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KRISLAI
Ksavera B. Karosienė. 
7,682 Nauji Komunistai. 
Nėra Duonos.
Luiz Carlos Prestes.

Rašo R. MIZARX

Ksavera B. Karosienė yra 
irę lik viena žymiausiųjų mū
sų veikėjų, bet ir maloni 
draugė.

Ji dalyvavo tekstiliečių uni-1
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jos suvažiavime,
Atlantic City (N
vau dama organizuotus
fornijos audėjus.

— Ar buvo
daugiau lietuvių ?

įvykusiame i

AMERIKOS MINISTERIS
Įsiūlo laužyt Maskvos

SUEIGOS TARIMĄ
suvažiavime
— klausiau

— Ne, — aš buvau vieniu-• I tūlė amerikietėw - lietuvė vi
same suvažiavime!

Paminėtajai unijai priklau-j 
so daug lietuvių audėjų, \ r-n-1

ja, savo unijos darbuotėje. Į 
matyt, nedaug jų t< 
ja. O turėtų jie ten 
veikti!

Byrnes Perša Sušaukt Visuotinę 
T alkos Konferencijų. Pirma, 

Negu Susitars 4 Didieji

STALINO ĮSAKYMU BUVO - 
TRENKSM1NGA1 SVEIKI
NAMA PERGALĖS DIENA

APRĖŽIAMA ELEKTROS 
IR GESO VARTOJIMAS 
DĖL ANGLIES STOKOS

Maskva. — Generalissimo
Stalino įsakymu pagerbt 

sukaktį

Kalifornijoje lietuvių audė 
jų beveik nėra. Daug portu 
galų ir meksikiečių ten dirbi 
tekstilės pramonėje. Karusio 
nė giria tų‘ tautybių darbiniu 
kus:* ‘‘Jie labai draugiški,’ 
sako Ksavera.

Gerokai teko su viešnia apie 
viską pasikalbėti ir ji man. 
tarp kitko, štai, ką priminė:

— Mūsų dienraščiai perma- 
’ žai rašo apie darbo unijas, jų 
veiksmus, jų darbuotę. . .

|Su jos nuomone 
pasakydamas, jog 
wsi me.”

Paryžius. ----- Amerikos
■ i valstybės sekretorius Byr-
■ i nes pasiūlė Keturių Didžių- 
lijų užsieninių ministerių

konferencijai sušaukti vi- 
jsuotinę taikos ^onferenciją 

birželio 15 d. Tokioj konfe- 
. i rencijoj dalyvautų 21-na ša-y

fašistu
Visuo-

metinę pergalės 
prieš Vokietijos fašizmą, | 
buvo iššauta po 30 salvių iš | 
patrankų Maskvoje, Lenin-' 
grade, Sevastopoly j, Odes-j 
soj, Vilniuje ir visose kito-

Wm, Green Smerkia
Angliakasyklii

šiltikau, | p • • I,,asii Savininkus
savaičių j Philadelphia. — Ameri- 

Komunistu kos parbo Federacijos pir- 
> -----.3 William Green

j karčiai smerkė angliaka- 
kė vienas Kom-;sykių savininkus. Kalbėda- 

, John William-,mas Pennsylvanijos Darbo 
Feder acijos suvažiavime, 

iki bH-zolio 1 o d.. Greenas nurodė, kad kom- 
• . 1 ni,ooo ;panijos atsisako įvesti ka-

n.i, kaip partija pa- SyKlOse įrengimus, reikalin- 
. 'gus apsaugoti mainierių 
\ gyvybei ir sveikatai. Ant- 

lifctu vei’tus> kompanijos kelia 
*var-' trukšmą dėl to, kad Mainie- 

ivyks'1^ Unija reikalauja mokes- 
nio nuo kiekvieno iškasamo 

i anglies tono į unijinį svei
katos ir gerovės fondą. 

Niekad pasaulyje nebuvo į Greenas šaukė visus darbi- 
komunistų vardas toks garsus j 
ir garbingas, kaip nūnai. Nie-lšiame streike, 

kad spauda apie juos tiek ne-1 -----------------------
rašė, kaip šiandien.

Kur tik kapitalistai 
terėja, ten jie mato komuniz
mo šmėklą. Dėl to jų interesų 
gynėjai tūžta.

Kaip tik dėl to naujos dar
bo žmonių masės stoja į’ko
munistines partijas!,..'

Bėgyje šešių 
Jungt. Valstijų 
Partijon įstojo 7,682 nauji na-Į rnininkas 
riai.

Taip pareiš’ 
partijos vadų, 
son.

Vadinasi i’
lengvai bus Įrašyta 1 , panijos atsisako įvesti ka-
nau.ių narių, 1--'“ ---- A-":- ---
geidavo.

įstoja partijon Jr lietuvių 
darbininkų.

Beje, girdėjau, kad 
viai komunistai ruošiasi

Ii*, kariavusi prieš 
kraštus Europoje, 
tinė konferencija pati turė
tų spręsti sutarčių klausi
mus, dėl kurių nesusitaiko 
dabartinė ministerių suei
ga, sakė Byrnes.

Sovietų užsienio reikalų 
ministeris Molotovas atme
tė Byrneso pasiūlymą, kai
po per greitą. Molotovas 
nurodė pirmesni nutarimą, 
kuri Amerikos, Anglijos ir 
Sovietu užsieniniai ministe
rial padarė Maskvos konfe
rencijoje pernai gruodžio 
mėnesį. Tenai nutarta, kad 
trys didieji talkininkai turi 
pirma pagamint planus dė
lei sutarčių su kraštais, vei- 
kusiais kare iš vien su Hit
leriu. Molotovas todėl rei
kalavo, kad Amerikos, An
glijos, Franci jos ir Sovietų 
užsieniniai ministerial, pirm 
v i s u o t i nės konferencijos 
šaukimo, pagamintų tuos 
planus, pagal Maskvos kon
ferencijos nutarimą.

tinėse, taip pat Karaliau
čiuje ir Lvove. /

Savo pareiškime^ dėlei 
pergalės dienos Stalinas 
sveikino Sovietų Komunis
tų Partiją, kaip “mūsų per
galės įkvėpėją ir organizuo-

toją.” Kartu jis sveikino 
“visus raudonarmiečius ir 
jūreivius, saržentus, oficie- 
rius, generolus, admirolus 
ir Sovietų Sąjungos darbo 
žmones.”

“Šiandien (geg. i9) mes 
minime pirmąją metinę su
kaktį didžios mūsų žmonių 
pergalės, — sakė Stalinas. 
—Tai šventė pergalės prieš 
vokiečiu fašizmą... Amži
noji garbė didvyriams, kri- 
tusiems mūšiuose dėl mūsų 
tėvynės laisvės ir nepriklau
somybės !”

Užbaigtas Irano Klausimas 
Tebelaikomas Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboj

š. m. liepos mėn. 6 d., 
Yorke.

KAINŲ ADMINISTRACIJA 
PABRANGINA GRŪDUS

New York. — Sovietų Są
jungos delegatas Andrius 
Gromyko nedalyvavo Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybos 
posėdyje, protestuodamas, 
kad taryba laiko savo pro
gramoj n e g y va j į Irano 
skundą prieš Sovietus.

Irano ambasadorius Hus
sein Ala pasakojo, kad jis 
dar negavęs tikro praneši
mo iš savo valdžios apie vi
sišką Sovietų kariuomenės 
ištraukimą iš Irano gegu
žės 6 d.

Jungtinių Valstijų dele
gatas Ed. Stettinius pasiūlė 
laikyti Irano klausimą die
notvarkėje bent iki geg. pO 
d. Amerikonų - anglų ko
manduojama, delegatų dau
guma priėmė Steetiniaus 
pasiūlymą; o jisai sako, 
kad Irano valdžia ne vėliau 
kaip geg. 20 d. privalo pra
nešti Saugumo Tarybai vi
sas galimas žinias kas lie
čia Sovietu kariuomenės 
pasitraukimą.

žvilg-

W a s h i n gton. — Kainų 
Administracija leido pa

sninkus padėti mainieriams brangint kviečius 15 centų

Tvirtinama, kad Anglai 
Gaus Paskolą iš 
Jungt. Valstijų

bušeliui, kukurūzus (kor- 
nus) 5 centais, rugius 10 
centų, miežius 9 centais ir 
avižas 5 centais bušeliui.

Grūdų pabranginimai įeis! 
galion nuo gegužės 13 d. 
Bus pakelta kaina ir paša
rams.

CHINŲ KOMUNISTAI 
PAREIŠKĖ, AMERIKA 
KENKIA SANTAIKAI

KODĖL J. BYRNES 
SKIRIA ITALIJAI 
TRIESTE MIESTĄ

Sustabdoma Daugumos Prekinių 
Traukinių Veikimas ir 2,000 

Keleivinių T raukinių
Washington. — Jungtinių

Valstijų vyriausybė ragino 000 mainierių streikas įsta- 
racionuoti - apriboti geso 1.. -
vartojimą ir pritemdinti
elektros šviesą New Yorkoį -- * * 
valstijoj ir 20 kitų rytinių sumanymu griežtai 
ir vidurvakarinių valstijų, |varžyt streiku laisvę, 
kad galima butų pataupyti į ■

kraštini nkams, kad tas 400,-

tęs šalį Į blogą padėtį. Tai 
", esą panašu į 

i streiką prieš valdžią.
Kongresui įteikta visa ei-

i su-

anglies. I J“ U J • F-
Nuo šio penktadienio dėl WOCIiy V 3031 L1H3 

anglies stokos sustabdoma; i • 1 Q • •
daugumos daiktų gabeni- i LiUK dHVllHrDiniO 
mas traukiniais ir leidžia-1 ~ e 
ma tik būtiniausius daly- j SfllClf 
kus gabenti, kaip kad mais 
ta ir vaistus. Keleiviniu! 
traukinių veikimas sumaži
namas 25 nuošimčiais, ir 
sulaikoma 2,000 pasažyrinių 
traukinių. «

Minkštųjų angliakasyklų 
savininkai nedavė jokių pa
siūlymų, kuriais Mainierių 
Unija galėtų panaujinti de
rybas dėlei 39-nių dienų 
streiko baigimo.

Prez. Trumanas sakė lai-

TARPTAUTINES UNIJOS 
J. TAUTŲ KOMISIJOJE

Washington — Senatas 
45 balsais prieš 40 atmetė 

i demokrato McFarlando pa- 
I siūlymą, kad Anglija turi 
pripažint Amerikai nuosa
vybę lėktuvu stovyklų, ku
inas Anglija karo metu 
Įparsamdė Amerikai 99 me
lams. McFarlandas sakė, 

kasi tūkstančiai žmonių stovėt ši šalis galėtų duoti Angli- 
eilėj visą naktį, kad sekančią Jai $3,750,000,000 paskolos

Mūsų geras draugas iš Bra
zilijos rašo:

“Sao Paulyje paskutiniu 
laiku neturime duonos, žmo
nės, kai sužino, kurioje k e-1 
pykloje kepa kukurūzinių; 
miltų duoną, pradeda rinktis | 
prie kepyklos iš vakaro. Ren-

Pažangūs Amalgameity 
Suvažiavimo Darbai

Changchun, M a ndžurija. 
I—Amerikonai savo laivais 
vis gabena Chiang Kai-she- 
ko Chinijos kariuomenę į 
Mandžuriją prieš chinų ko
munistus; o kol amerikonai 
taip tarnaus Chiang Kai- 
sheko tautininkams, tol ne
bus santaikos tarp komunis
tų ir tautininkų, — pareiš
kė generolas Peng Chen,

ir

Atlantic City, N. J. -Pa- chinų Komunistų Partijos 
raginus Amalgameitų Rūb-|vadas. Nors prezidento 
siuvių Unijos pirmininkui,Trumano pasiuntinys gene- 
Sidniui Hillmanui, jos su- Tolas \Z • • • Y "I • • • —__1 „ rshallas stengiasi 
važiavimas vienbalsiai pri-1 sustab^yt^naminį chinų ka- 
ėmė rezoliuciją, kurioj pa-įi’ą, be egalės jo sustabdy- I • v n u- • ' • • -i • 1—dieną gaut pirkt koks puskilo- tik tuomet, jei Anglija pri-' sižadejo visomis galimybė-, ti, jeigu amerikiniais laivais 

žmonės pra- 'pažintų Jungtinėms Valsti- mis remti Pasaulinę Darbo,bus siunčiami J 
atjoja rao oįi i joms tas karinių lėktuvų Unijų Sąjungą.
juos išvaiko.

gramis. Dažnai 
deda burčyti, 
kariuomenė ir 
Sklysta gandai, kad tūkstan
čiai maišų miltų kur tai pusta. 
Turintieji pinigų, juodojoj 
rinkoj miltų gauna. J°’ val
džia nesiims griežtu priemo 
nių, sunku pasakyti, kas Bra
zilijoje atsitiks...”

Šitaip dedasi Brazilijoj, 
ri karo metu mažiausiai 
kentėjo.Brazilija turtinga 
lis, didelė. Bet kas iš to:
pitalistams ten gerai, o darbo 
žmonėms duonos pi lta sunku 
gauti.

ku
liu 
ša
ka-

stovyklas - bazes. Atmetus 
McFarlando r e i k a lavimą, v. 
dabar tvirtinama, kad An
glija gaus paskolą.

Kitoj rezoliucijoj suva
žiavimas pareikalavo, kad 
Anglija kas metai įleistų po 
100,000 europinių žydų į

i komunistų 
! priešai į Mandžuriją, sakė 
'generolas Peng Chen.

Paryžius. — Anglija 
Amerika bijo, kad Sovietų 
draugas-Jugoslavija negau
tų gero išplaukimo į Vidur
žemio Jūrą, kuri vadinama 
Anglijos “gyvybės linija.” 
Todėl Amerikos valstybės 
sekretorius James Byrnes 
ir užsieninis Anglijos minis
teris Bevinas atmeta Jugo
slavų ir Sovietų reikalavimą 
pripažint J u goslavijai 
Trieste miestą su geru 
uostu. .Taip rašo N. Y. 
Times korespondentas Sulz
berger. Byrnes slepia savo 
tikslą ir tik argumentuoja, 
kad Trieste ’gyventojų 
guma italai.

New York. — Laikinoji 
Jungtinių Tautų Socialė Ko
misija 5 balsais prieš 2 pa
kvietė Pasaulinę Darbo 
Unijų Sąjungą dalyvauti 
komisijos posėdžiuose atei
nančią savaitę. Tik Angli
jos ir jos pastumdėlės Grai
kijos valdžios atstovai bal
savo prieš pakvietimą.

Simla, -Indija. — Tęsiasi 
'derybos tarp Anglijos pa
siuntinių ir tautinių Indijos 
vadų. Anglai žada Indijai 
daugiau vietinės laisvės, 
“iki indėnai bus paruošti 

, visiškai nepriklausomybei.”
Indijos Kongreso Parti? 

įjos vadai, atstovaudami di
džiąją indėnų daugumą, rei- 
jkalauja vienos tautinės vai
zdžios Indijai. Mahometonų 
vadai nori plačios sąvival- 

jdybės Pakistanui, mahome- 
toniškai krašto daliai su 90 
milionų gyventojų. Vieni 
su kitais aštriai dėl to gin
čijosi, bet dabar, sakoma, 
einą link susitarimo. . Žy
mėtina, jog ypač Anglija 
kurstė tuos ginčus.

