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GRESIA ANGLIAKASIU IR GELEŽINKELIEČIU STREIKAI
Mėnesini Užsidarė Keturių DidžiŲf^,

stebės

iena
Amerikos

ORAS.—Bus lietaus.

visą 
san-

Lėktuvo Nelaimėje 
Žuvo 27 Asmenys

SENATORIŲ KOMITETAS 
NUSPRENDĖ PRATĘSTI 
KAINŲ ADMINISTRACIJĄ

Naujas Japonijos 
Premjeras Yoshida

Daugelis Darbininku Jau Turi Unijinius Sveikatos-Gerovės 
Fondus, Kurie Palaikomi Tiktai Samdytojy {mokėjimais

FRANCIJA SIŪLO 
ATSKIRT RUHR 
NUO VOKIETIJOS

Chinu Komunistai 
Nukirto Gelžkelį 
Tautininkų Armijai

Sovietai Atmetė Siūlymą Šaukt 
Bendrą Taikos Konferenciją be 

Keturių Didžiųjų Susitarimo

Amerika Gina Saviškį 
Padaužą Maskvoje

UŽSISPYRĖ IŠLEISTI 
ĮSTATĄ PRIEŠ UNIJŲ 
GEROVINIUS FONDUS

Amerika Lavina Oficierius 
Atominiam Oro Karui

Kietųjų Kasyklų 
Mainieriai Rengiasi

JAPONUOS SEIMO 
ATSTOVŲ SĄSTATAS

Vinsonas Pareiškė, 
Pasaulis “Skilęs”

Amerikonų Srityje 
Vokiečiai Turės 

| Pusiau Badauti

Anglai Skiria Tik 
Šeštadalį Būtino 
Maisto Vokiečiams

BYRNES PLANUOJA 
UGDYT VOKIEČIŲ 
PRAMONĘ

Anglija Neduoda Amerikai 
Pacifiko Saliukiy

Prezid. Trumanas 
Grasina Užimti 
Geležinkelius

Cambridge, Mass. — Gc 
trude Smithiene pagimdė 
svaro berniuką.

Anglija Paskelbė Savo 
Planus dėl Tariamos
Laisvės Indijai

HILLMANAS REIKALAUJA 
UŽTIKRINTI TAIKĄ

Emanuelis Pas Sfinksus.
Ar Ten Atsidurs ir Sūnus?
J. Dimitrovas Atkerta.
Vienybė—Istorinė

Būtenybė!
Rašo R. MIZARA

LA1SVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

liberalų ir vadi 
(atža-

Angli-
sumažint maistą,

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Rūbsiuvių Unija, Kailiasiu- 
vių Unija, Jungtine Audėjų 
Unija, Jungtinė Elektrinin- 
kų, Radijo Darbininkų ir 
Mašinistų Unija, Industrinė 
Marininkų ir Laivastačių

Washington. — Valdžia 
atidarė naują Technologijos 
Institutą, kuris specialiai la
vina lakūnų oficierius būsi
mam atominiam karui ore. 
Tas institutas yra Wright 
Fielde, Ohio.

Washington. — Senato 
komitetas 11 balsų prieš 5 
nusprendė pratęsti Kainų 
A d m i n i stracijos veikimą 
vieniems metams, bet dar 
nenutarė, kiek galios jai 
duoti kainas tvarkyti. Kon
greso atstovų rūmas pir- 
miaus nubalsavo palaikyt 
Kainų Administraciją devy
nis mėnesius, bet taip ją 
“patai symais” aptvarstė, 
kad jinai negalėtų kainų 
kontroliuoti.

užsienio reikalų 
Molotovas primi- 
tikrasis reikalas

Tūli Francijos socialistų 
partijos lyderiai, skelbia ONA

(Tąsa 5-me pjisl.)

Washington. — Anglijos 
užsienio reikalų ministeris 
Bevinas mandagiai atmetė 
Jungt. Valstijų prašymą 
perleisti Amerikai tris Pa
cifiko Vandenyno saliukes, 
kaip karines bazes.

London, geg. 16. — Prem
jeras Attlee išdėstė anglų 
valdžios planus dėlei savi
valdybės Indijai, būtent:

Nei vienas politinė gru
pė neturi viešpatauti. Rei
kia sudaryt laikinę Indijos 
valdžią, iki bus sušauktas 
steigiamasis seimas, kuris 
pagamins konstituciją. Ne
gana- bus paprastos indėnų 
seimo daugumos darymui 
svarbių, politinių nutarimų. 
Tam reikės ir Indijos Kon
greso Partijos daugumos ir 
taip pat Indijos Mahometo
nų Sąjungos daugumos. — 
Mahometoniška sritis - Pa
kistanas turi tik apie ket
virtadalį visų Indijos gy
ventojų. — Attlee nekalbė
jo apie Indijos nepriklauso
mybę, o tik apie savivaldy
bę (dominiją).

London, geg. 16 
ja žada 
iki 500 kalorijų per dieną 
vokiečiam š i aurvakarinėje 
Vokietijos srityje, kurią 
anglai valdo. Tai tik šeš
tadalis reikalingo maisto. 
Anglija dar laukia kviečių 
iš UNRRA. — Anglų san
dėliuose dabar daugiau 
maisto, negu pirm karo.

T R U MANAS VĖL RAGI
NO MAINIERIUS SUSI
TART SU KOMPANIJOM 

Wash., geg. 16. — Prez. 
Trumanas 10 min. kalbėjo
si su Mainierių, Unijos pir
mininku Lewisu ir kompa
nijų atstovais. Ragino pas- 
kubet susitarti. Bet dar 
nematyt jo kių sutarties 
ženklų.

Washington. — Du milio- 
nai Amerikos darbininkų 
jau nuo pirmiau naudojasi 
unijiniais sveikatos - ap- 
draudos fondais, panašiais į 
tą fondą, kurio Mainierių 
Unija dabar reikalauja. 
Amerikos valdžios Darbo 
Biuro Statistika 1945 me
tais rašė:

“Vien tik samdytojai su

moka pinigus į didžiąją to
kių fondų daugumą, nors 
kai kuriuos fondus tvarko 
pačios unijos, kai kuriuos 
kontroliuoja unijos išvien 
su samdytojais,” o kiti fon
dai pavesti apdraųdos kom
panijų žinybai.

Skaitytojas turėtų įsidomė
ti Dimitrovo sakinį: “socialis
tų ir komunistų sąjunga yra 
istorinė būtenybė.”

Ar Dimitrovas 
tai turėjo omenyje 
cialistus? Abejojame 
lome atsiminti 
listų 
sime

Taigi nieko naujo nėra 
dabartiniame mainierių rei
kalavime, prieš kurį taip 
trukšmauja anglies kompa
nijos ir politikieriai.

Panašius sveikatos - ge
rovės fondus turi Suknia- 
siuvių Unija, Amalgameitų

Maskva. — Sovietai no
rėjo patrauki teisman vieną 
Amerikos ambasados narį, 
nes jisai “chuliganiškai” 
įžeidė rusę aktorę automo
bilyje. Ambasada užreiškė, 
kad jo begalima liesti, nes 
jis diplomatinis atstovas. 
Washington© valdžia taipgi 
užtarė jį.

Paryžius. — James Byr
nes, Amerikos valstybės se
kretorius, reikalavo, kad 
Keturių Didžiųjų užsieninių 
m i n i s t e rių pavaduotojai 
tuoj aus gamintų planus su
jungti visą Vokietiją į vie
ną ūkinį - ekonominį viene
tą. Byrnes sakė, keturių 
talkininkų paskirai užimti 
Vokietijos ruožai turi būti 
suvienyti pramonėje ir ūky
je. O jeigu jie nebus ūki
niai suvienyti, tai Jungtinės 
Valstijos gal statys ir ug
dys vokiečių pramonę toje 
Vokietijos srityje, kurią 
amerikonai valdo, kaip grą- 
sino Byrnes.
VARU IMT REIKALIN

GUS BADUOLIAM 
KVIEČIUS

Washington. — UNRRA 
generalis direktorius La 
Guardia reikalavo nustaty
ta kaina ir varu imti laiko
mus bergždžiai farmose 
kviečius, kurie reikalingi 
baduoliam šelpti užsieniuo-

Washington, geg. 16. — 
Karinė amerikonų vyriau
sybė savo užimtoje Vokieti
jos dalyje sumažins gyven
tojam maisto porcijas iki 
1,180 kalorijų per dieną, 
pradedant nuo gegužės 25 
d. Tai bus mažiau, negu 
pusė reikalingo sveikatai 
maisto. Amerikinėje srity
je gyvena 18 milionų vokie-

Washington. — Reakcinis 
demokratas senatorius Har
ry F. Byrd ir sėbrai spiria
si dar “pataisyt” Case’o su
manymą prieš streikus, kad 
būtų uždrausta darbinin
kams reikalaut iš kompani
jų mokesnių į unijinius svei
katos ir gerovės fondus. Pa
žangus demokratas senato
rius Pepper vadovauja dar
bininkų kovai, kad atmest 
tokius sumanymus.

Tokio. — Naujame Japo
nijos seime yra 143 libera
lai atstovai, 94 socialistai, 
94 “progresistai” (reakci
ninkai), 44 Demokratinės 
Partijos Komiteto nariai, 

,33 kooperatyvų atstovai, 27 
Naujosios Partijos kliubo 
nariai, 25 nepriklausomieji 
ir 5 komunistai.

Tuo pačiu sykiu Amerikos 
komercinė spauda jau pradė
jo populiarizuoti Umberto. 
Spausdina jo ir šeimos nuo
traukas, taria gražų už jį žo-

sakydamas 
visus so- 
f Priva- 

jog yra socia- 
ir “socialistų.” Jei pairrt- 

lietų^iŠkus socialistus, 
pamatysime, kad jie iš
dirba su aršiausiais re- 

fašistais! 
tuo pačiu sykiu, 

Mums socialistai 
kiek jie pa-

Peiping. — Chinų komu
nistu kariuomenė Mandžu- 
rijoj kontr-atakavo Chiang 
Kai-sheko tautininkų armi
ją ir dviejose vietose per
kirto geležinkelį, einantį į 
Mandžurijos didmiestį Muk
deną. Kiti komunistų jun
giniai puola tautininkų 
vieškelį tarp Peipingo ir 
Chengteh.

K o m u n istai pripažįsta, 
kad tautininkai yra užėmę 
sklypus netoli Mukdeno, 
ties Fushunu ir Kaipingu. 
Skaičiuojama, jog komunis
tai turi 340,000 savo kariuo
menės Mandžurijoj. Komu
nistų komanda pranešė, kad 
jie valdo devynis dešimta
dalius visos Mandžurijos.

Mainierių Reikalaujamas Gerovės Fondas—ne

turiu Didžiųjų užsieniniai 
ministerial pirma išdirbtų 
sutartinus planus dėlei tai
kos sąlygų su Italija, Ven
grija ir kitais buvusiais na
cių papėdininkais. Byrnes 
ragino šaukti tokią konfe
renciją, nepaisant visų gin
čų tarp Keturių Didžiųjų.

Molotovas n epriėmė 
Byrneso siūlymo tuojau 
svarstyti klausimą dėl vi
siško Austrijos paliuosavi- 
mo.

“Atsakingi asmenys” gir
dėję Byrnesą sakant, jei So
vietų atstovas birželio 15 d. 
atmes visuotinės talkininkų 
taikos konferencijos šauki
mą tam -tikru laiku, tai 
Jungtinės Valstijos, Anglija 
ir Francija darys atskiras 
sutartis su buvusiais Vokie
tijos bendrais.

Dabartinė ' Keturių Di
džiųjų konferencija užsi
baigdama nutarė palengvin
ti Italijai pertaikos sąlygas.

vien
akcijos sėbrais,

Fašistai 
pareiškia: 
reikalingi tiek 
deda mumš kovoti komunis
tus! . . .

Su tokiais vienybė nebuvo 
ir nebus galima.

dery
bos dėl naujos sutarties 
tarp Mainierių Unijos ir 
kietųjų angliakasyklų kom
panijų. Unija reikalauja 
tokio pat sveikatos - gero
vės fondo, kaip ir minkštų
jų angliakasyklų mainie- 
riam. Jie gręsia dėl to 
streikuoti, kuomet išsibaigs 
dabartinė sutartis.

Jei Italijos socialistų ir ko
munistų partijos būtų galė
jusios susitarti bendrai veik
lai, — jei jos būtų apsivieni- 
jusios, — tai monarchistai bū
tų lengvai sumušti ir tuo ne
reikėtų nei rūpintis.

Kaip būtų smagu, jei italų 
tauta pasiųstų pas Egipto 
sfinksus ir Umbertą, amžiams 
palaidodama monarchiją!

Tokio, geg. 16. — Susirin
ko japonų seimas, ir nau
juoju Japonijos premjeru 
tapo liberalas Shigeru Yo
shida, buvęs ambasadorius 
Londonui. Teigiama, kad 
jis sudarys ministerių ka
binetą iš dviejų dešiniųjų 
partijų 
namų “progresistų 
gareivių).

Paryžius.— Francija įtei
kė Keturių Didžiųjų užsie
ninių ministerių konferenci
jai tokius pasiūlymus dėlei 
vakarinės Vokietijos:

Politiniai atskirt nuo Vo
ki e t i j os pramoniškiausią 
jos sritį Ruhr.ir paimt jį į 
tarptautinę kontrolę. Nu- 
ginklųot Rheino upės ruo
žą ir pavest jį bendrai 
Francijos, Belgijos ir Ho- 
landijos valdybai. Pervest 
Francija! Saaro kasyklas. 
Francija sakė, kad jeigu tos 
sritys būtų paliktos Vokie
tijai, tai vokiečiai galėtų vėl 
slaptai atsiginkluot.

Washington. — Amerikos 
iždo sekretorius Vinsonas 
ragino kongresmanus už- 
girt senato nutarimą—duot 
Anglijai $3,750,000,000 pas
kolos. Buvo pastebėta, jog 
tai paskola prieš Sovietus. 
Vinsonas atsakė, “pasaulis

“Kairusis” Anglijos darbie- 
čių lyderis, prof. Ląski, yra 
aršus komunistų - socialis
tų vienybės priešas. Tik dėka 
tam džentelmenui tūlose ša-, 
lyse vienybė neįvyko.

Savo paskiausioje brošiūro
je, prof. Laski apšmeižė ir 
Bulgarijos komunistų vadą, 
Jurgį Dimitrovą, pareikšda
mas: “Nesvyruodamas, Dimi
trovas patvirtino, jog komu
nistų siekimas yra kirsti so
cial - demokratinėms parti
joms nugaron .smūgį.”

Dimitrovas pasiuntė tele
gramą Laskiui, pareikšdamas, 
jog: “socialistą ir komunistų 
sąjunga yra istorinė būteny
bė.” Toliau:

“Yra gerai žinoma, kad 
Bulgarijos socialistai ir komu
nistai dirba išvien. Tikiu, jog 
tamsta pataisysi ši nesusipra
timą, teisingai painformuoda
mas Anglijos darbininkus.”

Ar prof. Laski turės užten
kamai drąsos pataisyti savo 
“klaidą”?

Anglijoj tas pats.
Anglijos ir Amerikos ka

riuomenės viršininkai Italijo
je taipgi viską daro monarchi
jai išgelbėti.

