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PREZIDENTAS UŽIMSIĄS GELEŽINKELIUS IR KASYKLAS

PRIEŠ SOVIETUS
Senatorius Sako, Amerika ir

Tūzą prieš Sovietp Sąjungą
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Japonijos Liaudis. 
Nesulaikys Demokratijos. 
Auga Komunistų jtaka. 
Užstojo Išdaviką.
Islandija ir Ispanija.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Svaras atominio uraniu- 
mo 235 dar lešuoja $2,800.

Jungtinių Valstijų prezidento Įsakymu, kiekis 
pykloms skiriamų miltų numažintas 25 nuošimčiais, 
kad suteikti duonos alkstantiems milionams žmonių pa
saulyje. Šis karo sukurtas badmetis skaitomas aršiau
siu, daugiausia žmonių paliečiančiu iš visų buvusiu per 
pastaruosius keturis šimtmečius.

Jis mandravoja, kaip ir ge
nerolas MacArthuras. Bet yra 
klausimas: ką remti — ar Ja
ponijos liaudį, demokratiją, 
žmones, ar Japonijos karalių, 
jo imperialistinę kliką ir tuos, 
kurie suorganizavo 
ant Perlų Užlajos 
kos ?

Pasirodo. kad
MacArthuras ir jo atstovai ei
na su Japonijos karaliumi ir 
jo klika. Tas jau pradeda ne
patikti net Chinijos, Australi
jos ir kitiems atstovams. Tas 
nedaro Amerikai nei gero, nei 
garbės. Ir tas nepastos kelio 
Japonijos liaudies demokrati
jai, — demokratija bus laimė
toja.

tijų ir Sovietų.” Ingersoll 
užreiškė: “Tokios kalbos 
yra pavojingiausias dalykas 
šiandien pasaulyje.”

v? ift. i? Islandijos žmonės klausia: 
“Kada Amerika atšauks ar- 

' miją, oriai vyną ir laivyną ?” 
Karas jau seniai pasibaigė, 
bet mūsų krašto jėgų daliniai 
iš ten dar neištraukti. O tuo 
pačiu sykiu tūli ponai labai 
susirūpinę, ar Raudonoji Ar
mija tikrai apleido Iraną.

(Tąsa 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
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Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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Japonijos sostinėj, Tokio, 
Pirmą Gegužės susirinko 500,- 
000 žmonių ir priėmė pareiš
kimą, kurį pavadino “Liau
dies Manifestu.” Japonijos 
liaudis kaltina, kad Amerikos 
generolas MacArthur susidėjo 
su Japonijos karalium ir re
akcija prieš Japonijos liau
dies demokratiją,! kad atsibu
vę balsavimai buvo turčių 
naudai pravesti, kad genero
las MacArthur palaiko gink
luotas japonų turčių grupes, 
kurios terorizuoja darbinin
kus ir valstiečius, kad reakci
ja persekioja unijistus ir taip 
o rg a n i z u o t u s darbininkus.

Jungtinių Tautų Taryboj, 
kuri turi teikti nurodymus ge
nerolui MacArthurui, Sovietų 
Sąjungos delegatas generolas 
Kuzma Derevianko pareika
lavo, kad tas Japonijos “Liau
dies Manifestas” būtų ap
svarstytas.

Amerikos atstovas George 
Atcherson, kuris atstovauja 
generolą MacArthurą, pava
dino tą “Liaudies Manifestą” 
—“komunistų propaganda” ir 
dar, atsakydamas Sovietų ge
nerolui, pridėjo: “Man nėra 
reikalo jums pasakyti, kad 
Jungtinės Valstijos nestoja už 
.įvedimą komunizmo 
koj ir Japonijoj.”

Dienraštis Daily Worker 
praneša, kad į astuonias sa
vaites laiko į Amerikos Ko
munistų Partiją įstojo 8,950 
naujų narių. Daugiausiai gau
ta New Yorko valstijoj — 3,- 
407 ir Kalifornijoj — 1,000.

Taigi, nepaisant, kiek tur
čiai puola komunistus, kiek 
jiems tame padeda renegatas 
Browderis, bet komunistų jė
gos auga. Ir jos augs, kaip 
pareiškė maršalas Stalinas, 
nes baisiojo karo laiku prieš 
barbarišką hitlerizmą komu
nistai įrodė, kad jie yra atsi
davę ir pasišventę liaudies 
reikalų gynėjai.

Hitleris turėjo Berlyne vi
są šaiką kitų tautų išdavikų, 
kurie per radio sakydavo na
ciškas kalbas. Į Anglijos gy
ventojus kalbėjo William Joy
ce, pasivadinęs lordu Haw- 
Haw. Amerikos vardu kalbėjo 
Fred W. Kaltenbach ir kiti.

Lordą Haw-Haw anglai nu
teisė ir sausio 3 d., 1946 me
tais pakorė. Fredą Kalt’en- 
bachą suėmė Raudonoji Armi
ja. Stebėtina, kad, jo žmonai 
reikalaujant, Amerikos vy
riausybė dėjo pastangų iš
gauti tą išdaviką iš “Sovietų 
nelaisvės.” Bet Sovietai visai 
nesirengia jam laisvę duoti.

SEN. PEPPERIS ĮSPĖJA 
NENAUDOT VOKIETIJOS

New York. — Jungtinės 
Valstijos ir Anglija bando 
“palaikyti Vokietiją, kaip 
tūzą imperialistinėje ranko
vėje prieš Rusiją, nežiūrint 
baisių kriminalinių Vokieti
jos darbų,” pareiškė demo
kratas senatorius Claude 
Pepper. Jis kalbėjo vetera
nų ir jų draugų susirinki
me Madison Square Garde- 
ne ketvirtadienį vakare.

Amerikos ir Anglijos už
sieniniai ministerial pasta
rojoj konferencijoj Pary
žiuje “laikė buvusiojo mū
sų priešo pusę prieš buvu
sįjį mūsų draugą (Sovie
tus)”, sakė sen. Pepper: “O 
kad Rusija reikalavo vyk
dyti Potsdamo sutartį, tai 
jie iškrikdė konferenciją, ir 
už tai kaltina Rusiją.”

Pulkininkas Ralph Inger
soll, PM dienraščio redakto
rius, savo kalboje reikalavo 
draugiškumo tarp Jungti
nių Valstijų ir Sovietų Są
jungos. Jisai smerkė sklei
džiamas tiksliai šnekas Am
erikoj ir vakarinėj Europoj, 
kad, girdi, “neišvengiamas 
karas tarp Jungtinių Vais-

Karininkai Sukilę prieš 
Kfe Valdžia?