Mandžurijoje Vedama 
Demokratinė Politika, 
Sako Chinų Komunistai

dau-

NO-

»npi v 1 • • 1 • • JL \y \j • \z vz \J K-z vA X v7 T ' ■* j

Trumano salininkai agi- Palestiną apsigyventi.
tavo už paskolą Anglijai 
tų stovyklų reikalavimo, 
kuriuo anglai nesutiktų.

Iškriko Irano Derybos 
Su Azerbaidžanu

be 
su S u v a ž i avimas paskyrė 

$200,000 vajui dėlei darbi
ninkų organizavimo į CIO 
unijas pietinėse valstijose.

S u v a ž i a vime dalyvavo 
apie 1,250 delegatų.

KVIEČIA ATOM-BOMBŲ 
STEBĖTOJUS

Washington. — Amerikos 
valdžia pakvietė visus Jung
tinių Tautų Saugumo Ta
rybos narius, taigi ir Sovie
tus, atsiųsti atstovus ste
bėt atominių bombų bandy
mus ant laivų ties Bikini sa
la birželio mėnesį.

ANGLIŠKI KRAŠTAI
RI GREITOS TAIKOS 

KONFERENCIJOS
London. — Kanados ir ki

tų Anglijai priklausomų, 
kraštų ministerial ragino 
keturis didžiuosius talkinin
kus greitai sušaukti visų 
europinių talkininkų taikos 
konferenciją. To pageidau
ja Anglijos valdžia.

Attlee Gailisi Perdaug 
Pasiūlęs Egiptui...

I --------------------

London.— Anglijos prem
jeras Cl. Attlee sakėsi ap
sirikęs, kad “tiek s daug” 
nuolaidų pasiūlęs Egiptui. 
Taigi Attlee dalinai sutiko 
su Churchillu, kuris dėklą- rikiniams korespondentams, 
mavo, kad Attlee’o valdžios kad komunistai “neužkaria 
sutikimas ištraukti anglų Mandžurijai komunizmo, ir 
armiją iš Egipto gręsias pa-i dauguma pramonių bus pa
vojum anglų imperijai.

Kairo. — Anglija sutinka 
per vienus metus ištraukt 
savo kariuomenę iš Egipto, 
jeigu jis padarys karinę 
santarvę su anglais. Egip
to atstovai sako, anglų ar
mija turėtų per pusę metų 
apleist Egiptą.

Changchun. — United 
Press praneša, jog chinų 
komunistai valdo 70 nuo
šimčių Mandžurijos ploto su 
tiek pat nuošimčių jos gy
ventojų. Jie turi ten 300,- 
G00 savo kariuomenės. „

Chinų komunistų vadas 
gen. Peng Chen sakė ame-

likta privačiam kapitalui 
vesti, bet komunistai vykdo 
naujosios demokratijos po
litiką ūkio srityje.” Peng 
Chen kritikavo Ameriką už 
nuolatinį Chinijos tautinin
kų ginklavimą prieš komu
nistus.

ORAS. — Bus giedra ir 
šiltoka.

Amerika, Girdi, Kiečiau 
Laikysis prieš Sovietus

Teheran, geg. 9. — Suiro 
derybos tarp Irano valdžios 
ir iraniškojo Azerbaidžano 
atstovų. Irano valdininkai 

-! sako, Azerbaidžano vadai

Pasiskaitykite to paties ra
šytojo kitą laiško ištrauką:

“Luiz Carlos Prestes (Bra
zilijos komunistų vadas ilgus i reikalavę platesnės tautinės 

’metus kankintas kalėjimo, o. savivaldybės, negu Iranas 
dabar Brazilijos senator j s —: 
R. M.) triumfuoja, Paskutiniu 
In.ku žemės ūkio darbi i’i’Kai. : 
mažažemiai, pažangūs dviri-

° i savivaldybės, negu 
" j galįs pripažinti.

Amerika nepasiunčia ba- 
ninkai MŪSŲ vadą pasitinka (luoliams ne puses žadėto

(Tąsa 5-me pusi.) ! maisto kiekio.

(i

Prancūzų Komunistai Šaukia Respublikiečius į Vienybę
Paryžius. — Franci jos 

Komunistų Partija šaukia 
visus demokratinės respub
likos šalininkus suvienyti 
savo jėgas rinkimams ant
rojo steigiamojo seimo. Rin
kimai įvyks birželio 2 d.
.Pirmasis steigiamasis sei

mas, vadovaujant komunis
tams, ir socialistams, buvo

pagaminęs naują šaliai kon
stituciją. Bet praeito sek
madienio balsavimuose bu
vo atmesta ši konstitucija 
nedidele balsų dauguma. 
Prieš ją susibūrė katalikų 
partija (pasivadinus “liau
diškais respublikiečiais”) ir 
kiti dešinieji. Daugelis so
cialistų taip pat balsavo

prieš pažangesnę konstitu
ciją, o dalis socialistų susi
laikė nuo balsavimo.

Jeigu pažangieji būtų su
jungę savo jėgas, tai naujo
ji konstitucija būtų užgirta 
praeitą sekmadienį, sako 
Franci jos komunistų pareiš
kimas. Jie teigia, kad ant
rasis steigiamasis seimas

galėtų per kelias savaites 
pagamint kitą konstituciją, 
kuri neturėtų būti žymiai 
skirtinga nito atmestosios 
k o n s t i tucijos. Franci jos 
komunistai kartu pareiškia, 
kad jie stoja už tautos vie
nybę ir priims piliečių pa
darytą sprendimą balsavi
muose.

Paryžius, geg. 9. — Ame
rikos atstovybės nariai Ke
turių Didžiųjų konferenci
joj leido suprast, kad ši ša
lis padidins savo armiją 
Vokietijoj ir kiečiau elgsis 
su Sovietais, jeigu jie ne
darys nuolaidų kas liečia 
taikos sutartis.

Kainų Administracija lei
do pahrangint mėsą po 1 iki 
2 centų svarui.
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Paryžiaus Konferencija ir Rumunija THESE ARE THE TIMES
Paryžiuje eina !

Sąjungos, Jungtinių Valsti
jų, Anglijos ir Francijos už
sienio ministerių konferen
cija, kurios uždaviniu yra 
išdirbti taikos sąlygas bu
vusioms Hitlerio talkinin
kėms — Italijai, Vengrijai, 
Rumunijai, Bulgarijai ir 
Suomijai. Pagal įvykusią 
pabaigoj 1945 metų užsie
niniu ministerių konferen- c < c
ei ją Maskvoj, tai ši konfe
rencija turi išdirbti sąlygas, 
paskui sušaukti 21-nos vals
tybės konferenciją, kurios 
kariavo prieš Hitlerį, dar 
aptarti šias sąlygas ir tada, 
'sutinkant keturių didžiųjų 
valstybių atstovams, bus su 
šiomis šalimis pasirašyta 
taika.

Taikos pasirašymas su 
šiomis šalimis daug page
rintų jų h* jų kaimynų po
litinę ir ekonominę padėtį. 
Tada jos vėl galėtų lais
viau veikti, kiekviena žino
tų kur stovi, kokią atsako
mybę neša už buvusį susi
dėjimą su nacių Vokietija, 
kur jų sienos, kokį atsitei
simą turi atlikti ir tt.

Bet Paryžiuj susitarimas 
labai sunkiai duodasi. Mat, 
Jungtinių Valstijų ministe- 
ris Mr. James Byrnes ir 
Anglijos ministeris Mr. E. 
Bevinas siekia padiktuoti 
savo valią ne vien tom ša-i 
lim, bet ir Tarybų Sąjun- 

Politinė padėtis Europoje dar vis tebėra neaiški, gap Daug yra nesutikimų,
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Sovietu arba fabrikų, kurie gamina .rija nei Rumuniją gauti ka-
T r 1 i • *1 • v • • — • • I • v fqp 1 C1 *reikmenis žmonių aprūpini- ran prieš Tarybų Sąjungą, 

mui. Sovietų Sąjunga sa- Todėl jie tūri planus atplėš- 
ko, kad Italija-gali-atsiteis-,ti nuo Bulgarijos jos didelį 
ti tais savo karo laivais, ku- plotą ir atiduoti Graikijai, 
rie dar likę, kad iš Italijos kur viešpatauja 
reikia išvežti karo gamybos ’ 
fabrikus, kurie gamino gin
klus. Juk vis vien Italiją 
reikia nors kiek nuginkluo-. va*u pucou^a. Au
ti, negalima palikti apsi- dėl konferencijoj dalykai 
ginklavusią, kaip Mussolinis 
ją paruošė. Gi karo laivų 
italai nevalgo, dėl jų atida
vimo ten badas nepadidės, mais jau susitarta.

o vrA Iro i vmnnin vi yao vi nf’d m

fašistai. 
Pavergti trečdalį Albanijos 
ir atiduoti Graikijai. Ži
noma, kad Tarybų Sąjunga 
tam griežtai priešinga. To-

By Matt Sholomskas

DIXIE LYNCH LAW and i instructions have been rushed
TZ«« TZIiiv TZ’lon knvn noct frnm Alhanv 1111 RoTHlhli—— the Ku Klux Klan have cast 

their ugly shadows upon the 
State of New York. And what 
is worst, Governor Dewey 
doesn’t seem to be doing any
thing about it.

from Albany that all Republi
cans on the spot must stay 
mum.

Vieneri Metai Po V-E-Dienos
Šią savaitę—gegužės 8 d.—sukako vieneri metai nuo 

to, kai naciška Vokietija buvo sun;ušta ir oficialiai pasi
davė Jungtinėms Tautoms,—nugalėtojūms.

Su fašistinės Vokietijos parbloškimu, tačiau, karas 
dar nesibaigė: dar buvo pasilikęs kitas fašistinės ašies 
galas—Japonija, — kuri buvo sulaužyta, kuri kapitulia
vo tik po virš trijų mėnesių.

Po vienerių metų nuo fašistinės Vokietijos sumu
šimo pasaulis šiek tiek atsigriebė, bet toli gražu dar ne 
pilnai. Vyriausios kliūtys, išplaukusios iš karo, dar vis 
nebėra nugalėtos,—ypačiai maisto stoka, badas, apėmęs 
plačiuosius Europos plotus su milionais žmonių. 1

Maisto stoka, namų stoka, rūbų stoka skaudžiai jau
čiama visoje Europoje, — net dalinai ir Amerikoje. 
Azijoje, Afrikoje—tas pats, žodžiu, karo pasėta pikt
žolė kol kas tebebujoja, ir nėra pajėgų jai išnaikinti. -

Po vienerių metų nuo V-E-Day Europos miestai dar 
vis tebėra griuvėsių kalnais, iš kurių lenda baisus dvo
kas, pareinąs iš pūvančių žmonių lavonų, apverstų ske
veldromis.

Milionai žmonių, išvietintų karo metu, dar vis ne
bepajėgė ramiai, gražiai apsigyventi ir įsikurti.

miglota daugely kraštų. Taikos sutartys nesudarytos, 
pastovūs rubežiai nenustatyti. Tautos ir pavieniai žmo
nės dar vis tikrai nežino, kaip jie gyvens rytoj arba 
užporyt!

Vyriausiojo antrojo pasaulinio karo kaltininko, Vo
kietijos, padėtis ir ateitis taipgi dar nenustatyta ir tas 
kraštas, padalytas ir valdomas keturių didžiųjų valsty
bių, tebetūno neaiškumoj.

Nors fašistinės valstybės buvo sudaužytos ir nuga
lėtos, tačiau fašizmo likučiai tebegyvuoja, tebekelia gal
vą ir čia ir ten. Daugiau: dar oficialiai tebegyvuoja fa
šizmas Ispanijoj, kuriam įsigalėti padėjo Hitleris ir Mus- 
solinis. Portugalijoj fašistai taipgi dūksta.

Toje pačioje (nugalėtoje!) Vokietijoj,—amerikiečių 
ir anglų valdomose zonose,—fašistai ir vėl pradėjo kelti 
savo galvą ir arogantiškai pulti pažangiuosius žmones, 
ruošiant kelią sau į ateitį...

žodžiu, nors jau išgyvenome vienerius metus nuo 
oficialio Vokietijos kapituliavimo, pasidavimo, Europoje 
ir visame buržuaziniame pasaulyj dar vis tebeviešpatau- liaudis aprėžė ponų ir kapi- 
ja chaosas, badas, netvarka, fašizmo likučiai ir netikras 1 talistų galią. Mr. Byrnes 

ir Mr. Bevinas tikisi, kad 
Italijoj to nebus, kas atsiti
ko Jugoslavijoj.

Tas pat ir su kitais klau
simais. Pirmutinius smū
gius Mussolinio armijai kir
to Raudonoji Armija. Tai 
ji sunaikino Mussolinio ge
riausią armiją prie Stalin
grado, Voronežo ir Kostor- 
naja. Tas pagelbėjo Ame
rikos ir Anglijos jėgoms su
mušti Mussolinio jėgas Af
rikoj, Sicilijoj ir pačioj Ita
lijoj. Bet Sovietų Sąjunga 
panešė didelių nuostolių 
nuo Mussolinio armijos. Ita
lai fašistai sudegino daug 
miestų, išvogė daug mašine
rijos, galvijų ir kitokio tur-

Paimkime, kad ir nusta
tymą Italijos ir Jugoslavi
jos sienų. Jugoslavija rei
kalauja, kad jai būtų pri
jungta Istrijos pussalis ir 
Trieste miestas, ką Musso- 
linis buvo užgrobęs. Sovie
tų Sąjunga remia tą Jugos
lavijos reikalavimą^ Mr. 
Byrnes ir Mr. Bevinas yra 
griežtai priešingi Trieste 
perdavimui Jugoslavijai, o 
ir Istrijos nori kuo mažiau 
atiduoti. Kodėl? Todėl, kad 
Mr. Byrnesui ir Mr. Bevi- 
nui nepatinka dabartinė Ju
goslavijos vyriausybė ir 
tvarka; nepatinka, kad ten

sunkiai eina. Taip yra ir 
su visa eile kitų klausimų.

Bet kaip kuriais klausi- 
. Rumu- 

Karo fabrikai žmonių rei-'nijai pripažinta jos siena 
kalams nedirba. Bet Mr. su Vengrija ta pati, kurią 
Byrnes ir Mr. Bevinas ne- jį turėjo 1938 metais. Hit- 
nori sutikti su šiais argu
mentais. Mat, anglų - ame
rikiečių imperialistams rū
pi, kaip čia sudaryti Euro
poj stiprią karo mašiną 
prieš Sovietų Sąjungą. Ypa
tingai to nori Anglija, o Mr. Vengrijos ir grąžino Rumu- 
Byrnes “fąituojasi” už tą nijai. 
politiką. Anglai nenori nu- ja tą pripažino, 
ginkluoti nei Vokietiją, nei Byrnes dr labai tam prieš

taravo. Rumunijos ir So
vietų Sąjungos siena pasi
lieka, kaip ji buvo 1941 me
tais, tai yra, Bessarabija ir 
Šiaurinė Bukovina yra dali
mi Tarybų Moldavijos.