Popiežius Pijus išleido atsi
šaukimą į Italijos moteris, ra
gindamas jas stoti “politiniu 
darban” ir gelbėti monarchi-

monarchiją, jei 
bus paskelbta respu- 
jei liaudis bus savo 
viešpačiu, tuomet vi- 
dvkaduoniams nebus

Paryžius. — Keturių di
džiųjų talkininkų užsieni
niai ministerial nutarė už- 
daryt savo konferenciją iki 
birželio 15 d. Amerikos val
stybės sekretorius James 
Byrnes ketino šį penktadie
ni skrist namo. Paskutinia
me posėdyje , ketvirtadienį 
ministerial svarstė Byrneso 
pasiūlymą sušaukt lapkr. 
12 d. visų europinių talki
ninkų konferenciją, kuri 
spręstų taikos sąlygas Vo
kietijai.

Sovietų 
ministeris 
nė, kad 
yra dabar vykdyti Potsda- 
mo-Berlyno konferencijos 
nutarirųą— nuginkluoti Vo
kietiją, nunacinti ją ir imti 
iš jos nuspręstus karinius 
atlyginimus.

Byrnes siūlė sušaukt vi
sų 21-no europinio talkinin
ko taikos konferenciją lie
pos 15 d. Molotovas nesuti
ko. Jis reikalavo, kad Ke

rnių. Darbininkai reikalau
ja pakelt algą pustrečio do
lerio dienai.

Traukinių ir Garvežių 
Brolijų atstovai sakė, jog 
nestreikuos tik prieš Illinois 
Central geležinkelį, kuris 
valdžios užimtas nuo per
nykščio rugpjūčio mėnesio. 
Kompanijos daro iš to iš
vadą, kad jeigu valdžia už
ims ir kitus geležinkelius, 
tai darbininkai taip paį 
dirbsią.

Richmond, Va. — Nukri
to į mišką, sudužo ir sude
gė didelis keleivinis lėktu
vas. Žuvo 27 jame buvę as
menys.

Meksikoj nukritęs mete
oras, sužeidęs 28 žmones.
(Daugiau žinių 5-me puslp.)

Washington. — Jei gele
žinkelių darbininkų Broli- 
Į jos - unijos sustreikuos šį 
■šeštadienį, kaip kad yra; 
! nubalsavusios, tai valdžia 
beveik tikrai perims gele
žinkelius į savo rankas. 

I Taip grūmojo prez. Tru- 
; manas, ragindamas geležin- 
ikeliečius susitarti su kom- 
ipanijomis iki šio penktadie
nio.

Derybos tarp kompanijų 
Atlantic City, N. J. — S. >>’. Brolijų atstovų ketvirta- 

H i 11 m anas, Amalgameitų dienį nedavė jokių pasek- 
Rūbsiuvių Unijos pirminin
kas, pareiškė, Plieno Dar
bininkų Unijos suvažiavi
me, jog darbininkų judėji
mas turi daryti spaudimą 
valdžiai, kad išlaikytų tai
ką. Jis reikalavo sušaukt 
ir nusiginklavimo konferen
ciją.

Washington, geg. 16. — 
Nepadaryta jokio žingsnio 
pirmyn derybose tarp ang
lies kompanijų‘ir minkštųjų 
a n g 1 i a kasyklų mainierių. 
Trečiadienį kompanijos at
metė pamatinį mainierių 
reikalavimą, kad samdyto
jai mokėtų į unijinį sveika
tos ir gerovės fondą 7 nuo
šimčius nuo tos sumos, kuri 
išmokama darbiu inkams 
kaipo algos. Kompanijos 
pasakojo, kad tokie įmokė- 
jimai, girdi, ardytų 
ekonominę Amerikos 
tvarką.

New Yorke tęsiasi

bininkų Unija, Elektrinių anglų ir Sovietų sritis 
Darbininkų Sąjunga ir tu 
los kitos unijos

Senis Italijos karalius, 
Emanuelis, abdikavo ir išvyko 
Egiptan pas sfinksus ir fara
onus, gulinčius po pyraznido- 
mis.

Jo sūnus, Umbertas, pasili
kęs Italijoje, besitikis kara
liauti, nerimastauja, belauk
damas Italijos liaudies balso.

Italijos kapitalistai, dvar
poniai, klerikalai ir fašistai 
šiuo metu deda didžiausiu vil
čių monarchijoj. Jei tauta tars 
žodį prieš 
Italija 
blika, 
krašto 
šiems 
saugu.

Italijos liaudis eis prie ur
nų, eis balsuoti š. m. birželio 
mėnesio pradžioje.

Pasaulis nekantriai 
tąjį jos žygį!
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!ra3 ką tašo it Sako THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Dar Apie “Kietą Politiką”
Iš Paryžiaus ateina žinių, kurios rodo, kad užsienio 

ministerių konferencija laikosi tik Sovietų Sąjungos pa
stangomis. Mr. Byrnes ir Mr. Bevinas jau seniai siekė 
pasiimti “stebuklingus portfelius” ir išvažiuoti, kaip pra
eitą rudenį padarė Londone. Jeigu kas atsiekta Pary
žiaus konferencijoj, tai tik Molotovo pastangomis ir 
Tarybų Sąjungos daromais kompromisais.

Mr. Byrnes vyko į Paryžių su obalsiu: “atsisakom 
.pasitraukti bent colį prieš Sovietus.” Jis su savimi pa
siėmė republikoną senatorių Vandenbergą, Hooverio bi
čiulį. Vandenbergas 1938 metais lankėsi nacių Vokieti
joj’ir jis tada laikėsi politikos, kad neprieštarauti Hitle
rio planams. Dabar jis ir kiti reakcininkai nori, kad 
kuo greičiau panaikinti Vokietijos keturių , okupaciją, 
kad apvienyti ją, surasti jai panašų asmenį, kaip Japoni
joj generolas MacArthuras, kuris dirbtų išbudavojimui 
galingos militariai Vokietijos, kaipo “išgelbėtojos Euro
pos nuo komunizmo.” Mr. James Byrnes, dirbdamas toj 
linkmėj, ir siūlė 25-ių metų sutartį. Jis ir jo pasekėjai 
nori panaikinti Krymo, Potsdamo ir Maskvos konferen
cijų sutartis, pagal kurias turi būti griežtai kontroliuoja
ma Vokietija ir naikinamas hitlerizmas.

Iš kitos pusės Tarybų Sąjunga laikosi kietai už Kry
mo, Potsdamo ir Maskvos susitarimus. “Sutartys yra . 
sutartys”—sakė Molotovas. Jeigu pirmiau padarytų su- 

. tarčių nesilaikysime, tai nieko nebus verta ir Mr. Byrneso 
siūlomoji 25-ių metų sutartis.

Gegužės 15 d., New Yorko Herald Tribune rašo bro
liai Joseph ir Steward Alsop iš Washington, statydami 
klausimą: “Kodėl Paryžiuje valstybės sekretorius James 
F. Byrnes užėmė vadovaujamą rolę priešintis Sovietų 
planams taikos padarymui Europoj ir Viduržemio Jūros 

| klausimais?”
Ir jie toliau rašo, jog, kada Mr. Byrnes, išvakarėse 

Argentinos rinkimų, paskelbė dokumentus, rodančius, 
kad Argentinos fašistai bendradarbiavo su Hitleriu, tai 
Argentinos diktatorius generolas Juan Peron pasišaukė 
Jungtinių Valstijų atstovą Mr. John Cabot ir pareiškė, 
kad jis patenkintas Amerikos generolu George Howard 
Brett, kuris buvo pasiųstas į Argentiną, kaipo narys 
karinės misijos, bet jis apgailestauja, kad Mr. Byrnes 
išstoja prieš Argentinos fašistus. Argentinos diktato
rius Juan Peron sakė, kad “šiauriniai anijonai,” tai yra, 
amerikonai, yra tinkama rasė. Jis sakė, kad, jo įsitikini
mu, tarpe Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos yra ne
išvengiamas karas. Ir gen. Peron’as norėtų tame kare 
būti su Amerika, tik nori, kad Mr. Byrnes ir kiti pakeistų 
linkui Argentinos savo nusistatymą.

Alsop’ai rašo, kad po to Washingtonas susilaikė įro
dinėjęs Argentinos fašistų ryšius su Vokietijos naciais, 

■paaštrino politiką prieš Sovietų Sąjungą, užsimerkė prieš 
fašistų įsigalėjimą Pietų Amerikoj, kur Argentinos ir 

' Brazilijos fašistai dirba išvien su Mussolinio ir Hitlerio 
; atbėgusiais fašistais naujam karui.

Taigi, kaip neimsi, Mr. Byrnes “kieta politika” lin
kui Tarybų Sąjungos, mūsų talkininkės karo metu,— 
yra nustatyta patenkinimui Mr. Vandenbergo, Mr. Hoo- 
verio, generolo Perono ir kitų reakcininkų politikos. Ki
tais žodžiais, tai yra jų ir Mr. Churchillo bendra politika!

AR ŽENGTAS VYRAS 
GALI BŪTI KATALIKŲ 
KUNIGU?

South Bostono Darbinin
kas, rašo:

“Dr. Ant. R a k a u s k a s, 
kur prieš keletą metų aplei
do medicinos praktiką, pasi
rinkdamas kunigystės pa
šaukimą, baigia teologijos 
mokslus Saint Vincent semi
narijoje Latrobe,’ Pa. š. m. 
kovo 17 d. jis jau gavo dia- 
konato šventimus, o birželio 
16 d. bus įšventintas kunigų. 
Pirmąsias šv. mišias laikys 
Gimimo šv. P. Marijos para
pijoje (Marquette parke), 
Chicagoje, birželio 23 d. 11 
vai.”
Šitame pranešime kunigų 

laikraštis užtyli vieną kata
likams svarbų klausimą: 
Dr. A. Rakauskas — busi
masis katalikų kunigas, — 
buvo vedęs. Kai jo žmona 
mirė, tuomet ' jis nusitarė 
būti katalikų kunigu, įsto
jo į seminariją ir dabar, 
kaip matome, bus kunigu!

Taigi visos pasakos apie 
katalikų kunigų “nekaltu
mą” ir “celibatą” pasilieka 
tik pasakomis! Tai ir jie pa
tys pripažįsta.

LDS VAJUI PASIBAIGUS
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo vajus naujiems 
I nariams įrašinėti baigėsi su 
'gegužėš 1 d. “Tai jau turi
me 607 naujus narius,” rašo 
organas Tiesa. “Laukiam 
daugiau aplikacijų. Pasku
tines aplikacijos turi būti 
Centran pasiųstos ne vėliau 
birželio 1 d. Lilian Gugas 
pralenkė J. Grubi; jinai turi 
41 naują narį.”

Iš viso tik 33 LDS kuopos

Italija—Didžiausias Amerikos Pirklys
Baigus karą prieš Vokietijos hitlerizmą ir Japonijos 

imperializmą, Jungtinių Valstijų Karo Departmento ži
nioj liko daugybė ginklų ir amunicijos. Europoj ir Ra
miojo Vandenyno salose priversta kalnai karinėš me
džiagos.

Amerikos generolai ir diplomatai didžius kiekius su
teikė ginklų Graikijai, Turkijai ir nemažai pardavė Is
panijos fašistams. Bet kadangi “ištikimų” valdžių Eu
ropoj nedaug liko, o liaudies valdžioms nenori duoti, tai 
vis vien tų ginklų dar yra kalnai. t Lenkijai buvo sutikta 
parduoti už $50,000,000 ginklų, amunicijos ir trokų, bet 
kada to krašto valdžia kovoja prieš reakciją, tai mūsiš
kiai “demokratai” atsisako sutikimą vykdinti gyvenimam

Pulkininkas D. P. Calkins, Jungtinių Valstijų gink
lų išpardavėjas Italijoj praneša, kad per vienerius metus 
laiko Italija “pirko” Amerikos ginklų, trokų ir prieplau
koms įrengti mašinų už $87,000,000, o jų pagaminimas 
atsiėjo $177,000,000. Tas pulkininkas sako, jog dabar 
Italija yra didžiausias Europoj Amerikos ginklų pirklys.

išpildė vėjaus kvotas, ku
rias Centras nuskyrė. Tai 
parodo, kiek mažai kuopų 
buvo įsitraukusių į darbą, 
kiek mažai kuopų veikėjų 
dirbo!

Tdliau Tiesa (geg. 15 d.)

“Jubiliejinis vajus, kaip 
žinote, pasibaigė gegužės 1 
d. Bet naujų narių įrašinėji- 
mas su tuo nepasibaigia. 
Reikia visiems darbuotis ir 
toliau, kad įrašyti juo dau
giausia naujų narių.

“Dabar naujų narių įrašy
mui sąlygos yra tokios: vai
kus ir
įrašyti į bile kurį apdraudos 
skyrių be jokio įstojimo mo
kesčio.
šosi ir į pašalpos skyrių, tai
turi mokėti pašalpos įstoji
mą.

“Pašalpos skyriaus įstoji- 
mas( yra sekamas: $L50 už 
1-mą skyrių, $2.25 už 2-rą,

suaugusius galima

Bet jeigu kuris rą-

darbuotojas, — Petras Ka- 
pica (Kapitza) sakė kalbą 
Maskvos rašytojų, artistų, 
dailininkų ir kitų kultūros 
darbuotojų bendrame mi
tinge, kuris buvo suruoštas 
Šekspyro (Shakespeare) at
minčiai. Tarp kitko, moks
lininkas Kapica šitaip sakė:

“Nepaisant, kaip žvakės 
šviesa užleido vietą gazui ir 
elektrai ir kaip politinės vi
suomenės sistemos keitėsi iš 
feodalizmo į kapitalizmą, 
imperializmą ir socializmą, 
Šekspyras pasiliko tas pats 
numylėtasis žmonių artis
tą^. . .

“Šių dienų mūsų’ didžiuoju 
pasiekimu yra atomo energi
ja, kuri bėgyje šimto metų 
pakeis visus žmonių santy
kius, bet Šekspyras, esu tik
ras, pasiliks tas pats.”
Šekspyras — žymiausis 

anglų dramaturgas, kurio 
veikalai mėgiami ypačiai

ZANE OF THE many natidnal 
bodies cooperating in the 

'broad win-the-peace campaign 
currently sweeping America is 
the Centre of Democratic Ame
rican Lithuanians. Recently 
this organization mailed out 
3,000 copies of win-1,he-peace 
literature. The material consist
ed of 2,000 copies of Senator 
Claude Pepper’s speech in the 
U. • S. Senate, March 20, 1946, 
and 1,000 copies of a pamphlet 
entitled They Still Carry On.

A somewhat mournful parody 
on “The House I Live In” was 
being sung earlier this week 
from the display window of 
Ludwig Bauman on Eighth av. 
It was part of a stunt put on 
by an American Legion Post to 
dramatize the plight of New 
York City’s 200,000 homeless 
veterans. Here’s one of the 

verses, which contains 
truth1 than poetry:

three 
more

NEWS ITEM:
“Escaped German prisoner 

recaptured at the fourteenth 
hole of a golf course.”

This is one Nazi who coudn’t 
even blast his way out of a 
sandtrap.

LOST AND FOUND DEP’T:
Lost, strayed or stolen: — 

Author of “Three Cheers for 
Hitler,” E. J. Kubaitis and his 
pro-fascist “Commentaries” 
have appeared in invisible ink in 
the last several editions of 
“Draugas.” An anonymous 
“Observer” now appears in black 
on white in the Kubaitis’ old 
spot.