Havana, geg. 17.—United 
Press praneša, kad tūli ar
mijos vadai pradėję sukili
mą prieš Kubos prezidentą 
San Martiną. Keletas as
menų nušauta.
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KAŽIN AR MAINIERIAI 
IR GELŽKELIECIAI 
DIRBS VALDŽIAI

Trumanas vėl Šaukė Mainierius 
Ir GeležinkeliečiŲ Brolijas 

J i derybas su Kompanijomis
Washington, geg. 17. —(Jis pakartojo, kad valdžia 

Prezidentas Trumanas as-'užims geležinkelius ir 
meniškai ragino Mainierių 
Unijos pirmininką Lewisa 
ir geležinkeliečių Brolijų- 
unijų vadus, kad vėl eitų į 
derybas su kompanijomis.

Amerikonas Nušovė
Du Amerikonus

Frankfurt, Vokietija. — 
Vienas amerikonas prisipa
žino, kad jis nušovė du ki
tus amerikonus kareivius, 
važiavusius automobiliu. 
Jam atrodę, kad tai civiliai.

Truman Reikalauja 
“Geresnio” Draft®

Valdininkas Ragina 
Uždraust Streikus 
Bent 6 Mėnesiam

Washington.— Civilės ga
mybos a d m i n i s t ratorius 
John D. Small ragino kon
gresą išleisti įstatymą, ku
ris visiškai uždraustų strei
kuoti bent per pusę metų. 
Sakoma, “be prezidento ži
nios” jis reikalaująs tokio 
įstatymo.

Washington.— Prez. Tru
manas labai nepatenkintas, 
jog kongresas pratęsė vers
tino rekrutavimo įstatymą 
tiktai šešiom savaitėm. Pre
zidentui taipgi nepatinka, 
kad kongresas nutarė pa- 
liuosuot nuo karinės tarny
bos tėvus ir 18-19 metų jau
nuolius. Trumanas reika
lauja ištisiems metams pra
tęst drafto įstatymą ir re- 
krutuot vyrus nuo 18 metų 
amžiaus. Kartu jis įsakė 
dabar draftuot ir grupę be
vaikių vyrų nuo 26 iki 29 
metų.

Reikalauja Užtikrint, 
Kad Dirbs Valdžiai

NACIAI SUŠAUDĘ 749
JANKIUS BELAISVIUS

Dachau, Vokietija. — Čio- 
naitiniame teisme prieš na
cių oficierius ir kareivius 
paliudyta, kad jie 1944 m.

Ispanijos Fašistai Veikliai 
Kariavo po Nacių Vėliava 

Prieš Talkininkus
New York. — Fašistinė 

Franko valdžia Ispanijoje 
veikliai dalyvavo kare, ypač 
prieš S. Sąjungą, nors Ame
rika ir Anglija laikė Ispa
niją “bepusiška.” Buvęs ta
da Vokietijos ambasados 
narys Maximillian Heyss- 
ler Ispanijoj pagamino Am
erikai dokumentą, kuriame 
parodo, kad Franko versti
nai rekrutavo ispanus ir 
siuntė juoš į rytinį karo 
frontą. Franko valdžia 
per Heysslerį mokėjo Ber
lynui pinigus, už kuriuos 
buvo užlaikomi kareiviai 
Mėlynojoj ispanų divizijoj.

Viso po nacių komanda 
riavo 40,000 ispanų kariuo
menės, kurią Franko vadi
no tik “savanoriais.”

Heyssleris karo metu per
sivertė į amerikonų pusę ir 
tarnavo jiem kaip slaptas 
karinis agentas. Jo liudiji
mai buvo išlaikyti iki šiol 
slaptybėje Amerikos valsty
bės departmento archyvuos 
Washingtone. Dabar jų ko
piją paskelbė Veikimo Ko
mitetas dėlei Ispanijos De
mokratijos. Jie bus įteikti 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybai.

Plieno Darbininkai 
Už Taikos Draugus

Atlantic City, N. J.—CIO 
Plieno Darbininkų Unijos 
suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, pasižadėdamas rem
ti ateinančiuose rinkimuose 

tokius kandidatus, 
Roosevelto

tiktai
kurie palaiko 
taikos politiką. Suvažiavi
mas pasipriešino verstinam 
kariuomenės r e J 
taikos laiku.

Suvažiavimo priimta re
zoliucija reikalauja išlaikyti 
Amerikos, Sovietų ir Angli
jos vienybę, kad galima bū
tų taiką apsaugoti.

minkštąsias angliakasy klas, 
jei pasirodys, kad darbi
ninkai nesusitaiko su sam
dytojais.

Teikiama, kad jau šios 
savaitės pabaigoje galėsią 
būti valdžios užimti gele
žinkeliai. Dar nėra žinios, 
ar mainieriai ir geležinke
liečiai sutiks dirbti valdžios 
komandoje, kol susiderės su 
kompanijomis.

Geležinkeliečiai buvo nu
tarė sustreikuot nuo 5 vai. 
vakare šį šeštadienį. Dvi
savaitinės angliakasių strei
ko paliaubos išsibaigs gegu
žės 25 d. Kompanijos vis at
meta pamatinį mainierių 
unijos reikalavimą, kad jos 
tam tikrais reguliariais mo
kesčiais palaikytų unijinį 
sveikatos ir gerovės fondą 
ir kad įvestų kasyklose 
•įrengimus apsaugoti darbi
ninkų gyvybei ir sveikata- 
tai.

Geležinkeliečiai reikalavo 
pakelti algą jau tik 18 nuo
šimčių. Kompanijos atsisa
kė.

Prieš Geležinkelie
čių Streiką

Washington, geg. 17. — 
Prez. Trumanas reikalavo, 
kad mainierių ir geležinke
liečių vadai užtikrintų, jog 
darbininkai dirbs, jei val
džia užims gelžkelius ir ka
syklas.

gruodyje sušaudė 538 iki 
749 suimtų amerikonų ryti
nėje Belgijoje.

Sovietai Reikalauja Surašyti 
Pabėgėlių Vardus; Amerika ir 
Anglija Atmeta Reikalavimų

INDĖNU VADAI NESUSITARIA DĖLEI 
ANGLIJOS PASIŪLYMO INDIJAI

New Delhi, Indija.—Pra
nešama, kad Visos Indijos 
Kongreso Partijos vadai re- 
mią Anglijos planą dėlei 
tautinės savivaldybės Indi
jai. Mahometonų Sąjungos 
vadai, sakoma, priešinasi 
tam planui. Mahometonai 
reikalavo atskiros sau vals
tybės. Tokią savo valstybę 
jie nori sudaryt iš mahome- 
toniškų kampų šiauriniai

gavimo, pasiliktų Anglijos 
dominija, panašiai kaip Ka
nada, Australija, ir kt. Jis 
sutiko, kad būtų sudaryta 
laikinoji 'Indijos valdžia 
vien iš indėnų, iki jų stei
giamasis seimas suorgani
zuos pastovią valdžią. Tuo 
tarpu pasilaikys Anglijos 
general - gubernatorius, 
kaip Vyriausias Indijos val
dovas.

