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jos karalius — nykštukas iš-1 
davikas Viktoras Emmanuel ! 
Savoy. Jis savo laiku pasišau-I 
kė razbaininką Mussolinį ir 
pavedė jam galią. Jis, kartu ' 
su Mussoliniu; atsako už karą ; 
prieš Ethiopiją, Ispaniją, 
bau i ją ir Antrą Pasaulinį 
rą.

K a-Į

Anglai Peršasi i 
Rytinės Libiįos 
Pusės Globėfiis

Atvyko Ispanų Respublikos
Premjeras su Dokumentais

Prieš Diktatorių Franko

Senatorial Skubiai
Užgiria Sumanymą

Prieš Streikus
Karalius išdavikas laikėsi ! 

iki paskutinio momento, įsiki
bęs į sostą. B ('t, kad referen- ; 
durnas artinasi, jis žino, kad1 
šešios didžiausios partijos Ita-1

Anglai ir Amerikonai Mažina 
Italijos Atlyginimą Sovietam

iryžius. — Anglijos už- 
sienio reikalų ministeris Be

tai re- vinas reikalauja pervest į 
, sostą pavesdamas sū- Anglijos globą rytinę Libi- 

kad jos pusę, Cyrenaiką. Kartu 
tokiu būdu išgelbės Savoy di- jis siūlo tūojau pripažint 

as iš- j nepriklausomybę vakarinei 
namų I Libijos pusei. — Libija, 

i šiaurinėje Afrikoje, pirm 
i karo buvo Italijos kolonija.

Sovietu užsieninis komi- 
jsąrąs Molotovas remia 

ga metų sukakties nuo perga- j Francijos siūlymą pervest 
lės ant hitleriškos Vokietijos, | laikinai Italijos adminis- 
Belgrade, Jugoslavijos sosti- tracijai visas buvusias italų 
nėj, buvo trijų valandų mili- ---------------------------------------------
taris paradas. Parade dalyva
vo daug galingu tankų ir me
chanizuotos artilerijos. Tas 
labai nepatiko Amerikos ir 
A n g 1 i j os “demokratams.”

liaudis j j neapkenčia, 
zignavo,
nui Humberto. Jis mano,

važiavo į Egiptą, tą 
nevalia”

Jugoslavija ir čochoslova 
k i ja pasirašė bendro apsigy 
nimo sutarti. Ta proga ir pro

kolonijas su tokia sąlyga, 
kad pati italų administraci
ja tose kolonijose veiktų 
Jungt. Tautų žinyboje. Am
erikos' valstybės sekretorius 
James Byrnes sako, galima 
būtų duoti tuojautinę savi
valdybę Cyrenaikai Jungti
nių Tautų globoje. Mena
ma, kad Franci ja ir Sovie
tai pritars šiam Byrneso 
planui. Bet Anglijai jis ne
patinka.

New York. — Sekmadienį mentai bus įteikti Jungtinių 
iš Francijos atskrido dr. Tautų Saugumo Tarybai. 
Jose Giral y Pereira, prem- Jie parodo, kaip nacių mok- 
jeras Ispanijos respublikos slininkai Ispanijoj stengiasi 
užsieninės valdžios. Jis at- išrast atominius ginklus ir 
gabeno 350 puslapių doku- kaip Franko fašistai ir hit- 
mentų prieš Ispanijos dik- leriniai jų vadai- gręsia tai- 
tatorių Franko. Tie doku- kai.

Tarybai. Senatas Pasiryžęs Tuoj Išleist 
Aštrų Įstatymą prieš Streikus

3,00'0 MAINIERIŲ 
PIKIETAVO PENNA.
GUBERNATORIŲ

Maskvos spauda rašo, 
kad Amerikos ir Anglijos 
valdovai iš anksto susitarė 
nepripažinti Sovietam tin
kamo nuostolių atlyginimo 
iš Italijos. O anglai ir am
erikonai jau kelis kartus 
daugiau atsiėmę iš Italijos.

Jungtinių Valstijų V al st.v- ----------
bes Denartmentas atvirai k i- Washington, Pa.—Apie 3,- - - 1 • • • • v •šasi į Lenkijos vidaus reik a- 000 mainierių, jų žmonų ir 
lūs. Suteikta buvo Lenkijai i vaikų masiniame susirinki- 
$90,000,000 paskola ant tam me čia smerkė republikdną 
tikrų sąlygų, kurių tarpe, rei- Į Pennsylvanijos g u bernato- 

rių Edwarda Martiną; pro
testavo, kad Martinas sulai
kė nedarbo pensijas strei
kuojantiems angliakasiams. 

■Po prakalbų, jie numaršavo 
U ir pikietavo viešbutį, kur 

’gubernatorius baliavojo su 
kitais republikonų vadais.

Jungtinės Valstijos 
Reikalauja Trijų 
Salų iš Anglijos

Vengrijos Fašistai 
Pakorė 3 Žmones; 
Daro Sąmokslus

Bado Streiku Mirė
Airiy Pairi jotas
Sean McGaughey

kalavo laisvės reakcijai.
Lenkija negali tų laisvių su

teikti fašistiniam elementam, 
tai ponai Washingtone ruošia
si sulaikyti paskolą, žinoma, 
Lenkijai be paskolos bus sun
kiau. Bot Lenkijos demokrati
nė liaudis pasakys: “Geriau 
mos pakertėsime, bet ponus ir 
kapitalistus sau ant sprando 
nesodinsime.” Gen. Marshall Spręs 

Paskolą Chinijai?Dideliu turčių reikalus gi
nąs New York Times redak
ciniame rašo: “Are Strikes 
Good ?” Ir daro išvadą, būk 
kiekvienas streikas, tai yra ne 
prieš kapitalistus, bet prieš 
visuomenę. Ir reikalauja, kad 
kongresas imtųsi žygių strei-, 
kų uždraudimui.

Taip turčiai i 
ve, demokratiją ir žmonių 
teises! Jie nori, kad darbo 
žmonės būtų paklusnūs jų 
vergai, kad turčiai galėtų da
ryti ką tik jie nori, o darbo 
liaudžiai nevalia net streiko 
pagalba savo teises apginti. 'Mary Smith 1369 East 88th 
Tokios jie nori “demokratijos” ■ St.; buvo žmona Andriaus 
Amerikoje. Tokią “demokra- Smitho. Kūnas pašarvotas 
tiją” jie mylėtų matyti visa-. Wilkelio šermeninėje. Bus 
me pasaulyje. Bet jie to ne- laidojamas šį trečiadienį, 
sulauks, nei kitur, nei Ame- geg. 15, 2 vai. popiet, 
rikoj. Liaudis yra visko paga-, Wilkelis Funeral Home, 
mintoja, liaudies ir turės būti i ------------------
valia.

Washington. — Amerikos 
valdžia mandagiai pareika
lavo, kad Anglija pripažin
tų Jungtinėms Valstijoms 
Christmas, Canton ir Fu
nafuti saliukes Pacifiko 
V a.n d e n y ne. Funafuti ir 
Christmas yra mažiukės an
glų kolonijos, o Canton iki 
šiol buvo bendrai valdoma 

langių ir amerikonų. Tos sa
liukes svarbios kaip karo 
bazės.

Budapest, Vengrija. 
Vengrų fašistų govėda, 
iškeltais naciškais obalsiais 
užpuolė ir pakorė tris dar
bininkus priemiestyje Bu
dapešto, Vengrijos sostinės. 
Sakoma, jie tuos darbinin
kus palaikę žydais. Pirm 
užpuolimo fašistai pasklei
dė gandus, būk žydai vagią 
vengrų kūdikius, pjauną 
juos ir pardavinėja jų mė
są valgymui.

Policijos viršininkai tei
gia, kad fašistinius sąmoks
lus organizuoja vadai vadi
namų Mažųjų Žemės Savi
ninkų partijos Gyulau, Fil
ler ir M. Szabo ir katalikų 
kunigai.

su

Ispanijoje tebeveikia 
3,500 slaptų nacių agentų.

CHINŲ KOMUNISTAS 
VYKSTĄS MASKVON

Washington.— Prez. Tru
manas yra suteikęs pilną 
galią generolui G./Marshal- 

1 Chi- 
uot 500 

skolos 
riduri-

lui, savo pasiuntiniui 
nijoje spręsti, ar m.

supranta lais- milionų doleiių
jL1 Chiang Kai-shekui, ’ 

nės Chinijos valdovui

Cleveland, Ohio
Praeitą sekmadienį mirė

* * * |D. Federacijos Vadai
ružr0’'Stengiasi SuardytiJugoslavijos liaudies; ° J

suėmė Hitlerio ben - QQ UniJŲ VajŲ
Ashville, N. Carolina. 

Amerikos Darbo Federaci-

PALESTINOS ŽYDAI GRĘSIA 
KENKTI ANGLU ARMIJŲ 
BŪRIMUI I TA KRAŠTĄ

Jeruzalė. — Anglija keti
na sutraukti savo kariuo
menę iš Egipto, Syrijos ir 
Lebano į Palestiną ir įsteig
ti daugiau karinių - bazių 
stovyklų Palestinoje. Tam 
Anglijos planui priešinasi 
žydų apsigynimo organiza
cija Ragana. Jie per slap
tą radiją užreiškė, kad žy
dai visaip kenks'kariniam 
anglų susibūrimui tame 
krašte, jei Anglija nepripa
žins Palestinos kaip žydų 
šalies.

Kaip 
jo, kad 
valdžia 
dradarbj generolą Dražą Mi-
chailovičių, tai tuojau susior
ganizavo komitetas jo apgyi- 
nimui. Mr. Byrnes net reikala
vo iš Jugoslavijos, Į 
Įleisti iš Amerikos 
lakūnai liudyti už jį.

kad būtų'ios pirmininkas William 
tam tikri Green niekino CIO pasiryži-

mą suorganizuot pietinių 
valstijų darbininkus į uni- 

Kalbėdamas pietinių

Žydai ir Arabai Sugyveną 
Kaip Kaimynai Palestinoj

Jeruzalė. — Amerikonų 
i k o r e š p ondentai praneša, 
kad arabai ir žydai kaimy
niškai sugyveną Palestinoj; 
bet arabai priešinasi įleidi
mui dar 100,000 žydų į tą 
kraštą.

Jugoslavijos vyriausybė at- Jas- 
motė ta Mr. Byrnes’o kišimą- Federacijos vadų susirinki- 
si j šalies vidaus reikalus. Gi|me, Greenas atsišaukė į 
dabar, tų ponų nustebimui, ir j fabrikantus ir net į reakci- 
generolas MichailoviČius pa-,nius politikierius remti 
reiškė, kad jis nenori iš Ame-'Darbo Federaciją prieš CIO 
rikos jokiu “advokatų” ir ” T’ v 1 ~ ’ 
“liudininkų.” Tokis jo pasiel
gimas labai nustebino Wash- 
ingtona. Tūli diplomatai bijo, 
kad 
tūlų

MichailoviČius neiškeltų
Anglijos ir Amerikos

unijas. Jis apšaukė jas ko
munistinėmis.

(Green ir kiti federaci
niai vadai prisiminė apie 
tuos darbininkus tik po to, 
kai CIO paskelbė jų orga-
nizavimo vajų.)

Dublin. — Maryborough 
kalėjime mirė politinis kali
nys Sean McCaughey, iš- 
streikavęs badu 23 dienas. 
Jis buvo įkalintas už tai, 
kad vadovavo kovai už pro- 
testoniškos šiaurinės Airi
jos suvienijimą su katalikiš
ka pietine Airijos respubli
ka. Airių respublikiečių ir 
darbininkų mitingai pas
merkė Airijos respublikos 
valdžią, kad ji leido tam pa- 
trijotui badu numirti. Tūk
stančiai žmonių dalyvavo jo 
laidotuvėse.

Belfast. — 5,000 asmenų 
čia demonstravo, reikalau
dami paleist iš kalėjimo Da
vidą Flemingą, airių vieny
bės vadą, kuris jau 22 die
nas badu streikavo.

MAINIERIŲ DERYBOS 
SU KOMPANIJOMIS

Washington, geg. 13. — R. A. Taftas ir Joseph Ball 
Reakciniai senatoriai, re- reikalauja daug aštresnio 
publikonai ir demokratai, į įstatymo, negu kongresma- 
pasiryžo tuojau priimt Ca-,nų priimtas bilius. Jie sie- 
se’o sumanymą streikam-kia ne tik valdiškais “šal- 
šaldyti ir kitais būdais var- dymais” krikdyti streikus, 
žyti unijas, kaip praneša- bet traukti unijas į teismus 
ma, šiuos žodžius berašant, už kompanijų prarandamus

Kongreso atstovų rūmas pelnus per streikus, visai 
jau pirmiau priėmė Case’o užginti streikus pramonėse, 
bilių. Dabar jis dar paaš- ,a p t a rnaujančiose miestų 
trintas naujais priedais se-1 gyventojus, uždrausti rei

kalaut iš samdytojų mokes
nių į unijų iždus nuo paga
minamų dirbiniu kiekio 
tt.

nate. Tvirtinama, kad se
natas užgirs Case’o pasimo- 
jjmą prieš streiko teisę. Tas 
bilius dabar ypač atkreiptas 
prieš mainierius ir prieš 
g r ę s i a n tį geležinkeliečių 
Brolijų streiką.

Trumano valdžia, girdi, 
remianti tokio įstatymo iš
leidimą.

R e p ublikonai senatoriai

Amerikonai Nusmerkė 
Pakart 58 Nacius

Žiaurūnus

geg.Dachau, Vokietija, 
13. — Karinis amerikonų 
teismas nusmelkė pakart 
58 nacius Mathausen kon
centracijos stovyklos virši
ninkus ir sargus. Trys kiti 
nuteisti kalėjiman iki gyvos 
galvos. Teismas atrado, 
kad jie tiesioginiai nužudė, 
užkankino bei tiksliai nu
marino 70,000 tos stovyklos 
įnamių.

ir

AZERBAIDŽAN NET 
KABIAUSIAS UŽ 
TAUTINĘ LAISVE

Teheran. — Iškriko dery
bos tarp Azerbaidžano sa
vivaldybės atstovų ir cent- 
valinės Irano valdžios.-’ 
Azerbaidžano vadai paskel
bė per savo radiją, kad jie 
net kariaus, jei reakcinė 
Irano valdžia nepripažins- 
tautinių savivaldybės teisių 
tai šiaurinei Irano provin
cijai. (Kiek vėliau pranešta, 
kad Irano valdžia panauji
no derybas su Azerbaidža
nu.)