—o—
A ‘‘DAFFYNITION”:

“RADIO COMMENTATOR: • 
A man with a keen sense of ru
mor.”

$3 už 3-čią, $4 už 4-tą. Pu-1 . .
Sė įstojimo reikia siųsti Cen-Tąiybų Sąjungoj. Tarybų 
tran, o kita pusė pasilieka 
kuopos ižde.”

LDS Seimas įvyks š. m. 
birželio 10 d. Bostone. Tai 
bus septintasis eilinis sei
mas. Kaip žinia, LDS sei
mai įvyksta sykį per dvejis 
metus, bet dėl karo sąlygų 
seimas 1944 metais neįvyko.

Nors seimas jau arti, ta
čiau kiekvienas LDS veikė
jas dar gali suspėti įrašyti 
Susi vieni j iman po vieną-ki- 
tą naują narį.

Kodėl to nepadaryti?

Lietuvos rašytojai Šekspy
ro tragedijas ir komedijas 
verčia į lietuvių kalbą. Ta
čiau Šekspyro veikalus pa
statyti nėra lengva, todėl ir 
mūsų dramos mėgėjai nie
kad jų mei nebando mokytis 
vaidinti.

house I don’t live in, 
“The apartment I ain’t got 

The house I don’t live in, 
“My address a vacant lot, 

From sleeping in the bathtub, 
“I got water on the knee, 

A place to crowd my in-laws, 
“That’s America to me.”

The

šeKSPYRAS PASILIKS 
Šekspyru

Žymusis Tarybų Sąjun
gos mokslininkas — fizikas 
ir atomo energijos išradime

Vietos Žinios
Gegužės 5 d. vietos ALD

LD 77-ta kuopa buvo suren
gusi kozyrių balių - vakarie
nę. Skaitlingąją publiką su
darė ne vien vietos lietuviai, 
buvo ir svetimtaučių. Nema
žas būrys atvyko brooklynie- 
čių, su drg. P. Bukniu prieša
kyj. Kuopai pelno 
šimtinė.

liks virš

HEADLINE:
“Supply of Strapless Bras 

Sags—It’s Bulging With Infla
tion.”

To make a clean breast of it, 
seems only the OPA can hold 
back the bust.

—o—
Recently “Vienybe’s” Eng

lish columnist admitted using 
a Nazi photo to illustrate his 
column. Seems to us if Vitalis 
Buksnaitis is given enough 
typewriter ribbon he’ll hang 
himself.

Lithuanians of the small farm
ing community of Scottville, 
Mich., have raised $400.00 to
ward the $50,000 fund necessa
ry to build a cancer institute 
in Lithuania.

—o—
A sound film of post-war 

Lithuania will be shown to a 
large audience of Brooklyn’s 
Lithuanians at Schwaben Hall 
next Sunday. Showing of the 
film will be held under the aus
pices of the New York chapter 
of the Committee to Aid Lithu
ania.

—o—
A $3,000.00 contribution by 

Lithuanians of Philadelphia to 
the $50,000.00 fund brings'the 
total figure to well over $25,- 
000. Anthony Bimba, who. is 
winding up a nation-wide tour 
for the Committee to Aid Lith
uania, has found generous res
ponse from all Lithuanian colo
nies to the appeal for funds.

Kodėl Suareštuotas
Petras Klimas

Pastebėjau, kad Chicagos 
menševikų dienraštis labai 
gailiai apverkia likimą Pet
ro Klimo, buvusio Smetonos 
pasiuntinio Paryžiuje. 
Naujienos (geg. 9 d.) suži
nojusios, kad Klimas esąs 
suareštuotas ir laukiąs teis
mo. Joms gi to smetoninin- 
ko neapsakomai gaila. Kaip 
tai tarybinė vyriausybė iš
drįso pakelti pirštą prieš 
fašistinio režimo pasiunti
nį! Už tai Pijus Grigaitis 
niekados tai vyriausybei ne
atleis.

Štai žiupsnelis žinių apie 
tąjį smetonininką. Karo 
pradžioje kruvinasis Smeto
na įsakė visiems savo atsto
vams užsienyje susirinkti ir 
nutarti, kokiomis priemonė
mis jie patys kovos ir mo
bilizuos savo pasekėjus ko
vai prieš tarybinę santvar
ką. Susirinkime dalyvavo 
Lozoraitis, Balutis, Klimas, 
Šaulys ir Žadeikis. Jie ne 
tik išdirbo slaptus planus 
kovai prieš Tarybinę Lietu
vą, bet dar sudarė ir komi
tetą tai kovai vadovauti.

Tas tiesa, kad Franci joje, 
vokiečiam ją okupavus, Kli
mas buvo suareštuotas. Bet 
iš ten jis buvo atgabentas 
Lietuvon ir paleistas. Jis, 
matyt, buvo pasižadėjęs 
darbuotis vokiečių naudai. 
Argi kitaip hitlerininkai jį

būtų išleidę iš kalėjimo?
Pagaliau vokiečiai buvo 

iš Lietuvos išgrūsti. Klimas, 
vykindamas anksčiau pami
nėto Smetonos pasiuntinių 
susirinkimo planus, pasiliko 
Lietuvoje. Pasiliko ne tam, 
kad padėti Lietuvos žmo
nėms kraštą prikelti iš ka
ro griuvėsių, bet tam, kad 
vesti fašistinę banditiška 
kovą prieš tarybinę san
tvarką. Kad tai tiesa, tai 
parodo ir tas faktas, jog 
Klimas pakeitė savo pavar
dę, pasidarė falšyvus doku
mentus ir slapstėsi. Kad 
pasekmingiau paslėpti savo 
darbus, kad nukreipti nuo 
savęs nuožiūrą, jisai net bu
vo virtęs “darbininku,” par- 
sisamdydamas už sargą vie
name lapių auginimo ūky
je. Bet, žinoma, jam neil
gai tesisekė apgaudinėti 
žmones ir vyriausybę. Jis 
tapo pažintas ir suareštuo
tas.

Klimas negali skųstis, 
kad jį kas nors kitas įvi
liojo į nelegalų, priešvalsty
binį darbą. Jisai sąmoningai 
pasirinko tąjį kelią. Kaip 
pasiklojo, taip ir išmiegos.

I

Jokios Grigaičio ar kito 
kurio veidmainingos aša
ros neišgelbės lietuviškųjų 
fašistų vadų nuo atitinka
mos pakūtos.

A. Bimba.

Šią vasarą, išrodo, 
nikų nebus galima 
Nėra tinkamos vietos. Bet už 
tai stropiai rengiamės daly
vauti ALDLD Antros Apskri
ties piknike, birželio 16-tą, 
Linden, N. J. Į Laisvės didįjį 
pikniką, birželio 30, važiuo
sime busais. Manau, bus bent 
du pasažieriais kupini busai.

čia pik- 
surengti.

Būrelis vietos draugų pasi-' 
tarėm ir pasiuntėm pasveiki
nimą Vilnies šėrin. suvažiavi
mui su $35. Reiškia, savo už
duotį, kaipo maža kolonija, 
atlikome.

ALDLD 77-tos kuopos pra
eitame susirinkime sudarėme 
planus parinkimui aukų įstei
gimui Tiriamosios Medicinos 
ir Vėžio Ligos Instituto Vil
niuje. Toje linkmėje A. Ba- 
kunienė ir S. Stasiukaitienė 
jau darbuojasi. Manau, kad 
cliffsidiečiai savo užduotį at
liks ir nuoširdžiai parems šį 
taip svarbų dėl Lietuvos žmo
nių reikalą.

Kazys Darbininkas.

Darbas — tai veiksnys, 
kuriuomi vienas asmuo įgy
ja turtą kitam asmeniui.

Ambrose Bierce.

SKAITYTOJU BALSAI
Nereikėtų, Taip Daryti.

Kai jau tenka pasiskaityti 
tuos skaitytojų balsus, tai iš ti
kro net nesmagu pasidaro. 
Kaip kada pradeda vienas kitą 
koliotis. O taip neturėtų būti.

Vienas tai buvo kaslink Lais
vėj angliško skyriaus. Jau tas 
apsimalšino ir nutilo. Dabar 
jau kilo kitas klausimas, tai 
mainymas LDS (Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo) vardo. 
Ar ištikro jau mums tas var
das yra negražus? Ar jau virto- 
me mes visi kokia kapitalistų 
klase? Rodosi, kad ne. Kokie 
darbininkai buvom penkiolika' 
metų atgal, tokie ir šiandien 
esame. Kaip atrodo, čia mūsų 
draugai savo šešėlio bijo. Tai 
ko čia bijotis?

Kokį mes vardą neduotume, 
kad ir auksinį, bet jeigu mes 
nedirbsime ir kitų neraginsime, 
tai nieko neišeis. Po keliolikos 
metų atsiras vėl tokių, kad 
jiems vardas bus negražus ir 
vėl norūs mainyti. Man pačiam 
nemažai teko patirti šiame va
juje. Prirašiau mechanikų, gra- 
borių, vaistininkų ir daktarų. 
Jie nebijo to vardo. O mes bijo
mos. šitas mūsų dabartinis var-

das yra geras ir gražus. Tai yra 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas, ir mes jį laikykime ant 
visados. Tik visi teisingai dirb
kime ir kitus traukime ir ragin
kime prie darbo. Tai ir augs ir 
bujos mūsų Susivienijimas.

P. Plokštys, 
Worcester, Mass.

Redakcijos Atsakymai
Griaustiniui, Lowell, Mass. 

Tais klausimais jau nemažai 
j buvo rašyta. Dėl to jūsų pa
stabų nesunaudosime.

Klaidos Pataisymas
Laisvės laidoj gegužės 15 d., 

straipsnyje “Pirmoji Literatūra 
įCentraliniam Archyvui” įsi
skverbė nemaloni klaida, kuri 
reikalinga atitaisyti. Straipsnio 
vienuoliktoj eilutėj nuo pradžios 
pasakyta: “
Ijowell, Mašs.
A. Dwarsh, Lowell, Wash.

J. E. Gužas, 
Cent. Arch. sekr.

A. Dwarsh, 
o turi būt: J.

Amerikos marinai Hulutao prieplaukoj, pietinėj Man- 
džurij o j, atgabeno kanuoles, tankus, ginklus ir amuni
ciją generolo Chiang Kai-sheko armijai karui prieš Man- 

gresas Washingtone pasisakė, kad tuojau būtų atšaukta ’džurijos liaudį. Ir jeigu ilgiau ,tam bus naudojami Ame- 
Amerikos armija ir šnarinai iš Chinijos. Bet Valstybės rikos marinai, tai daugiau plėsis naminis karas, nes liau- 
Departmentas dar vis laiko ten apie 50,000 marinų, ku-'dis nepasiduos generolo Chiang Kai-sheko diktatūrai, 
rie nadeda Chiniins reakcijai kare nrieš liaudi. ‘Juo greičiau iš Chiniios bus atšaukta Amerikos marinai,

Atšaukti Marinus iš Chinijos
Balandžio pradžioj įvykęs Laimėkime Taiką Kon-

Atsinaujinant pasitarimams Washingtone, pastangose išspręsti susikirtimą mai- 
nierių su savininkais po 33 dienų streiko: (dešinėj) John L. Lewis, United Mine 
Workers (AFL) prez., su kasyklų savininkais ir Edward McGrady (kairėje), tar-os
pininku

MM Ml



Penktadienis, Geguž. 17, 1946 'trečias Puslapis

Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybij 
Lietuvoje

TRAGIŠKAI ŽUVO CHlNIJOJ

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Pats direktorius turįs tris mažus vaikus. Šiam fab
rikui jis vadovauja nuo 1938 metų. Pirmiau pats dir
bęs prie varstoto.

Iš fabriko nuvedė mus į darbininkų poilsio namą, 
kurį tasai fabrikas užlaiko. Čia nesveikuojąs darbinin
kas gali pailsėti, gauti gerą gydytojo priežiūrą ir gerai 
pasivalgyti. Sutelpa 150 darbininkų.

O didžiausio įspūdžio į mane padarė vaikų darželis, 
irgi įmonės užlaikomas. Ten motinos, eidamos dirbti, 
gali palikti savo vaikus, kurie tebėra priešmokyklinio 
amžiaus, o grįždamos iš darbo, su savimi pasiimti ir 
parsivesti namo. Šiame name tuo tarpu, buvo 250 vai
kų. Jie išdalinti į septynias grupes. Kiekvienai grupei 
yra prižiūrėtoja ir mokytoja. Vaikučiai gražiai mokomi 
žaisti ir dainuoti. Kiekvienoje grupėje mes radome 
vaikučius ką nors besimokančius. Jie mums padainavo 
įvairias daineles, daugiausia surištas su karu ir meile 
savo kraštui. Kai kurie vaikučiai gražiai padeklamavo 
bei pašoko.

Manau sau: Kodėl gi Amerikoje tokių darželių nė
ra? Kodėl pas mus motinos priverstos dažnai mažus 
vaikus palikti namie be jokios priežiūros? Bent jau šia
me reikale amerikiečiai galėtumėme ir turėtumėme pa
simokinti iš Tarybų Sąjungos. •

Po tam buvome pakviesti pietauti. , Prie pietų prisi
dėjo ir darbo unijos pirmininkas. Vis5' prie stalo daug 
kalbėjomesi. Aš jiems stačiau klausimus, o jie man at
sakinėjo. Ypatingai aš teiravausi apie demokratiją dar
bo unijų reikalų vedime. Mat, Amerikos Darbo Fede
racijos vadai nesiliauja svietui pasakoję, kad Tarybų 
unijose nėra jokios laisvės ir demokratijos. Organiza
torius griežtai pareiškė, kad pas juos visi viršininkai 
yra pačių narių išrenkami, kad narinės duoklės yra pa
čių darbininkų asmeniškai mokamos, kad jokia valdiš
ka įstaiga nesikiša į unijų vidinius reikalus.
Gruodžio 15

Šiandien galima Leniną pamatyti! Ir tiktai šiandien 
progą beturiu, nes rytoj apleidžiu Maskvą, grįžtu Lie
tuvon.

Į mauzoliejų galima įeiti tiktai nuo 3 vai. po pietų.
Aš nueinu į aikštę pusę po dviejų. Jau didžiausia eilė 

žmonių laukia. Dar pusė valandos reikės laukti, o pu
sėtinai šalta. Manau, jeigu kiti gali palaukti, lauksiu 
ir aš. O ta linija žmonių vis auga ir auga. Kai atėjo 
trečioji valanda, jau linijos galo nebebuvo galima ma
tyti. Tūkstančiai maskviečių laukė progos, šaltyje ir 
ant vėjo, pamatyti savo krašto ir darbo žmonių didįjį 
vadą. Ir dinktelėjo man galvon mintis: Leninas mirė 
prieš dvidešimts metų, bet Leninas tebegyvena ir am
žiais gyvens žmonių širdyse.

Pagaliau Kremliaus laikrodis išmušė trečią valan
dą ir žmonių linija pradėjo judėti, artintis prie mauzo
liejaus. Žmonės eina iš lengvo, tykiai, rimtais žingsniais 
—eina seni ir jauni, dideli ir maži, vyrai ir moterys.

Leninas guli mauzoliejaus skiepe. Jį saugo du sar
gai—vienas prie galvos, kitas prie kojų. Jis gražiai 
apšviestas.