Washington. — Valdžia 
įgalino armijos vadus pa
imti iš kompanijų tūkstan
čius keleivinių ir prekinių 

j lėktuvų. Tais lėktuvais bū- 
Neapolis. — Monarchistai iW pristatoma būtiniausi 

užpuolė čionaitinį komunis- y ę i R m enys . di.dmiesčiams, 
tų centrą, mėtė bombas. Su- jei geležinkeliečiai sustrei- 
žeista 31 asmuo. Areštuota 
20 komunistų.

Italy Monarchistai 
Puolė Komunistus

Italijos valdžia žada 
skelbt vardus slaptųjų 
šistų policininkų.

pa- 
fa-

ORAS. — Pragiedrės.
(Daugiau žinių 5-me puslp.)

kuotų.

London. — Anglija piršo, 
kad Sovietai priimtų dalį 
benamių žydų iš vakarinės 
Europos į Biro-Bidžaną, žy
dų savivaldybę Sibiro Ry
tuose. Sovietų delegatas P. 
D. Erzi n žadėjo dėl to atsi
klausti savo valdžios.

750,000 Fašistinės Ispanijos 
Armijos Buvo Pažadėta Karui 

Prieš Amerikonus ir Anglus

M
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rikonai nori slaptybėje

Anglija siūlo vieną visų
TALKININKAI PLANA
VĘ UŽPULT SOVIETUS

atstovas todėl 
“Aš nematau,

London. — Anglų prem
jeras Attlee pageidavo, kad 
Indija, po tautinės laisvės

išdavikais- rodo, jog tie kampai nesu
sisiekia, yra labai .toli nuo 
viens kito, ir mahometoniš- 
kų sričių atskyrimas kenk
tų visam Indijos gyvenimui.

London.— Generolas Pet
ras Ratov, Sovietų atstovas 
Jungtinių Tautų komitete 
dėlei pabėgėlių, reikalavo 
surašyt jų vardus ameriki
nėse ir angliškose stovyklo
se Vokietijoje ir Italijoje.

Amerikos ir Anglijos at
stovų vadovaujama, daugu
ma komiteto narių atmetė 
Sovietų- reikalavimą 12 bal
sų prieš 6. Anglai ir ame-

iš-j vakarinėj e ir šiauriniai ry- 
laikyti vardus tų pabėgėlių tinėje Indijoje.
arba “išvietintų” žmonių, Angliją siūlo vieną visų 
kuriuos Sovietai laiko nacių indėnų valstybę. Anglai nu- 
bendradarbiais, F ’ 
kvislingais.

Sovietų 
pareiškė: 
kaip mano valdžia galėtų 
prisidėti prie šio komiteto, 
jeigu nebus tikrai žinoma, 
kas yra tie išvietinti asme
nys.”

Number g, Vokietija. — 
Teisiamas vokiečių admiro
las Eirich Raeder sakė, jog 
Anglija 1939 m. darė są
mokslus su Franci j a užpulti 
Sovietų Sąjungą. Vokiečiai, 
girdi, sučiupę dokumentus 
su tais anglų - francūzų są
mokslais.

New York. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba ga
vo dokumentą, kad Ispani
jos diktatorius Franko 1944 
m. buvo paruošęs 750,000 
savo armijos karui prieš 
anglus ir amerikonus vaka
riniame fronte. Franko as
meniškai prižadėjo Vokieti
jos ambasadoriui Madride 
pasiųsti šimtus tūkstančių 
savo kariuomenės į talką 
naciam, jeigu .vokiečiai lai-, džiai.

mės ofensyvą tais metais 
gruodžio mėnesį prieš ame
rikonus ir anglus rytinėje 
Belgijoje.

Tą liudijimą paruošė Bel
gijos partizanai, surankioję 
žinias iš Ispanijos respubli- 
kiečių ir kitų šaltinių.

Šis dokumentas paskelb
tas belgų spaudoj ir taipgi 
esą§ įteiktas Francijos vai-
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■ Am An American” Diena
Rytoj, gegužės 19 d., Jungtinėse Valstijose bus mi

nima kaipo “I am an American” Diena, šią dieną ameri
kiečiai dės pažadus būti geresniais savo krašto piliečiais.

Netenka nei aiškinti, jog nūnai, kada Amerikos im
perialistai ir jų agentai siekiasi mūsų kraštą įtraukti į 
naują karą, tai kiekvieno padoraus amerikiečio pareiga 
kovoti prieš jų pasimojimus, kovoti už taiką!

Tuo būdu ir šią dieną kiekvienas savo krašto patri- 
jotas turėtų griežčiau pasirįžti kovai už taiką, už vykdy
mą buvusio prez. Roosevelto politikos, už geresnį darbo 
žmonėms gyvenimą ir gražesnį, šviesesnį rytojų!

Mainierių Reikalavimai ir Samdytojų Trukšmas
Tarpe kitų mainierių “baisių” reikalavimų, jie nori, 

kad būtų jiems atmokėta $70,000,000 už sugaištą laiką 
laike streiko. Streikas yra ne iš mainierių valios ir noro, 
bet todėl, kad anglies savininkai atsisakė išpildyti tei
singus mainierių reikalavimus.

Taipgi mainieriai reikalauja, kad kasyklose būtų 
geriau apsaugota jų sveikata ir gyvybės. Jau perdaug 
baisių nelaimių atsitinka! Mainieriai reikalauja, kad 
arti darbo vietos būtų įrengta ligoninės arba pirmos pa
galbos medikaliai punktai. Visa tai skamba labai tei
singai.

Bet mainų savininkai ir turčių spauda pakėlė skan
dalą. Kaip tai mainieriai išdrįsta to reikalauti? Tai 
“tikras apiplėšimas”—sako turčių spauda.

Kada imperialistai ruošiasi Ramiajame Vandenyne 
zprfexateminės jėgos bombų bandymo, kur jie sunaikins 
7apie $100,000,000 vertės laivų, kur tas pasiruošimas dar 
atsieis kitą $100,000,000 išlaidų, tai tada ta spauda, kon- 
gresmanai ir senatoriai tik džiaugiasi. Bet kada mai
nieriai reikalauja dalies savo uždarbio, kurį anglies sa
vininkai laikosi, kaipo pelną, kad tas būtų duota mai
nierių sveikatos apsaugojimui, jų šeimų aprūpinimui, tai 
tada turčiai šaukia, kad “tikras apiplėšimas!”

