukite, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti. Taipgi turėsime 
prisirengti prie Motinų Dienos pa
rengimo, kuris įvyks geg. 11 d. — 
Valdyba. (107-108)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugės apsivedimui, bė 

skirtumo .tikėjime. Esu pusamžis vy
ras. Dėl, daugiau informacijų rašyki
te: R. 1, Box 1038, Everett, Wash.

(108-109)

“REGISTRUOTOS 
SLAUGĖS”

ABELNAI LIGONINĖS DARBUI
Gera Alga

Prisideda Pilnas 
Užlaikymas

Linksma Aplinkuma
Kreipkitės

GOOD SAMARITAN 
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177 
k <n9>

OPERATORĖS
PATYRUSIOS

Dirbti Prie
SINGER SIUVAMŲ MAŠINŲ

$26 už 40 Valandų
Laikas ir pusė už viršlaikius

Dirbtuvė Brooklync
NUOLATINIS DARBAS

LINKSMA APLINKA 
David Creations

160 MADISON AVE. 
NEW YORK CITY

LEXINGTON 2-9574
(109)

MOTERYS
DIRBTI LIGONINĖS 

SKALBYKLOSE
Mazgojimo Darbas

GERA ALGA. LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS \

GOOD SAMARITAN^
HOSPITAL )

NYACK TURNPIKE, (
SUFFERN, N. Y. \

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

NAMŲ DARBININKE 
Atskiras kambarys ir 

namui Brooklync.

Paprastaa virimas, 
maudyne. Privatiniai 
$150 PRADŽIAI. 
6-1116.

(113)

MOTERYS - MERGINOS. Lengvas darbas.
Vilnų vyniojimui j pundus. Gera pradžiai 

aitra I Pakėlimai! Vakacijos! šventės!
BROOKLYN YARN DYE CO., 24 WOOD
WARD AVE., BROOKLYN. (14th St. Lini
ja iki Jefferson St.) (112)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

APTARNAUTOJAI
$100 į Menesį

PRISIDEDA PILNAS 
UŽLAIKYMAS

Ideališki Tranportacijos 
Patogumai

KREIPKITĖS
NEW JERSEY STATE

HOSPITAL
SULLIVAN WAY, 
TRENTON, N. J.

TELEFONAS TRENTON 8261
(108)

FARMŲ DARBININKAI
GALINTI SUNKIAI DIRBTI 
50c J VALANDĄ PRADŽIAI

KREIPKITĖS I FARMĄ
Cedar Lane (84th St.)

South Linden Blvd. Ozone Park, L.I.
Ar Telefonuokite

Telefonas MICHIGAN 2-0457
(108)

Je, mes viską neturtin
gam žmogui padarysime, 
viską kitą, tik nenulipsime 
jam nuo sprando.

Leo. Tolstojus.

DEŠRUKIŲ 
IŠDIRBIMAS 

TAIPGI 
FRANKFURTER 

IR BACON 
Pjaustymas ir 

Vyniojimai 
Nuolatinis Darbas 

SU 
GERA ALGA 

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

MERKEL, INC. 
94-11 Sutphin Blvd. 

Jamaica, L. I.
(109)

--------------------------------- ------------- y---------------------

REIKIA MERGINŲ
Prie Lengvo

Sustatymų Darbo
GERA PRADINE MOKESTIS—

PRISIDEDA BONAI
PYRAMID

ELECTRIC CO.
415 TONNELE AV„
JERSEY CITY, N. J.

(109)

REIKALINGOS 
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORĖS
SU AR BE PATYRIMO 
NUOLATINIS DARBAS 
VAKACIJOS SU ALGA

Lengvus Išdirbiniai 
Linksma Aplinka 

Vien tik dieninis darbas
Kreipkitčs

DU-RAY MILLS, Ine.
Michelin Building 

MILLTOWN, N. J.
(109)

ŠEIMININKĖ
DU SUAUGĘ 

Gyvenanti Priemiestyje 
8 VALANDŲ DIENA— 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 
$15 T SAVAITE 

SKAMBINKITE STAGG 2-8626
Klauskite Mifcs “F” 

 (108)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

“APTARNAUTOJAI”
PATYRĖ AR BE PATYRIMO

Gera Alga Prisideda Ė
Pilnas Užlaikymas

LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
 (119)

REIKIA PROSYTOJV
Prie geros rūšies vyriškų koutų. Nuolatinis 

darbas. GERA ALGA. S. MARKOWITZ, 
17 EAST 1GTH ST., New York City.