Mes einame aplinkui jo karstą, akimis įbedę į jo vei
dą. Palengva apeiname ir išeiname. Ir taip linija tirps
ta. Už keleto minučių aš vėl aikštėje, šaltyje. Mažai kas 
ką šneka. Kiekvienas nešasi su savimi pilną krūtinę 
giliausių jausmų. Mano sieloje irgi visuomet pasiliks 
tasai tykus, ramus, šviesus, malonus Lenino veidas...

Susipažinau su Raudonosios Armijos lietuvių kapi
tonu Kapočium. Neaukšto ūgio, rimto ir linksmo būdo 
vyras, buvęs lietuvių raudonarmiečių leisto laikraščio re
daktorius. Vakare kartu ėjome į naujausį Raudonosios 
Armijos vardo teatrą. Ten buvo perstatyta veikalas 
“Stalingradas.” Veikalas vaizduoja, sunkią kovą su prie
šu Stalingrado gatvėse. Įspūdis pasiliko neišdildomas.

Patsai teatras vertas pamatymo. Tai didžiausias 
tos rūšies teatras. Telpa daugiau kaip du tūkstančiai 
žmonių. Vidus taip gražiai ir parankiai įtaisytas, jog 
žmogus sėdi ir nori sėdėti. Joks senosios statybos te
atras nei Maskvoje, nei New Yorke negali susilyginti 
su Raudonosios Armijos vardo teatru.
Gruodžio 16

Šiandien paskutinė diena. Vakare priseis Maskvą 
apleisti. O tiek mažai Maskvos tepamatyta, o tiek daug 
ko yra pamatyti! Tačiau reikia apleisti. Viena, visko 
vis tiek nepamatytum, jei čia ir visą mėnesį išbūtum, 
antra—noriu trumpinti mano “vandravojiiną” po svietą 
ir grįžti namo. Juk išvažiavau iš Amerikos ne ant “good 
time,” o tam tikrą darbą atlikti. Todėl tenka skubintis 
atgal Lietuvon, kurios dar irgi kaip ir nemačiau. Vil
niuje sėdėdamas Lietuvos nei pažinsi, nei pamatysi. Čia 
tikrosios Lietuvos dar kol kas mažiausia randasi. Mies
te tik dabar pradeda tirščiau lietuviai apsigyventi. Visa 
čia nuotaika dar toli gražu nėra tikrai lietuviška. Tik
tai vyriausybė lietuviška. Žmonės daugumoje tebėra 
kitataučiai. Reikės patraukti į Kauną, į kaikuriuos ap
skritinius miestus. Dar neaplankiau savo gimtinio kraš
to. Visa tai ims laiko. Tuo tarpu galvoju dar sau
sio mėn. pradėti kelionę atgal Amerikon.

Bet ši paskutinė diena Maskvoje turi būti pilnai iš
naudota. Gauname automobilį ir pasileidžiame pamatyti 
dar būtinai reikalingas vietas. Susidarome keturiese— 
Justas Paleckis, Tiesos redaktorius Henrikas Zymanas, 
Įeit. Romanas Barškietis ir aš.

(Bus daugiau)
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Hyde Park: Tautos Naujau
sias Istorinis Paminklas

Federalė valdžia gavo.tyti ant trijų 
Franklin Delano Roosevelto 
.gimimo vietą Hyde Parke, 
New Yorko valstijoj, kaipo 
tautinę istorinę vietą. Jau 
prieš 50 metų valdžia pradė
jo priimti tautines vietas, kai
po paminklus. Nuo 1889 m., 
kada Kongresas autorizavo 
prezidentą paimti priešisto
rinius Casa Grande griuvėsius 
Arizona valstijoj, valdžia ima 
vietas, namus, etc. tautinės is
torinės reikšmės, kad inspi
ruoti Amerikos žmones.

VINCAS VERANIS
Laisvės skaitytoju iš Na

shua, N. H., Veranių sūnelis, 
tragiškai žuvo Tientsine, Chi- nument; 
nijoj, tarnaudamas USA ma- 
rininkų korpuse: jis <-------
elektrikierium ir, pagautas 
elektros srovės, buvo užmuš
tas. Smulkmeniškesnis apie 
tai aprašymas tilpo Laisvėje 
š. m. gegužės 6 d.

čia paminėsime kelias gerai 
žinomas vietas^ kurios yra 
tautinės vietos: Memorial 
Mansion at George Washing
ton Birthplace National Mo-

LLD 15-tos Apskrities 
Delegatams

LLD 15-tos Apskrities konfe
rencija įvyks gegužės 26 d., sek
madienį, 10 vai. ryto, White 
Eagle Hall, 8315 Kosciuszko 
Ave., Cleveland, Ohio.

Kiek tekot patirti, beveik vi
sos kuopos jau turi išrinkusios 
delegatus. Kurios kuopos dar 
nerinkot, ste.ngkitės išrinkti. O 
katros mažai rinkot, tai padau- 
ginkit. Būtinai visos kuopos tu
ri prisiųsti delegatus*. Padary
kim LLD konferenciją skaitlin
gą* delegatais.

Po konferencijos bus sulošta 
graži komedija “Vienas iš Mūsų 
Turi Apsivesti.” Kiekvieno LLD 
nario šioj apylinkėj pareiga bū
ti kaip konferencijoj, taip ir 
perstatyme. Atsiveskite savo 
draugus ir kaimynus.

Dar geras skaičius senų na
rių nėra pasimokėję už šiuos 
metus. Draugai, būkit geri LLD 
patrijotai. Stengkitės, kad iki 
konferencijos 15 Apskrityje bū
tume visi pasimokėję. Nereikia 
laukti, kol kas nueitų į namus 
iškolektuoti. Jei aplinkybės ne
leidžia būt kuopos susirinkime, 
galit užsimokėti per kuopos 
valdybos narius.
Springfield, Ohio, Draugams.
Pas jus yra L. L. Draugijos 

kuopa ir nevisai maža. Man ro
dos, kad jūsų kuopa nepriguli 
prie jokios apskrities. Ar nebū
tų gerai, kad prisidėtumėt prie 
LLD 15 Apskrities Ohio valsti
joj? Ką sakot, draugai? Rašy
kit žemiau pažymėtu antrašu.

LLD 15 Apskr. sekretorius, 
D. Petrauskas.

1451 Clermont Rd., 
Cleveland, Ohio.

Newark, N. J
Serga K. Juodeškjenė

Jąu kelios savaitės, kai
Ii ligoninėje Katrina Juodeš- 
kienė. Jai buvo padaryta ope
racija. Ji randasi St. Michaels 
Ligoninėje, High St., ir Cen
tral Ave. Lankymo valandos 
kasdien nuo 2-3, vakarais 
nuo 7-8.

Draugė Juodeškienė yra na
rė LDS organizacijos, tad ji 
būtų dėkinga, jeigu tos orga
nizacijos kuopos nariai ją ap
lankytų. Ji taipgi norėtų pa
matyti ir kitus gerus pažįsta- 
mus-draugus.

Linkime jai greitai pasveik
ti ir vėl sykiu dalyvauti mūsų 
parengimuose ir veikime.

Rep.

Linden, N. J.

Sen. Charles W. Tobey.

LDS Trečiosios Apskrities 
Piknikas.

Sekmadienį, 26 d.
1-mą vai. dieną, įvyks pirmas 
pavasarinis šių metų piknikas. 
Pikniką rengia LDS Trečioji 
Apskritis, Lietuvių Parke (Li
berty Park), 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J.

piknike dainuos Sietyno 
iš Newark, N. J.,fvado- 
Walter Žuko. Kalbės L . 
Iš Brooklyn, N. Y. Pel-

'lt
gegužės,
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sienų mažame 
kampelyje prie centrai inio 
įėjimo į parodos kambarį. Ant 
didelės sienos iškabintas pa
veikslas, kuris parodė grupę 
vyrų sėdint New Yorko parke 
depresijos metu. Paveikslas 
buvo Rooseveltui įteiktas 1932 
m. National League of Ame
rican Citizens of Foreign De
scent. Artistas Ernest De Na
gy nupiešė paveikslą. De Na
gy buvo Austrijos imperato
riaus Francis Joseph piešėjas.

Ant stalo buvo 6 portfo-, 
liai laikraščių, kuriems nebu
vo vietos ant sięnų.

Daug New Yorko laikraš
čių minėjo įteikimo įvykį ir 
daug paveikslų nutraukta.

Įteikdamas laikraščius, p. 
Lewis pasakė: “Tikime, kad 
priimsite šį komplektą kaipo 
simbolį Amerikos vienybės— 
priminimas įvairių kilmių 
Amerikos žmonių —‘ visokių 
žmonių ir visokių kultūrų. 
Amerikiečiai turi progą ir at
sakomybę įvykdinti tokią pa
saulinę taiką, kokią preziden
tas Rooseveltas pageidavo.”

Ponia Rooseveltienė atsakė: 
“šis parodo, kad žmonės 
įvairių rasių ir tikybų gali 
bendrai dirbti. Mano vyras 
tikėjo, kad buvo galima ir tas 
jį sustiprino įsteigti United 
Nations.”

FLIS—Common Council.

įįjįpį y*.“
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šiam 
Choras 
v y bėję 
S iurba . ,
nas, jeigu kokis bus, tai bus g 
skiriamas pasiuntimui delegatų 
į LDS 7-tą Seimą, Boston, i 
Mass., kuris įvyks pradžioje 
birželio mėnesio.

Svarbu Atsiminti 
Šias Dienas

Tuojau pasižymėkite į savo 
užrašu knygeles, jog

BIRŽELIO 30 JUNE
įvyks didysis Laisvės 
piknikas Brooklyne.

( Bus
Klaščiaus Clinton Parke

Maspeth, L. L, N. Y.

UEPOS4 JULY
Įvyks masinis lietuvių sąs
krydis — Laisvės piknikas, 

Vose Pavilion Park, 
Maynard, Mass.

BĮLDS nariai ir simpatikaį 
prašome visų talkos. Jaunimas, 
galės linksmintis, šokti prie ge- ,/ 
ros orkestras. Naujenybė ir ta,, 
kad lauke yra įtaisyta platfor
ma šokiam ir nėra baimės dide* * 
lio sukaitimo šokant atvirame.: 
ore. Tačiaus atsitikime lietaus, 
tai yra gera svetainė šokiam; 
viduje ir nėra baimės sušlapti.

Sietyno Choras po ilgų vaka- 
cijų pirmu kartu pasirodys su 
naujomis dainomis ir nauju 
mokytoju Walter Žuku, buvusiu 
kariu, kariavusiu Europoje. 
LDS Trečiosios Apskrities tik 
vienas piknikas įvyksta į metus 
ii- tai geram tikslui.

Kviečia atsilankyti
Komisija. ‘

I Independence Hall, Phila- 
dirbolflelpbijo.b Lee Mansion Virgi

nijos garsiojo Naminio Karo 
Konfederatų generolo namas; 
Nebraska valstijoj, kur pir
mas “homestead” po priėmi
mui Homestead Act įsteigtas; 
Gloria Dei bažnyčia (Senų 
Švedų) Philadelphijoj; antra 
seniausia švedų bažnyčia šioje 
šalyje; Father Millet Kryžius 
Fort Niagara, New 
valstijoj, atminčiai 
francūzų Jėzuito 
Touro sinagogas 
Rhode Island, kuris 
skirtas tautiniu paminklu tik 
praeitą kovo mėnesį.

Hyde Park namas tapo 
l nuosavybė tautos, kada visi 
žmonės dar atsimena žmogų, 

I kuris tenai gyveno. Ir priėmi
mo ceremonijose buvo pa
reikšta daug jo paremtų idė
jų. Prezidento Trumano kal
ba, malonūs žodžiai ponios 
Robseveltienės už vienerių. 
metų po nelaimės, įteikiant 
namą Jungt. Valstijų žmo
nėms, kalba Vidaus Reik. Se
kretoriaus Krug, priimant 
dovaną... sudarė įspūdį, kad 
šis įvykis buvo ne vien priė
mimas tautinio paminklo. 
Garsusis portikas, nuo kurio 
tiek daug kartų prezidentas 
Rooseveltas kalbėdavo į savo 
kaimynus, buvo sakykla. Tr 
čia Prezidentas Truman as, 
ponia Rooseveltienė ir Sekre
torius Krug kalbėjo. Ceremo
nijose dalyvavo garsi negrė 
dainininkė Marian Anderson, 
sudainuodama Amerikos him
ną, Rev. George W. Anthony, 
rektorius bažnyčios, kurią 
Rooseveltų šeima lankė, davė 
invokaciją, ir Rabinas Jerome 
Unger, iš netolimos Pough
keepsie, baigė ceremonijas su 
palaiminimu.

Tarpe dalyvių buvo delega
tai iš UN Saugumo Tarybos, 
kuri simbolizuoja pasaulio 
taikos troškimus, tūkstančiai 
amerikiečių visokių kilmių ir 
religijų.

Ponia Rooseveltienė prisi
dėjo ne tik su savo gražia 
kalba, bet anksčiau priėmė 
komplektą svetimų kalbų laik
raščių Franklin D. Roosevelt 
bibliotekai. Įteikimą tų laik
raščių, Will Lissner, specialis 
New Yorko Times korespon
dentas sekamais žodžiais ap
rašė :

“Iš gėlių darželio ponia 
Rooseveltienė nuėjo į bibliote
ką, kur laukė delegacija iš 
penkiolikos svetimų kalbų 
laikraščių redaktorių ir leidė
jų su pirmininku Read Lewis, 
egzekutyviu direktorium Com
mon Council for American 
Unity. Nuo jų ji priėmė bi
bliotekai komplektą ameriko
niškų laikraščių, išleistų 36 
svetimose kalbose, kurių lai
dose buvo aprašyta mirtis 
prezidento Roosevelto. Mr. 
Lewis savo kalboje sakė: “Tai 
simbolis pagarbos ir meilės 
amerikiečių, įvairių kilmių.” 
Ponia Rooseveltienė priėmė 
dovaną bibliotekai, kaipo “is
torinį įrėdymą vieningumo 
Amerikos žmonių, ir kaipo re
kordą žmonių jausmų jos vy
rui, kada jis mirė.”

Laikraščiai bibliotekos di
rektoriaus buvo gražiai išsta-

Yorko 
1688 m. 
kunigo; 

Newport, 
buvo pa-

Remkime Svarbų Darbą
Lietuvos Raudonasis Kryžius, Lietuvos Mokslų Akademija ir 

kitos visuomenines 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 jrengimus- 
aparatūrą.

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

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

gu-

Dangstydamiesi stoka lai
ko, tūli rašėjai mėgsta lėkš
tas mintis nesuprantamais 
žodžiais ‘puošti/ manydami 
tuomi padarysią jas giles
nėmis. •

W. J. Robinson.

Neatsidekime ant Prakalbų
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
* e

Siųskite šiuom antrašu:

417 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.
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(Tąsa)
Asuan’as nerimo. Jis norėjo kur to7 

liau pasitraukti į kokį užukampį. Toli
mesniam, nuošaliam klony jis aptiko kai
melį. Teiravosi apie persikėlimą. Už 
gerą atlyginimą viena šeimyna sutiko 
duot prieglaudą.

Grįžta jis prietemoj namo, 
bęs mato, kad iš jo kaimo sk 
ga žmoneliai: jau ir čia būta 
Vežasi savo menką mantą, šekelius ir 
sužalotas moteris nešasi ant pečių. Apie 
baisią panieką nė žodžio mėtyt nemėto. 
Ir nėr kada...

—Kur mano šeimyna? — apstulbęs 
klausia Asuan’as.