Bet kas kasa anglį? Gal anglies bronai? Kas, jei
gu ne mainieriai uždirbo tuos turtus, kuriuos anglies 
baronai laiko savo “šventa nuosavybe”? Juk toji alga, 
kurią mainieriai gauna, tai tik dalis jiems atlyginimo už 
jų sunkų darbą. Anglies kompanijų pelnai taip pat 
yra sunkiu mainierių darbu uždirbti. Akiregy to, ar 
mainieriai neturi teisės pareikalauti, kad dalis tų pelnų 
būtų perduota apsaugojimui mainierių sveikatos ir jų 
gydymui, kada jie lieka sužeisti? Žinoma, kad jie tam 
turi teisę.

Daugelyj vietų ligoninės yra už 30 ar 50 mylių nuo 
kasyklų. Kada mainieris tampa sužeistas, kol jį nuveža, 
jis netenka daug kraujo ir dažnai miršta. Pastaruoju 
laiku baisios mainierių nelaimės—užsidegimai ir užgriu- 
vimai, — purtė žmones šiurpuliais. Mainierių reikalavi
mai' yra teisingi ir jie turi būti išpildyti.

Pražiūrėjo Masines Organizacijas
Jungtinių Valstijų ir Sovietų Sąjungos karinės ko

mandos konferencija Korėjoj nutrūko. Pagal pereitų 
metų susitarimą Maskvoj, tai abiejų šalių armijų ko
manda turi sudaryti Laikinąją Korėjos vyriausybę iš 
demokratinių partijų ir organizacijų, kuri per penkis 
metus veiks Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos prie
žiūroj. Po to laiko Korėja gaus pilną nepriklaūsomybę.

Korėja — 85,246 ketvirtainių mylių pločio šalis ir 
turi apie 25,000,000 gyventojų. Ją iš po Japonijos jungo 
išlaisvino Raudonoji Armija. Bet pagal Amerikos ir 
Sovietų sutartį, tai pietinę jos dalį valdo Jungtinės Vals
tijos, o šiaurinę—Sovietų Sąjunga.

SLA PILD. TARYBOS 
RINKIMŲ PASEKMĖS

SLA organas Tėvynė pa
skelbė neseniai įvykusių 
SLA pild. tarybos narių 
rinkimų pasekmes, kurios 
seka:
Prezidento urėdui—

W. F. Laukaitis
F. J. Bagočius
B. F. Kubilius

Vice Prez. urėdui—
t P. Dargis

J. Žebrys
W. M. Chase

Sekretoriaus urėdui—
M. J. Vinikas
S. Masytė
D. Klinga

Iždininko urėdui
K. P. G ugi s
J. K. Mažukna
C. S. Cheleden

Iždo Globėjų urėdui—
E. Mil^užiutė
J. Maceina
J. Miliauskas
P. A. Jatul
W. E. Norkus
K. J. Mačiukas

2,322
1,265 
1,008

2,801
1,142

583

2,743
1,344

459

2,167
1,344
1,024

E

Panagrinėkime truputėlį 
ir pažiūrėkime: J. Miliaus
kas, kandidatavęs iždo glo
bėjo vietai, gavo 1,362 bal
su!

Adv. S. Masytė, kandida
tavusi sekretoriaus ' vietai, 
J. K. Mažukna, kandidata
vęs iždininko vietai, gavo po 
1,344 balsus. Na
narių tedalyvavo balsavi
muose apie 5,500.

Pasirodo, kad

o iš viso

kairusis, 
demokratinis sparnas SLA 
nariuose dikčiai sutvirtėjo.

Turime nepamiršti ir tai, 
kaip pTieš pažangiuosius 
kandidatus ir tuos, kurie už 
juos stojo, kovojo tautinin
kai, sandariečiai ir socialis
tai — visi išvien. Jie skel
bė juos “tautos išdavikais,” 
“SLA priešais” ir “komu-

n i s t a i s.” Per spaudą 
ir nuo estrados pažangieji 
buvo plūstami, koliojami, 
niekinami. Tačiau, nepai
sant visko, daugiau kaip 
ketvirtadalis SLA narių sto
vi su jais!

Jei SLA būtų kiek nors 
demokratiškumo, tai šiam 
ketvirtadaliui narių būtų 
teik iamos proporcionaliai 
vietos visokiose pastoviose 
komisijose ir net pildomojoj 
taryboj, nes tik vieningas 
Susivienijimas tegali augti 
ir klestėti. Bet kadangi fa
šistiniai gaivalai, įsiskver
bę į SLA viršūnes, nepaiso 
Susivienijimo auginimo ir 
tvirtinimo, tai jie prie to 
nedasileis.

Žiūrėsime, kaip dalykai 
dėsis būsimąjame seime.

THESE ARE THE TIMES
By Malt Sholomskas

2,252 
2,345 
1,362 

842 
1,093 

657
Daktaro-kvotėjo urėdui

Dr. S. Biežis 2,395
Dr. A. Šliupaitė 1,168
Dr. J. B. Baltru
šaitienė ............. . 945

Išrinkti sekami:
Prez. W. F. Laukaitis, 
Vice prez. P. Dargis, 
Sekr. M. J. Vinikas, 
Iždin. K. P. Gugis, 
Iždo glob. E. Mikužiutė, 
Iždo glob. J. Maceina, 
Dr.kvot. dr. S. Biežis.

Ką gi šitie SLA narių 
balsavimai parodo? Jie bū
tent parodo, jog daugiau 
negu vienas ketvirtadalis 
balsavusiųjų narių savo bal
sus padavė už pažangiuo
sius, demokratinio nusista
tymo kandidatus!

Iš LDS Penkios Apskrities 
Konferencijos

LDS 5-tos Apskrities konfe-1 Toliau raportavo, kad nuo 
rencijoje susirinkę kuopų at- praeitos konferencijos iki da- 
stovai padarė gerus tarimus bartinei naujų narių gauta tik 
dėl organizacijos. Parėmė Lie- 15 
tuvos žmones. Priimta trys 
atatinkamos rezoliucijos.

Konferencija įvyko Liet. 
B-vės Namo salėje, 243 Front 
St., New Havene. Nors dele
gatų buvo ne perdaugiausia, 
bet pas visus dalyvavusius bu
vo geras nusistatymas veikti 
dėl organizacijos labo.

Šioj (Connecticut) apskri
tyje randasi 9-nios kuopos su 
437 nariais. Tik 7-nios
pos prisiuntė delegatus. Viso 
buvo 20 delegatų.