Nanking, Chinija. — Chi- 
nų Komunistų Partijos pir
mininkas, gen. Mao Tse- 
tung išvyko į Maskvą pa
sitart su Sovietų vadais apie 
Mandžurijos reikalus. Ki
tas chinų komunistų gene
rolas, Chou En-lai kaltina 
Chiang Kai sheko tautinin
kų valdžią už naminio karo 
panaujinimą prieš komu
nistus.

Tautininkai skelbia, kad 
jie atkariavę Szepingkai 
priemiesčius.

NEŽINIA KAS NUŠOVĖ 2 
JANKIUS VOKIETIJOJ

Nurnberg, Vokietija. — 
Karinė policija iškrėtė visus 
namus mieste; jieškojo šo- 
vikų ar revolverių, kuriais 
nežinia kas nušovė du Ame
rikos kareivius. Nieko to
kio nerado. Nužiūrima, 
kad koks amerikonas nušo
vė tuodu jankius. Šūvių 
garsas buvęs toks, kaip iš 
amerikinio šautuvo.

ORAS. — Bus šilčiau ir 
dalinai apsiniaukę.

New York, geg. 13.—Mai
nierių Unija veda derybas 
su minkštųjų angliakasyklų 
kompanijomis dėlei naujos 
sutarties. Bet abejojama, 
ar. susitars iki šio trečia
dienio, kaip pageidavo prez. 
Trumanas. Apie 370,000 
mainierių sugrįžo darban 
pagal Johno L. Lewiso pas
kelbtas dviejų savaičių pa
liaubas. Kokie 30,000 an
gliakasių atsisakė grįžti.

RAGINA TUOJ SUTRAUKYT
RYŠIUS SU FAŠISTINE
FRANKO DIKTATŪRA

Gal Maistas vėl Bus 
Racionuotas

Washington. — ūkio Pa
stovumo direktorius Ches
ter Bowles pasiūlys prez. 
Trumanui vėl įvest valgių 
racionavimo štampas rug
pjūčio mėnesį, jei vis trūk
tų maisto sušelpt milionams 
baduolių užsienyj.

New York. — Naciai kon-

Vajus dėlei Dovanu 
Badaujantiems

pir-Washington. — Nuo ;' 
madienio visose Jungtinėse 
Valstijose prasidėjo rinklia
vų vajus sušelpti milionus 
alkanų žmonių užsienyje. 
Dovanos imamos maistu ir 
pinigais. Vien New Yorke 
tam veikia 5i9 stotys.

Varšava. — Lenkijos val
džia įtarė, kad St. Mikolai- 
čiko Valstiečių Partijoj yra 
fašistų.

Washington. — Visaša- 
liškas amerikonų komitetas 
Taikai Laimėti pareikalavo, 
kad Jungtinės Valstijos tuo
jau sutraukytų prekybos ir 
diplomatijos ryšius su fa
šistine Franko diktatūra Is
panijoj. Komiteto pareiški
mas, pasirašytas jo pirmi- tyoliuoja 90 nuošimčių Is- 
mininkų pulkininko Evanso panijos pramones, kaip ro- 
Carlsono ir Paulio Robeso- do dokumentai, kuriuos at- 
no, sako, nereikia lošti jo
kiais Franko tyrinėjimais. 
Nes aišku, jog Franko re- 
.žimas gręsia taikai.

vežė ispanų respublikiečių 
premjeras.

Arabai Prašo Sovietus Duot 
Skundą dėl Palestinos

Jeruzalė.—Aukštojo Ara
bų Komiteto atstovas pra-

Suiro Anglų-Indėnų 
Derybos dėl Tautinės 
Laisvės Indijai

I bu Komiteto atstovas pra- . “
nešė, kad jie prašys Sovie- ; Simla, Indija. Sugriuvo

ANGLAI PIRKO ARABŲ VALDOVUS, SAKO SEN. BREWSTER

tūs duoti“ skundą Jungt.'derybos tarp Anglijos mi- 
Tautų Saugumo Tarybai nisterių kabineto pasiunti- 
prieš anglų žiaurų viešpata- n*U Indijos partijų vadų 
vimą Palestinoje.’ , dėlei greitos nepriklauso-
----- ---------------------------_ Imybės Indijai. Anglai pa-

Washington. — Republi- 
konas senatorius Owen 
Brewster tvirtino per radi
ją, kad Anglija papirkinėjo 
arabiškų - mahometoniškų 
kraštų valdovus (Irako, 
Egipto, Saudi Arabijos, Sy- 
rijos - Lebano ir Irano). 
“Tepdami” tuos valdovus, 
anglai stengėsi gauti vis

pastoti kelią amerikonams), 
sakė sen. Brewster. Jis pa
reiškė :

“Aš turiu įrodymų, jog 
anglai davė Saudi Arabijos 
karaliui Ibnui Saudiui 20 
milionų dolerių. Anglija 
nupirko valdovą to krašto, 
kurio įstatymai leidžia lai-

daugiau žibalo versmių (ir
kyti vergus. Paskui 
iškėlė Ibną Saudą į

tariamosios Arabų Valsty
bių Sąjungos. Jie tą są
jungą remia ir globoja, kaip 
savo padarą. •

“Anglija . davė arabiškų 
šalių valdovams daugiau 
kaip 100 milionų dolerių už 
žibalo teises per paskutinius 
10 metų. O valdovai gautus 
pinigus asmeniškai naudojo

sau, ne

rovei. Daug pinigų jie iš- jungos vadai su Visos Indi- 
leido, didindami savo hare- Jos Kongreso Partijos at

stovais. Todėl Anglija dar 
negalinti daryti jokių žings
nių linkui Indijos nepriklau
somybės. Mahometonai rei
kalaują savarankiškos sau 
srities, o Kongreso Partija 
stoja už vieną Indijai val
džią. Anglai žada Indijai ’ • ... -

mus (mergnamius).” ‘
Patys anglai kursto ara

bų riaušes 'prieš žydų pri
ėmimą į Palestiną, sakė 
sen. < Brewster, ir patys de
klamuoja, kad arabai, girdi, 
sukilsią, jei daugiau žydų
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Italijos Kolonijos ir Taika
Paryžiuje, kur eina konferencija Jungtinių Valsti

jų, Sovietų Sąjungos, Anglijos ir Francijos užsienio mi- 
nisterių paruošimui taikos sąlygų Europoj, pasistūmė
ta pirmyn.

Kelis kartus buvo pakeltas Italijos kolonijų klausi
mas ir kiekvienu kartu negalėjo jį išrišti. Pagaliau, 
jau išrišo. Italijos kolonijas globos Jungtinių Tautų 
Organizacija, o administratyviai tvarkys Italija.

Kas gi yra tos Italijos kolonijos? Italijos kolonijos 
buvo veik išimtinai Afrikoj. Didžiausia iš jų, tai Li
bija, kurią sudaro Tripolitanijos ir Kirinaikos plotai. Ji 
užima 679,358 ketvirtaines mylias, tai veik šešis kartus 
didesnė už pačią Italiją. Eįet ten yra daug dykumų. 
Gyventojų yra tik apie milijonas. Libija yra prie Egipto, 
Sacharos ir Viduržemio Jūrų. Italijos imperialistai įren
gė geras prieplaukas Bengazį, Tripolį ir kitas.

Kitos dvi didžiosios kolonijos, tai' Eritrea ir Soma- 
lilandas. Eritrea yra prie Anglų-Sudano, ant Raudonųjų 
Jūrų krašto, į šiaurės nuo Ethiopijos. Ji užima 15,754 
ketvirtaines mylias, yra derlinga ir kariniai strategiškas 
kraštas. Gyventojų yra apie milionas.

Somalilandas randasi prie Indijos Didjūrio, Adeno 
Užlajos, į pietus nuo Ethiopijos. Jis užima 194,000 ket
virtainių mylių ir turi apie 1,500,000 gyventojų.

Italijos imperialistai valdė Dodekanezo ir kitas salas, 
bet kada jų likimas dar neišrištas, tai kalbėsime tik 
apie Libiją, Eritreą ir Somalilandą.

Anglijos imperialistai daug kolonijų įsigijo po Pir
mo pasaulinio karo. Jie siekia to ir dabar.

Kaip tik karas baigėsi 
prieš Vokietijos nacius ir 
Japonijos imperialistus, tai 
mūsų šalyj prasidėjo re.kon- 
versijos darbas, tai yra, pa
sukimas gamybos nuo karo 
reikmenų prie tų reikmenų, 
kurios yra reikalingos civi
liniame žmonių gyvenime.

Jungtinių Valstijų fabri
kuose, kurie gamino lėktu
vus, kanuoles ir laivus, dir
bo virš 4,000,000 žmonių. 
Visur jiems reikėjo plieno 
ir kitų metalų. Lėktuvus ir 
tankus, laivus ir kanuoles 
gamino dideliais kiekiais. 
To reikalavo karas, daugy- 

1 bė frontų, didelės armijos, 
orlaivynas ir laivynas.

Bet kaip tik' karas baigė
si, kaip mūšiai apsistojo, tai 
veik ūmai visi tie fabrikai 
turėjo sustoti-. Valdžia ne 
tik nereikalavo naujų karo 
laivų, bet jau turimus su
varė į prieplaukas ir pasta
tė. Nereikalavo naujų ka
ro orlaivių, bet esamus tūk
stančiais naikino. Ūmai, i

k
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THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskaspitalistų nesimetė staigiai į 

civilių reikmenų gamybą, 
nes dalis’ karo fabrikų buvo 
naujai išbūdavo ta karo lai
ku. Jie juos uždarė, darbi
ninkus paleido, kaip Fordas 
padarė Willow Run, kur 
milžinišką fabriką pavertė 
Į sandėlį. Kita, kapitalis
tams nepatinka vyriausybės 
kišimasis į gamybą. Tre
čia, jie po pirmo pasaulinio 
karo pasinaudojo užviešpa
tavusia nedarbo padėčia— 
nukapojo darbininkų algas, 
sugriovė daug unijų, tai 
siekia to ir dabar. Pigesnis 
darbininkas, daugiau lieka 
turčiui pelno, lengviau jam 
pasaulinėj rinkoj lenkty
niuoti prieš savo konkuren
tą. Ketvirta, turčiai nenori 
pasigaminti daug reikmenų 
aukštomis kainomis, nes ka
da ant jų reikalavimas su
mažės, tai jie nesitiki gauti 
dabartines kainas.
gyvennamiai nauji labai lė-įšasi į gamybą, į reguliavi- 
tai statomi, nes jų savinin
kai supranta, kad jeigu jų 
atsiras daugiau, tai negalės

mų buvo, tai Trumano pa
siūlymas pabaigoj 1945 me
tų “užšaldyti streikus.” Jo 
pasiūlymą sekė visa eilė re
akcinių bilių kongrese, ku
rie yra anti-amerikoniški, 
anti-demokratiški ir prie
šingi toms idėjoms, už ku
rias kovojo Amerikos liau
dis.

Dabartiniu laiku mūsų 
šalyj dar nejaučiame nedar
bo naštos, bet tuo pat laiku 
jau yra apie 3,000,000 žmo
nių be darbo. Bedarbiu eilės 
augs sulyg to, ant kiek 
daugiau pareis vyrų iš ar
mijos ir ant kiek greitai bus 
patenkintas civilių gyvento
jų reikalavimas. Mr. Hill- 
manas, prezidentas Politi
nio Veikimo Komiteto nu-Į 
mato, kad jeigu Mr. Truma
no administracija eis da
bartiniu keliu, kad jeigu vy
riausybė ne vien nepalaikys i 

Taip,! esamas įstaigas, kurios ki-

T 00K1NG AT THE lighter 
side of the. news:— 

HEADLINE:
“Sold Nudes of Family to Edu

cate Children”—
That’s one way of using the 

naked truth to get the bare 
facts.

Something has gone wrong 
with the discussion on chang
ing the name of the L.D.S. It’s 
simmered down to a name cal
ling. contest.

—o—

the 
of 

the

to

be
a

which claims to 
per, announces 
meeting to hear

I mythology. People.
• with the news fables printed in 
Sandara will agree that the 
sheet is an expert on mytholo- 

i gy.

a newspa- 
mysterious 
lecture on 

familiar

of mistakes become a habit.
Someone once said: “Culti

vate a habit and you reap a 
character; sow a character and 
you reap a destiny.” By 
same token, a habit born 
mistakes can bear only 
bitter fruit of disaster.

—o—
Desperate people resort 

desperate deeds.
A “Draugas” editorial writer 

dipped his pen into the filthy 
inkwell of anti-semitism on 
May 3 to slander this columnist. 
The “Draugas” pirate-penman 
referred to this writer in the 
belittling terms of “Matmat” 
and “Sliomki.” Though we are 
not aware of who our distant 
ancestors were, we don’t 
logize for any of them.

—o— ’ /
Speaking of ancestry 

minds this writer of the
he irked his uncle by asking de
vilishly: “Now that you have

apo-

re
time

*

du mėnesius laiko, vien iš įimti aukštas kainas. Penk- 
karo fabrikų, I 
3,000,000 darbininkų ir dar
bininkių. Amerikos gamy
ba, kuri karo laiku viršino 
prieš karo gamybą 2-į kar
tus staigiai nupuolė ant vie
no trečdalio.

Tuo kartu prasidėjo de
mobilizacija armijos, laivy
no ir orlaivyno. Milionai 

'žmonių grįžo iš karo unifor
mų i civilius drabužius. Tie
sa, kaip buvę karo tar
nyboj, taip ir darbininkai 
turėjo kiek taupinių, taipgi 
gavo nedarbo laiku pašalpą, 
bet gi kiekvienam ir kiek- 

Jie su vienai yra reikalingas dar- 
Washingtono politikų pritarimu reikalavo, kad Italijos i bas. 
šias kolonijas paimtų globon Jungtinių Tautų Organiza
cija, žinoma, įvedant ten britų administracija, nes tos ko
lonijos randasi prie “Anglijos gyvybės linijos.” — •

Sovietų Sąjunga buvo tam griežtai priešinga, nes ji 
žinojo, kad angliškai kalbančių imperialistų blokas or
ganizuotai veikdamas Jungtinių Tautų Organizacijoj 
viešpataus tose kolonijose. Todėl Sovietų Sąjunga rei
kalavo, kad kiekvienai kolonijai būtų kitos valstybės ad
ministracija. Ji sutiko paimti Tripolitaniją—dalį Libi
jos globoti per 10 metų, o po to suteikti kraštui pilną

Anglijos ir Amerikos diplomatai griežtai atmetė tą 
Sovietų siūlymą. Anglai “argumentavo,” kad jie jokia
me atsitikime negali sutikti, kad Sovietų Sąjunga pri
eitų prie “Anglijos gyvybės linijos.” Matote, jiems yra 
nepavojingi Ispanijos fašistai, jie nebijojo ir Italijos 
fašistų, bet jie svietą baugina Sovietais. Mr. Byrnes 
rėmė tą anglų politiką.