—Kasgi žino ? Kas gyvas, visi bėga.., 
Asuan’as uždusęs įbėgo į namus. Ja

ponų jau išeita. Tik keletas šunų lime- 
nosi tuščioj gatvėj. Priekiniam kamba- 

?ry apverstas stalas. Įbėgo jis į miega
mąjį. Jo jauna pati visai nuoga guli 
negyva ant sofos su pradurtu pilvu. Net 
pasidygėdamas, visas jis gūžtelėjo, per
imtas siaubo. Jo vaikelis išsiplėkštęs 
kėpso ant aslos. Per kakliuką paužul- 
niai pervaryta du gilūs pjūviai. Griebė 
tėvas berniuką į rankas: to rankytės ka- 
baldžiuoja nusvirę. Žiurstelėjo jis į pa
čios kraujuojantį nuogą kūną, ir neju
čiomis išslydo sūnaus kūnelis ir žnekte
lėjo jam po kojom. Jį perėmė keistas 
šiurpas. Kaip apštankęs, akis išpūtęs 
stovėjo,' lyg apkerėtas kokio prakeiksmo. 
Lyg kokia pikta dvasia dusina jį, turi 
sugriebus, o jis visai bejėgis, negali iš- 

' sigelbėt. Jjs neverkė. Regis, ir ašaros 
ir tos sustingo, užklako kur, visa apyta
ka apmirė.

Kimi dejonė ten kur, užpakaly, patam
sy išbudino jį iš šito apstulbimo. Jis 
šmėkštelėjo į užpakalinį kambarį ir pa
matė savo motinos Manios, savo auklėto- 

- jos, pusnuogį kūną, kabantį ant virvės 
prie lango. Net užsimerkė, persigandęs. 
Vėl patamsy kas ten sudejavo, sugargė: 
—Nuimk jos kūną... pridenk kuo...

Jis atsimerkė. Kertėj iš palovio išro
pojo jo pačios tetulė:—Nuimk tu ją...

Jis vėl pamatė baisingai nukabusį mo
tinos kūną. Tos švarutėlės Manios nie
kad vyro nepaliestas, neparegėtas kūnas 
kabėjo dabar begėdingai apnuogintas.

Perkreipęs akis, Asuan’as nuleido kū
ną žemyn ir apklojo. Palytėjęs jos dar 
šiltą kūną, regis, jis ir vėl sugrįžo į žmo
nių pasaulį. Žiūrėjo į motinos veidą, ra
mų ir gražų, nesugadintą mirties. Ir 
ėmė jam ašaros bliaukti, aitrios, karš
tos, iš visų sielos užujaunių.

Nežinia, kaip ilgai jis sėdėjo prie moti
nos kūno. Jį ir vėl išjudino tetos balsas: 
—Uždek lempą.

Asuan’as pradėjo ieškot degtukų. Įbė-

Ir nuste- 
linas, bė- 
ąponų...

gęs priekiniu kambarin, kur gulėjo jo 
žmonos ir vaiko kūnai, jis vėl išsigando 
ir išbėgo kieman. Kvėpavo giliai. Atsi
minė, kad ieško degtukų ir įžengė vir
tuvėn, susigrabaliojo degtukų dėžutę ir 
vėl į užpakalinį kambarį. Ir vėl paplū
do ašaros, žiūrint į motinos negyvą kū
ną. Brūkštelėjo degtuką ir užžiebė ži
balinę lemputę. Regis, visa persikeitė. 
Jo sąmonę suveržė vienumos mintis. Ir 
staiga jam dingtelėjo, kad uždegt namus 
ir pačiam sudegt kartu su visais. Bet 
jį ir vėl pažadino balsas:—Vandenio... 
gert...

Vėl atsikvošėjęs, jis pagirdė tetulę, nu
plovė jai kraują nuo smilkinio. Žaizda 
pasirodė nedidelė.

—Pasakyk, tetulyte, kas atsitiko?
—Tokią man sarmatą... man, mote

riai virš penkiasdešimt metų... Kam jie 
manęs visai neužmušė ?.... Tik niekam 
kaime nesakyk...

—Kadgi nebėr kam sakyt, kaime nieko 
nebėr.

—O, tie pragaro kauliukai... Tavo 
žmona žaidė su sūneliu, prieky, kieme... 
Biaurūs, baisūs, žvėriški japonų kariai 
įbėgo... Tavo žmona griebė berniuką už 
rankytės ir nubėgo kambarin. Kareivis 
paskubtą. Mania ir aš įbėgom į užpa
kalinį kambarį. Mes išgirdom rėksmą, 
paskui žnektelėjo metalas, ir vaiko rėks
mas nutilo. Netrukus ėmė rėkt tavo mo
teris. Aš palindau ir pasislėpiau po lo
va, bet tavo motina pasikorė. Japonas 
įėjo ir ištempė mane iš palovio. Suda
vė man per galvą ir paguldė lovon. Po 
tam aš apalpau. Kai atsigavau, nieko 
nebesigirdėjo. Aš pamačiau-tavo moti
nos kūną tenai. Net nebegyvai moteriai 
jis padarė taip... O tavo žmona, vaike
lis...

Kaip stiklinėm akim, žiūrėjo Asuan’as 
į motinos kūną. Galiausiai jis pasirįžo, 
atnešė suglebusį vaiko kūnelį ir paguldė 
greta motinos, apklojo.

Tetulė paprašė arbatos. Jis jai atnešė 
atsigert. Paskui vėl, įėjęs, pasižiūrėjo į 
negyvą Manią ir ištarė nuosprendį:—Aš 
jiems atkeršysiu hž tave, - mama. Aš 
juos išmušiu...

Ir jam pasidarė tvirčiau. Baimė din
go. Jis dabar galėtų stot prieš japonus 
ir kažka daryt, kad ir mirt.

Jis išėjo i gatvę. Anei gyvo žmo
gaus. .. Matė keletą negyvėlių. Pasiėjė- 
jęs tolėliau, išgirdo, kad kas bėga. Ko 
nors gyvo čia esama...

Įėjo į tamsų namuką. Sukosėjo bal
siai—niekur nieko negirdėt. Sušuko:— 
Nebijokit, aš chinas, tų nykštukų velniu
kų nebėr.

(Bus daugiau)

s ‘f-

Pittsburgh, Pa
Protokolas Lietuvai Pagalbos 

Teikimo Komiteto 
Konferencijos

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Pittsburgh o Sky
riaus konferencija įvyko 28 
d. balandžio. Konferenciją 
atidarė komiteto pirmininkas 
J. Urbonas 3 vai. dieną. Da
lyvavo visi komiteto nariai. 
Mandatų komisijon paskirti 
šie draugai: F. Imbras ir J. 
Kazlauskas.

Kol komisija sutvarkė man
datus, buvo pakviesti pakal
bėti D. P. Lekavičius ir J. D. 
Sliekas.

Toliau sekė delegatų var- 
došaukis. Delegatus prisiuntė 
šios draugijos: LDS 160 kuo
pa, N. S. Pittsburgh: M. Vie
lienė, P. Mačenas ir D. P. Le
kavičius.

ALDLD 33 kuopa, Soho da
lyj : A. Grigaitis.

SLA 286 kuopa, McKees 
Rocks: F. Imbras ir G. Vilkas.

LDS 157 kuopa, Cuddy, 
Pa.: U. Načajiene.

SLA 86 kuopa, N. S.: S. Or- 
manienė ir S. Karsokienė.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas, North Side: A. Ru
dienė ir S. Yablonskienė.

LLD 87 kuopa, N. S.: H. 
Kairienė ir II. Bagužienė.

LDS 
kienė.

LLD

Minersville, Pa Montello, Mass.

145 kuopa: S. Mekiš-

40 kuopa, W. Carson 
Purtikas ir J. Kvede-

142 kuopa, W. Car- 
M. Paulauskas ir V.

Ten
Kava-

surengti rodymą 
iš Sovietų Sąjungos 

kovų. Paveikslai
McKees Rocks,

bužių ir darbavosi drabužių 
rinkime M. Vielienė, A. Gri
gaitis, Karsokai, Rudžiai, Kai
riai, ir visa eilė geros valios 
žmonių daug prisidėjo prie šio 
darbo. Taipgi iš kitų prie
miesčių daug pasiuntė drabu
žių ir čeverykų: iš Wilmerd
ing, Pa., iš Aliquippa, 
daugiausia darbuojasi
liauskų ir Vasiliauskų šeimos 
ir drg. J. Briedis.

Iš priemiesčių raportų pa
sirodė, kad per pastaruosius 
du metu draugės ir draugai 
dirbo labai nuoširdžiai dėl 
Lietuvos žmonių pagalbos. 
LDS 142 kuopos nariai daug 
pasidarbavo drabužių ir pini
gų rinkime.

Nutarta 
judžių
partizanų 
bus rodomi 
Pa., 30 d. gegužės. Visas pel
nas skiriamas Lietuvos žmo
nių pagalbai. Darbas paliktas 
drg. F. Imbrui ir komitetui.

Taipgi nutarta surengti ge
rą koncertą rudeniniam sezo
ne. Darbas paliktas komitetui. 
Pelnas taipgi eis Lietuvos 
žmonių pagalbai.

Toliau sekė komiteto rinki
mas. Komitete pasiliko tie pa
tys veikėjai: Pirm. J. Urbo
nas, vice pirm. J. Mažeika, 
užrašų sekr. E. K. Sliekienė, 
finansų sekr. S. Orda, iždinin
ku J. D. Sliekas, iždo globė
jais D. P. Lekavičius ir G. 
Parčiauskas.

Su 
darė

Auka Vilniaus Medikaliam 
Institutui

Gegužės 18 d. sukanka du 
metai, kai mirė mano gyveni
mo draugas Juozas Rama
nauskas. Bet jo vardas ir dar
bai niekad nemirs. Kol man 
saulė švies, aš visuomet jo 
mirties sukaktį atžymėsiu. Ir 
kad būtų atžymėta ne tik čia, 
bet ir Lietuvoj ir kad Lietu
vos žmonės žinotų, kad mes 
čia gyvenam ir jų nepamiršo- 
me, tai aukoju $25 dėl įren
gimo Tiriamosios Medicinos ir 
Vėžio Ligos Instituto Vilniu
je. Nesmagu, kad negaliu 
daugiau paaukoti taip svar
biam reikalui.

Laisvėj buvo pažymėta, kad 
minimam institute aukotojų 
vardai bus užrašyti tam tik
roj vietoj. Tai aš norėčiau,

Rengiamės Prie LDS 7-to Seimo
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 7-tas Seimas 'visai neto
li. Montelloj atsibus piknikas 
birželio 9 d.

O koncertas ■ Įvyks Hotel 
Gardner, Bostone, birželio 11 d. 
Liuosybės Choras dalyvaus 
šiame koncerte. Mokinasi ketu
rias dainas: Darbo Giesmė, Kur 
Bėga Šešupė, šalin, šalin Sena 
Daina ir Gegužinė.

Kitų kolonijų chorai šių dai
nų nesimokykite, nes Montellos 
choras jas dainuos po vadovys
te E. J. Sugar.

George Shimaitis.

kad ir mano buvusio draugo 
vardas būtų užrašytas. Tie 
pinigai, ką aukoju, dar yra 
jo uždirbti.

M. J. Ramanauskienė.

t Filmą iš Lietuvos
f! I’ ■• • • • '' Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto

ninko A. Bimbos parvežtos iš Lietuvos 
maršrutas skelbiamas sekamai:

pirmi- 
filmos

Worcester, Mass.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyko 7 d. gegužės. Prisira
šė dvi naujos narės. Turėtų bū
ti daugiau. Dar yra daug mūsų 
gerų patrijotųrsūnų ir dukterų, 
nepriklapsancių prie šios pro
gresyvūs draugijos. Tai turbūt 
bus viena visoj Amerikoj loka
linė draugija, kuri turi savo 
svetainę ir kliubą su pilnu gėri
mų leidimu. Taipgi turi parką 
prie ežero kranto. Sudėjus vis
ką į krūvą, turime vertės 75 
tūkstančių dolerių turto, šiemet 
turėsime labai daug taisymo. 
Turėsime praleisti virš trijų 
tūkstančių dolerių dėl pataisy
mo bei pagerinimo abiejų vie-

Buvo išduotas raportas iš 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto. Rengiama piknikas, 16 
d. birželio, Olympia Parke. Kal
bės A. Bimba, ifeseniai sugrįžęs 
iš Lietuvos. Tai bus vienas di
džiausių piknikų. Jame išgirsi
me .įdomų pranešimą apie Lie
tuvą. Mūsų draugija rengiasi 
padaryti surprizą tame pikni
ke: paaukoti stambią sumą dėl 
įrengimo Tiriamosios Medici
nos, ir Vėžio Ligos 
Vilniuje. Mes norime, 
sų draugijos vardas

Instituto 
kad mū- 
būtų ant

viršaus aukotojų sąrašo,, kad 
mes, vvorcesteriečiai, kada nu
važiuosime į Vilnių, turėtume 
kuo pasididžiuoti, o Lietuvos 
žmonėms bus iš to didelė nau
da. Sekančiam susirinkime tu
rime tą auką nutarti, o piknike 
priduoti, žinokite, draugai, kad 
viršintume visas kolonijas, o 
mes tą galime labai lengvai pa
daryti. Pinigų yra.

Atidarymas Olympia Parko 
įvyks 30 d. gegužės. Grieš Nei- 
vio orkestrą. Dainuos Aido 
Choras. Bus ristynės ir kumš
tynės. Bus gėrimų ir valgių vi
sokios rūšies. Kviečiame visus 
dalyvauti ir linksmai laiką pra
leisti.

LDS 7-to Seimo Vakarienė.
LDS 7-to Seimo vakarienė 

jau čia pat. Įvyks pirmadienio 
vakarą, 10 d. birželio. Tai bus 
istoriška vakarienė, nes bus 
svečių iš visos plačios Ameri
kos. Jeigu mes norėtume su vi
sais pasimatyti ir apvažiuoti vi
sas vietas, kur jie gyvena, tai, 
kaštuotų tūkstančiai dolerių. 
O dabar su jais galėsime sueiti, 
pasikalbėti vienoj vietoj; galė
sime sužinoti, kas dedasi po mū
sų šalį. Ir tiktai už $1.50. Ir 
prie to? gausime gerą vakarienę. 
O mes norėsime Seimo delega
tams pasirodyti, kad jie atmin
tų worcesterieciu vakarienę.

Kalvis.

Shenandoah, Pa,

ris.
LDS 

son: 
Sherbinienė.

LMD Kliubas: M. Budrikas 
ir H. Sakavičius.

LDS 37 kuopa, Wilmerd
ing, Pa.: J. Kazlauskas.

Viso delegatų dalyvavo 21 
nuo 13 draugijų. Su komitetu 
viso dalyvavo 29 ypatos.

K on f ere n c i jos p i rm i n inkų
išrinkta J. Urbonas.

Protokolas iš praeitos kon
ferencijos perskaitytas ir pri
imtas.

Nuo įsisteigi m o komiteto 
Pittsburgh o skyriaus pinigų 
sukelta dėl pagalbos Lietuvos 
žmonių $2,387.39. Drabužių 
per D. Lekavičių iš North 
Side apie 1,200 svarų,; čeve
rykų apie 900 porų. Iš W. 
Carson išsiųsta drabužių- 2,- 
993 svarai. Pinigais $802.38. 
Daug porų čeverykų pasiųsta. 
Soho .dalyj per drg. J. Baltru
šaitienę drabužių pasiųsta 
897 svarai. Iš Cuddy, Pa., pa
siųsta daug drabužių. Ten pa
sidarbavo daugiausia M. Sau- 
kaitienė ir U. Načajiene.