Svarbu pažymėti apskr. ko
miteto raportas, kurį davė J. 
A. Pūdymas ir J. J. Mockai
tis. Jiedu pareiškė, kad ap- 
skrit. turėjo surengus pikni
ką ir už padarytą pelną nu
pirko visiems mūsų organiza
cijos nariams, kurie tarnavo 
Dėdės Šamo ginkluotose jė
gose, po $25 War Bond’ą.

kuo-

jie, turėdami daugiau partijų, tai turės ir daugiau 
galios laikinojoj vyriausybėj.

Amerikos generolas John R. Hodge pasiūlė į Lai
kinąją vyriausybę kandidatus net nuo 22-jų tokių “de
mokratinių” partijų. Kandidatų tarpe buvo ir tokių, 
kurie yra buvę Japonijos viršininkais ir kurie griežtai 
atmeta Maskvos Konferencijos nutarimus. Aišku, kad 
Tarybų Sąjungos komanda atmetė tokius “demokratus.” 
Amerikos generolas spyrėsi, kad jie turi būt priimti. Vy
riausiai todėl ir užsidarė konferencija, nieko neatsiekus.

Mr. Brooks Atkinson paduoda, kad Sovietų vyriau
sybės organas Izviestija stebisi iš generolo J. R. Hodges 
“apdairumo,” kad jis surado net 22-vi “demokratines” 
partijas ir organizacijas, bet jis “nesurado” tokių masi
nių organizacijų,' kaip Korėjos Darbo Federacija, kuri 
turi 600,000 unijinių narių; Korėjos Moterų Federacija, 
kuri turi 800,000 narių ir Korėjos Demokratinė Jauni
mo Federacija, kuri turi 650,000 narių.

Reiškia, generolas J. R. Hodge “pražiūrėjo” visas 
masines organizacijas. Jis nemato tikrosios demokrati
nės jėgos Korėjoj. Ir kol jis ir* jo pasekėjai nematys 
Korėjos liaudies organizacijų, bet norės pasodinti ant 
liaudies sprando buvusius Japonijos kvislingus, tol Ko
rėjoj negalės būti įkurta tautos valią reiškianti vyriau
sybė.

Plieno Darbininkai ir Komunistai
United Steet Workers of America (Plieno Darbinin- 

Unija), yra pati stambiausia CIO unija, turinti apieku v
►, u wunnę—ouvieuų oąjunga. .800,000 narių. Šjuo metu šios unijos suvažiavimas vyks-
Maskvos Konferencijos nutarimus karštai pasitiko pa Atlantic City, N. J.

Visokių kapitalistinių agęntų paleistas “komunizmo 
baubas” pasiekė, aišku, ir organizuotus plieno pramonės 
darbininkus. Pasiekė jis ir šį suvažiavimą. Buvo net 
manyta, būk CIO unijos pradėsiančios persekioti savo 
narius, kurie yra, pav., komunistais,—-panašiai, kaip da
ro Lewisas mainierių unijoj.

Šis plieno pramonės darbininkų unijistų suvažiavi
mas, tačiau, parodė ką kitą. Jis pasisakė už tai, kad 
tiek komunistai, tiek socialistai, tiek kitokių partijų dar
bininkai turi ‘pilniausią teisę būti’ šios unijos nariais ir 
užimti joje atsakomingas vietas, jei nariai-unijistai juos 
renka.

Tenka manyti, kad šios unijos tartas žodis bus ko
lektyviu tuo klausimu žodžiu visose CIO unijose. Tai 
manome dėl to, kad plieno pramonės darbininkų unijos
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Korėjos demokratija, bet griežtai prieš tai išstojo Ko- i 
rėjos buržuazija ir dvarponi ja, kuri pirma aklai tarna
vo Japonijos imperialistams. Kaip praneša Mr. Brooks 
Atkinson, tai Sovietų Sąjungos spauda rašo, kad reak
cininkus prie to ragino ir Amerikos karinė komanda, 
kuri yra nedraugiška linkui Korėjos darbininkų ir val
stiečių.

Korėjos išlaisvinime dalyvavo ir 150,000 korėjiečių 
.armija, kuri su ginklu rankose atėjo iš Sibiro. Tai buvo 
tie korėjiečiai, kurie per daug metų kovoj o-prieš Japoni
jos okupaciją ir buvo priversti bėgti į Sovietų Sąjungą 
nuo japonų persekiojimo. Aišku, kad jie, grįžę į savo 
tėvynę, nori laisvės, demokratinės tvąrkos ir negali pa
siduoti tiems ponams, kurie pirmiau ėjo išvien su Ja
ponijos imperialistais, o dabar pasivadino .“demokra-

viespa
tavimą.

Jungtinių Valstijų valdomoj pietinėj Korėjos dalyj 
susiorganizavo net 52 “demokratinės partijos.” Tūlos 
iš jų turi tik po tuziną, kitą narių. Turčiai mano, kad

CIO prezidentu.
Vadinasi, šis vienbalsis plieno darbininkų žodis už 

davė smūgį visokiems raudonumo baimės liga sergan 
tiems gaivalams! • v..

RESPECTABLE book pub-
Ushers, like other respect

able moulders of public opinion, 
are concentrating on putting 
the public straight on the So
viet “menace.” If you had any 
reason to suspect the motives 
of your daily newspaoers and 
your favorite columnist, you’ve 
probably never suspected that 
some of the latest books were 
chosen with anti-soviet design.

You probably ‘thought it be
neath the ethics of the book 
publishers to select books with 
a bias. But the book publishers, 
no less than certain newspa
pers, decide beforehand on the 
material they want their read
ers to read. 

—o-—
Take the case of the books 

now being promoted 
“pushed” by Scribners 
Harpers. Both of these 
are old established book
lishers with a reputation/Most 
people would be willing to con
cede that such reputable book 
publishers are neutral and ob-1 Sayers and Albert Kahn, is not 
jective in the selection of mate-: being pushed by its publishers, 
rial for publication. Few would And Wind in the Olive Trees: 
expect that they would be push- Franco Spain from the Inside, 
ing books whose authors make 
their contents immediately sus
pect.

and 
and 

firms 
pub-

a man whose henchmen resort
ed to other forms of murder 
besides poisoning.

—o—
At least one Lithuanian yel

low journal has joined with the 
hue and cry raised in the 
Hearst press extolling Krav
chenko. More than two news
paper columns were devoted to 
a “review” of “1 Chose Free
dom” in the Chicago “Naujie
nos.” But then what can one 
expect from a paper published 
by a man Who hurrys to pub
lish Nazi propaganda in his 
columns.