(109)
—fr——M ill. ■ III! I .dM——»

Alga

“AP VALYTOJ Al” ‘
NUOLATINIS DARBAS

* Proga Pakilimams.
$70. Prisideda pilnas užlaikymas 

Linksma Aplinkuma 
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN 
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

(lito

Kaip stebėtina yra mirtis, 
Mirtis ir jos brolis miegas!

P. B. Shelley.
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Alfonsas A. Balčiūnas 
Sugrįžo iš Tarnybos

Alphonse Albert Balchunas, 
gegužės 4-tą sugrįžo iš kari
nės tarnybos Jungtinių Vals
tijų Laivyne. Sugrį/Žo garbin
gai paliuosuotas po ištarnavi- 
mo 28 mėnesius, kurių didžiu
mą praleido Pacifike.

Balčiūnas 
amžiumi 

t

yra dar jaunas 
ir jaunas amerikie

tis, gimęs ir augęs Rygoje, iš 
ten atvykęs 1939 metais. Ten 
pasiliko ir jo motina, Barbo
ra Balčiūnienė. Nuo jos jis vi
su karo laiku žinių negavo, o 
tuojau po karo bandytas jai 

• siųsti laiškas jam sugrįžęs dar 
tarnyboje esant, su pažymėji
mu^ kad jos tenai nerandama. 
Balčiūnas susirūpinęs, kur ga
lėjo karo audra ją nublokšti, 
kur ir kaip ją susirasti.

Alfonsas, beje, tikisi, kad 
bent vieni motinos giminės 
givena Bostone, gal jie kokių 
žinių apie motiną turėtų, bet 
jis tų giminių pavardės neat
simena. Taip pat vienas tėvo 
brolis gyvenęs kur nors Bos
tono ar New Yorko apylin
kėse, bet Alfonsas jo nėra ma
tęs, tik spėja, kad turėtų būti 
aukšto ūgio žmogus, nes 
tėvas buvęs aukštas. Tai 
sos jo žinios ir apie dėdę.

Jeigu kas nors pasijustų
Alfonsu giminėmis, su juo 
galėtų susisiekti 436 So. 5th 
St., Brooklyn 11, N. Y.

* Linkimė Alfonsui laimės 
viliniame gyvenime.
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Helen Shuipis, 41 m. 
žiaus, gyveno 391 So. 
Street, Brooklyne, mirė 
muose, geg. 7 d. Kūnas pašar-

. votas grab. J. Garšvos koply
čioj, 231 Bedford Ave. Laido
tuvės įvyks geg. 11 d., šv. Jo
no kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
motina Franciska ir tėvą Pra- 
,ną. Jos tėvas yra daugeliui 
žinomasis Čeverykų taisytojas, 
turįs savo darbaviete 
Union Avė.

Laidotuvių pareigomis 
pinasi graborius Garšva.

306

ru

pa-CIO Taryba New Yorke 
reikalavo miestavo Labdary
bės Department© imti atsako
mybę už 500 benamių vaikų, 
laukiančių patalpinimo i pri- 
vatiškus namus.

Dewey Prašalino iš Valdžios 
Klansiiianą I)emarest

LLD 1 Kuopos Susirin
kimas Gegužės 9 D.

Naujų Filmų iš Lietuvos 
Rodymas, Šokiai 19»tą

galvoti apie .jau matytą vaiz
dą. O matyti norisi kiekvieną 
akimirką, nes visa kas atrodo 
taip sava.

Taigi, tikiu, kad jums bus 
taip pat Įdomu matyti, kaip 
man buvo.