Spalio mėn., 1945 m., Lie
tuvių Moterų Apšvieto? Kliu
bas, North Side, Pittsburgh, 
surengė koncertą, kuris davė 
pelnn $353.86. North Side da
lyj daugiausia dovanojo dra-

Puikiai Pavyko Balius 
Lietuvos žmonių Naudai.

Vietos ir apylinkės organiza
cijos turėjo surengę balių, 27 
d. balandžio, Lietuvos žmonių 
naudai. Pelno liko $500. žmonių 
buvo daug. Abelnai pasekmės 
buvo puikios, žmonės labai at
jaučia nuteriotą Lietuvą.

Gegužės 2 d. turėjom Pirmo
sios Gegužės apvaikščiojimą. 
Aukų surinkta $23.

Gegužės 10 d. turėjom sureų-’ 
gę prakalbas drg. A. Bimbai. 
Prakalbos buvo labai pasek
mingos. • žmonių buvo labai 
daug. Vilniaus medikaliam in
stitutui surinkta aukų $1100. 
Klausimų nebuvo. Reiškia, vi
siems buvo aiškus Bimbos pra
nešimas ir visi buvo patenkinti 
jo kalba. Aukotojų vardai bus 
patalpinti vėliaus. Tik noriu 
pažymėti, kad K. Motuzą auko- 

Jonas Pacauskas.’ jo $100.

Amerikos žmonės nesine
šioja lietsargių; jie ryžtasi 
amžinai sau lės' šviesoj 
vaikščioti.

Alfred E. Smith.
* sK *

Durnas gimei, durnium ir
mirsi

šiuo konferencija užsi- 
5:30 vai. vakare.

Pirm., J. Urbonas, 
Sekr., E. K. Sliekienč.

Tikrasis genijus įpėdinių 
nepalieka.

Geo. Moore.

Du žmonės pro tas pačias 
grotas laukan žiūri: — vie
nas mato purvus, kitas gi 
mato žvaigždes.

F. Lang bridge.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmbęldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
’ \ □□□

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

Gegužes (Mrtf) 17 d. So. Brooklyn, N. \
,, 18 d. Great Neck, N. Y.
» 19 d. Brooklyne

24 d. Kearny, N. J.
25 d. Hillside, N. J.

,, 26 d. Bayonne, N. J.
30 ar 31 d. Elizabeth, N. J.

Birželio (June) 1 d. Newark, N. J.
,, 2 d. Paterson, N. J.
,, 7 d. Bridgeport, Conn.

8 d. New Haven, Conn.
9 d. po piet Hartford, Conn.
9 d. vakare Waterbury, Conn.

15 d. Stoughton, Mass.
16 d. po piet Montello, Mass.

n 16 d. vakare Norwood, Mass.
22 d. Gardner, Mass.
23 d. po piet Worcester, Mass.
23 d. vakare Hudson, Mass.

Prašome LPTK Komiteto vietinių skyrių, o kur nėra 
skyrių, tai Lietuvių Literatūros Draugijos kuopų bei 
kitų organizacijų pasirūpinti paėmimu salės ir išgarsi
nimu filmos rodymo.

Filmą rodys Jurgis Klimas, iš Brooklyno. Kad pa
greitinus ii’ palengvinus visą reikalą, prašome kreiptis 
tiesiai pas jį. Jeigu negalėtumėte minėtomis dienomis 
surengti, arba jeigu norėtumėte pakeisti dienas, rašy
kite jam sekamu adresu :

GEORGE KLIMAS,
669—6th Ave., Brooklyn 15, N. Y.

LPT KOMITETAS,
427 LORIMER ST., B’KLYN.

NOTARY 
PUBLIC i

I
<>
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TELEPHONIC 
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 

r moderniškai įruošta mū- • 
sų šermenine. Mūsų pa- * • 
tarnavimu ir kainčmis • 
būsite patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St !
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 T
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So. Boston, Mass.
Reikale LDS 7-to Seimo.

LDS Seimo ruošimo komisi
ja laikė savo susirinkimą 12 d. 
gegužės ir prisiminė, kad tą 
pačią dieną įvyksta Vilnies 
dienraščio dalininįų suvažiavi
mas, Chicago, 111. Sumanyta 
pasveikinti suvažiavimą, sude
dant aukų po $1: N. Grybienė, 
D. G. Jusius, F. Olson, Peter 
Šimonis, Jr., A. Vasaris ir Va- 
sarienė. Sveikinimas pasiųsta 
telegrama. Vienas iš Vilnies re
daktorių, L. Prūseika, per daug 
metų nebuvęs Naujojoj Angli
joj, dalyvaus LDS 7-tam Seime 
ir sakys prakalbą Seimo bąn- 
kiete, 13 d. birželio.

Prie progos dar kartą norim 
priminti, kad dabar jau skubiai 
siųskite skelbimus ir pasveiki
nimus, kad būtų patalpinti isto
rinėj LDS šeiminėj programoj, 
kuri labai plačiai pasiskleis.

Siųskite: Peter Šimonis, Jr., 
414 W. Broadway, So. Boston, 
Mass., arba tiesiai į Laisvės 
spaustuvę, 427 Lorimer 
Brooklyn 6, N. Y.

Nepamirškite šeiminių 
rengimų, nes jie tikrai bus
vejanti. Piknikas birželio 9 d., 
Montello, Mass. Koncertas bir
želio 11 d., Seimo salėj, 199 
Massachusetts Ave., Boston, 
Mass. Šokiai birž. 12 d. ir ban- 
kietas birž. 13 d., Seimo salėj.

LDS 1-mo Apskr. Pirm. D. J.

m

Streiklaužiai, su policijos pagalba, prasilaužia per 
pikietų liniją prie Times, Trenton, N. J., sužeisdami 
Mrs. William Marshall, streikierio žmoną. Jie randasi 
streike nuo praeito sausio. Yra nariais Int. Typogra
phical Unijos Lokalo 71, AFL. 
__________ s-------------------------------------——-------------------

1.

St,

pa- 
ža-

GROMYKO SAUGUMO 
TARYBOJE

New York, geg. 16. — So
vietų delegatas dalyvauja 
naujame Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybos posėdyje. Šis 
posėdis svarsto žinovų ko
misijos pasiūlytas taisykles 
tarybos susirinkimams ves
ti.

ATMETA GELEŽINKE
LIEČIŲ REIKALAVIMĄ

Washington, geg. 16. — 
Geležinkelių komp. atmetė 
savo darb. Brolijų - unijų 
reikalavimą dėl algos, nors 
Brolijos jau nusileido nuo 
reikalauto $2.50 priedo die
nai.

Laiškas iš Suvalkų Srities, Lenkijos Dalyj
Georye Uždėtu, Wilkes-Barre, 
Pa., gavo nuo savo švogerio se

kamą laišką, rašytą sausio 
27 d., 1946 metais.

Dabar aš, Vladas su savo 
visa šeimyna, sveikinu jumis, 
švogerį ir sesutes, ir jūsų visą 
šeimyną’. Mes visi esame gyvi ir 
sveiki. Vienas sūnus, Julius tar
nauja Raudonojoj Armijoj. Ne
žinom, kad sugrįš namo. Mes 
nuo jo tankiai gaunam laiškus, 
o jisai nuo mūsų tiktai vieną 
dar gavo. Jisai tarnauja nuo 
1944 metų gruodžio 3 d. Tai 
yra antras metas, ir laukiam 
kasdien parvažiuojant. Mes vi
si sveiki ir gyvi gyvenam savo 
namuose, kaip ir prieš karą. 
Bet 1941 metais buvom išvaryti 
į svetimus kraštus. Grįžom 
1944 metais liepos 10 d., visko 
netekę, 
matėm, 
rašyti, 
keiktas 
jai, tai
Lenkijos * ir Lietuvos 
nuklotas nekaltais 
Tik ačiū Dievui, 
siems žmonėms, lenkams ir ru-
sams, ir kitoms valstybėms, tai

Ką mes nukentėjom ir 
tai visko negalime ap- 

Ką mums padarė pra- 
Hitleris ir visai žmoni- 
sunku aprašyti. Kožnas 

kalnelis 
žmonėmis, 
susipratu-

Laisves Didysis

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Birželio - June 30
•

Programoje Dalyvaus Visos 
Apylinkės Chorai.

BUS KLASHUS CUNTON PARKE
Betts ir Maspeth A ves Maspeth, L. I., N. Y.

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Lowell, Mass.
Pas Mus Reiškiasi Geras Ryž
tingumas Svarbiem Reikalam

Šiuo laiku, kuomet eita prie 
įsigijimo nuosavo namo, su- 
eikvojama daug laiko, energi
jos įsigijimui gero pažangaus 
vietinių demokratinių lietuvių 
centro.

Vienok vis dar reiškiasi 
daugiau ryžtingumo pas drau
gus kitiems svarbiems dar
bams. Gegužės 5 laikytuose 
susirinkimuose visa eilė drau
gų pasisakė, jog aukos po 
$25 Vilniaus Tiriamosios Me
dicinos ir Vėžio Ligos Institu
tui. Smagu tas buvo girdėti. 
Ir labai liūdna tam, kas ne
išgali prie tokio begaliniai 
svarbaus reikalo prisidėti, 
kad ir su tokia kuklia auka!

Ten pat, ant vietos, J. M. 
Karsonas pasisuko su glėbiu 
Laisvės didžiojo pikniko įžan
gos tikietų, pikniko, kuris 
įvyks liepos 4 d., Maynard, 
Mass. Ir ve, kurie draugai 
tuojau pasiėmė po pakelį ti
kietų pardavjnėjimui: J. Bla
žonis,
A. Drazdauskas,
A. čiulada,. Julė Gicevičienė, 
F. Kaladinskas ir J. 
sonas. Ant rytojaus 
ne atsilankė draugas 
paravičius ir taipgi

mus išgelbėjo nuo pražūties.
Dabar brolis Petras gyvena 

Lietuvoj. Jisai namo negrįžo, 
nes jo trobesių nėra. Jo trobe
siai sugriauti, sunaikinti. Jis 
dabar gyvena vokiečio ūky, ant 
20 margų žemės. Karas jį la
bai palietė. Atėmė nuo jo visus 
gyvulius ir drapanas. Tik vie
ną karvukę turi. Magdė mirė 
1 d. gegužės 1945 metais. Mano 
moteris buvo ant šermenų. O 
jos duktė mokosi, tai nebuvo. 
Tai mūsų brolienė, Jurgio žmo
na. Visi mes negalėjom daly
vauti laidotuvėse, nes yra sau
gojamas rubežius. O brolis Mo
tiejus taip pat yra gyvas ir 
sveikas su savo visa šeimyna. 
Gyvena neblogai, ba jo karas 
taip nepalietė. Tuo kartu turi 
ką pavalgyti ir apsirengti.

O w dabar tu, švogeri, kaip 
klausei apie savo gimines, tai 
tuo sykiu dar yra kaip kas ir 
namie. Petras gyvena namie, 
kaip ir pirmiaus gyveno; dar 
neženotas. O Krakauskai, tai 
Lietuvoj gyvena.
vaikai grįžo namo 
Vincas, 
ženota 
Tai visi 
vaikais

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

REIKIA
MERGINŲ OPERATORKŲ

. Patyrusių ir Be Patyrimo
Prie Elektrines Pajėgos Mašinų 

Nuolatinis Darbas Apskritiems Metams 
Prie Linksmu Darbo Sąlygų 

GEROS ALGOS MOKINĖM
THE WILLIAM CARTER COMPANY
33 MORRIS STREET SPRINGFIELD, MASS.

. . . ’ '(120)

Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

■t
S

m

MOTERYS
DIRBTI LIGONINĖS 

SKALBYKLOSE
Mazgojimo Darbas

GERA ALGA. LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

7 Valandos — 5 Dienos
REIŠKIA 
PROGA

pas
ZEPHYR MILLS, INC.

Coopersburg, Pa.
Tel. COOPERSBURG 111

Pradedant Pirmadienį, gegužės 20-tr), fa
brikas keičiasi j 7 valandų 5 dienų savaitę . 
su 25% nuo kavalkų mokesties pakėlimu. ' 
Dviejų fiiftų operavimas reikalauja paau- 
ginimo patyrusių siuvamų mašinų operatorių 

ar mokinių. Darbai gaunami rytiniais ar 
popietiniais šiftais.

LINKSMA APLINKA 
SUSITAIKOMI DARBININKAI 

PROGRESYVIŠKAS 
MANAGEMENT

Matykite ZEPHYR MILLS 
TUOJAU

Vienas blokas nuo Gatvekarių.
(120)

“REGISTRUOTOS 
SLAUGES”

ABELNAI LIGONINĖS DARBUI

Gera Alga
Prisideda Pilnas 

Užlaikymas
Linksma Aplinkuma

Kreipkitės
GOOD SAMARITAN 

HOSPITAL
NYACK TURNPIKE, 

SUFFERN, N. Y.
TELEFONAS SUFFERN 177 

(119)

jam nuo seniau patinkąs, •
Na, tai kredito mes jau 

turime nemažai, bet turime 
dar geriau stengtis, kad ne tik 
namo įsigijimo klausime, bet 
ir'Sntuose klausimuose neat
silikti nuo kitų kolonijų. Turi
me žiūrėti, kad kuo geriausia 
pasirodyti Laisvės pikniko rei
kale; turime Lowellyje sukel
ti gražią sumą pinigų Vil
niaus Medikaliam Institutui; 
turime neapleisti rūbų rink
liavos Lietuvos žmonėms, ir 
tam panašiai.

žinoma, turint neblogą ar
miją, galima visur neblogai 
išeiti. Ve, mūsų veiklieji drau
gai, susipažinkime su jais: J. 
įBlažonis, S. Paulenka, J. Gi-

J. Daugirda, C. Ko- 
Puskunigis, J. Palu- 

R. čiulada, V. čiula- 
čiulada, S. Čižiunas,

(110)

PRANEŠIMAI

(110)

iš

D. S.

dėžė

<in)

KVISLINGAI VAEDO PA
BĖGĖLIŲ STOVYKLAS

ABELNAI PAGELBININKŲ 
PRIE 1-MO IR 3-ČIO ŠIFTŲ

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

18 d., 8 
moterys 
Lietuvos 
gaspadi- 
D. Rup-

vy-
Tai

Tik jų trys 
į Kraivėnus, 
viena duktė 

Bansevičium.

DAR $200,000 CIO UNI
JOM ORGANIZUOTI

WORCESTER, MASS.
19 d. gegužės, Olympia Parke, 

įvyks LLD 11 kp. piknikas. Visi 
esate kviečiami dalyvauti ir praleis
ti gražioj vietoj smagų laiką su mu
mis. — Valdyba. (115-116)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. jvyks svarbus su

sirinkimas, Maple Parke, 3 vai. die
ną. Kviečiame visus narius dalyvau
ti. įvyks gegužės 19 d. — 
sekr. (114-115)

seniai turėjome.
(114-115)

S. Čižiunas, F. Greska, 
C. Kojutis,

SO. BOSTON, MASS
Ateinantį šeštadienį, geg. 

v. v., 318 Broadway, LLD 
rengia vakarienę, pagalbai 
žmonėms. Mūsų darbščios 
nes; dd. H. Simohavičienė,
lenient* ir kitos prigamins skanių sil
kių su smetona. Tad kviečiame visus 
dalyvauti ir pasivaišinti taip skanu
mynais, kurių jau 
—Rengėjos

VYRAI
Maliavos dirbtuvei. Gera proga pakilimams.