—o—
If the publishers tumble head 

over heels to publish doubtful 
stories by doubtful authorities, 
they are very careful about 
books, which are anti-fascist in 
nature.

—O—
For example the carefully 

documented book the Great 
Conspiracy: The Plot Against 
the Soviet Union, by Michael

o mirė per tą patį laiko
tarpį 10. Mirusieji pagerbti 
atsistojimu vienai minutei.

Kuopų, atstovai raportus 
davė iš savų kuopų darbuotės. 
Pasirodo, kad kuopose yra 
veikimas. Nors vienur kiek 
apsnūdęs, bet kitur, labai gy
vas. Galima paimti visas di
desnes kolonijas, kaip Hart
ford, New Haven, Waterbu- |b°°k, ghost-written by the poi- 
,ry, Bridgeport. Veikimas ge
ras, ypatingai 
žmonių, kurie didžiai nuken
tėjo nuo karo. Lietuvos žmo
nių naudai rengiami parengi
mai. Daug drapanų ir avaly
nės išsiųsta — keliolika tonų. 
Abelnai, Connecticut valstijoj 
ir nemaža suma pinigų su
rinkta. Bridgeportiečiai gy
viausia veikia, traukdami į su

sivienijimą jaunus žmones, 
daugiausiai darbuojasi 

Mockaitis ir' kiti. Aps- 
primoka $2 už naujo 

išegzaminavimą, bet

dėl Lietuvos

Tame

kritis 
nario 
tik tada narys gaus tuos $2, 
kada jis bus centre priimtas. 
Apskritis primokės $15 kuo
pai, kuri pasiųs delegatus į 
LDS 7-tą Seimą.

Dalyvavo svečias iš Brook
lyn, N. Y., kuris daugiausia 
darbuojasi tarpe jaunųjų na
rių, tai drg. Johnny Ormanas. 
Jis buvo pakviestas delega
tams pasakyti, kas naujo cen
tre. J. Ormanas pirmiausia 
pasveikino delegatus ir linkė
jo, kad čia susirinkę padary
tų gerus tarimus dėl organi
zacijos gerovės. Toliau sve
čias aiškino apie LDS Seimą 
ir ragino gauti daugiau naujų 
narių j LDS, kad atpildžius 
naujais nariais vietas žuvusių 
kare. Pranešė svečias, kad 
centre viskas puikiausioj tvar
koj yra. Mūsų Susivienijimo 
apdraudos fondas turi beveik 
45 nuoš. viršaus, negu val
džios įstatymai reikalauja, 
sakė Ormanas. Dar toliau, 
Johnny kvietė kuopų valdy
bas ir narius pilnai kooperuo
ti su centro valdyba.

- . Apskritis duos $10 dovaną 
tai kuopai, kuri prirašys dau
giausia naujų narių, laike va
jaus. Buvo, toks konferencijoj 
obalsis: Gaut iki sekančiai 
apskr. konferencijai tiek nau
jų narių, kad pasiekti Con
necticut valstijoj 500 narių 
skaičių. Atrodo, nedaug per 
9-n i as kuopas prirašyti 63 
naujus narius. Pasidarbavus 
smarkiau lengvai pasieksime 
500 narių skaičių.

Sekanti apskr. konferencija 
bus Bridgeport, Conn. O ap
skrities piknikas įvyks 
Vidurvasarį, Waterbury, 
neetieut.

Priimtos rezoliucijos:

apie
Con-

k on
trolę

2. Raginti valstybės depart
mental kad atšauktų pripaži
nimą P. žadeikio, kuris čia

by Abel Pienu has been almost 
entirely ignored.

The former book, which was 
published by Little, Brown and—o—

However, Scribner’s comes up'Co., is a remarkably document- 
with a book titled “1 Chose ed history of twenty-eight 
Freedom”, by the traitor Victor [years of intervention, interna- 
Kravchenko, who deserted his 
post during the war. In this

son-penned Eugene Lyons, 
Kravchenko, the traitor, calls 
for war against the Soviet 
Union.

—o—
Harper’s comes up with an

other anti-Soviet sensation. It 
is promoting Leon Trotsky’s 
book “Stalin.” Of course, it 
matters little to Harper’s that 
Trotsky is as much an authori
ty as Goebbels was on Stalin. 
The publishers would like to 'be
lieve the truth of Trotsky’s 
statement that Stalin poisoned 
Lenin to seize power in the So
viet Union. This statement by

tional intrigue, espionage and 
sabotage directed against the 
Soviet Union.SSuch a book is an 
invaluable text-book for all who 
objectively wish to understand 
the Soviet Union.

—o—
Presently Spain is headlining 

the' news, but such a necessary 
tyook. like Wind in the Olive 
Trees is not considered suitable 
reading for the public.

To our way of looking at it, 
the book publishers don’t .seem 
to believe in keeping the public 
informed. They would much 
rather pawn off books that are 
keeping the public mis-inform- 
ed.

Fabrike gatavai “sukirptas” namelis veteranams ne 
už ilgo bus išleidžiamas po 200 per diena. Tik gauk 
vietą, parsivežk bunduIĮ ir sudėstyk. Tačiau ne pigiau
sias: $4,685 tiesiai iš fabriko. Čia matomajame mode
lyje yra salionėlis, du micgkambariai, maudynė, ma
žas valgomasis ir virtuvė.

neatstovauja Lietuvos žmonių, 
o darbuojasi skleidime fašisti
nės propagandos.

3. Kad pasiųsti senatoriams 
raginimą, kad priimtų tą bi- 
lių, kuris yra įteiktas medici
nos klausime.

Visos rezoliucijos priimtos 
vienbalsiai.

Apskr. valdybon 
sekantiems metams

išrinktas A. Mason.
Paaukota Vilniaus Medika- 

liam Institutui $25. LPTK $10. 
Braziliečiams užrašyta Laisvė 
vieniems metams.

Konferencija užsibaigė gra
žioj ir draugiškoj nuotaikoj. 
Delegatuose buvo matyti pasi
ryžimo darbuotis savo kuopo-

išrinkta se, kad gauti daug naujų na- 
tie patys rių ir paaugti iki sekančiai 

asmenys: Mockaitis, J. Pūdy- konferencijai iki 500 narių, 
mas T Anliunienė ir J. Di-1 Dauir delegatų pasiliko ir lau-
džiunas.

Konferencijai pirmininkavo 
waterburietis J. Strižąuskas. 
Konferencijos korespondentu

kė valgyti vakarienės, kurią 
LDS 16 kuopa surengė toj pa
čioj svetainėj.