Francija pasiūlė, kad paimti kolonijas į Jungtinių 
Tautų Organizacijos globą, o administratyvį tvarkymą 
palikti pačiai Italijai. Sovietai parėmė jos poziciją ir 
angliškai kalbantieji diplomatai turėjo sutikti.

Kodėl Francija siūlė tą planą? Todėl, kad ji mato, 
kad Anglijos imperialistai su pagalba Amerikos impe
rialistų ruošiasi paveržti tūlas Francijos kolonijas. 
Francijos kolonijos Afrikoj yra milžiniškos. Jeigu an
glai įsigalėtų Italijos kolonijose, tai jie pasidarytų Afri
koj galingesni ir Francijai pavojingesni. Tokiais sume-

—o--
Whether the following can 

be classified as “verse” or 
“worse” we leave to the judge- toured all of Lithuania to es-
ment of our readers. į tablish our ancestry,

HEADLINE: “Moscow find any horse thieves in

rną kainų, bet vis daugiau 
trauksis prieš kapitalistų 
reikalavimus, tai Amerikoj 
bus tokia baisi bedarbė, ko
kios dar niekados pirmiau 
nebuvo — apie 30,000,000 
bedarbių.

Taip kapitalistinei tvar
kai atsidūrus krizy eina aš
tri klasių kova. Kapitalo 
tvarka be karo jau negali 
aprūpinti visus piliečius 
darbu, algomis ir “ramybe”, 
o tas akstiną reakcinius ir 
imperialistinius elementus 
prie naujų karo avantiūrų. 
Šie elementai, priešakyj su 
Mr. G h u r c h i 11 u, Earle, 
Hearstais, galvoja, kad: ot, 
jeigu ne Tarybų Sąjunga, 
tai pasaulyj nebūtų ir dar
bininkų streikų, nebūtų ir 
krizių. Jų supratimu, ten 
galėtų būti plati rinka tavo- 
rams. Jie galvoja apie “ma
žytį” atomo bombų pagal- 

užsibaigus prasidėjo streikų/ ba karą. Bet tas jų galvo- 
banga, kad atgauti tą, ką jimas yra tokis pat, kaip 
jie karo sąlygose nustojo, buvo Hitlerio, Mussolinio ir 
tai yra, kad iškovoti tas ai- kitų, kas atvedė juos pačius 
gas, kurias jie turėjo prieš prie galo.

Turčiai ir jų spaudai Amerika yra.turtinga ša- 
šaukia, kad ______
streikuoja už algų pakėli
mą, bet tikrumoj streikai 
buvo ir yra už tai, kad išlai
kyti tas algas, kurias jie 
turėjo, kad sulyginti algas 
su pragyvenimo kainomis.

Aišku, kad darbininkų ir 
kapitalistų konfliktai, kad 
streikai .turėjo atsiliepti į 
gamybą ir rekonversija. Au
tomobilių industrijos dar
bininkai streikavo apie ke
turis mėnesius laiko. Plie
no darbininkų streikas su
stabdė daug kitų fabrikų. 
Anglies darbininkų streikas 
paliečia veik visas kitas 
darbo šakas.

Turčiai ir reakciniai at
stovai kongrese už streikus 
visa kaičia nori suversti ant c. 
darbo žmonių, darė ir daro 4. Z 
visą eilę reakcinių pasiūly
mų, / kad 'įstatymų keliu 
streiKus sulaikyti. Vienas 
iš tokių reakcinių pasimoji-

/ 1I11L1 et Lt i\LclO lYclĮlieto* JI. Lllli

buvo paleista Į ta, turčiai ir jų atstovai val- 
| džios organuose veda ata
kas prieš valdžios įstaigas, 
kurios išaugo karo metu, 
kurios suvaržo pelnagrobių 
tikslus. Taip jiems •spau
džiant buvo likviduota įstai
ga, kuri kontroliavo me
džiagas, taip jie ryžtasi lik
viduoti OPA ištaiga, kuri

Karo laiku nebuvo gami-

kų, kaip tai: nestatoma gy- 
vennamiai, negaminama 
šaldytuvai, automobiliai ir 
daugelis kitų. Jų pasireiš
kė didelis reikalavimas. Lai
kinai dar žmonės turi pini
gų, nori nusipirkti tai, kas!kaiį 
jiems reikalinga, bet daik-h 
tu stoka.

Jau patsai pelno troški
mas ' atskiras kompanijas 
akstino, kad kuo greičiau 
pereiti prie gaminimo civi
liams reikmenų, kurie smar
kiai reikalaujami rinkoj. 
Rekonversija pasivarė pir
myn. Prie to dar ragino ir 
lenktyniavimas su kitų ša
lių kapitalistais, ypatingai 
anglais, pasaulio rinkoj. Jei
gu Amerikos kapitalistai tų 
reikmenų ten nepristatys, 
tai Anglijos kapitalistai tą 
padarys, o Anglijoj, kur 
yra mažesni fabrikai, tai 
rekonversija eina sparčiau, 
negu Amerikoj. Paskui an-

timais Francijos buržuazija, kuri iš karo išėjo silpna, nebus lengva iš tų
sutinka geriau palikti kolonijas Italijai, kuri kariniai 
nebus galinga.

Sovietų Sąjungos diplomatai priėmė šį pasiūlymą, 
kaipo “geresnį iš blogo.” Jie įsitikino, kad anglai ir 
amerikiečiai imperialistai nesutiks pavesti Sovietams 
globoti Tripolitaniją, nes imperialistai žino; kad Sovietai 
parodytų kaip reikia padėti kolonijų tautoms pakilti kul
tūriniai ir pasiekti tautinę laisvę. Imperialistai bijo, kad 
Sovietų pagalba Tripolitanijos žmonėms paakstintų ki
tų kolonijų vergus.į kovą.

_ ( Kita, Sovietai pasitiki, kad* Italijoj fašizmas nesu
grįš, kad ten liaudis ims viršų. Ir jeigu Italijoj susida-

• rys tikrai liaudies tvarka, kuri rūpinsis darbo žmonių 
gerove pačioj Italijoj, tai ir jos administracija kolonijose 

; . laikysis pažangios ir progresyvės politikos linkui kolo
nijų gyventojų.

Tuo pat kartu eina kova ir Juhgtinių Tautų Orga
nizacijoj. Dabartinis ten viešpatavimas angliškai kal
bančių imperialistų nėra amžinas. Vienas iš dviejų:MCI 11 \_z 1 1 c v Ho vii 11 Vz JL <X čv 1L IAj J. 11 • V 1 t>I 1 CIO 4 O v < V 1 J LA •

arba angliškai kalbanti imperialistai tą organizaciją nu-

Kit,

ganys, kaip jie nuganė Tautų Lygą, arba ta organizacija 
turės pasiliuosuoti iš jų bloko diktatūros.

Antrajam keliui yra vilčių. Išpūstas ^bolševizmo 
baubas” negalės visada mažesnes šalis laikyti įrankiais 
prieš Tarybų Sąjungą ir jas pačias. Tūlos iš jų keis po
litiką. Kita, į Jungtinių Tautų Organizaciją įsitrauks 
Albanija,- Bulgarija, Rumunija, Vengrija, Italija, Suomi
ja ir kitos šalys, kur liaudies demokratija įgauna vis dau-

ant reikmenų kai-
nas.

Karo 
darbininkai dirbo energin
gai ir buvo atsisakę nuo rei
kalavimų kelti algas. Bet 
nors jie dirbo už tas pat al
gas, arba labai mažai pakel
tas, o pragyvenimo reikme
nys pakilo nuo 25 nuoš. iki 
40 nuoš. palyginus su prieš
karinėmis kainomis. Karui

sąlygose Amerikos

darbininkai!lis su gausiai išvystyta in
dustrija. Amerikos liaudis 
gali gyventi gerai, būti lai
minga, bet tas reikalauja 
liaudies tvarkos, kurioj at
skiri turčiai negalėtų pasi
savinti šalies turtus, kurioj 
pati liaudis būtų ir savinin
kė ir tvarkytoja. Tokią pro
gramą siūlo Jungtinių Val
stijų Komunistų Partija. Už 
tokius reikalus kovoja dar
bo unijos ir visi laisvę my
linti piliečiai.

did you 
our 

family line?” Uncle didn’t seem 
to appreciate the humor of our 
horseing around. Family line
age is sacred even if somehow 
a horse thief got mixed įn now 
and then.

We 
peare 
phrase:

—o—

The story of Moscow Gold 
It can now be told: 
“Was Golden Grain 
“From the Ukraine.” 

—o— 
believe it was Shakes-
who first coined the1 Speaking of horses recalls to 
“To err is human to min(i a ūn-mer Vilnis columnist 
is divine.” That every whosc forte was writing about 

human is liable to mistakes ail animals. During our stint with 
humans will agree. Repetition j Ūic C hicago paper we got a re- 

jgular assortment of animal 
| tales-from Ed Pran, Iwo Jima 
į veteran who just recently re
turned to a West Coast hospi
tal. Eddie might have been a 
tough leatherneck, but we’ve 
still to meet some one who 
could match his love for ani
mals. Hope the sunny Califor
nia clime puts you back on your 
feet, Eddie.

—o—
Recently a New York Post 

columnist in Japan wrote that 
he had bought half of a Japa

nese girl from Cherry Blossom 
Lane, a Japanese tenderloin 
district. Commenting on this 
strange acquisition, the Daily 
Worker noted that together 
with the Post’s so-called labor 
columnist the Post “now owns 
one and one half prostitutes.”

—o—
Overheard during the rush 

to meet the deadlines:—
Editor: “Let’s get the paper 

into the press!”
Smart Printer’s-Devil: 

the hurry? The stuff 
now, without pressing 

—o— 
With this “punny”

with two n’s) remark we make 
our exit.

Alben W. Barkley iš Ken
tucky, demokratų vadas Se
nate, peržiūrinėja tūkstančius 
laiškų nuo jį išrinkusių žmo
nių. Jie ragina palaikyti OPA 
be jj sužalojančių pataisų. Jei
gu jūs norite palaikyti kainas 
nuo kilimo, pridėkite ir jūsų 
notą prie to glėbio jau pir
miau gautų.

“What’s 
is flat 

it.”

(spelled

rinkų išmušti. Jie ileis šak
nis, jie pasidarys kontrak
tus.

Bet Amerikoj rekonversi
ja eina daug lėčiau, negu 
W a s h i n gtono vyriausybė 
planavo. Viena, dalis ka

Tų šalių įsitraukimas turės keisti JTO 
glo-(UNO) veidą. Tas turės daryti įtaką ir į JTO 

bojamas buvusias Italijos kolonijas.

Argentinos Fašistų Naciški Ragai
Argentinoj viešpatauja fašizmas priešakyj su 
’erono valdžia. Argentinos fašistai - jungia

Juan
PietųD.

Amerikos valstybes į bloką. Tam jie naudoja visokius 
suokalbius ir maistą.

Argentinos fašistų vadovybėj sudarytas blokas iš 
Argentinos, Peru, Čilės, Bolivijos, Paraguajaus ir Uru- 
guajaus valstybių. Argentinos fašistai daro spaudimą 
į Čilės valstybę, kad ir ten būtų tokis režimas, kaip yra 
Perono Argentinoj.

Po to, kai Europoj buvo sumušta Hitlerio gaujos, 
tai fašistai buvo nusigandę ir ju veikla sumažėjo. Bet 
Anglijos ir Jungtinių Valstijų nusistatymas linkui Ar
gentinos fašistų, linkui Ispanijos fašistų ir nevedimas 
kovos prieš nacizmą Vokietijoj juos padrąsino • prie 
veiklos. ‘

tyrinėti, ar Franco fašistinis re- 
Lange, Lenkijos delegatas, kal-

Jungtinių Tautų paskirtas subkomitetas neva 
žimas esąs pavojumi pasaulio laikai. Dr. Oscar 
tino, kad Ispanijoj užlaikomi naciai, atomo mokslininkai. Iš kairės: Lange, Hen
ri Bonnet, Francijos; Pedro Velios, Brazilijos; Paul Hasluck, Australijos; H 
Shu, Chinijos. ,
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samdė jį dėl perkėlimo nariu jv£s susitaikys.

Bostono ir Apylinkės Žinios

Remkime Svarbų Darbą

Committee To Aid Lithuania

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- 

- žinės plokštės, kuri bus steigiamame Institute pakabinta ant sie
nos. Kas tik lankys tą Institutą matys vardus jo įrengėjų.

atrodo dar stiprus ir 
ir gražiai sugyvena 
kostumeriais.

Plaukų kirpėjo Petro Šve
do žmonai praeitą savaitę pa
daryta opi operacija. Jos su
sirgimas buvo staigus ir tuo- 
jaus buvo nugabenta į ligoni
nę. Po operacijos ligonė sveik
stanti.

Jau ilgokas laikas kaip ser
ga Vincas Taruška, tebėra li
goninėje. Jam gręsia amputa- 
vimas kojų pirštų.

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

Lietuvos Raudonasis* Kryžius, Lietuvos Mokslų Akademija ir 
kitos visuomeninės organizacijos steigia Vilniuje Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos Institutą-Ligoninę.

9H

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

Fotografistas, tapytojas ir 
artistas Mikolas Bolys vis teb
ėra toks pat darbštus, vikrus 
ir jaunos išvaizdos, kaip bu
vo desėtkai metų atgal. Turi 
puikią studiją ant Broadway, 
kamp. F St., So. Bostone, ir, 
kaip mačiau, meniškai atlieka 
įvairius paveikslų darbus.

ANGLAI KURSTO INDĖ 
NŪS VIENUS PRIEŠ 

KITUS

Paryžius. — Francijoj su 
valdžios parama statoma 
25,000 namų.

je, kuri pirmiau buvo Bro
niaus Petruševičiaus, žuvusio 
nuo plėšiko kulkų, nuosavybė, 
o dabar yra perėjusi į kita
taučių rankas.

amžiaus, bet žmonės spėja, 
kad virš 70 metų gali būti 
“easy job.”

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.

vės, girdi “iki jie tarp sa H

Žinių-Žinelės
Sunkiausia ir daugiausia 

dirbantis mechanikas South 
Bostone yra Jonas Varnas, 
plumeris ir kitokių darbų spe
cialistas. Jis veik vienas šioje 
srityje turi aptarnauti visus 
lietuvius, ir jis aptarnauja ir 
viską moka, viską žino, žino 
net ir tai, kad plumeris lietu
viškai vadinasi vamzdžių tai
sytojas.

ant konversijos plano. Ir jei
gu jo prisakymo neišpildai, 
tai jis grasina teismu. O juk 

|galėjo ir pats ateiti į kuopos 
susirinkimą ir kelti narius į 
naujus skyrius. Su savo dik
tatoriškais prisakymais jis 
nieko * neatsieks. Susivienijimo 
kuopa nieko neturi su jo biz
niu ir niekas jam negadina jo 
biznio, ir jo tų grąsinimų nie
kas nebijo. Tokiu būdu jis su 
tokiu savo patvarkymu užda
vė didelį smūgį sau ir savo 
bizniui ir visai Susivienijimo

t Charles Pratapas, seniau
sias So. Bostono kavalierius, 
vis tebėra jaunas ir vikrus. 