Taigi, kaip kurie klausi
mai jau išrišti. Kaip kurie 
dar bus išspręsti. Kiti bus 
palikti ateičiai. Kuo dau
giau jų bus išrišta, tuo ma
žiau liks vilties karo orga
nizatoriams uždegti pasau
lyj naują karą. Tuo ma
žiau bus vilties atominės 
bombos politikams. Tuo 
lengviau atsidus Amerikoj 
ir kitur demokratiniai ir 
laisvę mylintieji piliečiai.

D. M. š.

Italiją. I Jie net palaiko ke
lis šimtus tūkstančių Hitle
rio arniiijos savo zonoj.

Bet kada imamas klausi
mas Rumunijos ir Bulgari
jos, kur yra įsikūrę liaudies 
vyriausybės, kur darbinin
kai ir valstiečiai prie ga
lios, tai tada Mr. Byrnes ir 
Mr. Bevinas nori, kad toms 
šalims palikti kuo mažiau
sias armijas, kad iš jų pa
imti kuo daugiau.

Kodėl? Todėl kad tos ša
lys dabar yra draugiškuose 
santykiuose su Tarybų Są
junga. Mr. Churchill ir jo 
politikos pravedėjus Mr. 
Bevinas nesitiki nei Bulga-

leris, li940 m. buvo atėmęs 
nuo Rumunijos Transylva- 
niją ir atidavęs Vengrijai. 
Kada Raudonoji Armija iš
laisvino Rumuniją, tai at
ėmė T r a n s y 1 v a niją nuo

Dabar ir konferenci- 
nors Mr.

Last February two Negro 
brothers, one in the uniform of 
the Army and the other a dis
charged vet, were slain by a 
Negro-hating cop in Freeport, 
Long Island. Since that time an 
aroused public has protested 
the wanton slaying of the two 
youths. Last week a committee 
of justice minded citizens even 
took the case to the State Capi- 
ol. They had hoped to have 
been able to present the case 
before Governor Dewey him
self. They were disappointed. 
Mr. Dewey was away on a farm 
sunning himself.

—o—

—o—
Meanwhile, it has been re

ported that Governor Dewey is 
trying to find a way out from 
his embarrassing position. Dis
cussions in high Republican 
circles are trying to find a way 
of explaining Dewey’ą appoint
ment of Demarest.

While those on the spot are 
maintaining their silence, the 
leadership hopes to find a way 
to do the explaining and those 
who will do the explaining. The 
powers that 'be are looking for 
a fall guy in the KKK mess.

While
cans are 
fall guy, 
while that

the big-wig Republi- 
looking for their own 
it seems to us mean- 

the citizenry of
At the same time that the New York is the actual fall 

committee was visiting the Ca- guy.
pitol, a startling thing was tak-1 Two Negro citizens were kill
ing place. A campaign was un- ed, because a cop said one of 
derway asking for the removal 
of Horace Demarest, a Dewey 
appointee.

It seems that Mr. Dewey’s 
choice of Mr. Demarest to the 
high post of Queens Motor Ve
hicle Commission, had put the 
GOP State leadership in an em- 
barrasing position. The Dewey 
appointee, by his own admis
sion, was revealed as the foun
ding father of the Knights antį 

of the Ku Klux Klan.
—o—

Attorney General Na- 
Goldstein declared he

Women

State
thaniel
would root out the Ku Klux
Klan. A day after the probe be-'is soft-peddled.

in- 
the

Kį VEIKIA LIETUVAITĖS AMERIK1E 
TĘS VIENUOLĖS BRAZIU JOJE

rytojus!
“Kodėl taip?” ne vienas paklaus.

■ Todėl, kad tarp trijų didžiųjų valstybių nėra har
monijos, nėra susitarimo.

Atsiminkime: tik dėka tvirtai tarp Amerikos, Ta
rybų Sąjungos ir Anglijos karinei koalicijai, fašistinės- 
valstybės buvo sumuštos.

Tik tvirta tarp šitų kraštų vienybė ir susitarimas te
gali užtikrinti ilgų metų taiką pasaulyj ir pagreitintą 
gerbūvio įvykdymą.

Tai numatė ypačiai mirūsis prez. Rooseveltas ir Sta
linas. Su jais tuomet sutiko ir Churchillas. Tam tikslui 
buvo padarytos Teherano ir Jaltos sutartys/ Vėliau tam 
tikslui buvo padaryta Potsdamo sutartis. Prie pasta
rosios sudarymo prez. Rooseveltas jau nebegalėjo daly
vauti, tačiau, prez. Trumanas, tuomet vykdydamas Roo- 
sevelto principus, negalėjo elgtis kitaip, kaip tik daryti, 
kas buvo padalyta.

• Jeigu trijų didžiųjų santarvė veiktų, kaip ji veikė 
karo metu, jeigu Jaltos ir Potsdamo konferencijų su
tartys būtų gyveniman vykdomos, tai šiandien Europa 
jau būtų pašalinusi daug karinių palikimų ir visos gy
venimo perspektyvos būtų kur kas šviesesnės.

Deja, taip nėra! Amerikos ir Anglijos imperialistai 
pasimojo sulaužyti paminėtų konferencijų nutarimus. 
Daugiau:imperialistai ir visokio plauko fašistai bei re
akcininkai ruošiasi naujam karui, karui prieš Tarybą 
Sąjungą! Ir jie kreipia savo valdžių politikos dišelį t/>n 
kryptim

Mūsų nelaimei, Trumano vyriausybė, kuri 
vykdyti gyveni prez. Roosevelto politiką, j 
atsisakė. įr v 
atomo bomba.

Kadangi trys didžiuos 'Valstybės, 
išvien už taiką, šiandien )ešasi”; kadan 
imperialistai, išvien eidami u angįhi 
kitų kraštų fašistais bei karo ruošėjaįsjtebekursto žmo
nes prie naujo karo, tai argi gali pasaulyj atsisteigti 
normalus gyvenimas ?!

Minėdama vienerių metų sukaktį nuo karo Europoje 
pabaigos, liaudis privalo padidinta energija kovoti naujo 
karo ruošėjus, už trijų didžiųjų sutartingą veikimą, už 
gerbūvį ir taiką!

P. S. Tarybų Sąjungoje V-E-Diena buvo gegužės 9 
d. Tai irgi turi ypatingos reikšmės, bet apie tai—kitą 
kartą. (

. _ o jos 
o s&yo politiką, atsiduodančiąTparaku ir

žūot dirbusios 
^i mūsų krašto 
nperialistais ir

them tried to pull an imaginary- 
gun on him and that they 
were “disorderly.” The myth’ of 
pulling the gun has long ago 
been exploded by eye-witnesses 
of the shooting. Even the flim

sy charge of “disorderly” con
duct has been proved unfound
ed. But the cop responsible for 
the killings is still at large. Ci- ' 
tizens seeking justice find that 
Mr. Dewey is not in when they 
arrive in Albany. Meantime the 
KKK business explodes into the 
lap of the Governor. An 
vestlgation to. root out
Knights of the rope and faggot 

. .............. . And this is 
gan Demarest confessed he had happening in the State of New 
become a Klan founder fori York, not in Georgia or Missi- 
$100. He also revealed that he ssippi.
had taken care of the incorpo
ration of the fascist outfit in 
New York State.

This was probably too much 
for the GOP leadership. It ap
peared that Demarest might im
plicate other Republicans. Thus 
after less than a week the war 
against the KKK has seemed to 
hit the skids. People who know 
have dared to say that strict

.* —o—
Mr. Dewey’s absence from the 

capitol • could have been coin
cidental. His appointment of a 
Klansmen might have been due 
to some “oversight.” If the citi
zens decide to elect Mr. Dewey 
out of office in the next elect
ions, we don’t think that it will 
be because of coincidence or 
oversight.

ūsų korespondento) i vietos įstaigose, bet vienuo
lės — neliečiami Brazilijoje 
objektai — a m e r i k i etės. 
Franciškietės apie tai už- 
girdę pasiuto: pradėjo mo
kinius dar labiau siundyti 
prieš pažangesnius žmones, 
ypatingai prieš Brazilijos 
Komunistų Partijos narius. 
Ką pažangiausias Sao Pau- 

. lyje dienraštis HOJE iš 23 
d. balandžio š. m. patvirti
na, kad tikra tiesa.

Ir, anot HOJE korespon
dento :

‘‘Vienuolė Marijona Mar-, 
celina, mokytoja ketvirto 
skyriaus, pradėjo instiguoti 
vaikus sukilti, kviesdama 
berniukus, • akmenimis ir 
supuvusiais kiaušiniais ap
mėtyti Brazilijos Komunis
tų Partijos mitinguose -mi
tinguojančius. Be to, pri
meluodama mokiniams, kad 
Šiaur. Amerikoje daroma 
taip, kad “Dėdės Šamo” Ša
lyje visT) vaikai imasi virš 
minėtų metodų kovai prieš 
komunistus.

Mums, lietuviams, ypa- 
: tingai amerikiečiams, be 

abejo gėda, kad begėdės 
amerikietės vienuolės, prisi
dengę Šiaur. Amerikos Bra
zilijoje atstovybės protekci
ja, taip teršia tautos vardą 

. svetimam krašte. Dorieji 

. amerikiečiai turėtų pasiųsti 
į Braziliją spaudai protes-

Sao Pauly j e priemiestis 
Vila Zelina gražioje vieto
je —Cant aukštos kalvos. 
Tirštai apgyventas lietu
viais, lenkais, jugoslavais, 
ukrainiečiais, vienu žodžiu, 
Vila Z e 1 i n o je absoliute 
dauguma gyventojų svetim
taučiai— pažangūs žmonės. 

w Pačioj kalvos viršūnėje' 
stūkso didelė palyginus su 
mažais gyventojų namu
kais Šv. Juozapo bažnyčia 
su dviems į padangę iškilu
siais bokštais, pastatyta tū
lą laiką gyvenusio Brazili
joje lietuvio kun. Suginto 
lietuvių pinigais. Prieš pat 
bažnyčią — didelė aikštė, 
kurioje Vila Zelinos gyven
tojai, atslūgus dabar Bra
zilijoje reakcijai, tankiai 
mitinguoja, aptardami vie
tos reikalus bei pagerbdami 
Brazilijos ir pasaulio dar
bininkų klasės kovos istori
jos svarbesnes datas.

Prie bažnyčios šventoriu-

AMERIKOS RAUDONASIS KRYŽIUS 
SVETIMOSE ŠALYSE

to, išžudė daug žmonių ir j e — ngmaža pradinė vai- 
daug sužeidė, kurie negali 
dirbti, kuriuos Tarybų vy
riausybė turi užlaikyti. Už 
tai Sovietų Sąjunga reika
lauja, kad Italija atsiteistų 
atmokant nors $300,000,000. 
Taipgf Sovietai reikalauja, 
kad Italija atmokėtų Jugos
lavijai ir Graikijai ^nors 
dalį tų nuostolių, kuriuos 
Mussolinio fašistai padarė 
toms šalims. Atrodo, kad 
Sovietų reikalavimas labai 
teisingas.

Bet Mr. Byrnes tam prie
šingas. Jis sako: “Kaip 

mokės Sovietams, 
Jugoslavijai ir Graikijai, 
kad ji pati sugriauta, kad 
Amerika turi jai duoti duo
nos?”

Bet į tai atsako Moloto
vas, kad nei Sovietų Sąjun
ga, nei Jugoslavija nerei
kalauja iš Italijos duonos

kams mokykla, kurioje mo
kytojauja Šiaur. Amerikos 
pilietės lietuvaitės vienuo
lės franciškietės. Kadangi 
visam priemiesty tik vie
nintelė ši vaikams mokykla, 
visi priemiesčio žmonės sa
vo vaikus leidžia tik į ją 
(mokyklą), kad vaikučiai 
pramoktų šiek tiek paskai- t _____ _________r-------
tyti ir pasirašyti vardą su tus prieš. Vila Zelinoje gy- 
pavarde. Tiesa, daugeliui venančias amerikietes vie- 
nepatinka, kad vienuolės nuoles išaiškindami Brazili- 
pirmo'j vietoj vaikus moki-'jos liaudžiai, kad Šiaur. 
na poterių, kad kiekvieną1 Amerika ne Hitlerio Vokie- 
dieną vaikus varo į bažny-, tija, kad Šiaur. Amerikoje 
čia, bet tas viskas reikėjo tokiais nacistiniais dalykais 
žmonėms toleruoti, kitos iš-’mokyklų vaikai neužsiima, 
eities nebuvo — nėra Vila kad Šiaur. Amerikoje žmo- 
Zelinoje kitos mokyklos.

Tačiau paskutiniu laiku, 
kai vienuolės pradėjo vai
kus mokinti nacizmo, Vila 
Zelinos vaikų tėvai sukruto. 
Pradėjo protestuoti valdžiai

nes demokratai, išskiriant 
tik milijonierius, prie kurių 
galima priskirti ir panašias 
vienuoles, kokios yra Sao 
Pauly j e Vila Zelinoje.

J. Peroba.

1939 m. rudenį, kada karas'Tarnybos vyrų toli nuo namų, 
apsupo Europą, Amerikos 
Raudonasis Kryžius irgi stojo 
į karą — kovoti kentėjimą, 
badą, alkį ir skurdą.

Jau 1941 m. vyrai, mote
rys ir vaikai aukavo kraują 
plazmos formoje Raudona
jam Kryžiui, persiuntimui į 
užsįenį. Po priežiūra Raud.! 
Kryžiaus, moterys visoje tau
toje gamino drabužius civi
liams okupuotose vietose. Ka
ro išteriotos vietos gavo ban
dažų, medikalių reikmenų, 
muilo ir visokių kitų jiaudin- 
gų daiktų.

Nuo karo pradžios daugiau, 
negu 40 karo išnaikintų, vie
tų pasaulyje priėmė Raud. 
Kryžiaus pagalbos civiliams 
—maistą, drabužius, vaistų, 
ir t.t.

Jau iki birželio 1945 m. 
net už $150,000,000 reikme
nų Raud. Kryžiaus išdalinta 
svetimai pašalpai. Ir, apart 
to, Raud. Kryžiaus skyriai 
produkavo ir aukavo reikme
nų iki $59,000,000 vertės oku
puotoms ir išlaisvintoms vie
toms.

Raud, Kryžius karo metu 
karo belaisviams išdalino 27,- 
000,000 pakietų, kurie buvo 
pagaminti Raudonojo Kry
žiaus centruose per karą. Iš 
tos sumos 9,000,000 pakietų 
maisto perviršis išdalintas per 
Raud. Kryžių benamiams as
menims Vokietijoje, Austrijo
je, Franci j oje ir kitur.

Svetimose šalyse Rąud. Kry
žius aptarnavo tūkstančius 

4 * • » z

Iki birželio mėn., 1945 m. 
Raud. Kryžius turėjo 820 už
sienyje kliubų ir poilsio na
mų tarnybos personalui. Dar 
randasi nuo 375 iki 400 tokių 
vietų. Berchtesgadene. Pary
žiuje, Okinawa, Tokyo, mažo
se salose Pacifike ir daugy
bėje vietų, kur vyrai vis tar
nauja.

Raudonasis Kryžius padėjo 
išrišti daug visokių problemų 
tarpe tarnyboje vyrų kitose 
šalyse ir jų šeimų'šioje šalyje. 
Karo metu su virš 8,000,000 
tarnyboje vyrų ir jų šeimos 
gavo pagalbą per Raudonojo 
Kryžiaus skyrius.