Koresp,, A. Mason.
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Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Kur pirmiausia? Girdėjau, kad sekmadieniais Mas
kvoje esti didelis turgus. Kur kitur tiek svieto pama
tysi? Važiuokime, sakau, apsidairyti po turgų. Tik 
leitenantas entuziastiškai mane parėmė, o kiti du kole
gos surauktomis kaktomis pasidavė pasiūlymui. Bet į 
patį turgų nepatekome. Tiek prisikimšę svieto, jog per 
vartus nebenorėjome veržtis. Tiktai pavaikščiojome mi
nioje aplinkui turgų ir “pabėgome.” Mat, nutarėme lai
ką taupyti: maskviečių tūkstančius vienoje vietoje pa
matėme ir užtenka.

Būtinai, jie sako, turime pamatyti karo ginklų tro
fėjų muziejų. Nors šalta, nors “muziejus” po atviru 
dangumi, bet kokią valandą galėsime iškentėti.

Ir gerai padarėme, kad tą didžiulį karo ginklais už
pildytą parką pamatėme. Tai tokius baisius, didelius 
žudymo įrankius didžioji koalicija nugalėjo! Tai prieš 
tokius vokiečių ginklus turėjo kariauti ir Amerikos 
jaunimas!

Iš ten patraukėme į Revoliucijos Muziejų. Čia jau 
visai nauja atmosfera, nauji vaizdai. Patalpa didelė, 
gražj. Kiekvienas kambarys vaizduoja skirtingą didžio
sios rusų revoliucijos laikotarpį. Čia susipažinsi su 
visais didžiaisiais kovotojais prieš carizmą, su jų dai> 
bais ir pastangomis iškovoti pavergtiems žmonėms lais
vę ir demokratiją. Šiame muziejuje puikiai pavaizduo
jami visi proletarinės revoliucijos etapai.

Vienam didžiuliam kambaryje sudėtos dovanos, ku
rias yra gavęs Stalinas iš įvairių kraštų ir nuo įvairiau
sių organizacijų bei asmenų. Jame žiūrovai ilgiausia 
apsistoja.

Pagaliau atsiduriame garsiojoje Tretjakovo gale
rijoje. Kiek čia tapybos meno kūrinių! Ogi svieto, ogi 
svietelio! Nebėra kur nė apsisukti. O daugiausia vis 
jaunimas. Tai dar vienas didelis įrodymas, kaip aukštai 
rusų tauta vertina meną. Tokio susikimšimo, tokio žmo
nių atydaus tėmijimo į žymiuosius kūrinius niekur kitur 
neužeisi.

Penktą valandą išeina traukinys.
Sudiev, gražioji, draugiškoji Maskva!
Maskviečiai nei išalkę, nei apiplyšę. Bet ir jų vei

duose matosi karo audrų žvmės. Jie daug pergyveno, 
daug iškentėjo. Gal už tai jie dabar taip tikri, kad jųjų 
kelias veda juos į gražesnį, šviesesnį rytojų.
Gruodžio 19

Aplankiau Vilniaus mergaičių Salomėjos Nėries var
do gimnaziją. Maloniai pasikalbėjau su mokytojais ir 
susipažinau su gimnazijos sąlvgomis. Reikėtų ištisos 
knygos sutalpinimui visų įspūdžių.

Gimnazijos vedėja, malonaus būdo, optimistiškai nu
siteikus, giliai susirūpinusi jos vedamos mokyklos ir 
mokinių reikalais, suteikė man plačiausių informacijų. 
Gimnazijoje šiuo tarpu mokosi šeši šimtai su viršum 
mergaičių. Mokykla smarkiai auga, nes vis pribūna 
iš kaimo ir provincijų naujų mokinių.

Gimnazijos vedėja džiaugiasi, kad jinai turi pilną 
mokytojų sąstatą ir kad juose sugyvenimas ir susiklau
symas yra labai draugiškas ir gražus. Girdi, nesame 
turėję jokio rimtesnio nesusipratimo. Visi mokytojai ir 
mokytojos karštai rūpinasi savo mokinių reikalais, daž
nai pamiršdami savo asmeniškus kasdieninius reikalus. 
Taipgi santykiai tarpe mokytojų ir mokinių visuomet 
labai gražūs.

Į keletą pamokų buvau užėjęs pasižiurti ir pasi
klausyti. Džiugu buvo matyti jaunas lietuvaites taip in
tensyviai einant savo mokyklines pareigas. Bet moky
mosi sąlygos be galo dar sunkios—mums amerikiečiams 
negalima nė įsivaizduoti, kaip sunkios jos yra. Kam
bariai labai šalti, vadovėlių nėra, pamokas turi užsira
šyti! Tačiau Švietimo Komisariatas tuomi esąs susi
rūpinęs ir tikisi vadovėlius greitoje ateityje gauti. Senų 
vadovėlių su hitleriniu raugu nepanaudosi naujoje mo
kykloje. Reikia parašyti ir išleisti naujus. O tai juk 
be galo didelis darbas, imąs nemažai laiko.

Kartais net pritrūksta kreidos. Dažnai nebūna elek
tros—nebuvo tą dieną, kai aš ten buvau.

Tose pačiose patalpose yra ir berniukų gimnazija— 
jie pradeda pamokas 3 vai. po pietų, kai mergaitės baigia 
savo pamokas.

Kodėl tokia stoka patalpų? Atsakymo toli nereikia 
jieškoti. Berods dar niekur neminėjau, jog daugiau kaip 
40 nuoš. .Vilniaus pastatų visiškai sugriauta. O kiek 
jų apgriautų! Į miestą baisu pažiūrėti. Daugybė pa
statų nebetinkami atremontavimui. Kadangi stokuoja 
statybos medžiagų, tai remonto darbai eina labai lėtai. 
Todėl stoka įstaigoms patalpų, žmonėms gyvenimui na
mų! Salomėjos Nėries vardo gimnazija nėra jokia iš
imtis.

Gal įspūdingiausia mano atsilankymo gimnazijon da
lis buvo ta, kai visos mokinės ir visi mokytojai susirin
ko į gimnazijos salę. Tą didžiulę jaunų žmonių publiką 
pasveikinau amerikiečių lietuvių vardu. • Trumpai pa
kalbėjau apie Amerikos lietuvius. Paskui buvo menine 
programa. Tiesiog nustebino mane gimnazijos choras. 
Mokyklos direktorė džiaugiasi, kad šiuo tarpu jie turi 
puikų choro vedėją. Girdi, pirmiau būdavo sunku mer
gaites įkalbinti i chorą, o dabar tiesiog veržiasi. Choras

Punch preso operuotojas Peter Baker yra prirakin
tas prie darbo, SKF šapoje, Philadelphijoje. Bet jis • 
prie štai neprotestuoja. Priežastis tokio jo pasidabo- 
jiino retežių: tas prirakinantis išradimas sumažina ne
laimes 22 nuošimčiais. Įrankis pritaiko jo rankų judė
jimą prie mašinos. Presui leidžiantis žemyn, įrankis 
automatiškai atitraukia jo rankas iš pavojingos vietos.