, Kai eina šokti, tai šokdina tik 
į jaunas leidukes. Charles pyks-

Klem. Sabetskas Atpirko 
Savo Biznį

Džentelmoniškas ir sportiš
kas lietuvis, Klemensas Sa
betskas prieš kelis mėnesius 
buvo pardavęs savo užeigos 
įstaigą, 121 A St., So. Bosto
ne, manydamas įsikurti kur 
nors didesnėje vietoje, bet ne
užilgo įsitikino padaręs klai
dą. is nusitarė atpirkti savo 
vietą ir, dvigubą kainą užmo
kėdamas, atpirko ją. ' Tuomi 
pasidarė jam apie 7,000 dol. 
nuostoliai, ‘kuriuos atpildyti 
ims nemažai laiko. Pasirodo, 
kad šiandien panašūs bizniai 
yra gerokai pabrangę ir su 
pora desėtkų tūkstančių ne la
bai ką gero galimą nusipirkti.

Simla, Indija. — Anglijos 
valdžios pasiuntiniai tik ne
va bando sutaikyti Indijos 
mahometonus su kitais in
dėnais. Bet pranešimai dar
bininkiškai spaudai rodo, 
jog anglai patys labiausiai 
kursto vienus indėnus prieš 
kitus, ir atidėlioja pripaži- 

ietos" 7) Indijai tautinės Jais-

Juozas Mikėnas tarnauja 
International Cafe kaipo vy
riausias baro atendantas, vie- 
nintęlįs lietuvis šioje fstaigo-

Kalite

Jau 21 metai, kaip Strand 
restau rante .dirba Antanas 
Rimkus, valgių padavėjas, 
kontermanas. Prie jo tarnybos 
daug bosų pasikeitė, du mirė 
(Algermanas ir Budreckis), o 
Antanas 
darbštus 
su visais

tinge organizatorius pranešė, 
kad nėra reikalo mums vežio- 
ž joti narius į kitas vietas, kad 
mes galime tą darbą atlikti 
kuopos susirinkime. Bet Pikie- 
lis neatvyko į kuopos susirin
kimą. Mat, ponas Pikielis la
bai užpyko ir prisiuntė per 
savo advokatą laišką už su
gadinimą jam biznio ir jo var
do. Juk visi gerai žino, kad 
Pikielis keli metai atgal, bū
damas kuopos organizatorium, 
buvo padaręs klaidų su mėne
sinėmis narių mokestimis. Net 
Vinikas turėjo paskirti komi
siją iš Pildomosios Tarybos 
narių dėl sutvarkymo tų mo
kesčių. O būdamas kuopos 
pirmininku neužsimokėjo mė
nesinių duoklių už 5 mėnesius 
ir už tai kuopos nariai praša
lino jį iš pirmininko vi__  _
dabar Pildomoji Taryba pa-

POLICIJA SUŽEIDĖ 40 
EGIPTĖNŲ

Kairo. — Policija šaudė į 
demonstruojančią arabų mi
nią ir sužeidė 40 asmenų. 
Arabai protestavo prieš an
glų - amerikonų komisijos 
patarimą priimti dar 100,- 
000 žydų į Palestiną.

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

Parama Pavojingai Sergan
čiam Drg. Burbai

Mūsų atstovui atlankius 
sergantį drg. Joną Burbą te
ko sužinoti, kad pablogėjus ir 
atšalus orui, šiomis dienomis 
ligonis pergyveno keletą 
skaudžių ligos atakų. Du kar
tu kvapo stokos smaugimu ta
po partrenktas be žado ant 
grindų. Daromos pastangos 
gegužės mėnesyje, greičiau
sia, kaip galima, perkelti jį į 
farma Holbrook, Mass., iki su- 
sidarys galimybė gauti tinka
mesnė vieta. Tuo tarpu, tū
pus bostoniečių atsišaukimui 
Laisvėje, pradeda ateiti para
ma draugų iš kitur. Rodė gra
žų laišką ir 25 dol. čekį nuo 
drg. A. ir E. žvingilų, iš Je
wett City, Conn. Taipgi an
dai Frank Juodaitis, iš South 
Bostono, per mūsų atstovą 
pridavė savo auką ($1) ligo
niui sušelpti. Tas priduoda 
drg. Burbai vilties ir pajėgų 
laikytis kovoje už gyvybę, 
taipgi didesnio noro gyventi 
ir dar daugiau veikti visuome
nės labui. —P.I.C.

Neatsidekime • ant Prakalbu
Amerikos lietuvių atstovas Antanas Bimba, grįžęs iš Lietuvos, 

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

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

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

Iš SLA Kuopų Veiklos

Balandžio mėnesį daugelis 
SLA kuopų savo susirinkimuo
se balsavo už kandidatus į 
SLA Pildomąją Tarybą ir rin
ko delegatus į Seimą.

Kaip žinoma, SLA Pildomo
ji Taryba yra suplanavus pra
vesti taip vadinamą konver- 
sua arba pervedimą senų na- 
rnpant daug aukštesnės mo- 
kesties lentelių.

Pittsburgh e SLA nariai bu- 
vo pradėję sparčiai keltis į 
naujus apdraudos skyrius. Bet 
kažin kodėl tas kėlimasis 
greitai sustojo.

Buvo rašyta Tėvynės No. 
10, kad P. Dargis ir p. Vini
kas Chicago.) Pildomosios Ta
rybos suvažiavime įnešė, kad 

' reikia pasamdyti organizato
rių dėl perkėlimo narių į nau
jus apdraudos skyrius. Nagi, 
ir pasamdė agentą Pikielį, kad 
važinėtų per kuopas ir per
keltų narius.

P. Dargis pradėjo barškin
ti per savo radio, kad Pikielis 
atvažiuos į kuopos susirinki
mą. Po to Pikielis per telefo
ną pranešė, kad SLA 195 
kuopos organizatorius paim
tų finansų knygą ir blankas, 
surinktų .narius ir atvežtų pas 
jį į South Side nuskirtą vietą 
ir nuskirtu laiku. Bet kuopos 
organizatorius to nepadarė. 
Reiškia, atsisakė nuo to pri
sakymo. Metiniam kuopos mį-

Patys Gaminasi Sviestą. Namie
Pasireiškus sviesto stokai, 

daugelis lietuvių prasimanė 
garpintis jį iš Smetonos, na
mie. Iš penkių bonkučių sal
džios Smetonos, biskį ją pa- 
šildžius, per 12-15 minučių, 
naudojant kiaušinių plaktuvą, 
suplakama svaras sviesto/ku
ris atsieina apie $1./‘Teko, ra
gauti ir patirti, kad tokios i 
produkcijos sviestas yra gana 
geras, skanus, tik greitai su- 
gendąs — turi būti greitai su
vartotas.

Panaujinta ir Praplėsta 
Broadway Casino

Buvusį Jurgio Masilionio 
restauranto ir aludės biznį su 
namu nupirko Petras Ketvir
tis su savo sūnum Edwardu ir 
šiomis dienomis visą biznį re
montavo, padidinant ir pra- 
plečiant nuo Broadway iki Sil
ver St. Remontą planavo ir 
tvarkė inžinierius Titus Gre- 
vis, užsitarnaudamas kreditą 
ir pagyrimą už savo puikų 
darbą. Visas ištaisymas kaina
vo dikčiai pinigų, bet kiek iš 
tikrųjų kainavo, savininkai 
drovisi pasakyti, žmonės spė
lioja, kad remontas kainavęs 
virš 20,000 dolerių. Dabar jų 
įstaiga erdvi, patogi ir jauki. 
Dirba 14 lietuvių darbininkų 
ir keletas svetimtaučių. Duoda 
labai skaniai pagamintus val
gius ir, atrodo, bus populia- 
riškiausia tokios rūšies lietu
vių vieta visame South Bosto
ne.

Siųskite šiuom antrašu:

417 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y

Užderėsią Bilims Bušelių 
Kviečių Amerikoje .

Washington. — Valdžia 
skaičiuoja, kad šiemet už
derės 1,000,000,000 bušelių 
kviečių. Pernai buvo 1,123,- 
143,000bušelių,.į^ ’

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Gerai, kad pribuvo automobilius paimti ir nuvežti 
į Lietuvos atstovybę Maskvoje. Pėstiems būtų buvę per 
toli eiti ir aš jau tikrai būčiau ką nors nušalęs.

Kurie norite pamatyti plačių gatvių, atvažiuokite 
Maskvon! Paimkime Gorkio gatvę. Iš jos lengvai pa
darytum amerikietiškas keturias gatves.

Tarybinės Lietuvos atstovybė randasi Vorovskogo 
gatvėje. Tai tas pats pastatas, kuriame ilgai gyveno ir 
smetoninę Lietuvą atstovavo Baltrušaitis. Čia nemažai 
yra kambarių ir karts nuo karto pribuvę iš Lietuvos sve
čiai suranda patogią pastogę.

Šiuo tarpu Lietuvos pasiuntinio arba ambasadoriaus 
pareigas eina Mikėnas, senas leningradietis. Tai jau pa
gyvenęs, 57 metų amžiaus žmogus, geros nuotaikos, ma
lonaus būdo. Jis žadėjo parūpinti man pravadorką, kuri 
aprodys Maskvą.

Mikėnas, skundžiasi sveikata, kojas jam skauda, 
sunku vaikštinėti. Gydytojai sako, jis turi kokį ten 
strėpų nervų įdegimą. Jau kelintas mėnuo liga jį kan
kina ir nepaleidžia.

Šiandien Lietuvos prezidentas Justas Paleckis išsi
skubino j Kremlių medalius dalinti įvairiems atsižymė
jusiems žmonėms. Susitarėme vakare eiti į teatrą.

Buvo užėjęs Šumauskas Lietuvos planavimo komisi
jos pirmininkas. Jis čia jau kelinta dieną sėdį ir taria
si su visasąjunginės planavimo komisijos pareigūnais dėl 
Lietuvos penkmečio. Tatai Lietuvos penkių metu planas 
turi būti suderintas su visasąjunginiu planu. Lietuva 
tikisi daug paramos. Jai labai trūksta medžiagų dėl 
krašto atstatvmo. Ji irgi, žinoma, turės šį tą duoti ki
toms respublikoms, kaip, pavyzdžiui, bekono, sviesto ir 
kitų/pLoduktų.

Penkių metų planas prasidės su naujais metais. Už 
penkių metų Lietuvą bus sunku bepažinti, nes ji jau 
bus prisikėlus iš karo griuvėsių.

Netikėtai į kambarį ieina aukštas, gražus, žilais 
plaukais, gražia karine uniforma vyras. Tai generolas 

. Urbša. Apie jį mes, amerikiečiai, esame daug girdėię 
ryšyje su Lietuviškos Divižiios žvgiais. Generolas Urb
ša kalaus, draugiškas žmogus. Didžiuojasi lis Lietuviš
kosios Divizijos pasirodvmais. Visoje Raudonojoje Ar
mijoje jos vardas esąs puikiai žinomąs. Jis irgi pabrė
žė tą fakta, kad Lietuvos kovūnams sunkiausia prisiėjo 
kautis ir daugiausia nukentėti Kuršiuose, Latvijoje. 
Girdi, kai išlaisvinome Klainėdą, apsidžiaugėme, many
dami, kad karas jau baigsis pirma, negu mes susitvar
kysime. Bet džiaugtis teko labai trumpai, turėjome vėl 
tuojau prieš žiauruii prieš? stoti. Kova buvo žiauri, 
sunki ir labai iškaštinga. Bet mes, sako, savo uždavinį 
ir vėl puikiai atlikome. Smagiausios ir gražiausios va
landos buvę, kai divizija traukusi per Lietuvą, per Šiau
lius ir kitus miestus.

Generolas Urbša turįs brolį So. Bostone. Kitas bro
lis gyveneš Lawrence, bet jau esąs miręs. Pats genero
las esąs jauniausias visoie šeimoje. Jau 25 metai tar
nauja armijoj. Sunku, girdi, būtų prisitaikyti prie ko
kio nors kitokio gvvenimo. Sakė, kad tuo tarnu Mas
kvoje randasi penki lietuviai generolai: Jis pats, Mažeika, 
Karvelis, Vitkauskas ir Čepas.

Kol kas dar nemačiau Maskvoje karo griuvėsių. 
Sakoma, kad jų mažai ir teks matyti. Viena. Maskva 
nebuvo taip sunaikinta, kaip kiti miestai, pav., kaip Vil
nius; antra—jau beveik visi apgriauti pastatai aptai
syti bei atstatyti.

Būdamas Maskvoje šias kelias dienas gyvensiu vie
nam kambaryje su Justu Paleckiu. Mat, Maskvoje dar 
vis nelengva su butais. Čia kambarys nemažas, yra dvi 
lovos, bet šilimos labai mažai—rašau ir rankos grumba. 
Nors jau kelinta savaitė Lietuvoje, bet, ot, negaliu pri
prasti prie šalto kambario ir tiek. Pasiilgau gerai ap
šildyto kambario, šilto vandens ir kitų amerikietiško 
gyvenimo parankumų.

Paimu Tiesą iš gruodžio 9 dienos ir skaitau straips
nį “Niekšingieji žmogžudžiai?’ Rašo V. Rudminas. Jis 
sako:

“Mus pasiekė skaudi žinia, jog nuo kruvinos niek
šingųjų lietuviškai vokiškų nacionalistų rankos žuvo ži
nomasis pedagogas ir visuomenės veikėjas Jurgis Am- 
braška. Visą savo sąmoningąjį gyvenimą J. Ambraška 
buvo paskyręs Lietuvos darbo žmonių švietimui.
kytojas, vėliau daugelio vadovėlių autoiius. jis buvo ge- kuomet kas paklausia jo 
rai žinomas kiekvienam mokykliniam darbuotojui Lie
tuvoje. Iš J. Ambraškos vadovėlių mokėsi Šimtai ir 
tūkstančiai Lietuvos vaikų. Visas jo pedagoginis vei
kimas buvo persisunkęs meile Lietuvos darbo žmonėms. 
Jis dėjo visas pastangas, kad prisidėjus prie gražesnės 
ateities kūrimo Lietuvos darbo žmonėms. Jis buvo karš
tas savo tėvynės patriotas, ištikimas savo tautos sūnus, 
trokštąs šviesesnės ateities savo kraštui, savo liaudžiai.