Sergantiems ir sužeistiems, 
sveikstant ligoninėse užjūry
je, Raudonasis Kryžius siun
tė šimtus darbininkų išpildy
ti poilsio ir socialio darbo 
priimtą programą ir atlikti ki
tas pareigas.

Nuo 1941 m. Raudonojo 
Kryžiaus darbininkai padėjo 
2,500,000 tarnybos vyrų ir 
paliuosuotų užsienyje ir Jung- 
tin. Valstijose.

Tokiais būdais Raudonasis 
Kryžius ištiesė savo gailestin
gą j ė ranką toli, 
tuose.

Taikoje, kaip 
ro, ta pagalba 
tol, kol žmonės

visuose kraš-

ir laike ka
bus teikiama 
reikalaus.

Roma. — Eina gandai, 
ad Italijos karalius oficia

liai pasitrauksiąs.
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Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai) 
. (Tąsa)

nes taurgaus kainas. Koks skirtumas! I^rieš metus be 
kortelės turguje turėdavai mokėti duonos kilogramui 
120 rublių. Šiandien jau gauni už penkis ar šešissrub
lius geros duonos kilogramą (du svaru ir puse). Leite
nantas sako: Aš valgau visai geroje/valgykloje ir moku 
į dieną 15 rublių už maistą. Pavalgau tris sykius visiš
kai gerai—dažnai maisto dar atlieka? Amerikiniais pi
nigais būtų trys, doleriai. Tai ne per daug. Kaip la
vintas darbininkas, pavyzdžiui, automobilio vairuotojas 
(šoferis) į mėnesį gauna apie 600 rublių. Netgi ir tokioj 
geroje valgykloje ivalgant, kaip šis leitenantas, gali ne
blogai pragyventi. O jeigu jis perkasi, maistą ir namie 
valgius gaminasi, tai, sako, gali iš tos algos ir dviese 
vidutiniai išsimaitinti.

Tiesa, įmonės darbininkas, nelavintas, jie pripažįsta, 
kiek mažiau uždirba. Betgi jisai, tas darbininkas, gauna 
prie įmonės valgykloj pietus tik už vieną rublį—nerei
kia mokėti penkis, kaip leitenantas toj valgykloje moka.

Ta tema ilgokai kalbėjomės. Nežinau, sakau, man 
dar reikės geriau šį visą klausimą pastudijuoti ir gauti 
daugiau skaičių, kad susidarius teisingą nuomonę. Tik 

!pridūriau: Mano nuomone, jūsų šiandien svarbiausia pro-

Chester Bowles Apie Algas ir Kainas

Gruodžio 9
Šiandien rytas labai šaltas. Reikia ruoštis į Mas

kvą. Vakar su didžiausia malone priėmiau Lietuvos pre- 
7/idento pasiūlymą su juomi kartu važiuoti Maskvon. 
Maniau, jog tai tiktai keleto valandų kelionė. Dabar gi 
sužinojau, kad reikės važiuoti daugiau kaip pusantros 
dienos. Ilga kelionė. O daugiausia klapato šeimininkei. 
Pastebėjau, kad ji iš pat ryto ruošia man valgius. Val
gių kelionei reikia pasiimti. • Visi taip daro, net ir ša
lies prezidentas!

Dar viena mūsų bėda. Jau dvi dienos kaip vanduo 
uždarytas—ar kas nors kur sugedo, ar dėl taupymo van
dens tam tikrom sritim ^vandenį uždaro, dar neišaiškinta. blema atstatymas fabrikų ir pagaminimas pramonės1 
Moterys sako, jog tai nėra jokia naujieną. Ęirmiau taip dirbinių dėl liaudies masinio vartojimo. Žemės ūkiui 

reikia trąšų. Iš žemės vien tik imti ir imti negalima, 
reikia ir jai karts nuo karto ką nors duoti.

Paleckis pradėjo skaityti Jaunimo Gretose straips
nelį apie jų pramonės penkmetį. Greitoje ateityje jau 
pradės veikti dar vienas cukraus fabrikas. Viso bus 
trys didžiuliai cukraus fabrikai. Jie duos užtenkamai 
cukraus visai Lietuvai. Už metų kitų Lietuvos audiny- 
čios duos 16 milionų metrų audeklo. Nu, o reikia žino
ti, kad Lietuvoje valstiečiai patys daug audeklo išsiau- 
džia ir kitokių daiktų pasidaro. Lietuvoje taip vadina
moji naminė smulki gamyba nėra stelbiama. Paleckis, 
kaip ir visuomet, gerai, optimistiškai nusiteikęs dėl atei
ties. Jis aiškiai mato sunkumų mažėjimą. Tam tikros 
karo žaizdos, tiesa, pasiliks ilgiems metams. Pavyzdžiui, 
kas gi greitai pamirš savo mylimuosius, vokiečių bei lie
tuviškų fašistų nužudytus!, Kaip gi galės greitai pamirš
ti pirmiau minėtoji 22 metų amžiaus moteriškė savo tė
velį, taip žiauriai nužudytą lietuviškų fašistų?

Šventa tiesa. Daug žaizdų pasiliks daugeliui metų. 
Senoji lietuvių tautos karta nei jas išgydys, nei jas 

", Karo pėdsakai ilgai pasiliks dar ir šių dienų 
mokyklinio jaunimo gyvenime. Jie matė ir. pergyveno 
visus vokiškosios okupacijos žiaurumus.
Gruodžio 11

Nors mūsų traukinys į Maskvą pribūvo ryto ketvirtą 
valandą, tačiau mes nutarėme miegoti iki devintos, va
gone pasivalgyti pusryčius ir tiktai paskui išeiti į mies
tą. Vienas dalykas tuojau teko pastebėti ir patirti, bū
tent, šaltis. Čia jau tikrai šalta? nors sniego dar vi
siškai mažai tėra. Kaip puiku, kad Švedijoj nusipirkau 
kepurę su ausiniais uždangalais ir Vilniuje Paleckis įpir
šo šiltus kailinius. Tik bėda su kojomis. Nežinau, kaip 
be vailokų galėsiu apseiti.

Maskviečiai, matyt, pripratę prie didelių šalčių. Ne
suprantu,kaip jiems nosys nenušala. Tiesa, visi matosi 
gerai, šiltai, apsivilkę, tačiau tik vienas kitas matosi 
vailokais apsiavęs. Jie juokiasi iš amerikiečio, kuris 
visuomet “dreba” nuo šalčio...

(Daugiau bus)

yra dažnai pasitaikę. Tuo būdu tenka išvažiuoti be va-1 
nios. Tai vis karo paliktų sunkumų dalis. Vilniaus žmo
nės yra prie to pripratę ir todėl tokius nesusipratimus 
priima filosofiškai—jei nėra, reikia apseiti. Buvo lai
kai, jie tuojau pastebi, pavyzdžiui, metai tam atgal, kuo
met buvo kelis sykius blogiau ir iškentėjome.

Traukinys išėjo apie 4 valandą po pietų. Jau beveik 
gaila Vilnių palikti, nors ir labai traukia pamatyti Ta
rybų Sąjungos sostinę. Ten, beje, ir reikalų turiu. Svar
biausia, reikia pasiteirauti Amerikos konsulate apįę grį
žimą atgal Amerikon. Gal bus galima, jų pagalba, iš
vengti ilgos ir sunkios kelionės per Suomiją ir Švediją. 
Gal parankiau būtų važiuoti per Vokietiją, ar, Angliją. 
Taipgi reikės pasitarti su Russian Relief atstovybe Mas
kvoje dėl dar neatėjusių mūsų paskutinių siuntinių. Jie 
kur nors, dėl transporto sunkumų, tebėra užkliuvę uoste.

Prieš traukiniui išeisiant, apžiūrėjau Vilniaus stotį. 
Viskas aplink stotį baisiai sugriauta. Pati stotis jau gero
kai atremontuota ir įrengta. Tik dar reikia pridėt daug 
pagražinimor.darbų. Stotyje yra didelė, gera valgykla.

Išvažiuodami iš Vilniaus, išvažiavome ir iš “kalnuo
to” krašto. Tuojau prasidėjo lygumos. Sako, jos lydės pamirš.
mus iki pat Maskvos. Pervažiuosime visą Baltarusiją ir 
užkliudysime nemažai Rusų Tarybinės Respublikos.

Gaila, Minsko nemačiau. Jį pasiekėme naktį, kai 
jau buvome sugulę. Sako, miestas be galo sunaikintas. 
Mūsų palydovas leitenantas Romanas Barškietis, vikrus, 
malonus, draugiškas vyrukas, sakosi buvęs Minske kele
tą kartų ir matęs jo baisu sunaikinimą. Minskas daug 
daugiau nukentėjęs už Vilnių.

Vakarienę valgant, pasisodinome prie stalo ir mūsų 
vagono aptarnautoją ir virėją, jauną, gražią, šviesiaplau
kę. Moteriukė (tik pernai apsiženijus) labai nedrąsiai 
atsisėdo. Ot, sako, tiek, girdėjau ir skaičiau apie Justą 
Paleckį, mūsų Aukščiausios Tarybos prezidiumo pirmi
ninką, bet tik dabar turiu & 
susitikti. Iš karto ji nežino.) 
toji aukšta asaba! Manau sa9: Nu, nors vienas žmogus 
nors valandėlei pamanė, kad gal ir aš galiu būti tokiu 
aukštu Lietuvos pareigūnu.

Biskis po biskio moteriškė pradėjo drąsiau kalbėti. 
Pradėjome klausinėti apie ios gyvenimą. Vargšei akys 
pasruvo ašaromis. Sako ji: Mudvi su sesute palikome 
našlaitės. Mūsų tėvelį neseniai “miškiniai” nužudė. At
ėjo, išsivedė ir, nužudė. Dar baisiai sužalojo: akys buvo 
išbadytos, nosis nupjauta. Ir už ką? Tik už tai, matyt, 
kad mudvi su sesute dirbam tarybinės valdžios įstaigose!

Baisu ir liūdna ir man pasidarė, žodžių nebuvo mo
teriškei paguosti. Ką gi žmogaus žodžiai reiškia prieš 
tuos jausmus, kurie virė visų mūsų krūtinėse...

Kas tie “miškiniai”? Tai bjaurieji fašistiniai bandi
tai, besivadiną ‘/nacionalistais.” Lietuvą jie esą pasiry
žę “išgelbėti”.

Jų dienos, žinoma, suskaitytos. Baigiama juos me
džioti. Tik kąi kur dar viena kita grupė pasirodo ir žu
do nekaltus .žmones.

Minėtoji moteriškė labai teisingai tuos banditus api

 

budino, iš/politinio taškaregio. Sako: jie nežudo tur
tingųjų. ie mano, kad turtingieji yra vistiek tarybinės 
santvark priešai, o jų draugai. Banditai žudo tiktai 
biednuosius žmones, kurie bando įsikibti į gyvenimą...

Patylėjome, išreiškėme moteriškei apgailestavimą ir 
nuėjome gulti—nuėjome sunkiomis širdimis, prislėgtu 
ūpu, užsidegę pasipiktinimu tiems lietuvių žudytojams.
Gruodžio 10

Nepaprastas oro gražumas! Bet ir šalta! Mes sto-| 
vime Smolenske. Tik sugrįžome apžiūrėję naujai pa-; 
statytą laikiną medinę stotį. Svieto stotyje pilna—labai 
daug karių uniformose. Stotis nemaža, gerai įrengta, 
galės keletą metų patarnauti, kol bus pastatyta didžiulė 
moderniška stotis.

Smolenskas! Kiek daug girdėtas karo metu. O kas 
gi belikę? Beveik nieko. Toks baisus miesto sugriovi
mas ! Tik kur nekur dąr matosi didesnis pastatas, bet 
be langų, be lubų, klaiKu pažiūrėti.

Žinote, tiek jau daug esu tų griuvėsių matęs, jog 
Smolenskas nebėra jokia naujiena. Jau net nuobodu 
darosi apie juos kalbėti. Sunku amerikiečiams įsivaiz
duoti, ką tas reiškia. Neapsimoka ne rašyti, nes tikro 
vaizdo vistiek nesukursi. Tiktai kiekvieną miestą, kiek
vieną kaimą pamačius, manyje tuojau kyla šiurpi min
tis : Kiek čia reikės darbo ir vargo įdėti, kad vėl prisista
čius pastatų — įmonėms patalpų, gyvenimui namų! Nei 
į metus, nei į du nebus galima viską atstatyti. •

Traukiniui tebestovint, pradėjome visi trys (Palec
kis,\ leitenantas ir aš) kalbėtis apie gyvenimą ir kainas. 
Jie man pradėjo pasakoti, koks jau didelis skirtumas ta- | 
me pačiame Vilniuje. Netgi, sako, imkime spekuliaci-

rbės taip artimai pamatyti, 
as, kuris iš mudviejų esame

Lietuvos Žmonių Padėka Amerikos Lietu 
viams už Drabužius ir Kitas Dovanas

Padėka
Dėkojame 

sesės, už 
kad jūs mūs nepamirštate 
dovanėlių, atsiuntėte.

Valiokienė,
Vilkaviškio apskr., 
Kybartų miestas.

jums, broliai ir 
jūsų geras širdis, 

ir

su- 
ka-

Padėkos laiškas
Amerikos lietuviams už 

teiktą man, kaipo Tėvynės 
ro invalidui paramą rūbais
per Telšių Karių šeimų Aprū
pinimo Skyrių, reiškiu nuošir
džią padėką.

Antanas Skimelis,
Telšiai.

Į Padėkos laiškas
Broliai lietuviai, labai dė

kojame jums už jūsų dovanas, 
kurias gavome. Esu labai pa
tenkinta ir linkiu jums daug M j
laimės ir pasisekimo jūsų to
limoje antroje tėvynėje. Esu 
gaVusi suknelę, vaikišką žipo- 
niuką, bliuskutę, kojines ir 
kepurę.

Sudiev 
jums 
mo. >

ir kartu trokštu 
viso geriausio pasiseki-

Mare Vilkauskiene, 
Marijampolės miest. 
Partizanų g-vė £įr. 10-

Padėka amerikiečiams
Aš, kario žmona, širdingai 

dėkoju gerbiamiems ameri
kiečiams už dovanas, kurias 
aš nuo jūsų gavau.

I Magdalena Kuncaitienė,
Marijampolė.

r . . ’

įei- 
be 
tai 
bū-

Vienas iš painiausių klausi
mų Jungtinėse Valstijose yra 
klausimas algų ir kainų.

Ar savininkai gali mokėti 
savo‘ darbininkams didesnes 
algas be kainų pakėlimo?

Neseniai Chester Bowles, 
OPA administratorius, į tą 
klausimą atsakė — “Jeigu 
reiškia, ar gali būti bendras 
padidinimas algų ir ūkių 
gų, ateinančiais metais, 
bendro kainų pakėlimo, 
atsakymas yra ‘taip,’ gali
ti. Bot,“ pastebėjo p. Bowles, 
kaip jau pirmiau prezidentas 
Truman buvo pabrėžęs, ne 
visos įstaigos ir ne visos iš- 
dirbystės gali mokėti didesnes 
algas ir tuo pačiu laiku ne
reikalaudamos kainų pakėli
mo. “Daug kompanijų gali 
dabar pakelti savo algas,“ ša
kė p. Bowles, “daug jau jas 
yra pakėlę. Bet ne visos gali 
taip daryti.“

Jis tada įrodinėjo, kad kai
noms nereikia kilti su algo
mis. “1919 metais mūsų dar
bininkai gavo vidutinišką 
(average) algą iš apie 47 
centų į valandą, šiandien alga 
yra 99 centai į valandą. Pa
dvigubinta alga nuo 1919 me
tų. Vienok vidutinė kaina 
šiandien yra maždaug ta pa
ti, kokia buvo prieš 25 metus.