Antano Bimbos iš Lie- 
parveštą naujausią fil-

joje rodoma? Tik kar-

Bandyk, sveikas, išvest kur 
nors kitur, nors ir j svarbiau
si pasaulyje susirinkimą, mū
sų brolį ar seserį tautietį ge
gužės 19-tą! Neišvesi. Aš tai 
jau išbandžiau. Jie visi trauks 
į Schwaben Hall, 474 Knick
erbocker Ave., Brooklyne, pa
matyti 
tuvos 
mą.

Kas
tą mačiusiam sunku tai atpa
sakoti, o nemačiusiam ir ban
dyti to nereikėtų, nes gali pa
pasakoti viską tą, ko filmoje 
visai nėra ir nei neprisiminti 
to, kas joje yra. O visgi fil
moje yra daug kas. Virš va
landą imančiam© rodyme yra 
tiek daug ko, kad pasinėręs 
pamatyti sekamą, neturi laiko

Pradžia rodymo bus 4:30 
vai. po pietų. Pertraukoje R. 
Mizara pasakys kalbą. Po 
programos šokiai iki vėlumos.

Čia taip pat dar bus pri
imamos dovanos Vėžio Ligos 
Institutui Įrengti Vilniuje. Kas 
dar turite tam tikslui auką, 
didžią ar mažą, atneškite, 
įžanga filmoms ir šokiams, 
abiem sykiu, tiktai 50c. Ren
gia Lietuvai’ Pagalbos Teiki
mo Komiteto Brooklyno Sky
rius. S. Sasna.

ALDLD Antros Apskrities 
Žinios.

Turiu pranešti Antros Ap- gija 
skrities kuopoms, jog šiemet lietuvių 
turime ką tai naujo. Apskri
ties komitetas sumanė, taip 

ištiesti pagalbos ran- 
kuopoms. Antros ap- 

piknikas įvyks 16 d. 
Linden, N. J. Komi- 

jog visi pinigai,
gaus už parduotus

kiekvieno 
devyni 
taksų.
tai jau

nes

tikieto yra 
(9) centai fe- 
Tuos pinigus 
turės grąžinti 

apsl^’itis turės

sakant, 
ką savo 
skrities 
birželio,
tetas nutarė, 
k uriuos 

[įžangos tikietus į šį pikniką, 
įeis apskrities kuopoms. Tai 
[yra, už tuos tikietus, kuriuos 
pačios kuopos parduos. Aišku, 
tie pinigai, kurie bus surinkti 
prie pikniko vartų, liks aps
kričiai.

Ant 
uždėta 
d erai i ų 
kuopos
..apskričiai, 
valdžiai mokėti taksus už vi
sus parduotus tikietus. Jeigu 
kurie tikietai liks neparduoti, 
tai už juos ir taksų .nereikės 

, mokėti.
Pikniko x.tikietai jau yra 

i kuopoms išdalinti. Kuopos ga- 
Ivo, pagal jų didumą, nuo 20 
iki 50 tikietų. Aišku, jeigu 

[kuopos pasistengs pikniko ti
kietus pardavinėti, tai jos gali 
pasidaryti gražios naudos.

Ne jau būtinai reikia žmo
gui važiuoti piknikan, kuris 
perka pikniko tikietą šiame 
atsitikime. Literatūros Drau-

Kaltina Moses Metime 
Žmonių iš Namų

Marion Hargrove, buvęs 
karys, autorius, o dabar vir
šininkas Amerikos Legiono 
Duncan-Paris Post No. 1422, 
kaltino Miesto Statybos Ko
ordinatorių Robert Moses “su
daryme išvietintų asmenų 
problemos New Yorko miesto 
ribose.”