“štai dėlko jis ir tapo kruvinųjų buožinių banditų 
auka...”

Už šį ir kitus kruvinus* žygius jiems tik prakeiksmą 
gali siųsti kiekvienas padorus lietuvis. Ir kyla-mano 
galvoje mintis:.Tai šituos “nacionalistus” teisina, gina, 
drąsina ir šelpia Amerikos lietuviški klerikalai, smeto- 
nininkai ir menševikai. Jie juos skaito savo idėjų ge
riausiais gynėjais!

Į organizacijai. Juk ir Centras 
turi žinoti, kad visokie rei
kalai turi būti atliekami per 
kuopos valdybą, o no per ko
kius agentus.

Taigi, matomo, kokį mes 
šiandien turime patvarkymą 
SLA organizacijoj. Tuos pa
tvarkymus delegatai turėtų iš
kelti sekančiame seime.

Kuopos Narys.

Antradienis, Geguž. 14 1946 r-11 ■ .....■■■....... . ............ ......

Ši tuščia skerdykla Philadelphijoj parodo padėtį 
daugelyje kitą tokių po visą šalį. United Packinghouse 
Workers (CIO) kaltina mėsos pakuotojus dėl mėsos 
trūkumo. Skerdyklų keturios didžiausios kompanijos 
atsisako pirkti ir skersti galvijus, jiems geriau užmušti 
OPA ir gauti aukštesnes kainas ir didesnius pelnus.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečias Puslapis



' ' ■ 5F , '/> -■$ •;■.■’ ■'.' ■•,. .>8^/ ■ •'"'<* c. !>■'■•'*. y.■??•■ :? '., ••-.. -.‘fy.j/j1 */..•< .'. • ' ’■ ■ VvClv '■'•■'7’?/■'
% . ' ' . •* . 1 . f. 'i • '1 . » ■ - » ■ ’ -.'

i

į
i

Ketvirtas Puslapis. Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

AKIMIRKA PEKINE-
STEBĖTINA KNYGA

2-4-46 JONAS KAŠKAITIS 78

(Tąsa)
Yra patriotinė priešišdavikiška draugi
ja, veikia ji visoj šaly. Gaudo ir šaudo 
išdavikus. Ir aš esu tos organizacijos 
narė. Jei priseitų, ir aš galėčiau tams
tai galvon kulipką paleisti. Bet, žinau, 
to nereikės. Būk tamsta patriotė. Klau
simas tik, ar tamsta neapkenti japonų. 
Visi chinai nekenčia’japonų ir eina prieš 
juos. Chinija karą laimės. Abejonės 
tame nėr. Ir, jei jau mirt, tai mirt su 
savo žmonėmis. Džiugu ir smagu su sa
vo žmonėmis eiti, gyventi ir mirti.
. —Matau, tamsta linksma, — atsakė 
Sujun’a, ir ji pati pajuto keistą šiltą pri- 
plūdį į kaklą, į galvą. Pajuto, kad ir ji 
gali paragaut džiaugsmo:—O, aš neken
čiu tų japoniškų driežlų^Net ir savęs 
nekenčiu.

—Tai šalin nuo jų! Eime chinų pu
sėn. Būk su mumis. Jei tamsta man 
padėsi, tai aš su tamsta važiuosiu į 
Tiencin’ą ir nudėsiu ten bent kelis japo
nų šnipus. Štai kur proga patarnaut 
Chinijai. Važiuosime Tiencin’an su ke
liais mūsų grupės draugais, ir mes iš
gausime tūlas japonų paslaptis. Aš pati 
jiems sakysiuos, kad esu jų naudai šni
pė. Tamsta iškilsi į tautinių didvyrių

japonų apginkluoti ir išinuštruoti., Be

Portland, Oregon

Karšti, nuoširdūs ir drąsūs Taijun’os 
Žodžiai šiltai palietė Sujun’ai širdį. Lyg 

. kad jai naujas atsivėrė pasaulis, kokio ji 
nematė ir nejuto per antrąją savo gyve
nimo pusę. Savo dvasiniam ilgesy ji da
bar glaudėsi j)rie savo pusseserės. t

Ir tapo nutarta, kad Sujun’a kartu su 
Taijun’a, Kuočang’u ir Čen San’u va
žiuos i Tiencin’ą. Japonų specialioj tar
nyboj Tuijun’a bus perstatyta, kaipo Su- 
jun’os sesuo. Sujun’a apsistos japonų 
koncesijoj ir gaudys žinias" iš specialios

- tarnybos departamento ir perdavinės jas 
saviškiams. Ir tuo patim tai pu ji po tru
putį imdinės savo pinigus iš japonų ban
kų, atsargiai, kad neiššaukus nuožiūros.

Suplanuota — padaryta. .Sujun’a ei
davo į tą japonų specialią kontorą kas 

’ dvi ar trys dienos. Ji susitarusi veikė 
kartu su vikria šokike Liling’a, ta pačia, 
kuri paniekinančiai atmetė jos pačios pa
siūlymą eit ir tarnaut japonams. Tai- 
jun’ą Sujun’a perstatė departamento vir
šilai, kaipo savo seserį. Viršila perleido 
ją su nuožiūra. Bet Taijun’a jau buvo 
išmokusi ir žinojo visus slaptus ženklus 
ir turėjo laisvą perėjimą per japonų sar
gus.

Keista, bet daugelis japonams dirban
čių šnipų tapo nušauta arba dingo be 
Žinios, tame skaičiuj ir kelios Sujun’os 
atvestos iš viešbučių merginos.

Vieną dieną japonų viršila tiesmukai 
paklausė Sujun’ą, ar ji ką žino apie chi
nų prieš-išdavikišką grupę. Girdi, dau
gybė mūsiškių agentų dingsta: čia turi 
būt kas nors netaip. Įspėjo, kad atsar
giau... Beje, kam tamsta išsiėmei bent 
per kelis kartus krūvą pinigų, kai čia 
parvažiavai iš Pekino?

Sujun’a pasiteisino, turėjusi z daug iš
laidų su viešbučiais ir su morfino kon
trabandos reikalais. Ir paskui, pusiau 
juokom, ji paklausė, kiek jis jai užmokės, 
jei jinai perkalbės Čang’ą Cečung’ą per
eit japonų pusėn. Tas žadėjo duot tūks-

• tantį dolerių ir dar daugiau specialių do
vanų, jeigu Čang’as apsiimtų už pusę mi- 
Ijonoč

Kad sumažinus nuožiūrą, Sujun’a dau
giau nebeėmė savo pinigų iš japonų ban
kų. Ir persergėjo Taijun’ą, kad nebeitų 
į japonų koncesiją.

Dabartėlės Pekino ir Tiencin’o padė
jimas pasidarė kritingas. Iškilo rimti 
susirėmimai, japonų orlaiviai skraidė ir 

jį mėtė bombas ant chinų kariuomenės, ja
ponai grūdo daugiau savo kareivių į ■ 
Pekino frontą.

Sujun’a perdavė svarbią žinią, kad ja- 
. ponų apsauga pasidarė pusėtinai išsem-

.. ta, nes iš Tiencin’o dauguma kareivių
iįvyko į frontus. Čen San’ui šitą žinią 
pernešė ta vikrioji chinė šokikė Liling’a.

Čen San’as susitarė su chinų taikai 
palaikyt korpusu dramingai užpult pa
čią japonų koncesiją. Susitarėliai jau 
girdėjo, kad rengiama sukilimas Tung- 
ępu’e tarp .kareivių rytinio Hopei’jaus 
provincijoj. 0 tie chinų kareiviai buvo

atėmimą keleto miestelių. Tai ir tapo 
susitarta visai išdrebi japonus iš Tien
cin’o.

Muštynes iškilo Tiencin’c antrą va
landą po vidurnakčiui 1937 m. liepos 29 
dieną. Visą dieną ch.iniškoji miesto da
lis buvo apšaudoma ir bombuojama iš 
orlaivių. Nankai universitetas beveik 
visai sugriautas. Gaisrai siaučia po 
miestą.

Kaip septinta ryto valanda, Sujun’a 
dagirdo, jog Liling’a tapo suimta japonų 
sargybinių. Sujun’a išsigando. Ji nuta
rė pabėgt į gretimą prancūzų koncesiją. 
Jai besėdant į rikšą, ją sulaikė didžiu
lis policistas chinas. Sujun’a jam slap
tu ženklu parodė esanti japonų tarnyboj.

—Aha, tai tamsta panelė Sujun’a 
Niū’tė. Kaip tik tamstos aš ir ieškau. 
Eime į vyriausiąją kontorą,

—Ar tamsta ne chinas?—paklausė Su
jun’a,—paleisk tamsta mane: mes visi 
chinai.

Ir jinai jam padavė čemodanėlį, saky
dama, kad ten yra 30 tūkstančių dole
rių. Policistas greit pagriebė čemoda
nėlį ir dirstelėjo į šalį: už dešimties mas
tų japonų sargybinis pamatė juodu ir 
priėjo artyn, paklausinėjo ir nuėjo visi 
trys. Sujun’a pradėjo kalbėt chiniškai,. 
tai jai sargybinis užvažiavo per veidą. 
Paskui paėmė iš policisto čemodanėlį ir 
nusivedė trise į policijos stotį.

Sujun’a degė iš paniekinimo: tai taip 
tie žalčiai japonai (.atsilygina už patar
navimą. Baimė jai dingo, bet perėmė 
pyktis. Jai pasirodė, kad ji atlieka did
vyrišką darbą.

Policijos viršininkas apklausinėjo ją ir 
patelefonavo specialios tarnybos depar
tamentui.

—Šaukit mane, aš nebijau mirt. Aš ne
apkenčiu jūsų visų!

Ir Sujun’a tapo nušauta "užu stoties 
kieme.

Taijun’a, Čen San’as ir Kuočąng’as ste
bėjosi, nebesusilaukdami žinių nei nuo • 
Liling’os nei nuo Sujun’os. Ir tik ant 
rytojaus iš japoniškų laikraščių jie da- 
sižinojo, jog “baltų miltų karalienė” ta
po nušauta, kaipo chinų šnipė.

Chinų taikai išlaikyti korpusas, kartu 
su armijos daliniu, prasimušė pro japo
nų gynybą, ir muštynės prasidėjo japonų 
koncesijos gatvėse. Atrodė, kad japo
nams priseina riestai Tiencin’e, nes čia 
permažai bepaliko jų jėgų. Chinų kor
pusas, iš viso tik tūkstantis kareivių, pa
ėmė rytinę ir centrinę stotį ir užkirto 
japonų sustiprinimams kelią į Pekino 
frontą. Paskui chinai suėmė japonų sto
vyklą šalia miesto ir jau rengės išardyt 
japonų orlaivių stotį. Tačiau vėlai va
kare chinų gelžkelio tarnautojai prane
šė, jog chinų armija pradėjo trauktis iš 
Pekino. Vadinas, iš ten pagalbos laukt 
chinams nebegalima.

Prislėgti tų naujienų, korpuso kariai 
vis dar laikėsi, kol galų gale japonai vėl 
atgal užėmė chiniškąją miesto dalį, taip
gi austrų ir rusų koncesijas.

Įsiutę už tokį pažeminimą, atsigriebę 
.japonai pasileido siausti po miestą. Li
kučiai chinų taikai išlaikyti korpuso lai
kėsi iki paskutinių.

Sąmyšy Kuočang’ą pervėrė paklydėlė 
kulipka. ' Čen San’as bandė jam padėt, 
bet už kokių penkiasdešimt mastų jau
nuolis krito negyvas, ir čen San’as pats 
turėjo skubintis kur pasislėpt. Paskuti
niai* Kuočang’o žodžiai buvo—paprašyt 
tetulę Taijun’ą jo motiną suramiųt, ir 
užmušt jo išdaviką tėvą Huaijų.

Dabar Taijun’a ir Čen San’as turėjo 
bėgt paskersai šalį. Gelžkeliu važiuot 
nebuvo nė kalbos. Turėjo varytis pėsti, 
atgal į Pekiną. Tik rugpjūčio 3 d. jie 
išgirdo apie maištą Tungčou’e ir apie 
nudobimą trijų šimtų japonų tame ryti*

• nio Hopei’jaus mieste.
Klausimas, kaip čia dabar dasigaut į 

Pekiną ir vėl susieit su šeimynomis. Jie 
žinojo, jog Pekinas rankose Japonijos 
pakalikų. Visus iškrato prie' miesto 
•vartų. Čen San’as, nebesusivaldydamas, 
keikė chinų armijos oficierius. Kas gi 
dabar lieka jam daryt? Gal eiti Nan- 
king’o armijon arba į partizanų būrius?

(Bus daugiau)

poros

daik-

užvalgius buvo pa- 
drg. V. Andrulis pa- 
Jis kalbėjo daugiau- 
dabartinius įvykius ir

V. Andrulio Apsilankymas
Praeitą mėnesį draugas V. 

Andrulis, Vilnies dienraščio 
redaktorius, aplankė mus, ore- 
goniečius lietuvius. Tai linksi
ma buvo vėl su drg. V. Aip- 
druliu susieiti ir pasikaHjeth 
nes jau praėjo septytii metai, 
kaip drg. V. Andrulis lankė
si mūsų kolonijoj. Tai links
ma buvo su juo pasimatyti.

Bendrai mūsų LDS 106 
k])., IiLD 223 kp. ir LLD 4 
k p. surengė prakalbas ir ban- 
kietą, kovo 23 dieną, pas 
draugę M. Yankauskienę. Į 
tas prakalbas atsilankė gra
žus būrelis publikos. Į šį ban- 
kietą mūsų geros gaspadinės 
prinešė visokių skanių valgių.

Kiek 
kviestas 
kalbėti, 
šia apie
apie Lietuvą. Kalbėto] as 
smerkė visus tuos, kurie pul
dinėja Sovietų Sąjungą ir Ta
rybų Lietuvą. Jis sakė, jeigu 
norite žinoti tikras žinias apie 
Lietuvą, tai skaitykite Laisvę 
ir Vilnį, nes tie laikraščiai 
paduoda tikras žinias 
Tarybų Lietuvą. O kiti 
raščiai, tai visais būdais i 
žia Lietuvą. Baigdamas 
kalbą prašė-ragino tuos, 
rie dar nepriklauso prie Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo ir Lietuvių 
Draugijos, 
įstoti į tas

Jo kalba 
ko. Mes, 
buvome drg. V. Andrulio pa
siilgę. Po Andrulio kalbos mū
sų geras jaunuolis James 
Karbanski paprašė aukų dėl 
dienraščio Vilnies. Šie 
gai paaukavo: •

A. Bruchas $15.
Po $10: M. Jonikaitis, M. 

Jankauskienė ir F. V. Ulskiai.
Po $5 

Valežohis, 
Stupur, . 
b on, L. 
man, K. 
Murphy.