“Ar ši padėtis subankrutijo 
Amerikos biznį?“

“Aišku, kad ne. Korporaci
jų pelnas prieš taksų mokėji-

Padėkos laiškelis
Dėkojame mes amerikie

čiams už suteiktas mums do
vanas, kad jūs mūsų neuž
mirštate. Mes esame aprūpin
ti j ūsą dovanotais drabužiais.

Dėdingi mes jums.
Petras Vaivada.

Broli lietuvi, amerikieti!
Tikrai nuoširdus jums dė

kui, kad nepamirštate mūsų 
mielos tėvynės ir brolių, liku
sių tėviškėj.

Džiaugiamės jūsų meile ir 
dovanomis.

'f Y.wRailyte,
Vaimonių km., 
Pušaloto valsč.

Brangūs amerikiečiai!
Širdingai 

amerikiečiams 
lietuvių 
nas.

Labai 
mirštate
nukentėję nuo vokiečių oku
pantų.

dėkoju broliams 
suteiktas 

dova-
u z 

karių šeimoms

džiugu, kad 
mūsų lietuviu,

nepa- 
kurie

J. Mikalajūnas,
Valmonių km., 
Pušaloto valse., 
Panevėžio apskr.

Laiškas amerikiečiams
Aš, Barbora Jankauskienė, 

Oreliu km., Pušaloto valsč., 
amerikiečiams dėkoju už do* 
vanėles. Mano trys sūnūs ka
riauja Raudonojoj Armijoj. 
Ir mano trys broliai yra Ame
rikoje, Binkanto Mikalajūnai.

Laba! dėkoju.

jimą (1944 metuose) 
tris syk didesnis, negu 
buvo 1919 metais.

Pažiūrėkime j metus

buvo 
kad

bu- 
su- 
ra- 
15

prieš 
pat karą. 1935 metuose ma
žas stalinis radio buvo par
duotas už $24.50. Per sekan
čius šešis metus tas radio 
vo pagerintas. Jo kaina 
mažėjo 4 nuoš. Bet alga 
dio darbininkų padidinta 
nuoš.

Imkime elektrikinius šaldy
tuvus, 1935 metuose jie pa
prastai kainavo $195. Bet ko
vo mėnesyje 1941 m. daug 
pagerintas šaldytuvas parsi
davė už $22.50 mažiau. Ar 
algos šioje pramonėje suma- 

Ne. Priešingai, algos 
beveik 25 nuošimtį, 

ir buvo didesnis.

ninkas vis daugiau ir daugiau 
darbo padarė per valandą. 
Priežastis šio padidinimo glū
di tame, kad darbininkai bu
vo gerai išlavinti darbui, ma
šinerijos buvo moderniškiau
sios, ir pramonės tvarkingiau 
veikė.

“Antra, gaminimas daugiau 
produktu sumažino produka
vimo kainą ir pardavimo kai
nas. Av šios sąlygos ateityje 
pranyks ?

“Visai ne. Galime tikėti, 
kad mašinerija bus geresnė ir 
naujesni būdai bus vartoja
mi.“

FLIS—Common Council.

padauginti 
dvi priežas-

o

I
Į

žėjo ? 
pakilo 
Pelnas

Rugsėjo mėn. 1945 m. vidu
tinė valandinė alga visų dar
bininkų fabrikuose buvo 65 
nuoš. didesnė už algą 1936- 
37 m. Bet kainos kilo tiktai 
23 nuošimčius tuo pačiu lai
ku. Ar pelnas sumažėjo dėl 
to, kad algos kilo apie tris sy
kius aukščiau kainos?

“Visai ne. Korporacijų pel
nas padidėjo 400 nuoš.

“Kaip mūsų, Amerikos, biz
nieriai galėjo pakelti algas ir 
tuo pačiu laiku palaikyti tą 
pačią kainų lygumą, arba net 
mažesnę ir dar 
savo pelną? Yra 
tys.

“Pirma, prieš

Svarbu Atsiminti 
Šias Dienas

Tuojau pasižymėkite į savo 
užrašų knygeles, jog

BIRŽELIO 30 JUNE 
įvyks didysis Laisvės 
piknikas Brooklyne.

Bus
Klaščiaus Clinton Parke

Maspeth, L. L, N. Y.

LIEPOS 4 JULY
Įvyks masinis lietuvių sąs
krydis — Laisvės piknikas

Vose Pavilion Park, 
kara darbi-1 Maynard, Mass.

Remkime Svarbų Darbą
Lietuvos Raudonasis Kryžius, Lietuvos Mokslų Akademija ir 

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

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

APARATŪRA KAINUOTU APIE $50,000
Tai stambi suma pinigų, tačiaus jau apie pusę tos sumos esame 

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

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 sie
nos. Kas tik lankys tą Institutą matys vardus jo įrengėjų.

O kurie aukos nemažiau kaip $5, tų vardai ir pavardės bus 
įrašyti į specialę 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.

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.

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

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

Committee To Aid Lithuania
Siųskite šiuom antrašu :

417 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.
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AKIMIRKA PEKINE-
STEBĖTINA KNYGA

Bostono ir Apylinkės 
Žinios

2-4-46 JONAS KAŠKAITIS 75

PonkbM.. V M

(Tąsa)
Pirmasai vežimas važiavo pro šalį. Mū

siškiai numetė uždegtus fajerverkus į 
vežimą ir tuoj visi puolė. Išgąsdinti ja
ponai pradėjo mėtyt akmenais, bet mui
to darbuotojai šoko į vežimus, nežiūrė
dami ir tų akmenų, ir griebėsi suvaldyt 
anuos padaužas.

Asuan’ui bešokant į vežimą, didokas 
akmuo žnektelėjo per galvą. Apštankęs, 
jis sukniubo ant žemės. Vienas vežikas 
šoko ir pabėgo, o penki tapo surišti.

Asuan’as gulėjo be sąmonės, iš galvos 
tekėjo kraujas. Tuoj pribuvo pašauktas 
valstiečio vežimėlis, kurs ir nuvežė Asu- 
an’ą į arčiausiąją muitinę. Jau važiuoda
mas, jis atsipeikėjo. Žaizda pasirodė 
nedidelė. Aprišta, aptvarstyta. Suareš
tuotus japonus mūsiškiai muitininkai 
nuvežė ir paliko japonų policijos stoty.

Už kelių valandų į muitinės pastatą 
įsiveržė trys -japonai ir ėmė klausinėt, 
kur pasidėjo suimtosios kontrabandos 
prekės. Kai jiems atsakyta, kad didžio
joj muitinėj, japonai įniršo ir vienas jų 
sudavė muito tarnautojui plaštakų per 
veidą. Jie dar apšniukštinėjo viduj, pa
sigriebė kirvį ir išsinešdino, keikdamies 
ir grūmodami užmušta tarnautoją, jei 
pasirodytų sumeluota.

Ant rytojaus Asuan’as pasiliuosavo 
anksti ir ekspresiniu traukiniu pribuvo 
į Pekiną. Namiškiai nusigando, pamatę 
jį apraišiota galva. Mania išlojojo tuos 
kreivakojus aitvarus. Mulan’a išmetinė
jo, kodėl muito valdininkai nesinešioja 
šautuvų: tigrų plikom rankom neap
veiksi. Mania vėl įkirto, kad jau ge
riau karas, nekaip ’ toks pažeminimas. 
Chiniją turės kariauti su Japonija, ir 
velionis Jao’as taip sakė. Tai bus karas 
iki paskutinių! Japonai neturi to mora
linio pobūdžio, kad jie galėtų valdyt Chi
niją.' Jeigu ir atiduotum Chiniją Japo
nijai, tai ji negalėtų išlaikyt.

Na, o gal japonai mane užesyt tą chi
nų neapykantą ir pasidaryt meilūs chi
nų akyse, va.rydami’ karą ir naikinimą? 
Kas gi čia suvaikys visas japonų gud-

Šaltai imant faktus, judėjimas karo 
linkmen ėjo nuo 1932 metų, ir šitokiais 
žingsniais. ;

1. Japonai be ceremonijų užėmė di
džiulę Mančuriją ir padarė iš jos sau pa
lankią “Mančukuo’? provinciją, pasodin
dami valdžion lėlukę—china kvizlingutį 
—1932 m.

2. 1933 m. japonai pavergė Dzehol’o 
provinciją, reikalaudami ištraukt chinų 
kariuomenę iš chiniškojo Didžiosios Sie
nos šono (“demilitarizuota zona”).

3. 1935 m. pavasarį, kuomet didžioji 
chinų armijos dalis vijo savo žmones ko
munistus į vakarinę Chiniją, japonai su
davė tretį smūgį, priversdami dalį chi
nų armijos ištraukt iš Hopei’jaus pro
vincijos. Tuo būdu japonai ir čia pri
rengė dirvą sau palankiai lėlukių vals
tybei. Jie įsitvirtino Hopei’jaus ir Ča- 
har’o provincijose, bet chinų valdžia-irgi 
sutraukė didelę armiją, tai japonai lai
kinai čia susilaikė.

4. Bet užtat jie smogė ketvirtą smūgį, 
sutverdami “prieš-komunistį rytinio Ho
pei’jaus režimą” ir sutraukdami milži
nišką armiją į žiemių Chiniją.

5. 1936 m. rudenį japonai užgriebė ge
ležinkelių mazgą' arti Pekino, kur trau
kiniai eina į rytų ir vasarių pusę.

6. Japonai sukurstė mongolų įsiverži
mą į Suijuan’ą, bet čia atvirai išėjo 
prieš juos chinų armija ir išvarė juos

Ir karas išsiveržė sekamais metais. 
1937 m. liepos 7 dieną užsižiebė Šiauri
nėj Chinijoj. Japonų planas užkariaut 
Chiniją tai vis tas pats jiems būdingas 
šmugelio ir kontrabandos planas. Ir jis 
įkvėptas tos pačios . agentūros—japonų 
armijos.

Japonų armija vartojo tas pačias žvė
riškas metodas:-vogė Chinijos valdžiai 
muitinius mokesčius, ėmė vogti Chinijos 
žemyną.

Moksliškai būtų galima pasakyt, kad 
karas prasidėjo savaimingai, gaivališkai, 
stichijiškai. Taip vadinamas Marko Po
lo tilto “nuotykis” visai nebuvo jokis 
nuotykis.

Nakties metu japonų kariai laikė ma- 
nievrus neteisėtoj srity, ne savo žemėj. 
Ir jie, nuėję, reikalavo įsileist juos į tvir- 
tovinį Chinijos miestą, kaip pusė po ke
turių ryto: girdi, pabėgo vienas japonų 
karys, tai reikia jis suieškot, o čia da, 
girdi, chinai į juos šaudę... Paskui jie 
to pabėgėlio kario jau ir nebeminėjo, bet 
taip kokių priekabių ieškojo. Kaip ten 
nebuvę, visi chinai puikiai žinojo, kad 
karas neišvengiamas.

Japonija užgriebė Mančuriją, prijungė 
Dzenholą, laipsniškai užėmė kaimynišką 
Čahar’ą ir įsteigė saviškį Rytinio Hopei’
jaus režimą. Dabar jie norėjo nukirst 
‘‘penkias šiaurines provincijas,” manė, 
kad chinai jas atiduos. Chinai neapken
tė japonų, o japonai mylėjo chinų žemę. 
Ir čia abidvi šalys pradėjo patį baisųjį, 
žvėriškiausį, nužmiausį, visaardantį ka
rą visoj Azijos istorijoj.

Da pirma to jau ėjo nervų karas me
tų metais. Chinai turėjo mušt japonus, 
kad išsigelbėjus nuo nervų suirimo. Chi
nų valdžia bandė suraminti chinų ner
vus, uždrausdama viešai kalbėt ir kur- 
styt prieš japonus. Bet—“nesulaikysi 
upės bėgimo.r.” Užtvanka sprogo ir iš
siveržė tvanas. Net ir pats Čiang Kai-še- 
kas dramingai tapo įtrauktas į tą gai- 
vadingąjį verpetą.

Kai japoną i sakė, jog chinai jų neken
čia ir pries juos nusiteikę, tai jie buvo 
teisūs. Bet kai jie ėmė sakyt, būk Čiang 
Kai-šekas kurstąs ir padrąsinąs viešą 
prieš-japonišką nusistatymą, tai jie buvo 
visiškai klaidingi. Čiang Kai-šekas anėi 
piršteliu nepajudino ton linkmen.

7. Pagaliau tas taip vadinamas Marko 
Polo tilto nuotykis.

Taoizmas ir naujo vinis mokslas su
tinka, jog veikmė padaro priešveikmę. 
Japonai nuolatai ir sistematingai kan
džiojo chinus—tai veikmė. O chinų at
sparumo dvasia sudarė priešveikmę.

Tai pasidarė nebegalima išvengt karo, 
nes abi priešginingosios tautos stovėjo 
prisirengę Žiemių Chinijoj. Pavieniai 
susirėmimai ėjo tai šen tai teta, ir ėjo 
pasitarimai dėl paliaubos. Čiang Kai-še- 
kas tarėsi su visų chiniškų provincijų 
vadais. O japonų kariuomenė nuolatos 
ėjo ir tirštėjo palei Pekino - Tiensin’o 

i diena’s nuo ano 
japonai suvarė 5 dalinius, iš

Nauja Lietuvių Spaustuve, 
Spaustuvių Vargai ir 

Uždarbis

šių metų pradžioje įsistei
gė nauja lietuvių spaustuvė 
Bostone, 370 Atlantic Avė. 
Jos ~ savininkais skelbėsi esą 
dainin. Ignas Kubiliūnas ir R. 
židžiunas, kurie mojosi įkurti 
didelį spaudos biznį, prisipir
ko daug įvairių mašinų ir pir
miausia ėmėsi spausdinti kny
gą, rodos, naują Sapnininką. 
Bedirbant jiedu patyrė, kad 
dėl abelnos medžiagų ir ma
šinerijai reikalingų dalių sto
kos, tokio biznio padaryti ne
galima. Buvo gavę keletą di
delių nuolatinių, darbų, bet dėl 
įvairių stokavimų priežasties 
darbus turėjo atsakyti ir 
spaustuvės biznį pertvarkyti 
ant mažesnės skalės. Pasek
mėje to likosi biznyje tik vie
nas Kubiliūnas, o židžiunas 
gavo nuolatinį darbą kitur, di
delėje amerikonų spaustuvėje 
Back Bay miesto dalyje. Ret
karčiais jis dirbinėja ekstra ir 
kitur. Rodos, tūlą laiką dirbo 
Darbininko spaustuvėje.

Medžiagų stoka Bostone 
paliečia visus biznius ir įmo
nes, o ypač spaustuves — ne
galima 
popierių, 
Viskas 
Dėl .šios priežasties 
stambių spaustuvių 
biznio, užsidarė, 
spaustuvių buvo 
ing Co.
verstos darbais, dirbama virš-' 
laikius kasdien, ir mokama 
gana aukšta alga. Pavyzdžiui, 
kur. židžiunas dirba, linbtai- 
pistams mokama po $1.55 į 
valandą ir laiką ir pusę už 
viršlaikį.