PYSOL PAINT MFG. CORP.,
39 UTTER AVE., HAWTHORNE, N. J.

(117)

“APVALYTOJAI”
NUOLATINIS DARBAS 

Proga Pakilimams.
Alga $70. Prisideda pilnas užlaikymas 

Linksma Aplinkuma 
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN 
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N.Y. 

TELEFONAS SUFFERN 177

MOTERYS. Atrinkimui drabužio atkaria). 
Nuolatinis darbas. Gera alga, prisideda virš
laikiai. ATLAS WASTE MFG.. COOPER 
AVE., DRY HARBOR ROAD, GLENDALE, 
QUEENS, L. I. (120)

NUOLATINIS DARBAS
GEROS ALGOS

LIBERALIŠKI BONAI
UŽ' NAKTINI DARBĄ

KREIPKITĖS I
EMPLOYMENT OFFICE

65 SABIN STREET, 
PROVIDENCE, R. I.

(120)

PEERLESS MILLS COMPANY, INC 
REIKALAUJA 

PATYRUSIŲ AUDĖJŲ 
2-RAM IR 3-CIAM ŠIFTAM

BERNIUKAI IR MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas 
GERA ALGA 

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
PASTUVŪS DARBAI

BERNĄ SWISS DIALS, Inc. W
80 NASSAU ST., NEW YORK CITY 

(4-tos Lubos)

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

MERGINOS •
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Patyrimas Nereikalingas 
$30 I SAVAITĘ 

z 44-i/a VALANDOS
Linksmos sųlygos. Nuolatinis darbas.

Apmokamos šventės ir vakacijos.
Medikalis aptarnavimas ir lx>nų planas.

KREIPKITĖS 
8:30 iki 11:30 A.M.

22 WEST 21ST STREET, N. Y. C.
MR. ROOS (9-tos lubos)

(115)

Juozas ir 
su vyru 
namie. O tėvai su kitais 
Lietuvoj. Bet tikrai ne

žinau, kas iš jų yra gyvi. Lauk
siu. nuo jūsų greito atsakymo. 
Sudie.

Vladas Čeponis,
Wies Trompolie, Poczta Punsk, 
gm. Zabowiszki, povv. Suwalki.

M. Kar
pas ma- 
J. Kars- 
pasiėmė

vieną seriją tų pačių tikietų 
pardavinėjimui.

Veikiausia paims po seriją 
ir kiti draugai, kaip S. Pau- 
lenka, R. čiulada, J. Daugir
da ir gal kiti. Reiškia, pas 
virš minėtus draugus galite 
gauti pasipirkti Laisvės pik
niko įžangos tikietus.

Pirkite tikietus dabar, tai 
žinosime, kiek žmonių norės 
nuvažiuoti į tą didįjį pikniką, 
liepos 4-tą; iš'kalnp žinodami, 
kiek važiuos, galėsime busą 
nusamdyti ir tuomi užtikrinti 
savo važiavimą. Juk tą dieną 
suvažiuos į Maynardo pikni
ką tūkstančiai žmonių; prie 
jų prisidėsime ir mes, lowel- 
liečiai su dideliu būriu lietu
vių.

Draugai ryžtingai imasi ti
kietų platinimo. Rodosi, drau
gas Blažonis žygiuoja pirmuo
ju. Kiti gi jam nenorės pasi
duoti, kaip ten nebūtų, 
visi supranta, 
siekti su tais 
vieną žmogų, 
žmogus būtų, 
išrodo tokios

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

žinių agentūra, užuot veikę 
vien su komunistais, jau pra
dėjo prieš juos kryžiaus ka
rą.

Atsiminkime, š. m. birželio 
mėn. 2 d; įvyks Steigiamojo 
Seimo, atstovų rinkimai. Užuot 
veikus iš vien, jie skaldo dar
bo žmonių pajėgas.

Kam toks žygis tarnauja?

nes 
kad reikia pa- 
tikiętais kiek- 

nežiūrint, koks 
Labai gražiai 
konstruktyvės

lenktynės. Jos naudos atneš 
liaudies dienraščiui Laisvei.

Mūsų kaimyninių miestų 
draugai, sužinoję, jog mes pa- 
sipirkome nuosavą namą, ge
rokai tuomi susiinteresavo, ir 
net paparstorųis dienomis pri- 
būna, kad pamatyti, ką gi čia 
tokio gero mes pirkome. 
Draugas Juozas Kasparas iš 
So. Bostono atvažiavęs domin- 
gai apžiūrėjo namą ir jis pa
gyrė mūsų draugų rūpestin
gumą ir patį namą. Juozas 
pastebėjo, jog lowellieeiai 
tuomi sukirto kitas sau lygias 
kolonijas ir kad Lowellio pa
žangiųjų lietuvių judėjimas

cevičius, 
j utis, J. 
binskas, 
da,, A.
A. Drazdauskas, F. Kaladins- 
kas, J. Gudaitis, F. Greska ir 
kiti. Tai vis aktyvieji draugai, 
kuriems rūpi mūsų vietinis ju
dėjimas.

O apart šių aktyvingesnių 
draugų dar yra eilė narių pa
žangiųjų organizacijų ir gerų 
rėmėjų, nuo kurių, irgi daug 
priklauso mūsų pastovumas ir 
gyvumas.

Turime nedidelį būrelį irgi 
gana veiklių draugių. Bet jų 
apgailėtinai nedaug!

Draugė Puskunigienė 
rams visuomet primena: 

‘kodėl gi jūs neparaginate sa
vo moterų, kad jos ateitų ir 
padėtų mums, tik kelioms, 
darbuotis?” Labai teisingas 
pastebėjimas. Bet kaSp čia ki
taip paraginsi, jeigu jos pa
čios neina, — kažin, kaip tai 
aptingo, ar kas pasidarė. Man 
rodosi, kiekviena susipratusi 
draugė turėtų jausti savo pa
reigą, kad kuomi nors gelbėti 
pažangiajam judėjimui, kuris 
apsaugojo net visą pasaulį 
nuo barbariško fašizmo.

Šiuo laiku geriausia darbuo
jasi tik šios draugės: Uršulė 
Puskunigienė, Moncė Palu- 
binskienė, Veronika Kaladins- 
kienė, Julė Gicevičienė ir Ma
rė Čiuladienė. Gi kitos šiuo 
laiku nelabai sveikavo. Drau
ge M. Arbačauskiene net 5 
savaites ligoninėj išgulėjo, bet 
jau pasitaisė. Kitos taip sau 
laikinai sustojo veikusios. Bet 
visgi visi turi viltį, kad drau
gės pasilsėję tūlą laiką vėl 
pradės darbuotis. Veliju vi
soms kuo geriausio.

J. M. Karsonas.

Atlantic City, N. J.—Plie
no Darbininkų Unijos suva
žiavimas paskyrė $200,000 
darbininkams organizuoti į 
CIO unijas pietinėse valsti
jose.

London. — Jugoslavija 
paruošė Jungtinėms Tau
toms dokumentą, kuris įro
do, jog kariniai kriminalis- 
tai-kvislingai pastatyti vir
šininkais jugoslavų pabėgė
lių stovyklų tose Vokietijos, 
Austrijos ir Italijos srityse, 
kurias valdo amerikonai ir 
anglai.

Reumatiški Skausmai
Deksnip 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 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Box «66. Newark 1. N. J.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas 

į 411 Grand St. Brooklyn

. Lietuviškas

TRAKTYRIUS

PIKNIKAS
Pirmutinis šio sezono piknikas, ku

rį rengia Philadelphijos ir Camdeno 
organizacijos, įvyks 19 d. gegužės, 
gražiame parke, Crescent Picnic 
Grounds, Gloucester Heights, N. J. 
Bus visokių gėrimų ir valgių, todėl 
visi kviečiami dalyvauti. Kurie va
žiuosite automobiliais, tai lygiai 5 
mailės nuo Delaware tilto, važiuo
jant Route 130 link Westville. Bu
šais važiuojanti, imkite nuo Market 
St. Ferry, No. 52 Blue Century Co. ir 
daveš iki pat pikniko vietos. — 
Kom. (114-115)

REIKIA 
PATYRUSIŲ RANKINIŲ SIUVĖJŲ 

IR SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

Unijinė Dirbtuvė—35 Valandų Savaitė 
Linksmos Darbo Sąlygos

WHITLEY TAILLEURS 
895 DWIGHT STREET 
SPRINGFIELD, MASS.

MERGINOS
Fabriko Darbas 
GERA ALGA 

NUOLAT 
Mes jieškome 

SĄŽININGŲ DARBININKŲ 
Kitokių prašome nesikreipti 
ANCHOR WIRE 
CORPORATION

J 83-16 JAMAICA AVE. 
JAMAICA, N. Y.

(117)

OPERATORĖS
Siuvamų Mašinų

Paprastas siuvimas. Užlaidų Išdirbėjus
Puikiausios daria, sųiygos

Gera alga.. 
Patogi vieta

MONTCLAIR
MANUFACTURING CO.
5 SOUTH WILLOW ST.

MONTCLAIR, N. J.
1 door from Bloomfield Ave.

“APTARNAUTOJAI”
PATYRĘ AR BE PATYRIMO 

Gera Alga Prisideda 
Pilnas Užlaikymas 

LINKSMA APLINKUMA 
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN 
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177

ŽMOGAUS SVEIKATA
Apie Ką Žmogus Daugiausia Turi Rūpintis?

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

sidaro didelių iškaščių. Tačiau laiku rūpinantis, sumažės ir iškaščiai. Ga
lima apsisaugoti nuo įvairių nelaimių bei ligų, turint savo stuboje gerų 
mosčių, kaip pavyzdžiui M. J. švilpa’s Miracle Ointment. 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 Foot, 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 niežėjinlo, tai tuojau bandykite šitą mostį. 
Be abejo būsite užganėdinti. Kaina tik $1.25 už 2 oz. , x

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

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

M. J. Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A. Hartford 6, Conn.
Siunčiame ir C.O.D. (prisiųskite 30c štampą)

Sis antrašas yra jums naudingas, perduokite "’ir draugui.

WATERBURY, CONN.
Gegužės 19 d., salėje 103 Green 

St., 3 vai. dieną kalbės Antanas Bim
ba, neseniai sugrįžęs iš Lietuvos. 
Jis taip pat kalbės per radio stotį 
Waterbury WBRY, 15 minutų iki 
vienai, tad malonėkite nusistatyti 
savo priimtuvą, kad išgirsti jo trum
pą pranešimą. Salėje, prakalbas ati
darant, Vilijos Choras sudainuos ke
letą gražių dainelių. Tad kviečiame 
visus dalyvauti, išgirsti pranešimus 
iš mūsų gimtinės, Lietuvos. — Kom.

(114-115)

DARBAI AUDĖJAMS 
QUILLER OPERATORIAI 

PRIE NO. 90 UNIVERSALS 
OPERATORIAI PRIE 

ATWOOD SINGLE DECK 
TWISTERS 

KREIPKITĖS 8:00 A.M. IKI 5 P.
GUYAN MILLS, INC. 

HAVENS & HATCH STREETS
VALLEY FALLS, R.‘ I.

<lt 
•Matei!

įv’.-f?
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šeštas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily
■Ate

Penktadienis, Geguž. 17, 1948

N(HvYork<k<zW/zfci7lnlo4 Do-Re-Mi

Išveža Lietuvon 11-tą 
Siuntinį

Penktadienį, gegužės 17-tą, 
laukiama trokų, kurie išveš 
Amerikos lietuvių suaukotus 
Lietuvos žmonėms drabužius, 
čeverykus ir kitas dovanas. 
Suaukotus per Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetą, 417 
Lorimer St., Brooklyne. Tai 
vienintelė Amerikos lietuvių 
įstaiga, per kurią galima 
teikti pagalbą Lietuvai. Ji 
kiekvieną Lietuvai gautą dra
bužį ar centą tiktai tam ir 
suvartoja.

Žymusis Tarybų Rašy
tojas Lankosi Pietinėse 
Valstijose

Ilya Ehrenburg, žymusis 
Tarybų Sąjungos rašytojas ir 
karo korespondentas, Valsty
bės Departmento pakviestas, 
išvyko iš New York o, pamaty
ti ir pietines mūsų šalies vals
tijas. Tokį pasiūlymą Ehren- 
burgas mielai priėmė, saky
damas, kad jam bus malonu 
“patirti jūsų šalies jausmą, 
vaikščiojant tarp žmonių ša- 
pose, ant farmų ir jų namuo
se.”

Ehrenburgas, tačiau, sugrįš 
į New Yorką šio mėnesio 29- 
tos masiniam mitingui, kuria
me jisai išstos su jo draugu 
ir bendrakeleiviu žurnalistu 
Konstantin Simonov ir majo
ru- generolu Mikhail Galak- 
tionov’u. Mitingas įvyks 29- 
tos vakarą, didžiajame Madi
son Square Garden e.

Mitingą rengia National 
Council for American-Soviet 

. Friendship. Tikietai iš anksto 
gaunami įstaigos raštinėj, 114 
E. 32nd St., darbihinkų kny
gynuose, taipgi žymiausiose 
unijų raštinėse. Jų kainos nuo 
60c iki $3.60.

Ehrenburgas yra Tarybų 
Sąjungos aukščiausiu laipsniu 
pagerbtas civilinis už nuopel
nus kare, nešioja Lenino or
diną. Iš įvairių karo frontų jis 
parašęs 3,000 korespondenci
jų-

MIRĖ
57 m.Jurgis Stanilevičius, 

amžiaus, gyveno 365 So. 4th 
St., Brooklyn, mirė gegužės 
15 d., Kings County ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas Bieliausko' 
koplyčioj. Bus palaidotas ge
gužės 18 d., šv. Jono kapinė
se.

Paliko nuliūdusią moterį 
Marthą, 3 dukteris, Margaret, 
Theresa Sinkevičienę, Kath
ryn Soulpaugh ir 3 seseris, 
Margaret Levanda (Levan- 
daskienė), Natalia Yanku- 
vienę ir Petronę Baratinskie- 
nę, taipgi 2 anūkes.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Adomas Ringus, 63 m. am- 
* žiaus, gyveno 36 North Road, 

Great Neck, N. Y., mirė ge
gužės 15 d., Nassau Ligoninė
je, Mineola, N. Y. Pašarvb- 
tas pas dukterį Susan 
rad, 1995 Northern 
Manhasset, L. I.

Laidotuvės įvyks 
d., 10 vai. ryto, šv.
kapinėse, Flushing, L. I.

Velionis
3 sūnus,
Alexander,
Winfield Conrad, 6 anūkus ir 
3’ brolius, Alexander, Joseph 
ir Anthony.

■ Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius F. W. Shalins 
(šalinskas), 84-02 
Ave., Woodhaven,
Draugai ir pažįstalni kviečia
mi dalyvauti šermenyse.