Hargrove, • kartu su kitais 
legionieriais, smerkia pasimo- 
iimą dabartiniu laiku praties
ti Cross-Bronx ir per Brook- 
lyną-Queens ekspresinio auto
mobiliams kelio. Kelias savo 
laiku ir savo vietoje bus nau
dingas ir galimas, sako jie. 
Bet pirm to turi būti pastaty
ti natnai veteranams ir ki
tiems žmonėms, i kuriuos ga
lėtu be vargo išeiti tie žmo
nės. kuriu namai bus nugriau
ti nraleidimui to 
vusia ju žemę, 
iu namus.

Kalbėdamas
tinge praeitą antradienį, Har
grove sakė: /

“Vakar pirmieji iš numato
mu išmesti iš namu 500 asme
nų Brooklyn Heights sekcijoj 
gavo gražius laiškučius nuo 
apskrities prezidento. Tuose 
laiškučiuose jiems praneša,

kelio per bu- 
per buvusius

veteranų mi-

Sveikina Laisvę 35 
Mėty Jubilėjum

AntradionĮ, susitikus 
K a s t a n c i j. a Karpavičiene, 
brooklynieto, ji pridavė $5 ir 
pratarė:

“Prašau priimti šią penki
nę, sveikinu dienraštį Laisvę 
su jos 35-kerių metų Jubilė
jum. Ne tik aš viena sveikinu, 
bet su manim sveikina visa 
mūsų šeima, ypač mano sū
nus Edvardas ir žmona Doro

ji! 6 men. sūnelis. Aš 
kad sūnus sugrį-

su

th y i) 
džiaugiu osi,
žo laimingai iš kariuomenės ir 
šį šeštadienį sueis 3 metai, kai 
vedęs. Tad šia
Karpavičių šeima 
dienraštį Laisvę.”

proga visa
sveikina

Rep.

So. Brooklyno Žinios

kad ju šeimos turės 
tuos namus ne vėliau 
čio 1-mos, kad užleisti 
tą planuojamam

lapkri- 
ta vie- *■

Brooklyn- 
Queens Connecting Highway.

“Ne už ilgo, jeigu' ta staty
ba nebus sustabdyta, apie 1,- 
200 šeimų vienoje tik Brook
lyn Heights sekcijoje gaus 
pranešimus, jog jie išmetami 
iš namų. Niekas neaprokavo. 
kiek viso bus išmesta 
Brooklyn© ir Queens 
projekto.”

Veteranu vadas dėl
išmetimų iš napių pa-

visame
I

dėl to

tų nu-

pareigų Queens’e

yra vienatinė Amerikos 
apšvietos organizacr- ( 

ja, kuri verta remti bile kam, 
Įkas Įvertina apšvietą. Taigi, 
išmesti pusdolerį kitą tokios 
organizacijos naudai yra pra
kilnus dalykas.

Todėl kuopų nariai, kurie 
turite tikietus šio pikniko, 
mėginkite pasiekti lietuvišką 
publiką kuo plačiausia ii’ par
duoti tikietų kuo daugiausia.

Bet vasaros metu visi va
žiuoja kur nors laukuosna ar 
piknikuosna. Reikia žmones 
tik pasiekti su tikietais ir pa
sakyti, kur šis mūsų apskri
ties puikusis piknikas įvyks, o 
žmonės pirks tikietus jin va
žiuoti.

Dar turiu pastebėti tiems

Išrinkta Delegatas i LDS 
Seimą

Penktadieni, gegužės 3 d., 
Dombrowsky svetainėje, 755 
4th Avė., įvyko LDS 50 kp. 
susirinkimas. Narių, dalyvavo 
vidutiniai. Kuopos komiteto 
raportas priimtas be diskusi
jų. Komisija metinio parengi
mo, kuris Įvyko balandžio 28 
d., pranešė, kad parengimas 
pavyko vidutiniai, šiame pa
rengimo svočių turėta mažiau, 
negu pirmesniais parengimais. 
Mat, nebuvo galima sudaryti 
jokios programos, o so’brook- 
lyniečiai vien Į šokius nelabai 
nori lankytis. Nors žmonių 
buvo nedaug, bet kuopai vis
tiek liks kiek pelno. Mat, ge
ri kuopiečiai, drg. Walmus 
paaukojo pusę galiono vyno, 
o Šidlauskaitė su Lagiškiene 
padovanojo abrūsą dėl išlei
dimo. Kuopa jiems už tai la
bai dėkinga.