Vėlesnėmis informacijomis, 
Kubiliūno spaustuvė būsianti 
perkelta į South Bostoną, į jo 
nuosavą namą ant Second St. 
Spaustuvės specialybė būsian
ti, sale paprastų darbelių, sie
niniai biznio kalendoriai.

Naujasis sapnininkas jau 
esąs atspaustas ir reikia tik 
apdaryti į knygas. Keleivis ir
gi leidžia savo sapnininką, 
t a rs i 1 e n k ty n i u o d a m as.

metu eina labai svarbias,' at- 
sakomingas pareigas plieno 
liejimo įmonėje ir uždirba ge
rą algą. Turi nuosavus namus 
ir labai puikų automobilį, 
kuriuo važinėji! aitvarišku 
greitumu. Jaučiasi visapusiš
kai nepriklausomingu ir yra 
nuoširdus rėmėjas kultūrinių 
reikalų.

Girardville, Pa.
Mirė Sužeistas Kasykloj
Balandžio 29 d. tapo mirti

ną! sužeistas No. 5 Colliery 
Rose Valley anglies kasykloj 
draugas Antanas Tamošaitis. 
Po 24 valandų mirė.

Antanas buvo vietos LDS 
152 kuopos finansų sekreto
rius. Dar buvo jaunas žmo
gus, virš 40 metų amžiaus, čia 
gimęs ir augęs. Buvo pažan
gus, rėmė darbininkišką ju
dėjimą. Buvo nevedęs, tai gy
veno su tėvais, kuriems jis bu
vo jųjų duonpelnis.

Nelaimė įvyko nakčia. Bai- 
jis jau važiavo 

: iš kasyklos ir, nežinia 
jis kakta atsimušė į 

esančius medžiusz ir 
(vagoną) aukš- 

sutrenkiant labai

gelžkelį. I'cr 
“nuotykio
visi) šimtą tūkstančių karių į Chiniją ir I*
„•■i:___ -------- i::..vidinę Mongoliją. Traukiniai prikimšti 
amunicijos ir karinių reikmenų tolydžio 
dūzgėjo į Tiencin’ą.

Tikrasai mūšis prasidėjo aplink Peki
ną, kur japonų kariuomenė jau gerai 
buvo įsitvirtinus strateginėse vietovėse 
netoli nuo miesto. Chinų generolas 
Sung’as atmetė Japonijos ultimatumą iš
traukt visą dalinį iš tos srities, tai karas 
ir prasidėjo. Chinai pradėjo energingą 
antpuolį, bet generolas Sung’as tą pačią 
dieną vakare dramingai išvažiavo iš Pe
kino, palikdamas pro-japonišką majorą. 
Chinų armijos veiksmas susmuko, ir Pe
kinas pateko į japonų rankas.

Po tėvo pakasynų Mulan’a ir MoČou’a 
grįžo į pietus, į savo miestus—Hang- 
čou’ą ir Sučou’ą, kai išsiveržė karas, 
Afei’jus tebebuvo Pekine.

Po to negarbingo Marko Polo tilto 
nuotykio, gandai ėmė lakiot po Pekiną. 
Ir, kolei Nanking’o valdžia bandė pada
ryt savo didįjį nuosprendį, pekiniečiai !tai 
vylėsi tai būkštavo. Gal miestas išliks 
nepaliestas, o gal ir ne. Bet virš visko 
viešpatavo neapykanta įsiveržėlių japo
nų, gili, didelė rusinti neapykanta, už- 
grūdyta šimtmečių kantrybe.

Dauguma to amžinojo miesto gyven
tojų geraširdingai ir ramiai sau ūtarojo 

. ir namie ir arbatinėse apie atūžiantį ka
rą. Įsiveržėlių, žinoma, visi neapkentė. 
Bet šitam amžinam mieste toks žmonijos 
mišinys! Čia ir pasitraukę buvę manču» 
valdininkai, ir jauni patriotai studentai, 
ir vištaširdžiai oficieriai, ir ciniški .poli
tikieriai, ir garbingi pirkliai, ir žemiausi 
padaužos—-japoniški šnipai.

Tačiau vidutinis Pekino pilietis yra 
perdaug civilizuotas, kad mėgtų prievar
tą ir karą, terorą, riaušes. Jis—ramus, 
taikingas, begaliniai kantrus,

(Bus daugiau) '

SKAITYTOJŲ BALSAI
Dėlei Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Vardo Pamainymo

Nekuriems. draugams įstri
go mintis, kad reikią pamai
nyti LDS vardas. Sumanyto
jai sako, jei žodis darbinin
kas būtų pakeista draugišku, 
tai tūkstančiai naujų narių 
sugužėtų i Susivienijimą. Da
bar, esą, daugelis supranta 
mus, kaip kokią uniją ar dar
bininkų kliubą.

Drg. Ormanas 
straipsnį Laisvėj ir 
Sako, kad einančios 
dėlei

leninizmo; 
tendencijas 
drg. šimo- 
kad, kaipo

LDS yra darbininkiška, tai 
reikia naujo vardo, kad prisi
taikyti prie tų viršylų. Ar toks 
taikstymasis įtėra oportuniz
mas? Taip buvo sumanytojų 
mums perstatytas, taip mes jį 
suprantame.

Drg. Ormanas ir kiti, sto
janti už Susivienijimo vardo 
pamainymą, sako, kad ALD- 
LD ir Lietuvių Meno Sąjunga 
irgi yra pamainiusios vardus, 
čia, tai labai smarkiai apsi
lenkiama su teisybe. ALDLD 
nėra keitusi savo vardo. Jei 
kas nori rašant pavadinti su
trumpintai, tai jo dalykas. 
Taip pat International Wor
kers Order jokių pakeitimų 
varde, kaipo organizacija, 
nėra dariusi. Kam taip nai
viai per spaudą aiškinti?

1WO vardo nekeitė, bet 
džia tautiniams skyriams 
sivadinti taip, kaip jiems
rodo tinkamiausia. Daleiski- 
me, jei kada mes, t.y., LDS, 
prisidėtume prie 1WO, tai bū
kite tikri, kad mums bus leis
ta vadintis tokiu vardu, kokiu 
mes norėsime.

Mano supratimu, demokra
tiškiausia būtų, tai leisti na
riams 
m u.

pa- 
at-

gauti ganėtinai nei 
nei kitų reikmenų, 

pašėlusiai pabrangę.
keletas 
išėjo iš

Viena tokių 
Rush Print- 

Likusios gi yra u ža

Buvęs metodistų ministeris, 
prof. B. F. Kubilius, šiomis 
dienomis tapo priimtas nariu 
į mokslo pažangos draugiją, 
Association for Advancement 
of Science, kurion priimami 
tik pasižymėję ir nusipelnę 
mokslininkai. Kubilius šiuo

giant darbą 
viršun' 
kaip, 
viršuj 
puolė į karą 
tielninkas, 
kaklą ir nugarkaulį. Išvežtas 
į viršų tuoj tapo nugabentas 
į vietinę ligoninę, bet dakta
rai tuoj patarė vežti į Phila
delphia į Jefferson ligoninę. 
Bet ir ten nu vežtis jo gyvybės 
išgelbėti jau negalėjo, nes jo 
nugarkaulis i]’ sprandas vei
kiausia buvo nulaužti. . Per 24 
valandų ir mirė. Paliko dide
liame nuliūdime seną tėvą An
taną, motina Ona, tris brolius 
ii; dvi seseris.

Tai taip jauni vyrai žūsta 
anglies kasyklose. O. kompa
nijos ponai kur nors linksmai 
laiką leidžia ir nemano page
rinti darbo aplinkybes kasyk
lose, nei algas pakelti. O 
daugelis iš mūsų, išskurdę 
daug metų po žeme, sulaukia
me tokios ar panašios mirties.

Kalbės Antanas Bimba 
Shenandoah

Gegužės 10 d., 8 vaC vaka
re, West End Hall, Shenan
doah, Pa., kalbės A. Bimba 
apie padėtį Lietuvoj ir kaip 
dabar Lietuva išrodo, i

Tai, draugai girardviliečiai, 
nuvykite į- šias prakalbas ir iš
girskite savo ausimis tikrą 
tiesą apie Tarybų Lietuvą. 
Antanas Bimba kelis mėnesius 
išbuvo Lietuvoje, ir jis plačiai 
papasakos, kaip dabar Lietu
vos žmonės gyvena.

rašo ilgą 
Vilny j ir 
diskusijos 

vardo pakeitimo turi
būti draugiškos — konstruk
tyvūs. Perskaičius tą straipsnį, 
susidarė išvada, kad drg. Or
manas turi daugiau drąsos, 
negu logikos. Jis žnyptelėjo 
drg. Pruseikai sti LDD; drau
gei Jonikienei primetė nežino
jimą marksizmo - 
drg. Juodeikiui, 
aidoblizmo, o dėl 
n i o rašto pasakė,
advokatas, turėtų daugiau nu
simanyti. Na, ir papylęs tų 
“draugiškų” diskusijų kibirą, 
vėl pakartoja, kad diskusijos 
turi būti draugiškos. Kur nors 
“something wrong.”

Agituodamas už pamainy
mą vardo, jis (Ormanas) sa
ko, kad Bostone yra leidžia
ma klerikalų laikraštis Dar
bininkas. Na, drg. Ormanai, 
ar dėlei to mes turėtume dro
vėtis darbininko vardo? Ar 
dėlei to mes turėtume eikvoti 
Susivienijimo iždą čarterio 
permainymui ?

Sakoma, kad mūsų Susivie
nijimas yra be party vis, tai 
reikia .jam panašų vardą pri-

referend u- 
vardo, ir 

pakeitimas 
lėšuos daug pinigų. Tai tegul
visi nariai turi progą spręsti 
ši klausimą.

Kazys Darbininkas.

nubalsuoti 
Susivienijimo 
to čarterio,

Paryžius. — Byrnes ne
sutinka traukti teisman vi
sus nacių palydovus, ku
riuos Sovietai? kaltina kaip 
karinius kriminalistus.

Man išrodo, kad vadinti 
LDS bepartyviu, tai apgaudi
nėti ne tik skaitytojus, bet 
ir pačius save. Mūsų veikimas 
yra bendras su visos darbinin
kijos, 
mėje

Kanada skolins Anglijai 2 
bilionu dolerių.

Mes žengiame toje link- 
pirmyn, o ne grįžtame

mą.
Per penkiolika gyvavimo 

metų, LDS neturėjo jokių 
keblumų dėl darbininkiško 
vardo. Dabar sakoma, kad 
susitikus su apdraudos 
partmentų valdininkais, 
nai jie paklausia: “Ar 
kokia unija, 
kliubas ?”

Kad nepamanytų tie sve
timtaučiai valdininkai, kad

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

dė

esate
ar darbininkų

Laidotuvių Direktoriai 
NEWARK, N. J. 

426 Lafayette Street 
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Latsniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. . BROOKLYN, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA 

7 I

Telefonas Poplar 4110

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
530 Summer Ave., Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

>

<♦>

>

ateikite^pAsimattit su giviais.
* Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

t 459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
T Į (Skersai nuo Republic Teatro) J Telėfohaė E V. 4-8698X I ' , _ 1 * \ - / . !»
ąJF* V w ■ y w
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Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kalikui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

■> j! sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

PALEIDINĖJA AUTOMO
BILIŲ DARBININKUS
Detroit, Mich. — Chrys- 

lerio automobilių fabrikai 
paleidinėja darbininkus \dėl 
anglies stokos, ir per desėt- 
ką dienų žada visai sustoti, 
jei n e s i b a igs mainierių 
streikas.

General Motors korpora
cija paskelbė, kad nuo atei
nančio pirmadienio ji pra
dės paleidinėti savo darbi
ninkus.

So. Boston, Mass

Maskvos radijas kaltino 
Ameriką ir Angliją dėl Tie- 
susitarimo dabartinėje Pa
ryžiaus konferencijoje.

jie visai nekreipė domės į 
raštą ir pasirašė.) Kuomet 
LDS 62 kuopa ir Centras jau 
yra suteikę pagalbos ir pini
ginių išmokėjimų J. Burbai 
daugiau, negu bile kitam ko
kiam nesveikavusiam nariui, 
todėl kuopa, kippo organiza
cijos kūnas turi ribas ir tai
sykles ir žiūri lygybės dėl vi
sų narių. Tiesa, Burba dirbo 
kuopoje, bet gavo ir atlygini- 

Ir dabar jo padėtis ne
ar du

tiesiog 
kuopos

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

išskėstomis rankomis, ypatin
gai Sao Paulo estade (valsti
joj arba provincijoj. — H. 
M.). Įvykusiame mitinge, ba
landžio 23 d., kuriame ♦daly
vavo ^apie 300,000 žmonių, 
žemdirbiai pasirodė pasipuo
šę cukrinėmis nendrėmis, ka
vos medelių šakomis, 
šiaudais; ta: pirmas tok 

atsitikimas. 
už tautos 
darni a ii ik ai 

Prestos pasu' 
su vaGtieč
kraują, jei Bra: 

pasi.se!

apdovanojo, 
kas jo- 
ku opos

koręs
ti u oda

r

Rumford, Me HfeLP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

. 1 ■   ——

HELP WANTED—FEMALE 
, REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ryžių 
B pa

žino n ė.s

per Luiz 
įdėjo eiti 

lieti 
11 i - os

zilijoj 
šaukė 
miesto 
Carlos 
kartu 
kartu
reakcionieriams 
provokuoti civilis karus.“

Brazilijoj reakcija ir vėl 
kelia savo galvą. Uždrausta 
darbininkams streikuoti. Kai 
kada policija Liveižia i dar
bininkų miting as ir juos ardo.

Taigi Brazdi: -i tenka dar 
visko laukti.

LDS 62 Kuopos Atsakymas 
“Rep’ui”

Gegužės 2 d. LDS 62-ros 
kp. susirinkimas nutarė duoti 
paaiškinimą, kas link Laisvės 
100 numeryje tilpusius kores
pondencijos po slapyvardžiu 
“Rup.“ Joj buvo pažymėta: 
“LDS kuopos nariai buvo ra
ginami ką nors veikti drg. 
Burbos sušelpimo reikale, bet 
iki šiol nieko konkretaus ne
buvo padaryta.“

Tai dviguba netiesa. Metai 
laiko atgal kuopa specialį pa
rengimą turėjo dėl jo ir pa
rengimo pelnu
Nuo to parengimo nie 
kių raginimų nedavė 
susirinkimuose.

Prie pabaigos savo 
pondencijoj “Kep.“
kuopai, štai kokį įsakymą: 
“Pagaliau padaryta išvada, 
kad nuo dabar šiuomi reikalu 
turinti rūpintis vietinė LDS 
kuopa, sutveriant pastovų ko
mitetą ir fondą. Mano nuomo
ne, tai turėtų būti daroma 
tuojau, (juk kuopa užimta 
begaliniais Seimo reikalais) 
sušaukiant specialįr susirinki
mą, parūpinant auKii rinkimo 
blankas ir paskiriant visus 
kuopos narius aukų rinkėjais. 
Taipgi, kad kuopa atsikreiptų 
Į apskričius ir rajonus, kad 
jie taip pat praktiškais būdais 
atliktų savo pareigą drg. Bur
bos sušelpimo reikale.“ (Kp. 
pabraukta.)