Po $3 
Ulski.

Po $2:
Danill ir J. Sližes.

Po $1: A. Rimkus, R. Sma- 
linskienė,
J. Matu z as ir J.

Viso $112.
Labai didelis 

aukotojams už 
paramą. Taipgi 
chui už paaukavimą 
alaus. Ačiū N. Betts už paau
kavimą poros nylon kojinių.

apie 
laik- 

šmei-
savo 

, ku-

Literatūros 
nieko nelaukiant 
organizacijas, 
mums labai pati- 

oregoniečiai, jau

drau-

J. Karbanski, A.
T, Raškauskas, J.

A. Petrašunas, J. Ur- 
Jazelskiene, J. Daro- 

Marcinkus

Ačiū J. Daromąn už paauka
vimą degtines. Ačiū A. Mur
phy už paaukavimą 
gražiai nudirbtų rankų darbo 
“pot holders.” Už tuos
tus padaryta $27.35 pelno. 
Prie baro padaryta $36.26 
pelno. Tai ■ su prenumeratoms 
drg. V. Andrulis iš Oregon iš
sivežė $194.61.

Ačiū labai visoms mūsų ge
roms gaspadinėms, kurios au
kavo gardžius valgius. Taipgi 
ačiū’ Mary Jankauskienei, už 
vietą. Ir ačiū draugams F. V. 
Ulskiams už pavaišinimą, ku
rį jie buvo surengę savo na
ciuose, kaipo V. Andrulio iš
leistuves: Taipgi ačiū drg. V. 
Andruliui už aplankymą mū
sų.

LDS 106 Kp, Susirinkimas
Balandžio 7 dieną atsibuvo 

LDS 106 kp. susirinkimas pas 
draugą W. A. Murphy, Ore
gon City, Ore. Per tą susirin
kimą buvo kalbėta arba svars
tyta svarbių klausimų. Taipgi 
tame susirinkime tapo sukel
ta $10 dėl Protection of Fo
reign Born. $5 tapo paaukota 
iš kuopos iždo tam tikslui. O 
kita penkinė buvo surinkta 
aukomis iš narių.

Aukavo po 55c: F. Ulskis 
ir J. Stupur.

Po 50c: A. Sharko, A. Bru- 
chas, D. Palinauskienė, K. 
Marcinkus ir A. Murphy.

Viso $3.60. Su smulkiomis 
aukomis pasidarė $5.

Liaudies Balsui šie paau
kavo :

Po $1: A. Bruchas, J. Ur- 
bon, J. Stupur ir F, Ulskis.

Po 50c: K. Marcinkus, J. 
Karbanskis ir J. Slizes.

Ir dar kas aukavo 10 centų. 
Viso $5.60 dėl Kanados Liau
dies Balso. Tai ačiū visiems 
aukotojams.

Tai matote, mes ir Kanados 
liaudies laikraščio nepamirš
tame.

Dabar mes, oregoniečiai, 
labai laukiame Antano Bim
bos, kuris neseniai sugrįžo iš

ir W.

J. Žukas ir Tony

Umbrozas,

Palinauskienė, 
Matliski.

ačiū visiems 
tokią gražią 

ačiū A. Bru- 
keiso

JUSTIN M. z

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

IlUrnboldt 2-7964

Lietuvių Kuro Kompani j a
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
C , . f <4 • • ~'r { ’ v ' 4 f

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

. t L I « , ’ • '
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyn©

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRĄNP ST.
/Skersai nuo Republic Tęątro)

* ' »••*■'• •' . Va.*- r > *«• 4 * ft t, <
Telefonas EV. 4-8698
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Skaitytojų Balsai
Didieji Veikalai ir Jy 

Skaitytojai
Yra Laisvės skaitytojų, ku

rie, mano supratimu, rašinėja 
beverčius raštus: smerkia pui
kiausius veikalus, apysakas, 
kurias sukūrė plunksnos ar
tistai, proto milžinai, kuriems 
tokie veikalai parašyti re.ika- 
lavo daug metų brangaus lai
ko ir rūpesčio. Paimkime tokį 
veikalą, kaip “Mirusiųjų- Lai
vas.” Tai yra tiesiog šiurkš
čiausio gyvenimo atvaizdas, 
kuriame matome niekšingus 
pasaulio viešpačius ir jų pik
tus darbus.

O betgi atsiranda žmonių, 
ne kokių tęn Keleivio, Naujie
nų arba Darbininko skaityto
jų, bet mūsų Laisvės skaityto
jų, kurie drįsta rašyti ir pa
smerkti tokius veikalus ir 
dienraščio redaktorius, kam 
jie leidžia per laikraštį tokius 
veikalus, kaip “Akimirka Pe
kine” ir “Mirusiųjų Laivas.” 
Mart atrodo, kad jeigu tokie 
žmonės apie tokius rašinius 
mažai supranta arba visai ne
supranta, tai geriau padarymų, 
kad patylėtų. O dabar,,drau
gai, jūs pasirodote visai be 
kultūros, ’ be jokio žinojimo 
apie svarbesnius veikalus.

Tik jūs, draugai, pagalvo
kite, kas atsitiktų su dienraš
čiu, jeigu iš jo būtų išmesta 
tokie veikalai. Jis taptų neį-

Tarybų Lietuvos.
Draugai, laikykimės vieny

bėje ir dirbkime naudingą 
darbą. J. S.

domus ir žmonės nustotų skai
tę. Jeigu laikraštyje pasilik
tų tik korespondencijos, tai 
kas jį norėtų skaityti? Kas 
man galvoj, sakysime, kas kur 
ten San Pranciškoj, už tūks
tančių mylių apsivedė, kam 
ten balių surengė. Tai vietos 
draugų dalykas.

Skaitytojams patinka ilgi 
veikalai, kur žmogus gali šiek 
tiek pasisemti žinojimo. Ga
biausių žmonių protas yra 
mums paliktas ilgiausiuose 
veikaluose. Tik reikia juos 
skaityti'ir į juos gilintis, kad 
suprasti jų turinį. Mano pa
tarimas redaktoriams: kai 
gaunate ilgesnį veikalą, nėra 
reikalo apysaka vadinti. Ge
riau rašykite: per Laisvę eis 
ilgas veikalas, kūrinys arba 
rašinys. Mat, tie skaitytojai, 
kurie menkai apsipažinę su 
skaitymu, apysaką įsivaizduo
ja taip, kad tąi autoriaus sva-r 
jone, išmislas. Jie nesupran- 

į ta, kad apysaka yra surišta 
su gyvenimo tikrenybe. Tik 
autoriaus gabumais ta tikre
nybė padailinta. Paimkime 
dabartinį veikalą “Akimirka 
Pekine.” Ar tai ne 'puikus ta
lentingo autoriaus vaizdas 
užguitos liaudies ir jos atbu
dimo? Argi dabar Anglijos ir 
j Amerikos valdonai ne taip el- 
! ginsi, kaip ta apysaka vaiz
duoja chiniečius generolus?

Mano supratimu, žūt-būt, 
bet angliškas skyrius Laisvėj 

i turi būt.
Susnininky Jurgis.

KOLEGIJOS, BIZNIO 
ar AMATO MOKYKLOS.
KURSAS JUMS

Taip, už mokslą iki $500 per pa 1 
prasius mokyklinius metus apmo- I 
karna už 48 mėnesius kolegijos, I 
biznio ar amato mokyklos. Jūs taip I 
pat gaunate $65 per mėnesį gyve
nimo lėšoms—$90. jeigu jūs turite 
ką užlaikyti. Ši proga atvira, po 
paleidimo, vyrams virš 18 (su tė
vų sutikimu 17) metų amžiaus 
vyrams, kurie įstoja 3 metams į 
naująją Reguliarę Armiją pirm 
1946 m. Spalių 6 d. Gaukite visus i 
faktus jūsų U. S. Armijos Rekru- 
įavimo Stotyje. t I

271 Washington St., Brooklyn, N. Y

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-6041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN :
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Veruop Si • 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110•••••oapap•••••••••••••
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“Christian American Front” 
Rengia Darbininkams Kilpas

Kartais darbininkams yra 
sunku ir sužinoti, kas yra tie, 
kurie taip gudriai suplanuo
ja įvairias kilpas suvaržymui 
darbininkų atsparos prieš per 
didelį jų išnaudojimą, prieš 
nebepakeliamas darbo sąly
gas. Čia tik, rodos, visai ne
tikėtai koksai reakcijonierius 
kongresmanas arba kurios 
valstijos seimelio atstovas įne
ša priešdarbininkišką bilių ir 
atitinkamas re-zoliucijas patei
sinimui tokio biliaus reikalin
gumo ir mėgina padaryti įsta
tymu. Bet tikrenybėje yra 
tam tikras aparatas, suorga
nizuotas visos šalies plotu, ku
ris tik tuomi ir rūpinasi, kad 
suvaržyti darbininkų unijų 
veiklą. Tas aparatas parašo 
švelniai atrodančius prieš- 
darbininkiškus bilius ir rezo
liucijas, parenka atitinkamą 
kongresmaną ar valstijos . sei
melio atstovą ir jiems prįtluo
dą jau gatavai suredaguotus 
bilius ir rezoliucijas, kad jie 
atitinkamu laiku įneštų į 
kongresą, ar į valstijos seime
lį, ir tas pats aparatas daro 
viską, kas jiems galima, kad 
tas jų priduotas priešdarbi- 
ninkiškas bilius pataptų ) įsta
tymu. Į tą aparatą yra įtrauk
ta aršiausi reakcijonieriai, 
priešdarbininkiški lobi jistai. 
Tų reakcijonierių organizaci
ja yra pasivadinusi “Christian 
American Front.” Tos orga
nizacijos centras randasi 
Houston, Texas, ir, kaip laik
raštukas “Floridian,” išeinan
tis St. Petersburg, Fla., sako, 
kad ta organizacija yra fi
nansuojama aliejaus tr tįsto, 
stambių monopolistų ir Farm 
Bureau Federacijos, ir kad ta 
organizacija veikia visos ša
lies plotu.

Pradžioje 1943 metų tas 
krikščioniškų amerikonų fron
tas. suplanavo, kad pravedus 
unijų atsparos suvaržymui 
įstatymu keliolikoje valstijų. 
Paskiau per tas valstijas pa
reikalauti kongreso, kad xpa- 
st'arasis išleistų tokį priešdar- 
b in in kišką , įstatymą visoms 
Amerikos, Jungtinėms Valsti
joms. Jų propanuojamu įsta
tymu buvo padaryti priedą 
prie valstijų konstitucijų tei
sių skyriaus “Teisė Dirbti.” 
Jis parašytas sekamai: “Nie
kas negali ypatai atsakyti ar 
sulaikyti nuo gavimo darbo 
dėl jo prigulėjimo ar neprigu- 
lėjimo darbo unijoj ar darbo 
organizacijoj: ir negali atim
ti tesės kolektyvėms dery
boms.” (Mano pabraukta— 
J. N. S.). Mažiau mąstančiam 
tas priedas, “Teisė Dirbti,” 
gal atrodė nieko tokio. Bet 
jam. tapus įstatymu, streikie- 
riai, mėgindami sulaikyti ske- 
bą <nifo darbo, papuola po 
$500 bausme, arba gauti vie
nus metus kalėjimo. Sulyg jų 
planų, tas priedas prie valsti
jų konstitucijų buvo priduo
tas valstijų seimeliams ir juo
se privalėjo būti priimtas 
1943 metais, o 1944 metų vi
suotinuose balsavimuose turė
jo būti uždėtas ant baloto pi
liečių nubalsavimui. Valstijas 
jie pasirinko tokias, kuriose 
darbininkai yra silpniausia or
ganizuoti ir kimiose valstijų 
seimeliuose J)uvo daugiausia 
reakcijonieriškų atstovų. Jie 
pradėjo su pietinėmis valsti
jomis ir pasiekė toli į pietva
karius ir žiemius. Ohio unijis- 
tai ir K. P. nariai dar gerai 
atsimena, kaip jiems aštriai 
prisiėjo kovoti iki tas “open 
šaperių” taikomas priedas

prie Ohio konstitucijos tapo 
atmestas. Matomai, tie reak- 
cijonieriai sutiko panašių pa
sipriešinimų ir daugelyje kitų 
valstijų, nes tas priešunijinis 
pataisymas jiems pavyko pra
varyti tik trijose valstijose— 
Californijoj, Arkansas ir Flo
ridoj. Bet kada tas “Freedom 
to Work” buvo uždėtas 1944 
m. ant baloto piliečių nubal- 
savimui, Californijos piliečiai 
nubalsavo atmesti. Tik Ar
kansas ir Floridos, per didelę 
agitaciją, piliečiai, su maža 
didžiuma balsų nubalsavo pri
imti tą pataisymą. Tik po bal
savimo Arkansas darbininkai 
gerai susiorganizavę privertė 
savo seimelį atmesti tą darbi
ninkams žalingą
Vien Floridos valstijoj 
šiolei tas pataisymas 
galioj. Nes Floridos 
Federacijos viršininkai
darbininkus. Apie tai teks pa
rašyti vėliau.

Taigi, iš tos didelės ablavos 
tas reakcijonierių “Christian 
American Frontas” į savo kil
pas pasigavo tik vienos valsti
jos darbininkus. Kitur to ne
galėjo padaryti, ačiū kitų 
valstijų unijų vadų geram ap- 
žvalgtimui ir ablenai darbo 
žmonių vieningai kovai prieš 
tą reakcijonierių pasimojimą 
supančiuoti 
rą prieš jų 
j imą.
Pastarajam

kus,

pataisymą, 
dar iki 
tebėra 
Darbo 
išdavė

gresas to nesiima.
Apie pora savaičių atgal 

tilpo St. Petersburg . Times 
trumpa žinutė, kur sakoma, 
kad Floridos generalis advo
katas Tom Watson pradėjo 
laiškų kampaniją į kongres- 
manus visos šalies plotu, kad 
kongresas išleistų įstatymą 
suvaržymui darbo unijų. Wat- 
sonas esą įsakęs kiekvienam 
iš savo ofiso 38-nių darbinin
kų parašyti po '6 laiškus — 3 
savo draugams Floridoj ir 3 
gyvenantiems kitose valstijo
se. O ypatos, gavusios tuos 
laiškus, bus raginamos, kad 
kiekvienas- parašytų taip pat 
po 6 laiškus savo draugams, 
ir 1.1., ir t.t. Tais laiškais bus 
raginami visi, kad rašytų laiš
kus ir- rezoliucijas savo kon- 
gresmanams, kad jie išleistų 
įstatymą darbininkų suvaržy
mui. Aišku, kad tas pats yra 

I daroma ir kitose valstijose.
Floridos gen. adv. Watso- 

nas proponuoja ir 
įstatymo projektą, 
nori, kad kongresas
įstatymu. Tas Watsono pro
poliu o j amas įstatymas pri
verstų dūrbo unijas įsikorpo- 
ruoti, mokėti taksus ir rapor- 
tuo’ti valdžiai narių surašus, 

savo veikimą ir finansus, 
įstatymas uždraustų ver- 
ypatos prigulėti unijoj, 
pasilaikyti darbe, už-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

La Resista Corset Co
REIKALAUJA
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PATYRUSIŲ 1
SIUVAMU MAŠINŲ \ 
\ OPERATORIŲ \

Mes Tikime Jūs Pripuolamai Ateisite Čia

darbininkų atspa- 
perd įdėlį išnaudo-

būsimo 
kurį jie 
padarytų

KODĖL NE DABAR!

La Resista Corset Co
305 RAILROAD AVE., KAMPAS MYRTLE

BRIDGEPORT, CONN
(113)

apie 
Tas 
Lima 
kad 
draustu atiku rinkimą iš uni
jos narių politiniams tikslams 
ir uždraustų unijoms vartoti 
spėką (violence). O visi gin
čai tarpe darbininkų ir darb
davių turėtų būti pavesti ne- 
partyvei arbitracįjai.

Tai toksai tų reakcijonierių 
yra naujas pasimojimas su
pančioti ir pasmaugti darbo

organizacija unijas ir visą darbo žmonių 
siekiasi visos šalies plotu pa- atsparą prieš išnaudojimą. Ar 
veikti į kongresą, kad pasta-! 
rasis išleistų įstatymą kontro
liavimui darbo unijų. Tuomet 
ir kolumnistas Westbrook 
Pegler apgailestavo, kad kon-

Nepavy-
Imasi

pamate,

Skymui 
Krikščionys” 

Naujo
Tuojau, kaip tik

kad pastarasis jų reakcijonie- 
riškas skymas nepavyko, vie
nas iš Christian American 
Fronto vadų, Vance Muse pa
reiškė, kad jo

Pranešimas iš Lietuvos
Drg. A. Bimba Parvežė Brangių 

Žinių iš Lietuvos
Kaip atrodo Lietuva? Kaip atrodo Vil

nius? Kaip atrodo Kaunas? Kaip atrodo 
Klaipėda? Kaip atrodo kiti Lietuvos miestai 
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?
I '

A. Bimba Kalbės Šiuose Mitinguose Šiomis Dienomis:

šis jų naujas pasikėsinimas 
pavyks, tai priklausys nuo 
unijų ir abelnos darbo žmo
nių vienybės ir sugabumo pa
sipriešinti tam.

Dar reikia gerai įsitėmyti ir 
tą, kad ta priešunijinė lobi- 
jistų organizacija yra tvirta, 

I turinti savo centrus, kaip Wa- 
įshingtone, taip ir visose vals
tijose ir didesniuose centruo
se. Daugelis iš jų yra valdi
ninkais. Pavyzdžiui, kaip vir
šuj matėme, Floridos genera
lis adv. Watson, ne vien, kad 
jis pats dirba, bet, reikalui 
esant, įkinko ir savo ofiso vi
sus 38, valstijos apmokamus, 
darbininkus į tą priešunijinį 
darbą. O dar kas svarbiausia, 
kad jiems pinigų nestokuoja, 

i nes juos, finansuoja stambūs 
trustai bei monopolistai.

J. N. Simans.

KRISLAI
pusi.)

su Musso-

6,000,000 
UNRRA, 
vadovys- 
daugiau 
maisto.

(Tąsa nuo 1-mo 
“demokratų” ryšius 
liniu ir Hitleriu.

Graikija yra tik 
gyventojų šalis, bet 
anglų ir amerikiečių 
tėj, ten jau nuvežė 
kaip 500,000 tonų
Lenkija yra daugiau sunaikin
ta, kaip Graikija ir ji turi 
30,000,000 gyventojų; vien 
vaikų ten yra apie 7,000,000, 
kurie neturi užtektinai mais
to, bet UNRRA į Lenkiją nu
vežė tik 40,000 tonų maisto.

Kodėl ?CTodėl, kad Graiki
joj yra fašistų režimas, tai jai 
visko duoda, o Lenkijoj yra 
liaudies valdžia, tai jai duo
da kuo mažiausia. Tokia ang
liškai kalbančių imperialistų 
palitika. Tokis jų “teisybės” 
bezmenas.

PLYMOUTH, PA

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.

Haverhill, Mass.--Gegužės 23, Gedemino Salėje,
357 River St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga veltui.

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 $L00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

ALDLD 12-tos Apskrities 
Konferencija

ALDLD 12-tos Apskrities 
konferencija įvyks gegužės 19 
d., sekmadienį, Augusto Stra
vinsko svetainėje, 42 Ferry 
St., Plymouth, Pa. Pradžia 1 
vai. dieną.

Po konferencijos turėsime 
puikią vakarienę, kurią paga
mins vietinės moterys. Jos de
da visas pastangas, kad sye- 
čius patenkinti. Taigi, visi lai
ką gražiai praleisime, pasi
linksminsime. .

Sekr. M. Kalauskas.

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

Norwood, Mass." Gegužės 24, Lietuvių Salėje,
Pradžia 7:30 v. v. Dainuos Norwoodo Vyrų Grupe, 
vadovaujant Olgai Zarubaitei. Įžanga veltui.

Montello, Mass.-- Gegužės 25, L. T. Namo Apatinėj Salėj
Vine ir No. Main Sts. Pradžia 7:30 v. v.

, Bus Koncertine Programa. Įžanga veltui.

South Boston, Mass.-- Gegužės 26, Municipal Hall,
Bus ir Dainų Programa. Pradžia 6:30 v. v. Įžanga veltui. 
East Broadway, arti G Street

IŠVAŽIAVIMAS
Gegužės (May) 26, 2^ą vai. dieną įvyks išvažiavimas, Maple St., 

Metheun, Mass, čia kalbės Antanas Bimba. Tad Lawrence, Lowell, 
Nashua lietuviai kviečiami dalyvauti. Praneškite ir kitiems savo pa
žįstamiems. Vėliau LPTK Lawrence Skyr. nariai praneš plačiau apie 
virš minėtą išvažiavimą. '

REIKIA
PATYRUSIU RANKINIU SIUVĖJŲ 

IR SIUVAMŲJŲ MASINU 
OPERATORIŲ

Unijinė Dirbtuvė—35 Valandų Savaitė 
Linksmos Darbo Sąlygos

WHITEY TAILLEURS 
395 DWIGHT STREET 
SPRINGFIELD, MASS.

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Dirbti prie papier imvchc darbo
GERA ALGA

Trumpos Valandos.
Puikiausios Darbo Sąlygos.

MESSMORE & DAMON
400 WEST 27TH ST., N. Y. C.

(112)

“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)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TIRPYTOJAI
SCRAP METALO

NUOLATINIS DARBAS.
GERA ALGA.

DAUG VIRŠLAIKIU 
Puikiausios Darbo Sąlygos

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

BROOKLYN.

MOTERYS
DIRBTI LIGONINĖS 

SKALBYKLOSE
Mazgojimo Darbas

GERA ALGA. LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

(113)

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)

NAMŲ DARBININKĖ. Paprastas virimas. 
Atskiras kambarys ir maudyne. Privatiniai 

namai Brooklync. $150 PRADŽIAI. 
6-4446.CANAL

(113)

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

aiga! Pakėlimai! Vakacijos! Šventės!
BROOKLYN YARN DYE CO., 24 WOOD
WARD AVE., BROOKLYN. (14th St. Lini- 
ja iki Jefferson St.) (112)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

“APTARNAUTOJAI”
PATYRĘ AR BE PATYRIMO 

Gera Alga Prisideda 
Pilnas Užlaikymas 

LINKSMA APLINKUMA 
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN 
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177

PEERLESS MILLS COMPANY, INC. 
REIKALAUJA 

PATYRUSIU AUDĖJU 
2-RAM IR 3-ČIAM SIETAM

ABELNAI PAGELBININKŲ 
PRIE 1-MO IR 3.ČIO ŠIFTŲ

ŽMOGAUS SVEIKATA
Apie Ką Žmogus Daugiausia Turi Rūpintis?

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

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

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

No: 2. Mostis nuo išviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, strėnų, 
sprando, rheumatiškų skausmų, sąnarių ir muskulų skaudėjimų. $1.25 
už 2 oz.

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

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

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

Užsisakydami per paštą, prisiųskite čekius, money-orderius sekamu ant
rašu: “*• * /

M. J. Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A. Hartford 6, Conn.

(119)

“APVALYTOJAI”
NUOLATINIS DARBAS 

Proga Pakilimams.
Alga 570. Prisideda pilnas užlaikymas

Linksma Aplinkuma
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

VYRAI 
Abelnam Fabriko Darbui 

Nuolat 
MANHATTAN CASTINGS, INC. 

185 Genesee Avc. 
PATERSON, N. J. 

SHERWOOD 2-3815
(2, Blocks North of Crooks Avc. and 

2 Blocks East of Main Street)
;'(112)

POLIŠIUOTOJAI 
PATYRŲ PRIE REPLIŲ IR 

RANKINIŲ ĮRANKIŲ 
Dieniniai šifUi—7 A.M. iki 3:30 P.M. 

TAIPGI 
2 PIRMOS KLASĖS DIE MAKERS 
Geriausios darbo sąlygos. Nuolatinis darbas 

WM. SCHOLLHOKN CO. 
414 CHAPEL ST.,

NEW IIA VEN, CONN.
(113)

Siunčiame ir C.O.D. (prlsiųskite 30c štampą)
. Šis antrašą^ yra jums naudingas, perduokite ir draugui

Prakeik paviršutiniai gir
damas, pritark mandagiai 
prasišiepdamas, ir — pats 
nesijuokdamas— mokyk ki
tus kvatoti.'

Aleks, Pope.

NUOLATINIS* DARBAS
GEROS ALGOS

LIBERALIŠKI BONAI
UŽ NAKTINI DARBĄ

KREIPKITĖS Į
EMPLOYMENT OFFICE 

65 SABIN STREET, 
PROVIDENCE, R. I.

OPERATORIAI 
' Dviem Adatom 

Feed off the Arm Mašina. 
37’,a valandų į savaitę. 

NUOLATINIS DARBAS.
AUKŠTA ALGA 

POST MFG. CO. 
150 Lafayette St., N. Y. City.

(117)

FARMŲ DARBININKAI
GALINTI SUNKIAI DIRBTI 
50c J VALANDĄ PRADŽIAI 

KREIPKITĖS J FARMĄ 
Cedar Lane (84th St.) 1 

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

Telefonas MICHIGAN 2-0457
(114)

.DARBAI AUDĖJAMS
. QUILLER OPERATORIAI 
PRIE'NO. 90 UNIVERSALS

OPERATORIAI PRIE
ATWOOD SINGLE DECK ., 

TWISTERS
KREIPK1TES 8:00 A.M. 1KI 5 P.M.

GUYAN MILLS, INC.
HAVENS & HATCH STREETS

VALLEY FALLS, R. I.
(H7)
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New Yoilo^MAfeZi i*«
Liuteriečių Vakarienė 
Gerai Pavyko

Praeito šeštadienio vakare, 
Vaiginio ir šapalo svetainėje, 
buvo Martino Liuterio Drau
gystės metinė vakarienė. Kaip 
kitais metais, taip ir ši vaka
rienė, reikia skaityt pilnai pa
vykusią. Publikos buvo prisė
dę trys ilgi stalai. Valgyti da
vė net trejopos mėsos: kum
pio su “potato salad,” dešrų 
su kopūstais ir gardžiai sutai
sytos turkės; valgio buvo pa
kankamai visiems. Snapso ir 
alaus taipgi buvo užtektinai.

Baigiant vakarieniauti, J. 
Bernotas perstatė keletą as
menų tart po keletą žodžių. 
Pirmiausiai trumpai kalbėjo

Dariaus ir Girėno Paminklui Aukos

Kas Rašoma 1-me Numeryje 
Darbininkų Dienraščio

Lietuvių Komunistų Kliu
bas turį pasiskyręs sukelti 
$500 angliško darbininkų 
dienraščio išlaikymui ir sklei
dimui. Tai nepavaduojamas 
darbo žmonių įrankis laimėti 
streikams, veteranų kovose, 
taipgi kovose prieš fašizmą ir 
trečią karą.

Kliubas taipgi norėtų gau
ti prenumeratorių visos savai
tės ar nors sekmadieninėms 
laidoms. Prašo užsirašyti ir 
užsirašyti per kliubą. Neišga
lintieji perskaityti 12-kos pus
lapių dienraštį kas dieną, ga
lite užsisakyti tik sekmadie-

LiuteTio Draugystės pirminiu-į ninę laidą už $2.50 metams. 
Suinteresuotus prašome pama
tyti bile kurį iš jums žinomų 
kliubiečių.

Štai, Kas Randama Tik 
Viename Numeryje:

Imu tik vieną praeito sek
madienio laidą, kurios dar 
galima gauti pas kliubiečius 
atskiromis kopijomis. Joje 
randame teisingą, darbo žmo
nėms naudingą 
klausimų :

Kaip ataka 
yra pavojumi 
ninkams

.Byrnes atmeta Vokietijos 
suvaldymo politiką

Wall Stryto arsenalas skrie
ja per Atlantiką

Brow deri o 
pon

Ką reiškia 
veiksluose) ?

Jugoslavai

buvo talkininku, o kas 
šu ?

4,800,000 bedarbių
Politinės Veiklos Komite

tas įsitvirtina pirminių balsa
vimų (nominacijų) lenkty
nėms

Liudininkai pastiprino ko
vą už J. V.. Sveikatos Bilių.