Con- 
Blvd.,

geg. 18 
Marijos

Visą Lietuvą Pamatysime Sį 
Sekmadienį, Gegužes 19, 

Schwaben Hali

Tarybų Lietuvos 
(sostinės) ir jo

jo Įmonėmis ir 
taipgi daugelį

Visą Lietuvą! Tai yra, pa
matysime tiek Lietuvos, kiek 
jos galima spėti parodyti virš 
valandą laiko užsitęsiančiose 
filmose. Visą Lietuvą tuo at
žvilgiu, kad filmos trauktos 
daugelyje Lietuvos vietų, iš 
daugelio Lietuvos gyvenimo 
sričių :

Vilniaus, 
kapitoliaus 
įstaigų.

Kauno su 
darbininkais, 
kitų vietų.

žemės ūkį su jo artojais.
žodžiu, rodoma Lietuvos vi

sokiausios įstaigos su jų dar
buotojais; Lietuvos išlaisvini
me, fabriko, lauko, mokslo ir 
meno darbe nusipelnę darbi
ninkai. Ir abelnai piliečiai ma
tomi darbe už duoną ir šalies 
atstatymą, taipgi pasilinks
minime. Filmos yra naujau
sios, kokios tik buvo pirm An
tano Bimbos sugrįžimo iš Lie
tuvos pagamintos. Jisai jas 
parvežė. Tūlose parodo ir jo 
atsilankymą Lietuvoje.

Už Daily Worker Moka 
Po $1 Kas Dieną

Robert Raven, vienas iš pir
miausių Amerikos didvyrių, 
kare prieš fašizmą Ispanijoje, 
neteko regėjimo. Tačiau jis 
skaito Daily Worker kas die
ną, tuo skaitymu sau pasida
rydamas po dolerį išlaidų die
nai. Jis samdosi skaitytoją. 
Tačiau Raven sako, kad per
skaitymas jam veltas tų iš-

1 ucas nese- 
greitu laiku

Lietuviai Prašo J uju Talkos
Lietuvių darbo žmonių va

dovaujanti organizacija irgi 
labai Įsvarbina angliško dar
bininkų laikraščio rolę. Lietu
vių Komunistų 
niai pasižadėjo
sukelti $500 tam tikslui. Tam 
kol kas turi tiktai virš šimto. 
Tūli iš mūs aukojo po dienos 
uždarbį. Komunistai paprašys 
ir iš jūsų aukos. Neatsisakyki
te.

Dar geriau — nelaukit, kol 
paprašys, įteikite sąvo serą bi
le kuriam iš jums 7. i nonų ausiu 
kliubiečių, nes jie visi turi iš
pildyti savo kvotas gavime 
paramos vadovaujančiam 
laikraščiui. Įteikite prie pir
mos progos. Lietuviai lenkty- 
niuoja su kitataučių kliubais 
už greičiaus} atlikimą darbo 
ir niekad neatsiliko. Atrody
tų žengimu atgal, j?igu da
bartiniame vajuje turėtų at
silikti.

Visa komunistų organizaci
ja yra nusistačiusi Daily Wor- 
keriųi sukelti šimtą tūkstančių 
dolerių. Tas, daugiau, negu 
kas kitas, pasako, kaip jie 
brangina gerą laikraštį.

Mūsų su Daugeliu 
Tautų Iškilmei 
Tikietai Gatavi

paliko nuliūdime
Charles, Paul ir

dukterį, Mrs.

Jamaica
N. Y.

Lietuviai, kartu su aštuonių 
kitų tautų žmonėmis, norin
čiais pagelbėti savo gimtie
siems kraštams, turės įspūdin
gą koncertą birželio (June) 
2-rą, sekmadienį, Manhattan 
Center, New Yorke.

Lietuvių menininkus toje 
šaunioje programoje atsto
vaus žymioji operų ir koncer
tų solistė Biruta Ramoška ir 
brooklyniečių Choras Aidas. 
Kitos tautos irgi turės savo 
geriausius menininkus. Tikie
tai (pb‘ $1.50 ir $1) jau gau
nami Laisvės raštinėje.

Nepamirškite Veteranų 
Baliaus

Filmos yra kalbančios. Per- 
stato rodomų vietų ir veiksmų 
reikšmę aiškia ir gražia lie
tuviška kalba, išskyrus vieną 
trumpą filmą, trauktą armi
jos filmininkų, armijoms ka
riaujant atvaduoti Vilnių, se
niau gautą.

Filmas rodys brooklyn ietis 
filmininkas Geo. Klimas. Ren
gia Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Kom. Brooklyn© Skyrius 
są pelną skiria Vėžio 
Institutui, Vilniuje.

Rojus 'Mizara (filmų 
traukoje) praneš, kiek
jau nuveikėme to instituto 
Įrengimui. Taipgi praneš, kas 
vėliausio girdėt' iš Lietuvos.

Antano Pavidžio Radio Or
kestrą gros šokiams, būsian
tiems tuojau po programos.

Filmų pradžia 5 vai. (durys 
atdaros nuo 4:30). Įžanga 
viskam 50 centų (tąksai Įskai
tyti).

Rengėjai prašo visus, skai
čiusius šiuos pranešamus būti 
kvietėjais visų kitų, kurie šių 
pranešimų nebūtų matę.

Šio šeštadienio
Amerikos Lietuvių 
Kliubas duoda veteranams ir 
jųjų žmonoms bei merginoms 
nemokamą vakarienę, gėri
mus ir muziką.

Pašaliniai žmonės bus įlei
džiama tik ant šokių, bet ne 
prie valgių, šokiams gros Je- 
zavito orkestrą. Įžanga 50 
centų

orkestrą, 
asmeniui.

vakarą 
Piliečių

A. L. P. Kliubas.

ir vi-
Ligos

per- 
mes

Iškilmingai Atidaryta
Jugoslavijai Pagalbos 
Rinkliava

This time I intend to talk 
about you, the members of 
the Chorus. 1 realize that the 
only thing is worse than be
ing talked about is not being 
talked about at all, especially 
when you deserve it. I’d like 
to say things about you, how
ever, the way you ’ yourself 
would want me to say.

#
Before 1 go on, let me say 

something about myself: Last 
week in this column I said 
that I’ve that uncomfortable 
feeling of not being well in
formed, to which I should 
have added—informed about 
you. This information only 
you or those close to you can 
supply. But you must supply 
it in 
make 
tell it 
T may
it down and surely will for
get; please jot down some
thing that you would want me 
to say about you or someone 
close to you on a little piece 
of paper and hand it to me or 
even mail to A.C.C., in care 
of Laisve. Simple, isn’t 
Remember, this is your, 
Aido Chorus’, column and 
must help me make it so.

* *
Now, let’s take those 

have participated in the 
gram of our last concert 
who,

such a manner as to 
it easy for me: Don’t 
to me verbally, because 
not have time to write

Brooklyn© Darbiečiai 
Reikalauja Namų

Jis 
ga
pa

ir 
ne-

it? 
the 
you

Brooklyniečiai v e t e r anai, 
Darbo Partijos narui’, iškėlė 
reikalavimą, kad New York 
City Housing Authority imtų
si statybos pastovių, 
rendomis namų 
kitiems buto 
žmonėms.

Viso miesto 
n uotą statyba 
retų duoti 
tūkstančių
biednuomenei ir vidujinio iš
tekliaus darbininkų šeimy
noms prieinamuose namuose.

Tiems reikalavimams pa
remti darbiečiai veteranai šau
kia demonstraciją prie City 
Hali šį šeštadienį per pietus, 
gegužės 18-tą.

pigiomis 
veteranams ir 
reikalingiems

skale supla- 
greitu laiku tu- 

penkias dešimt 
butų naujuose,

Laivas Parodoje
Prekinio laivyno jūrinin

kams išlavinti vartojamas 10,- 
000 tonų laivas United States 
išstatomas parodon ateinantį 
trečiadieni, Nacionalę Jūrei
vystės Dieną. Publika galės jį 
lankyti prie Pier 1, Battery 
Place, New Yorke. Valandos 
9 ryto ligi 9 vakaro.

Keliomis dienomis pirm ge
gužinės New Yorke dingo iš 
krautuvių visos “klejonkės.” 
Priežastis — gausa gegužinės 
iškabų. Didžiosios daroma ant 
aliejinės drobės, nes popiera 
nepakankamai stipri.

Pastangose apvalyti sub
way, Fltbush teismabutyje, 
Brooklyne, viena diena 39 vy
rai ir moterys pasimokėjo po 
$3 už pasirūkymą ir 20 po $2 
už teršimą.

Gegužės 8-tą iš Le Havre į 
New Yorką atvežta 17 žydų 
vaikų našlaičių apgyvendinti 
šioje šalyje. Didžiumą iš jų 
paims auklėti jų giminės. Vai
kai nuo 7 iki 15 metų am
žiaus.

Užpulti netoli savo namų 
ant 83rd St., New Yorke, du 
chiniečiai atsigynė nuo plėši
kų, apgynė savo kišenius, bet 
abu turėjo eiti ligoninėn ap- 
sigydyti nuo žaizdų.

Greitu laiku Amerikon pri
bus 800 “pabėgėlių” iš Vokie
tijos, amerikonų ir anglų oku
puotos dalies. 80 nuošimčių iš 
jų yra žjų yra žydų tautos; tarpe jų 
yra ir Amerikos piliečių.

Relief, New Yorke, 
trijų dienų rinklia- 
days) Jugoslavijos 
Rinkliava yra gegu-

Herbert H. Lehman, buvęs 
New York o valstijos guberna
torius, pastaruoju laiku diri
gavęs UNRRA pagalbos teiki
mą kare ■ nukentėjusiems ba- 
duoliams, iškėlė reikalavimą 
tuojau sugrąžinti padalinimą 
visokių riebalų, kviečių, kai 
kurių pieno produktų ir mė
sų Jungtinėse Valstijose, 
nurodė, kad tuo būdu bus 
Įima suteikti atitinkama 
galba jos reikalingiems 
Amerikos žmonių sveikata 
nukentės.

Lehmanas kalbėjo nuo vals
tybės iždinės (sub-treasury) 
bildingo laiptų gegužės 16-tą, ' 
masiniame mitinge, suruošta
me American Committee for 
Yugoslav 
atidarant 
va (tag 
paramai.
žės 16-17 ir 18 dienomis.

Rinkliavą užgyrė ir joje 
darbuojasi daugelis unijų. Lie
tuviai taipgi gavome dėžutes.

Rinkliavos dienomis ir per 
visą šį speciali vajų siekiama 
sukelti $5,000,000 medikališ- 
kai pagalbai ir gelbėjimui 
vaikų našlaičių, kurių Jugo
slavijoje priskaitoma Į pusan
tro miliono. George Jessel ir 
Jinx Falkęnberg, Hollywoodo 
Įžymybės; kartu su dviem Ju
goslavų Armijos leitenantais, 
Nada Kraigher ir Robert Neu- 
baur, keliaujantieji po visą 
šalį su maršrutu, taipgi atvy
ko Į atidarymo mitingą.

her 
pia- 
she 

sure 
her 
was

my
de-
ac-

Girls’
more

some
Aido

Alice 
who accompanied 

Chorus? I’d like to 
than just mention 

known fact to all

who 
pro- 
and 

in my estimation, de
serves more than a mere men
tion of their names.

Frances Mazilytė made 
debut at the concert as a 
no soloist. But, because 
played so well, I’m not 
that it could have been 
debut. Another injustice
done to her when in the an
nouncements of the concert 
Frances was erroneously 
named as Florence.

Francene Pakali, to 
knowledge, was another 
butante. She, as a piano
companist, not only has done 
her task well, but also, being 
the youngest female member 
of the Chorus, was quite a 
contrast accompanying 
20 masculine singers of 
Męns’ Chorus.

What can I say about 
Stasiūnas 
the 
say
the well 
who attended the concert that 
she was splendid.

Buvęs Įkalintas laukiant tei- Nothing^ I can say about 
smo už sužalojimą kirviuku Sylvia Pužauskaitė as a pian- 
dukters, 21 metų merginos, that could be news to 
Jos. Salvador/ 53 m., kalėji
me nušoko nuo 4 aukšto ant 
grindų ir ant vietos užsimušė.

Salvador gyveno 823 40th St.

Naujosios Anglijos didžioji 
lietuvių iškilmė—Laisves pik
nikas, įvyks liepos (July) 4- 
tą, bus Vose Pavilion Park, 
Maynard, Mass.

(S CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Manjer St«. 
BROOKLYN®, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists

394-398 Broadway

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harr lean ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. V.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Valkų Ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

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 8-556Q

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6888
221 South 4th Street

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos

most of you. At the concert 
she accompanied the entire 
Aido Chorus. She even con
ducted the same Chorus once 
at Elizabeth, N. J., when she 
was pinch-hitting for Aldona 
Anderson.

Florence Kazakevičiūtė and 
her piano accordion is getting 
to be a synonym of music. 
Whenever we see Flo with 
her accordion, it always spells 
entertainment with good solid 
music. At the concert, through 
the medium of her piano ac
cordion keyboard, Flo once 
more played on the heart 
strings of musically inclined 
Liths. 

* « *
That seems to sum up those 

good members of Aido Chorus 
who took part in the program 
of our last concert, May 4th. 
No more names will be men
tioned individually at this 
time. However, due credit 
must be given to the entire 
Aido Chorus and it’s groups, 
as well as individual members 
who, under the able guidance 
of our two conductors, George 
Kazakevičius and Frank Pa
kali, made up the entire pro
gram of the * concert from 
within the Chorus, without 
any help from outside. Both 
conductors are as yet new to 
us in the capacity of con
ducting, although their names 
had been linked with the 
membership of the Chorus 
for quite a long time: George 
Kazakevičius conducted the 
Aido Chorus and the Girls’ 
Chorus at the concert; while 
Frank Pakali conducted the 
Mens’ Aido Chorus. Both 
were impressive as well as the 
groups they conducted. Our 
hopes ar high for the future 
to do’ better an cl bigger things 
in the field of song and music.

elected to arrange the date 
with a photographer and the 
result will be announced at 
one of our rehearsals. So, if 
you want to be in the picture, 
don’t miss any rehearsals. 
That goes for both the Aido 
Chorus and the Aido Mens’ 
Chorus. As soon as the pic
ture is made I intend to in
sert it in this column and the 
caption will read: “From, 
left to right, top row—your 
name, the length of time you 
are in the Chorus and your 
present title.” The title will 
be: Conductor, President, Se
cretary, Songs Committee or 
whatever title you may have.

Again 1 must ask for your 
cooperation: Please write on 
any slip of paper your cor
rectly spelled name and the 
rest of information that you 
would like to see appear in 
the caption, and be sure that 
I get it. Candidates who are 
as yet not members of Aido 
Chorus or Mens’ Chorus are 
also welcome in the picture. 
Only it will be left to your 
conscience to remain in the 
Chorus afterwards. So, wear 
your best fhce for the picture 
and comply with the request 
of your A.C.C. and you will 
have a nice souvenir to be 
shown to your grandchild
ren. True, and I agree with 
you, that you can’t choose 
your best face for the picture 
as you only have one, but then 
at least you can always pick 
your nose... a r r

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves

* * *

Last Frjday, May 10th we 
had a meeting, detail's of 
which will be discussed in 
later issues of this column. 
What I want to bring out now 
i.s that we had decided to 
have a new picture of the 
Chorus made. Committee was

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 Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

!ZZA RESTAURANT!
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
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§ Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
I ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
TeL Evergreen 4-9612

ROBERT LIPTON
701 Grand St

TeL ST. S-M78

Jeweler 

Brooklyn, N. Y 

ATDARA VAKARAIS