Tai daugiau negu stebėti
nai drąsus įsakymas. Kelios 
dienos pirm to panašaus tono 
atsišaukimas tilpo Laisvėj ir 
Vilnyje su J. Burbos asmeni
nių draugų parašais. (Draugai 
Barčiai susirinkime sakė, kad

ma. 
blogesnė, kaip metai 
metai atgal.

Susirinkimas skaito 
naiviu dalyku, kuomet
visai neatsiklausta prieš išei
siant į spatidą su atsišaukimu 
ir apkaltinimu. Tai yra bloga, 
kad yra tokių narių, kad or
ganizacijos susirinkimų nei 
parengimų nelanko, 

nepaiso, bet 
iš jos.
LDS 62 k p.

Julia 
kurių 
buvo 

apriš-

cijos
organiza- 

daug nori

komit.:
Jusius, 

sekr. J. Shukis, 
ižd. A. Jankus.

NESUSITARIA DĖL
RĖJOS VALDŽIOS

KO-

Seoul, Korėja. — Iširo de
rybos tarp amerikonų ir So
vietų karinių viršininkų dė
lei sudarymo vietinės val
džios visai Korėjai. Ameri
konai siūlė priimti į valdžią 
net tokius korėjiečius, ku
riuos Sovietai kaltina, kaip 
buvusius Japonijos pastum
dėlius.

Munich. — Karinis ame
rikonų teismas paruošė by
lą prieš 20 žydų benamių už 
dalyvavimą riaušėse Lands- 
bergo stovykloj.

Pagerbė Motinas ir Veteranus
Balandžio 21 d., šv. Roko 

salėj, įvyko pagerbimas Auk
so žvaigždės Motinų ir vete
ranių Parengimą suruošė pen
kios Rumfordo organizacijos.

P a g e r b t a, kaipo Aukso 
žvaigždės Motinos šios moti
nos: Mrs. Ellen Kilas, Mrs. 
Anton Koris,^Mrs. Walter Ba
liu nas iš Perti, ir Mrs. 
Soubble Demonchuk, 
sūnūs žuvo kare. Joms 
įteikta geltonos gėlės,
tos geltonais kaspinais, tuo 
perstatant Aukso žvaigždes.

Visoms kitoms veteranų mo-1 
tinoms buvo įteikta gvaizdikų 
bukietai su mėlynais kaspi
nais, tuo perstatant Mėlynas 
žvaigždes.

Gėles tam tikslui padova
nojo Daivis’o kvietkinyčia.

Su virš 300 veteranų, jų 
motinu, veteranų žmonų ir 
mylimųjų dalyvavo parengi
me. Buvo kalakutienos vaka
rienė.

Mrs. Margaret Manson bu
vo programos vedėja. Lietu
viu Moterų Choras sudainavo 
porą veteranų dainų, kurios 
buvo išverstos į lietuvių kalbą. 
Mrs. Josephine ’Z a d ak is Mar- 
sanslds akompanavo pianu.

Parengimo komitetą sudarė 
pirmininkas ir po vieną- narį 
nuo kiekvienos organizacijos, 
vadovaujant Stanley Jankaus
kui. Komiteto nariai buvo 
Dominic Levi, Stanley Pid- 
acks, John Kawlaicze, Joseph 
Shopis, Anthony Chuzas, Mrs. 
Margaret Manson, Mrs. Mary . 
Jaros, Mrs. Stanislava Shopis, 
Mrs. Annie Stalmuke, Mrs. 
Sophie Pidacks, Mrs. Sophie 
Marsanskis, MrA Mary Wis- 
kont, Mrs. Ellen Kilas.

Rep.

Pranešimas iš Lietuvos
Drg. A. Bimba Parvežė Brangių 

Žinių iš Lietuvos

London. — Buvęs Angli
jos premjeras Churchillas 
šaukė sudaryti visos Euro
pos Jungtines Valstybes.

La Resista Corset Co
REIKALAUJA
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| PATYRUSIŲ
| SIUVAMU MAŠINŲ 
t OPERATORIŲ

■■IF

Mes Tikime Jūs Pripuolamai Ateisite Čia

KODĖL NE DABAR!

La Resista Corset Co
305 RAILROAD AVE., KAMPAS MYRTLE

BRIDGEPORT, CONN.

Haverhill, Mass; NAMU DARBININKĖ. Paprastas virimas. 
Atskiras kambarys ir maudynė. Privatiniai 

namai Brooklync. ?150 PRADŽIAI.
CANAL 6-4146.

Maskvos radijas sake 
Amerikai ir Anglijai, kad 
ne grūmojimais, bet drau
giškais susitarimais bus ga
lima išlaikyti taiką.

San Francisco.
m a r i n i n kų - laivakrovių 
unijos nutarė štreikuot bir
želio 15 d.

CIO

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

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

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

Antanas Bimba galba? Jeigu reikalinga, tai kokia?

A. Bimba Kalbės Šiuose Mitinguose Šiomis Dienomis:
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.
Bus 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. /

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
12 d. geg., 10:30 vai. ryto, 29 Endi
cott St. Prašome draugus dalyvauti, 
yra keletas labai svarbių dalykų ap
tarti, — J. M. Lukas, sekr. (108-109)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komitetto susirinkimas 

įvyks geg. 12 d., 7 v. v., Liaudies 
Name, 735 Fairmount,Ave. Valdyba 
kviečia nevien tik delegatus dalyvau
ti šiame susirinkime, bet ir šiaip or
ganizacijų narius. 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

sime Motinų Dieną. ALDLD Moterys 
ruošia parengimą, pagerbti motinas. 
318 Broadway, 8 v. v. Turėsime ska
nią vakarienę, nuo kurios pelnas 
skiriamas įrengimui Mcdikalio Inst. 
Vilniuje. Tai bus pagalba Lietuvos 
motinoms ir vaikučiams. Kviečiame 
visus dalyvauti, linksmai praleisti 
vakarą, paremdami Lietuvos žmo
nes. — Rengėjos. (108-109)

REIKIA DARBININKŲ
Su ar Be Patyrimo—
AUDĖJŲ Vyrų ir Moterų
METMENŲ RAITYTOJAI Vyrų ir Moterų
ABELNAI DARB1NINKŲ-DAŽYTOJŲ IR PRINTUOTOJŲ VYRŲ 
RANKOM ŠUKĖJ V 
S U STULPINIO J V 
VERPĖJŲ 
MISC. SPINDLE OPERATORĖS 
Su Patyrimu— 
STAKLIŲ TAISYTOJAI 
GARO VAMZDŽIŲ ĮRENGĖJAI

KREIPKITĖS Į

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

(Ill)

Vyry 
Moterų 
Moterų 
Moterų

i wiiiiuiMiH wiTi~yiir» i i i

Connecticut seimelis at
metė sumanymą, siūlantį 
Jungtinėms Tautoms nuola
tinę sėdybą toj valstijoj.

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 ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2?oz $1.00; 
4-oz. $2.00: Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P, O. Box

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. ruošia gegužinį išva

žiavimą. Pelnas bus skiriamas įrengi
mui Vilniaus Instituto. Įvyks geg. 
12 d., Kardash Shore, Evergreen 
Park, Baek River, pradžia 10 vai. 
ryto. Bušai išvažiuos nuo Liet, salės, 
11 valė ryto. $1 į abi pusi. Trokas 
išvažiuos nuo Edcn ir Pratt .10:30 
vai. ryto, 50c į abi pusi. Įžapga 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 Avė. iki 
Josihans Corner į įHoJlay Neck Rd.,, 
važiuokite 3 mailes, sekite po tiesiai 
į Evergreen Park. Kviečia- Kom. — 
S. Raymond. (108-109)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau drauges apsivedimui, be 

skirtumo tikėjime. Esu pusamžis vy
ras. Dėl daugiau informacijų rašyki-

600, Newark 1, N. J. (108-109)

Labai Svarbios Prakalbos 
Gegužės 21 Dieną

Gegužės 21 dieną, t.y., an
tradienio vakare, kaip 7 va
landą, Lietuvių Gedemino 
Kliubo svetainėje, River 
yra rengiamos labai 
prakalbos.

Prakalbas rengia 
demokratinių lietuvių 
zacijos. Kalbės Antanas Bim
ba,, Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto nacionalis pirmi
ninkas, ką tik sugrįžęs iš Ta
rybų Lietuvos.

Draugas Bimba apvažinėjo 
Lietuvą, 
baisius 
kalbėjosi 
binin kais 
ūkininkais, su jaunuomene, su 
mokiniais ir mokytojais ir ka
ro vadais.

Jis patyrė taip daug apie 
mūsų tėvų kraštą, kiek tik 
jam laikas pavėlino per jo 
ten buvimą. Taigi dabar jis 
perduoda Amerikos lietuviam 
tuos nepaprastai įdomius pa
tyrimus.

Dabar Ilaverhillio lietuviai 
turės laifhes sueiti į Gedemi
no svetaine ir išklausyti pra
kalbą apie savo gimtinį kraš-

(113)

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

alga! Pakėlimai! Vakacijosl šventės!
BROOKLYN ..YARN DYE CO.. 24 WOOD
WARD AVE.
ja iki Jefferson St.)

BROOKLYN. (14th St. Lini-
(112)

l._r St., I 
svarbios

vietinės 
organi-

Mate savo akimis 
pokarinius vaizdus, 
su valdininkais, dar- 

darbavietėse, su

••Eikite tą vakarą visi į Gede- 
rnino Kliubo svetainę. Kalbin
kite kiekvieną lietuvį, nežiū
rint, kokių pakraipų būtų.

Antanas Bimba buvo pir
mutinis lietuvis,, kuris atlan
kė . mūsų seną gimtinę. Juk 
esame jau pagyvenusio am
žiaus žmones. Ar beteks dau
giau kada nors vėl išgirsti 
apie Lietuvą? Tad pasinau
dokime šia proga.

Kaimynas, J. M.

Šypsenos

K.

PINIGAI IR VĖŽYS

Tikrenybės pasakėčia 
Likimas turčiaus Miko: 
Dar jaunas jis nupliko, 
Apako ir apkurto, 
Vis kraudamas daug turto. 
Gyvenimas, kaip vėjo, 
Be nuopelnų praėjo— 
Jis gero nepatyrė, 
Ir nelaimingas mirė. 
Tik dolerius mylėdams, 
Ir tūkstančiais juos dėdams, 
Naudos kitiems nedarė, 
Tik turčium pasidarė. 
-—Pakaks progų dėl Miko 
Iškilti prie skatiko,— 
Raminosi tas brolis, 
Gana stambus turtuolis.

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

TIRPYTOJAI
SCRAP METALO

NUOLATINIS DARBAS.
GERA, ALGA.

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
Puikiausios Darbo Sąlygos

HENNING BROS. & SMITH
91 SCOTT AVE., arti Flushing Ave.

BROOKLYN.

PRIE PEČIŲ 
PAGELBININKAI

TIRPINIMUI SCRAP METALO 
NUOLATINIS DARBAS.

GERA, ALGA.
DAUG VIRŠLAIKIŲ.

HENNING BROS. & SMITH
91 SCOTT AVE., arti Flushing Ave.

BROOKLYN, N. Y.
(113)

. “APTARNAUTOJAI”
PATYRŲ AR BE PATYRIMO

Gera Alga Prisideda 
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 16TII ST., New York City.

«. (109)

“APVALYTOJAI”
NUOLATINIS DARBAS 

Proga Pakilimams.
Alga $70. Prisideda pilnas užlaikymas

Linksma Aplinkuma 
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

N^is krovė bankon savo, 
Kol, pagalinus, pakako— 
Susirgo ir apako...
O pinigai šio draugo 
tš procentų vis augo, 
Vis augo ir didėjo,— 
Bet kas iš to išėjo?
Visi jo turtai žuvo— 
Vėžys pilve jau buvo, 
Ir pinigingą dėdę 
Vėžys pilve suėdė!
Tokio sulaukė galo 
žmogus be idealo, 
Tik pinigus mylėjęs, 
Daug tūkstančių sudėjęs.

Gyvenant reik mokėti, 
Kaip pinigus kur dėti; 
Kitaip, tai bus nelabas 
Vėžys ir šaltas "grabas!

Pr. Krienas

“REGISTRUOTOS 
SLAUGĖS”

ABELNAI LIGONINĖS DARBUI

Gera Alga
Prisideda Pilnas 

Užlaikymas
Linksma Aplinkuma

Kreipkitės
GOOD SAMARITAN 

HOSPITAL
NYACK TURNPIKE, 

SUFFERN, N. Y.
TELEFONAS SUFFERN 177

(119)

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,
SŲFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

DEŠRUKIŲ
IŠDIRBIMAS

TAIPGI
FRANKFURTER

IR BACON
Pjaustymas ir

Vyniojimas 
Nuolatinis Darbas 

su
GERA ALGA

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

MERKEL, INC.
94-11 Sutphin Blvd.

Jamaica, L. L
(109)

REIKIA MERGINŲ
Prie Lengvo

Sustatymų Darbo
GERA PRADINĖ MOKESTIS—
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Penktadieniais Uždaryta

Citi-
Ta- 

kon- 
Astor,

was a

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame-

Rei- 
ir

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

Persodlnam Deimantus Jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

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

nm n
Pa. How’s that ?

OFISO VALANDOS- 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

SUSIRINKIMAI
GREAT NECK, N. Y.

ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, geg. 13 d., A. J. Kasmo- 
čių salėje, 8 v. v. Turimo daug svar
bių reikalų aptarimui; Todėl kviečia
me visus narius dalyvauti šiame su
sirinkime. — Kom. (109-110)

Vaikų Ilgi; specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

ŽINOKITE, kada Įvyksta di
dieji Laisves naudai piknikai:

Brooklyno, birželio (June)
30, Clinton Park, Maspeth,

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

kuri bus pasiūlyta
Square Gardene

tų mūsų šaliai tą saugumą

future; the subject 
Aido Chorus.

Chorus’ annual

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis, šviesus for- 

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

“Menas Yra Ginklas”

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
teranams padėti atsiekti jų 

. Numa
toma nepaprastai įdomus ir

oiriginalį Patman housing bi- 
1 i:ų.

. Įvykdomos programos, ve-1 
dramos kartu vyriausybes, in 
dustrijos vedėjų ir

* Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

you, 
keep 
sing- 
com

peted with the men at the 
concert? Considering the

■reles
Mary
you,

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

dalyvauti. Yra keletas 
reikalų, kuriuos turi 
visi Centro Komiteto

V. Bovinas.
(109-110)

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harrieon Ir Marcy A.rea.1

B’KLYN, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer 3t». 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Šeštas Puslapis

Darbininką Pašalpinė 
Liudys Senatui už 
Sveikatos Bilių

Didžioji Amerikos darbinin
kų pašalpinė, International 
Workers Order, pakviesta liu
dyti Wagner-Murray-Dingell 
Nacionalio Sveikatos ^Biliaus 
svarstyme birželio 9-tą. Bilių 
svarstys Senato Komitetas on 
Education and Labor.

Pirmiau buvo pranešta, kad 
komitetas būsiąs kviestas ba
landžio 29-tą, bet paskiau 
svarstymas buvo nukeltas.