Plieno unijos t konvencija 
apsišarvoja naujai pirmyn- 
ž angai

Reuther’is grobiasi vietas 
po “vieningumo” priedanga

Darbo Partija įžengia 1946 
metų rink imu osna čiukuro de
šimties metų darbo

Veiklių unijistų 
munistų Partijoj; 
reikia—faktai apie

Sargyboje prie OPA
Johnston su Browderiu

prie-

vieta Ko- 
komunistų 
juos

Matulis, 
S. Pet

ka nors

kas Julius Apselis; sekantis 
kalbėjo šv. Jurgio Dr-stės pir
mininkas Ambrazaitis; pas
kiau dar kalbėjo šie: kriaučių 
dirbtuvės savininkas 
jūreivis Balčiūnas ir 
kienė. Sunku buvo
svarbesnio pakalbėti, nes da
lis susirinkusiųjų jau buvo pu
sėtinai “įšilus” ir laike kalbų 
garsiai kalbėjosi tarpe savęs. 
Girdėjau, vienas pusgarsiai 
pasakė: “Vakarienėje prakal
bų nereikia...” Po vakarie
nės buvo šokiai prie puikios 
muzikos, — grajino J. Kriau
čiūnas ir šimanskas ant ar
monikų ir tūlas Nik Qlsevski 
ant klarneto. Girdėjau, keli 
išsitarė, kad prie tokios muzi
kos labai smagu šokti.

MIRĖ
š.

m.84
11
Kūnas 
koply-

Bus palaidota gegužės 
Most Holy Trinity ka-

išaiškinimą šių

ant mainierių 
visiems darbi-

Iš Kongresinio Rekordo — 
iš senatoriaus Pepper kalbos 
ir apie jį; Peppcris ir Ran
kin, abu paeina iš pietinių 
valstijų, dėl ko Rankinas ne
kenčia Pepperio?

Picasso — pasauliniai gar
sus Ispanijos komunistas

Pirmasis virėjas — vaizde
lis

Jugoslavijos didžiausis rei
kalas — faktai 
nacių paliktas 
žaizdas.

Ir dar virš 60

apie 
tam

kitų
kelionė

infliacija (pa-

nori žinoti, kas

karo ir 
kraštui

kiniškų, 
politiškų, meniškų, moksliškų, 
sporto, šeimininkėms ir įvai
riausių raštų, liečiančių mūsų 
šalį ir pasaulį.

L. K. N.

Tūkstančiai Publikos Suėjo 
Paremti Kova už OPA -

Nežiūrint lietingo oro, ge
gužės 12-tos popietį į Lewi- 
sohn Stadiumą*, New Yorke, 
susirinko virš 5,000 publikos 

'protestuoti prieš Kongreso pa- 
22 Ten sikėsinimą nukryžiavoti OPA.

Agota Skinkaitienė, 
amžiaus, mirė gegužės 
House for the Aged, 
pašarvotas ^Bieliausko 
čioj.
14 d., 
pinese.

Nellie Caroline Bubnienė, 
64 m. amžiaus, gyveno 417
S. 5th St., mirė gegužės 11 d. 
Kūnas pašarvotas f" “
Eyck St., Brooklyne. Bus P^-!gUėj0 prisidengę lietsargiais,
laidota gegužės 15 d., Šv. Jo
no kapinėse.

Paliko nuliūdusias 3 dukte
ris, Anna Stoutlard, Mary Ne-jtaus, pietų 
metz, Margaret Germavo ir. skelbtas ;
4 sūfius, Frank
seph Garbalauską, Vincą Gar-'O kadangi jis turėjo prasidė- 
balauską ir Joseph Bubnis, ti 2 valandą, aišku, ne visi be- 
taipgi 6 anūkus. i girdėjo paskelbimą, kad susi-

Laidotuvių apeigas prižiūri ‘rinkimas vėl vykdomas, ne vi- 
graborius Matthew P.
(Bieliauskas).

ploščiais.

Mitingas, iš priežasties lie- 
i laiku buvo pa- 

_______  .. skelbtas atšauktu. Pradėjus 
Buceas, Jo-į giedrytis, vėl buvo paskelbtas.

Komunistai Gauna
Daug Naujų Narių

gautiN a c i o n a 1 ė k a m p a n i j a 
naujų narių į Komunistų Par
tiją, kaip skelbia kampanijos 
vedėjai, gerai pavykus. Bėgiu 
septynių savaičių vajaus, gau
ta arti 8,0(X) naujų narių, 
daugiausia industrinių darbi
ninkų, kokie buvo partijos vy
riausiu siekiu. Tiesa, taip pat 
mielai priimami profesionališ
ki darbininkai ir darbo biz
nieriai, priimantieji partijos 
programą.

New York o mestas, kaipo 
turėjęs daugiausia 
pirm šio vajaus, jau 
vęs apie 3,000 naujų

Lietuvių Kliubas,
ne, lig šiol buvo gavęs 3 nau
jus narius. Lietuviai ir visi ki
ti siekia iki galo šio mėnesio 

kitą

nariu ir 
yra ga
li ariu.
Brook 1.y-

gauti mažiausia bent 
tiek, kiek lig šiol gavo.

Filmos—Teatrai
Roxy Teatre Nauja Filmą
Crale praeitos savaitės Roxy 

Teatre, 7th Avė. ir 50th St., 
New Yorke, pradėjo rodyti 
naują filmą “The Dark Cor
ner.” Perstato žmogžudystę, 
su melodramatiškomis į ją 
įvadomis, gražiai įvaidinto- 
mis. žvaigždėse Lucille Ball, 
Clifton Webb, William Bend- 
ix, Mark Stevens.

Scenoje George Jcssel ir 
The Merry Macs.

Rądio City
šešta savaitė 

“The Green Years.’ 
tebevaidinamas aktas 
the Avenue.”

teberodo
Scenoje

“On

Kaip visuomenei jau žino
ma, Brooklyne ruošiama pa
statyti paminklą mūsų tautos 
garbingiems lakūnams, didvy
riškai pasižyniejusiems išvys
tymui pasaulinės aviacijos 
progreso,. Steponui Dariui ir 
Stanislovui Girėnui, šiuo rei
kalu vietinės ir apylinkės pa
lankios draugijos yra išrinkę 
komitetą, kurio pareiga su
kelti reikalingą sumą pinigų 
ir veikiai užbaigti šį kilnų ir 
gražų sumanytą darbą. Ka
dangi laike karo buvo nepa
togu šį reikalą plačiai skleisti 
ir prieiti prie tikslo, tai pasi- 
stengkime paskubėti dabar, 
šia proga kreipiamės į orga
nizacijas, draugijas, dirbtu
ves, ir pavienius asmenis pra
šant nuoširdžios talkos. Au
kas maloniai priimame, če
kiais ar money orderiais, išra
šant “Darius Girėnas Monu
ment Fund” ir pasiųsti mūsų 
Komiteto iždininkui Mr. P. J. 
Montvila, 251 Etna Street, 
Brooklyn, New York. Jis, ga
vęs jūsų, sumą, skubiai prisius 
paliudijimo kvitą.

Pateikiame sąrašą 
auku nuo vasario 28 d.

Per kapitoną P. J. šaltenį, 
Great Neck, N. Y., aukojo 
šie: lakūnas kapitonas E. P. 
Gilles iš Mattituck, N. Y., 
$20; lakūnas Julius Baranaus
kas, $25 ir jo tėvas James 
Baranauskas, $5, abudu iš 
San Matio, Cal. Mr. ir Mrs. 
Anthony Aboyas, Scranton, 
Pa., prisiuntė aukų $5. J. Vai
vada, Rochester, N. Y., auko
jo $2.

Seka Aukos iš Brooklyno

siu-

$13.
siu-

Juškevičiaus į- Zorlando 
dirbtuvės siuvėjai, per pirmi
ninką F. Reinhardt, suauko
jo $34.

S. Karvelis, savininkas 
varnos įstaigos, aukojo 
Jo darbininkai suaukojo

J. Diržis, savininkas
vykios, aukojo $10. Jo darbi
ninkai, per savo atstovą Rat- 
kevichų, aukojo $5.50.

A. Matulis ir V. .Vaiginis, 
savininkai siuvimo dirbtuvės, 
aukojo $10. Jų įstaigos siu
vėjai, per savo pirmininką J. 
Bernotą, prisiuntė aukų $24.- 
75; šioj sumoj gausiausią au
ką, penkinę, teikė Mrs. Kivi- 
tienė.

šv. Jurgio Draugija, per 
pirmininką J. Ambrazaitį ir 
iždininką A. černiauco, auko
jo $25. SLA 38 kuopa, per 
sekretorių P. Macį, aukojo 
$25. Lietuviu Namų Savinin
kų Susivienijimas teikė aukų 
$10.

Per S. Kulį surinkta, auko- dulkiniko 
jo: K. Buivydas, gėrimu už
eigos savininkas, $5, Mr. ir į 
Mrs. Maris $2. Per D. Poloc
ką, aukojo po $2: A. Vikri- 
kas, mėsinės* savininkas; J. 
Garszva, laidotuvių direkto
rius; kunigas J. Aleksiunas, 
Karalienės Angelų parapijos 
klebonas. Po $1 aukojo: J. M. 
Butkus, J. A. Paulei ir F. Dul
kė. Per P. J. Montvilą auko
jo: Mrs. J. Staskus $5, J. "Si
monaitis $2, J. šertvites $1.-

15; po $1 aukojo: J. Mykolai
tis ir J. Urbonas.* Pribuvo au
kų $394.4.0. Pirmiau ižde bu
vo $3,557.16. Viso Paminklo 
Fondui yra aukų $3,951.56.

Už teiktas gausias aukas, 
dirbtuvių aukotojams, draugi
joms ir pavieniams asmenims 
nuoširdžiai dėkojame. Ir atsi
prašome darbaviečių draugų, 
kad negalėjome patalpinti jų 
vardų prie aukų, dėlei 
rašinio, 
aukų

ilgo
Dėkojame visiems šių 

rinkėjams.
Dariaus Girėno 
Paminklo Fondo 
Komitetas.

Long Island ’gelžkelių fir
ma rengiasi pakelti fėrą. Ko
mercinė spauda tam pasakyti 
prirašė špaltas /' pasakojimų 
apie tai, kaip busią gera pa
brangintais traukiniais va
žiuoti.

gautų 
š. m.:

Magistrato teisme, Bronxe, 
teisėjas Klapp nuteisė keletą 
šeimininkių pasimokėt po $5 
už kratymą iškištų pro langą 

mapų.”

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK IR 

RICHMOND HILL, N. Y. 
Trečiadienį, 15 d. geg., 8 v. v. 

jvyks ALDLD 185 kp. susirinkimas 
pas dd. Misevičius, 115 Montauk 
Ave. Nariai, kurie tik galite, malo
nėkite. dalyvauti. Kurie dar neužsi
mokėję už šiuos metus, pasistengkite 
užsimokėti. Centras pageidauja, kad 
visi nariai užsimokėtų iki liepos mė
nesio. — V. Paukštys. (112-113)

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.
F otografas

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Petras Atkočaitis ir sūnus, 
savininkai siuvyklos, aukojo 
$73. Jų įstaigos darbininkai, 
per pirmininką J. žabaraus- 
ką, suaukojo $27.

( F. Sulavan, savininkas siu
vyklos, aukojo $10. Jo dirb
tuvės darbininkai, per čerma- 
ną J. Yusaitį, aukojo $84.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist*

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Paramount Teatre
Prie Times Square, pradėjo 

rodyti “The Blue Dahlia,” 
sensacijų, intrigų ir žmogžu
dystės‘-filmą. Suvaidinta gana 
įdomiai. Vyriausiose rolėse 
Alan Ladd, Veronica Lake, 
William Bendix.

Scenoje Duke Filington su 
savo orkestrą ir grupe kitų.

F. W. Slialins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
J WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

do, kad mitingas būtų buvęs 
milžiniškas, orui esant gražiu.

Stadiumas yra atviro oro 
arena.

Entuziastiškai sveikinami, 
mitingui kalbėjo majoras O’
Dwyer,' Mrs. Eleanor Roose
velt, Franklin D. Roosevelt, 
Jr., Russ Nixon iš Washing- 
tono, CIO atstovas; Lewis 
Hines iš AFL, Howard De Sil
va ir Paul Ross, majoro padė
jėjas.

Chester Bowles, ekonomijos 
stabilizatoriaus, kalba iš Wa
sh ingtono 
per radio.

Ko

Brooldyno Paramount
Aritra savaitė sėkmingai ro

do filmą “Road to Utopia,” 
pašiepiančią bėgusius Alaskos 
aukso j ieškoti.

perduota mitingui

“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIEN£ IB NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

--------------------------------------

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Ballas įsi bebūtų spėję atvykti. Be to, 
net pačiu susirinkiman ėjimo 
laiku giedros vis dar nebuvo, 
gi vėliau popiečiu vėl užėjo 
žaibų audra su smarkiu lie
tumi. Tose sąlygose suėjimas 
virš 5 tūkstančių publikos, ro-

LygaPolicijos Atletiška-
(PAL) išveš 2,750 vaikų pasi
važinėti į Bear Mountain, bir
želio 1-mą.

Laisves Didysis

PIKNIKASI
Įvyks Sekmadienį

Birželio - June 30
□ □ n

Programoje Dalyvaus Visos 
Apylinkės Chorai.

□ □ □

BUS KLASHUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

□ □ □
Jau laikas tolimesnėse kolonijose samdy

tis busus ir registruotis pasažierius važiąvi- 
mui į pikniką. •

Reikalavo ?

D. Pvoosevelto, Jr., 
ir entuziastišku

kontrolės, 
esamasis 
Palaikyti 
dar vie- 
birželio

Franklin 
pasiūlytoje 
plojimu vienbalsiai užgirtoje 
rezoliucijoje reikalaujama:

Kainų ir rendų 
kaip tą leidžia 
Price Control Act. 
tą aktą be pataisų 
niems metams nuo 
30-tos.

Kad Kongresas duotų gana 
pinigų sėkmingai pravesti kai
nų ir rendų kontrolę, taipgi 
gana pinigų subsidijoms pa
laikymui lubinių kainų.

Panašius reikalavimus iškė
lė ir visi čia kalbėjusieji.

Newyorkieciai Pasiry
žę Nekisti Kelti Taksy 
Ant Pirkinių

Atvykdami į Miesto Tary
bos posėdį, kuriame buvo 
svarstoma dėt ar nedėt,. kelt 
ar nekelt taksus ant pirkinių 
(sales tax), praeitą šeštadie
nį,' Anti-Sales Tax Komitetas 
atvažiavo prie City Hali šar
vuotame sunkvežimyje, žino
ma, no save komitetas taip 
saugojo. Ginkluotu ' sunkveži
miu atvežta 52,900 atviručių, 
kurias pasirašė miesto gyven
tojai, protestui prieš kėlimą 
“sales tax” iki dviejų nud-

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
I

Didelis pasirinkimas
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Navininkas

411 Grand St. Brooklyn

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer SU.

šimčių

HMM

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaon ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) 9 A n M
Trečiadieniais > R "Y '
Penktadieniais J b

Valkų Ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7*6868 

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valandos

ssaa

..... .jS

Persodinam Deimantus Jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.
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ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. I 

ATDARA VAKARAIS f
------------

TeL ST. 2-2178

■■