Atlikta balsavimas LDS

Gegužės 6-tą gub. Dewey ,cijos narį Harry Raymond iš- 
paskelbė prašalinęs iš moto
rinių vežimų depute komisio- 
nieriaus
steigėją teroristinių K u K lux 
Klanų, 
A. Demarest.

To pasiekta dėka angliš
kam darbininkų dienraščiui 
Daily Worker, kuris baland
žio 21-mą pirmu kartu iškėlė 
aikštėn spaudoje, kad Dema
rest buvo vienu iš pasirašiu
sių Ku Klux Klan ikorporavi- 
mo dokumentus.

To, žinoma, neužteko. Dai
ly Worker rašė daugiau, rei
kalavo Demarest* prašalinti iš 
vyriausybės. Tą parėmė dau
gelis kitų Įstaigų, organizaci
jų ii* atskirų asmenų. O gegu
žes 3-čią, tas laikraštis stam
biu raštu išspausdino pirma
me savo, puslapyje redakto
riaus telegramą gub. Dewey, 
reikalaujant klansmaną pra
šalinti.

Praeitąz pirmadieni, 72 va
landom po tilpimo tos telegra
mos, Clifford J. Fletcher, 
valstijinis vežimams 
liuoti komisionierius, 
mas nuo Dewey gautu 
kymu, paskelbė, jog

republikoną Horace

tirti. Jis surado ir paskelbė 
inkorporavimo faktus, pa
kili atspausdino ir dokumentų 
nuotraukas su Demarest’o 
vardu. Prispirtas, Demarest 
prisipažino tą padaręs, kaipo 
“patarnavimą” už $100. Po 
to valstijinis prokuroras Gold
stein pradėjo tyrinėjimą. Se
kė Demarešto prašai in imas. 
Goldstein sako Klaną, 
veiksmus tyrinėjąs toliau.

Jeigu ne Daily Worker, be 
abejo, teroristinis Klanas, bū
tu siautės netrukdomas o ‘t ,
n as iš didžiųjų jo kūrėjų te
besėdėtų sau vyriausybinėje 
šiltoje vietelėje apsisiautęs 
v y r i au sy b in i n k o sk ra i ste.

jo

v jo

kontro- 
veikda- 
patvar- 
Dema-

rest prašalintas iš turėtos vy
riausybininko pareigos.

’ Kari toji teroristų organi
zacija veikia Long Islande, 
pirmu kartu iškėlė aikštėn 
Dorothy Langston, veikianti 
sekretorė Komiteto Teisėtu
mui Freeporte, ėmusis vesti 
kampaniją patraukti atsako
mybėn nušovėjus kario Char
les Ferguson 
onzo.

Langston 
žio paskelbė
no grasinantį laišką. 
Worker pasiuntė savo redak-

OSCAR KARLWEIS. Jo vai
dinimas sukelia juoku ir rim
tos galvosenos naujame veika
le “I Like It Here,” Golden' 
Teatre, 45th St., netoli nuo 
Broadway, New Yorke.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1 kuopos susirinkimas 
Įvyks šį ketvirtadienį, 8 vai. 
vakaro, Laisves svetainėje, 
419 Lorimer St.. Brooklyne.

LLD konstitucijoj nurodo
ma laikas užbaigti mokėjimą 
narinių duoklių iki pirmai ‘ 
dienai liepos (July) mėnesio. 
Iki to laiko užsimokėjo skai
tomi nariais gerame stovyje, 
o po to negeram. Taigi, ger
biamieji, nelaukite negarbės. 
Kurie dar nemokėję už 1916 
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.

SKELBKITfiS LAISVĖJE!

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Barrison ir Marcy Area.) 