Vykdamas atstovauti savo 
organizaciją, Max Bedacht, 
generalis sekretorius, nuveš 
tūkstančius parašų, kuriuos 
nariai ir jų draugai pasirašė 
po peticijomis, reikalaujan
čiomis pravesti tą bilių.

Sugrįžo iš Tarnybos Laisvės 
Kaimynu Dukrelė

Gegužės 2 dieną tapo gar
bingai iš tarnybos paliuosuota 
Laisvės kaimynų Onos ^ir 
Charlio Poderių duktė, nursė 
leitenante Adelė R. 
Ji išbuvo tarnyboje 
mėnesių, kokį laiką 
užjūriuose, Maniloj,
giausiai tarnavo West 
nia valstijoj.

Adelė Poderytė, dar 
— 24 metų amžiaus, tai
žūsi civilin gyveniman, pla
nuoja tęsti toliau mokslą, nu
trauktą jai išeinant tarnybon.

Tėvai ir jaunutė Adelės se
sutė Theresa, gyvenanti 416 
Lorimer St., labai džiaugiasi, 
sulaukę Adeliukės.

Laimingos kloties civiliniam 
gyvenime ir geriausio pasise
kimo moksle tau, Adeliuke.

Rep.

Dėkavojam giminėms, drau- 
gams-draugėms, pažįstamiems 
ir visiems, kurie prisidėjo 
kvietkomis, palydlėjimu ar ki
tu kokiu mums užuojautos pa
tarnavimu numirus brangiau
siai mūsų šeimynos narei, mo
tinėlei, Franciškai Cikanavi- 
čienei. Tariame širdingai ačiū.

Helen Laske ir \
Mildred Baggot,
dukterys ir žentai.

Atleido nuo Bausmės 
Vieną, Nuteisė Kitą 
Berniuką

Veteranai Gauna “Raw Deal,” 
Sako Rooseveltas, Jr.

Benamystė, nedarbas, rasi- gai kas liečia sveikatos pro
ne ir religinė diskriminacija gramą, 
ir pavojus trečio pasaulinio 
karo — “skaudžios sąlygos ir 
neužtikrinta ateitis” — tokią 
padėtį susitiko veteranas pir
moje metinėje sukaktyje VE- 
Dienos. Taip pareiškė Frank
lin Delano Roosevelt, jauna
sis, sūnus velionio prezidento, 
įvedėjo Naujosios Dalybos, 
savo draugams veteranams, 
susitinkantiems d^tbar Rupią
ją Dalybą.

FDR, J r., tai pasakė 
bedamas Independent 
zens Komiteto Veteranų 
rybos sušaukto j spaudos 
f ere n c ij o j, v i ešb u ty j o 
gegužės 8-tą.

Rooseveltas išreiškė nepasi
tenkinimą “mūsų vyriausybes 
polinkiu užrubežinėje politi
koje i galios politiką, kuri 
tikriausia privedė mus prie 
dviejų paskiausių karų.” Jis 
atsišaukė į prezidentą Truma- 
ną, valstybės sekretorių Byr
nes ir į Kongresą remti prin-iUnijos Veteranų Komiteto, 
cipą trijų didžiųjų vieningu
mo, “be kurio negali būti pa
stovios taikos.”

Spaudai įteiktame forma
liame pareiškime, Rooseveltas 
mūsų vetera'nams butų padėtį 
ir nebuvimą . jiems darbų pa
vadino nacionaliu skandalu.

Veteranų reikalavimų pro
gramoje, 
Madison
įvyksiančiame veteranų nepa
prastos padėties masiniame 
mitinge, gegužės 16-tą, kaip 
minėjo Rooseveltas, reikalau
jama :
j Tuojau įgyvendinti Wyatt 

namams programą ir pravesti Yorke.
Frederic March yra mitin- 

igo iždininku.
Rengia Independent Citi- 

izens Committee of the Arts, ’ 
darbinin-i Sciences and Professions —i 

ku, duoti darbus sir padoria Ito komiteto Veteranų 1ary- 
alga sugrįžusiems ir grįžtan- ba. Kviečiami ne vien tik ve- 
tiems veteranams. jteranai, bet visi norintieji ve-
’ Tikros kainų kontrolės.

Atsisakyti duotis plepėto- 
jams atimti elementarines tei
ses lygybes ir demokratijos, 
teikiamas FEPC biliaus.

Kąd dabartiniai ir ateities 
įstatymai, liečianti veteranus,' 
būtų vykdomi ir įgyvendina
mi be diskriminavimo rasių, 
tikybos ar spalvos.

Išlaikyti taiką per širdingą 
rėmimą Jungt. Tautų, kaip at
stovaujančių žmones 
šaulį ir užsispyrusiai 
lauti išlaikyti principą 
Didžiųjų vieningumo.

Spaudos konferencijoj, su
šauktojo bendrai, dalyvavo 
nariai • Amerikos Legijono, 
Amerikos Veteranų. Komiteto, 
Užrubežinių Karų Veteranų, 
Paliegusių Amerikos Vetera
nų, Jungtinės Negrų ir Talki
ninkų Veteranų Amerikoje, 
CIO Veteranų Komiteto, Ve
teranų ir žmonų, ICC Vete
ranų Tarybos, CIO Elektristų

Žymūs Amerikiečiai 
Programoje

Gegužės 16-tą įvyksiančia
me veteranų mitinge — Once 
Again... The Veterans Fight 
for America — kalbės sena
torius Claude Pepper iš Flo
ridos, Gene Kelly, 
D. Roosevelt, Jr., 
natra, Olivia De 
Marion Hargrove.1
dramatišką spektaklį 
Voice of the Vets.” 
nuo 60c iki $3.60, gaunami iš 
anksto: Room, 155 Hotel As
tor, prie Times Square, New

Franklin
Frank Si
ll avi land, 
Perstatys 

“The 
Tikietai

LMS Suvažiavimo Ko 
miteto ir Centro 
Komiteto Posėdis

Sekmadienį, geg. 12 d., 10 
vai. ryto, Laisvės name, įvyks 
Suvažiavimo ii- viso LMS Cen
tro Komiteto posėdis. Visi 
LMS Centro Komiteto nariai 
turi
svarbių 
spręsti 
nariai.

Ispanijos Paramai 
Pramoga

Sunnysidės gyventojai 
gia antrą metinį masinį 
rinkimą - koncertą Ispanijos 
liaudiečių paramai, per Spa
nish Refugee Appeal. Iš tų 
aukų gelbsti demokratinių is
panų veiklą prieš fašistą 
Franco užjūryje ir teikia pa
ramos priešfašistams Ispani
joje, veikiantiems požeminė
se labai sunkiose sąlygose.

Pramoga įvyks šio šeštadie
nio vakaro 8 :30, Sunnyside 
Jewish Center, 45-46 43rd St., 
Sunnyside, L. I.

Uni jos Remia Daily 
Worker Kampaniją

Desėtkai darbo unijų, jų 
kalų, užgynė Daily Workerio 
konferenciją.

Konferencija, šaukia m a 
tikslu pastūmėti pirmyn Dai
ly Worker finansų kampani
ją, įvyks šį šeštadienį, Tom 
Mooney Dall, New Yorke, 

i Siekiama 'sukelti $150,000 
| darbininkų dienraščio išlaiky- 
i mui ii’ skleidimui.

Atsišaukė Buto Našlei 
Su Našlaičiais

Vaikai Pauliojo Po 
Coney be “Boso”

Those that would inform 
others, must, first of all, 
be well informed themselves. 
If they would interest others, 
they must present their mate
rial in such a way as to stim
ulate interest. The above can 
be said about winters, enter
tainers and all others who 
endeavor to focus on them
selves public’s attention. At 
the outset of this column I 
have only my imagination and 
■some of the announcements 
on hand, coupled with that 
uncomfortable feeling of be
ing not’ very well informed. 
There are also the factors 
such as time and the subject. 
The time could be past, pre
sent and 
being the

short 
which to prepare, you h 
done an excellent job 
singing. So why not keep 
the nice work, girls! 

ft ft
You thought I’ve forgotten 

you, men, didn’t you? Well, 
I haven’t. The group is being 
talked about even ir. such 
remote spot on the 
York 
ask. Well, once when t! 
were rehearsing there

you 
men 

were 
present two good ex-members
of Aido Chorus — Mary and 
Francis Sibols, who are now 
residing in York, Pa. Fiat.cis 
was recently honorably dis
charged from the Military 
Service and this was his first 
visit East since then. He was 
accompanied by his charming 
wife, formerly known in Aido 
Chorus and other Lith 
in Brooklyn as Miss 
Brown. Good luck t
Francis, in resuming your life 
as a civilian again I

’ # ❖ *
Chorus, being at pre- 

and in zthe immediate 
quite busy, had to do
th e invitation of 2nd 

of LLD to sing at 
, at Linden, N. J. 
sorry, Li nd enites! 
Of * *

public function of 
remains now, it 

June 2nd at the 
Festival, where

Toj temoj diskusijos įvyks 
gegužės Hi-tos vakarą, 853 
Broad way, kambarys
New Yorke. Diskusijas 
vesti apie meną nutarė 
niai įvykęs susirinkimas, 
dalyvavo būrys aktorių, 
kalų rašytoju, šokėjų, muzi
kų, artistų. Diskusijas rengia 
New Yorko valstijos komunis
tų organizacija.

Long Island slaugybos mo
kyklos šią savaitę praveda 
taip vadinamą Open House, 
sukviečiant vidurinių mokyk
lų studentus atsilankyti. Tiks
las: sudominti juos pasirinkti 
tą profesiją. Pasekmės 'esan
čios geros, iš tų vizitų gauną 
nemažai studentų.

The Aido 
concert, the operetta and Hie 
ball for our veterans, are all 
nicely tucked away in the ob
livion of the past.l If I’m to, 
dig up some of the immediate 
past, 1 would say that our an
nual concert
omitting the adjective huge, sent 
And here, in the name of all į future 
of the song and music lovers, I cline 
I want to express a deep gra-1 District
titude to all the members of I their picnic 
the Chorus, to the conductors, | Dreadfully 
soloists and accompanists who 
worked so hard to make our 
concert a success. The limite;! 
space in this column docs not 
permit me to recount all the 
names and details. Incident
ally, thanks for the flowers, 
Great Neck I 

# ft
And now, that the concert 

is over, let’s talk about 
girls: Are you going to 
up the group of female 
ers who so gallantly

The first 
the Chorus 
seems, on 
Nations’ Festival, where we 
were invited well in advance 
and agreed to sing. And that 
means that we have a lot of 
serious work to do if we want 
to compete with the Choruses 
from other national groups.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Ssvipinkas

411 Grand St. Brooklyn

Didžiojo New Yorko dvie
jose apskrityse, Kings ir 
Queens, šiomis dienomis įvy
ko dviejų jaunamečių teismai 
už žmogžudystes. Vienas jų, 
14 metų Jack Turk, atleistas 
nuo bausmės, nors niekas ne
abejojo apie jo prasikaltimą, 
nęi jis gynėsi nuo jo. Kitas, 
16 metų Nicholas Trinchillo, 
tapo nuteistas žmogžudystės 
antrame laipsnyje, už kurį 
bausmės gali būti skirta 20 
metų iki gyvos galvos kalėji
mo.' Jis gynėsi esąs nekaltu.

Turk teisėjai1 atleidimą nuo 
bausmės Turk’o rėmėjne vien 
jo jaunais metais, bet ir tuo- 
mi, kad žmogžudystė nebuvo 
jo tikslas. Kad paliktas sau
goti 3 metų mergiščią Sybil 
Gurfein ją lytiškai pažeidė ir, 
persigandęs pasekmių, ją pri- 
dusino. r “

Trinchillo nuteistas remian
tis jo nuo pat kūdikystės blo
gu rekordu. Kokios sąlygos 
prie to privedė, žinoma, teis
mas nesigilina. Gana, kad 
mūsų visuomenės jis jau pa
gadintas ir teismo pareiga jį 
pagadinusią visuomenę nuo jo 
apsaugoti. Jį kaltino užmuši- 
me krautuvininkės Goldfire 
tikslu apiplėšti ją krautuvėje.

Ne wyork ietis K o m i t e t as 
Teisėtumui Freeporte atsišau
kė į brooklyniečius ir new- 
yorkiečius gauti diskriminaci
jos aukai—nušautojo Charles 
Ferguson’o našlei ir vaikams 
butą.

' Ferguson, negras kariškis, 
buvo policisto nušautas Free- 
porte praeito vasario 5-tą.

Dorothy Langston, to ko
miteto sekretorė, sako, kad 
Fergusonienė su sūneliais 
“gyvena beveik neapsakomai 
blogose sąlygose.’’ Greta blo
go buto, sako Langston, šei
mai gręsia pavojus nuo Ku 
Klux Klano sukurstytų fana
tikų, kurie mano, kad Fergu
sonienė, kaip negrė, turėjo ty
lėti, kuomet jos vyrą be prie
žasties, be prasikaltimo ir be 
teismo nušovė. Fergusonienė 
netylėjo ir neketina tylėti.

Iš New York© Leis 
Mažiau Traukiniu

Jų mamytėms 5 galvojant, 
kad jų vaikeliai "sau semiasi 
mokslo, trys vaikai praeitą 
pirmadienį praleido gal vieną 
iš linksmiausių ir laimingiau
sių popiečių savo gyvenime— 
Coney Islande. Ir ko čia ne
rasi: “šuniukų,” šaltainės ir 
visko valgė jie, kiek tilpo. Ir 
žiūrinėjo jie visko netrukdo

mu su “nereikia,” “neliesk,” 
“nedaryk.”

Kada motinos ilgai nesulau
kė vaikų iš mokyklos, susirū
pinusios, jos pasišaukė polici
ją “ant rodos.” O ta, nelau
kus, net 27 asmenys, su radio 
karais ir pėsti leidosi po su- 
siediją. Kada jau gerokai ir 
tie privargo bežiūrėdami į to
lį, vienas pastebėjo netoli na
mų tuščio namuko dratinį lan
gą atliuosuotu. Vidufž rado 
vaikus miegant 
maišų ir saldžiai 
Coney Islandą.

Po nemalonaus
tikrovę, išbudinus, vaikai pa
sipasakojo savo prietikius. 
Linksmavimui pinigėlių jie ra
dę vienos savo senutės stal
čiuje. Tie ir buvo pagunda 
praleisti juos padoriausiu ga
limu b.ūdu.

Du vandravotojai berniukai 
yra 10 metų, viencr iš jų sesu
tė 8 metų. Linksmybei nieko 
nekenkė faktas, kad vienas*iš 
jų buvo negrukas.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342

New York Central Railroad 
** į skelbia nuimąs nuo gelžkelių 

126 keleivinius traukinius būk 
tai tikslu taupyti ąnglj. Taip 
esanti patvarkiusi karinė 
Transportacijos Taryba. Tar
pe svarbesniųjų, išeinančių iš 
New Yorko, sustabdomų šį 
penktadienį, yra: Mohawk, 
Advance Knickerbocker, Wa
ter Level Limited, Ontarian- 
Lake Erie. ?

Taigi, planuojantieji

nes nebeatsidėkite ant spaus
dintųjų sąrašų, atsiklauskite 
stotyse. ,

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

ROBERT LIPTON
701 Grand St

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS