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

ir jo brolio Al-

pradžioj baland- 
gavusi nuo Kia- 

Daily

draugams, kurie turite šio pik- j Centro valdybos. Nors kuopa 
niko tikietus. Draugai, tik jau iž.de pinigų nelabai daug turi, 
nelaikykite tų tikietų kiše- bet, matydama svarbą įvyks- 
niuje~: jeigu^patys negalite del itančio LDS 7-tojo 
neturėjimo laiko tikietų par- mo, 
davinėti, tai perduokite ki- Bostone, 
tiems kuopos nariams, kurie draugę

jie girtina, kad draugai rūpinasi 
ži- Į savo organizacijos reikalais.

LDS vajus jau eina prie pa
baigos, bet mūsų kuopa šia
me vajuje neturi kuom pasi
girti. Pirmesniųose organiza
cijos vajuose mūsų kuopa vi
suomet išpildydavo jai skirtą 
kvotą, kai kada dar ir su per
viršiam, 
skirtos 

[ Nežinia,

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. ’Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

llrikoniškais.
Olkalui esant 
Blpadidinu tokio 
w dydžio, kokio pa- 
7 geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GDenniore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

4

turi daugiau 
pardavinėja.
nau.

laiko, ' lai
Pirkėjų bus,

A. Gilmanas, 
ALDLD 2-ros 
Apskrities Pirmin.

Teisėjas Susikirta 
Teisme dėl Buto

Gilbert Winkler, 26 m., 
sipirko 16 aukštų apartmentą 
New Yorke, prie Park Ave. 
ir 81st St., Ten gyvena teisė
jas Shientag. Jo kontraktas 
[baigęsis spalių 1-mą, bet tei
sėjas nesikrausto. Teisinasi 
nerandąs, kur kraustytis. Sa
vininkas užvedė bylą teisėją 
išmesti, sakosi Į tuos kamba
rius norįs perkelti liguistą sa
vo tėvą. Bet kol kas jam ne
pavyko.

nu

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis, šviesus for- 

nišiuotas kambarys moteriškei ar 
merginai. Galės pasitaisyti ir leng
vą valgį. Pageidaujama, kad būtų 
lietuvė. Savininkė lietuvė. Dėl dau
giau informacijų, kreipkitės po 
189 South 2nd St., Brooklyn, N. Y. 
(skambinkite Basemonte). (108-110)

reikalaujame, kad tie 
būtu palikti raihybe- 
niekas nebūtu meta-

matomų 
reiškė:

“Mes 
žmonės 
je, kad
mas iš namu bent iki tol, kol 
pastovūs, tinkami butai bus 
surasti 200,000 benamių vete
ranų, dabar gyvenančių vie
name kambarėlyje prie sveti
mų, ar ankštumoje su uoš
viais.”

Veteranu komitetas, pasi
vadinęs “Operation Housing,” 
tikisi . sutraukti bent 15,000 
veteranų į masinį mitingą, 
rengiamą 69th Regiment Ar
mor© j, 25th St. ir Lexington 
Avė., "2 vai. po pietų, gegužės 
18-tą, kitą šeštadienį.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Ye 
' Tel. BT. 2-8342

suvažiavi- 
kuris Įvyks birželio men., 

išyinko ’ delegate 
ulikienę. Labai pa-

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Mat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

Joseph Garszva
o šiame vajuje nei 

kvotos neišpildėme. 
ar čia organizatorių 

apsileidimas, ar gal jau kan
didatų į narius nesiranda. 
Nors vajus ir pasibaigs, bet 
mūsų organizatoriai vistiek 
privalo darbuotis, kad gavus 
naujų narių. Koresp.

Mrs. Eva Erickson, gyve
nanti 470 Arden Ave., Anna- 
dale, S. L, oficialiai įkaitinta 
dėl 'auklėtinės mirties. Kalti
na, kad maža auklėtinė mirė 
nuo auklėtojos sumušimo. „

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN «. N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį,

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

Tel. SOuth 8-5569

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

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:

F. W. Shalins
u (Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

(

į

|"=A 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 EVergreen 4-9612

$
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Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines,
Jules Jurgensen. __

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

ATDARA VAKARAISTel. BT. 8-2178
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