PRISIRENGIMAS LAISVES PIKNIKUI
. f

Netenka nei manyti, 1 kad 
kuri nors lietuvių kolonija ne
žinotų, jog šiais metais, lie
pos 4-tą, Vose Pavilion Par
ke, Maynard, Mass., yra ren
giamas pažangiosios spaudos 
piknikas.

Pikniko didumas ir jo pasi
sekimas priklausys ne vien 
nuo komisijos prisirengimo, 
bet tolydžiai ir nuo kolonijų 
veikėjų. Kaip kolonijose bus 
prisirengta dalyvauti tame 
piknike. Kaip plačiai įžangos 
su dovanomis tikietai bus iš
platinti. Kaip bus prirengta 
žmones nuvežti į pikniką, ir 
taip iki smulkiausiam reika
lui, .nuo ko priklausys visas 
pikniko gerumas. .

ims net du kartu garsinta 
per radio, bet to neužteks. 
Reikia garsinti visokiais bū
dais. Reikėtų jau daryti dide
lius garsinimus languose iš
statomus — “posters.” Bet 
dar nežinau, ar Worcester 
Aido Choras apsiima dainuo
ti ? Ar Montello Choras apsi
ima? Ar rusų, šokikų grupė 
jau užprašyta? Ir taip toliau. 
Draugai, kurie tuomi . rūpina
tės, prašau greičiau man pra
nešti. Orkestrą jau nusamdy
ta. Bus puiki orkestrą iš Lo
well, Mass, šešių šmotu muzi- 
ka, ' gabaus vado Walter 
Grandalskio vadovybėje, grieš 
šokiams nuo antros valandos 
iki pikniko pabaigos, šeši jau
ni muzikantai suteiks visam 
piknikui didelį smagumą ir 
tiems, kas šoks ir tiems, ku
rie tik klausysis.

žodis Lawrence, Haverhill 
ir Nashua kolonijoms. Aš pa
siunčiau į Lawrence 30 seri
jų draugo S. Penkausko ant
rašu : 33 Chestnut St. Į Ha
verhill draugo A. Berželionio 
antrašu: Lithuanian Club, Ri
ver St., 25 serijas. Ir į Na
shua draugo V. Vilkausko

Piknike turėsime puikią at
stovybę ir iš Brooklyn, New 
York, priešakyje su draugu 
R. Mizara. Draugas Mizara 
piknike pasakys labai svar
bią prakalbą vėliausiais pa
sauliniais įvykiais. Tai bus 
svarbi prakalba suplaukusiai 
daug tūkstančių masinei pu
blikai. Nei vienas lietuvis ne
praleiskite jos neišgirdęs.

Jeigu šiandieną jaučiame, 
jog prieš mus stovi sunkūs ir 
painūs klausimai, tai Maynar- 
do piknike 
rasime sau

M i žaros kalboje 
aiškius atsakymus, 
dar turimo gerąNa, tai 

pusantro mėnesio laiko iki lie
pos. Tai dar visos kolonijos 
suspės puikiausiai prisiruošti 
didžiajam piknikui. Ten visi 
susitiksime.

J. M. Karsonas.

Lowell, Mass.
Nėra Reikalo Keisti LDS 

Vardo
Spaudoj iškelta klausimas, 

kas link Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo vardo keitimo.

Jeigu IWO nesibijo vardo 
“Workers,” ir po tuo vardu 
taip gražiai bujoja, kaip jokia 
kita organizacija neauga, tai 
ko mums kratytis nuo vardo 
“Darbininkų ?” Jeigu mes. šiuo 
vardu taip išauklėjome ir pui
kiai palaikome Susivienijimą, 
tai koks reikalas gali būti 
vardo keitimui?

Gerai, kiti lietuviški susi
vienijimai neturi žodžio “Dar
bininkų,” bet ar jiems sekasi 
geriau ? Jau tik anųjų susivie
nijimų padėtys mums visai ne
pageidaujamos !

Mūsų LDS 110-ta kuopa, 
savo skaitlingame narių susi
rinkime vienbalsiai pasisakė 
prieš vardo keitimą ir įgalio-

antrašu: 37 Fairmont Street, p° savo delegatus seime bal- 
20 serijų. Prašau šiij draugų su°ū prieš keitimą vardo, 
pranešti man, ar viską gerai!
gavote ir ar jau platinate ti- 
kietus.

Taipgi ir kitos kolonijos, 
kurios dar negavote nė nuo 
nieko tikietų serijų, bet galė
tumėt dėl Laisvės gerovės pa
sidarbuoti, malonėkite greit 
man pranešti šiuo adresu : 14 
Madison St., Lowell, Mass. 
Aš tuoj jums pasiųsiu, kiek 
serijų norėsite. Ypač Rumford 
ir Lewistone, Maine, draugai 
turėtų atsiliepti, nes neturiu 
jų adresų. O pasilikti kuriai 
nors kolonijai ar pavieniui 
draugui be jokio pasidarbavi
mo mylimo dienraščio naudai, 
tai būtų didelis prasižengi-

Pažangiųjų lietuvių visos 
organizacijos gyvuoja po aiš
kiais ir tikslingais vardais; 
už tai jas žmonės aiškiai su
pranta ir prie jų rašosi, kaipo 
prie tokių. Ir tik už tai — už 
aiškų tikslą, jos gražiai .išbu
jojo ir tvirtai gyvuoja. Jas 
supranta ir darbininkiški pro
fesionalai. Jas supras nema
žiau ir ateityje jaunesnė gent- 
kartė. Ji išmoks suprasti. Lai 
gyvuoja Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas!

Delegatas į LDS 
7-tąjį Seimą, 
J. M. Karsonas.

Delei susikaupusių dau-
1 — 1 1_______ ___________UI •

WORCESTER, MASS
Aido Choro 30 Metu 
Jubiliejinis Koncertas

Gegužės 5, sekmadienio ry
tas. Lietus lyja smarkiai. Jau 
ir 12 valanda, vis dar lyja. Ir 
jau 2 valanda; Reikia rengtis 
į garsųjį koncertą — lyja. . .

Apsivilkau sermėga ir einu. 
Jau netoli 3 vai., ir aš svetai
nėj, o ton dar tik keletas žmo
nių. O buvo garsinta, kad pra
sidės punktualiai, 3 p. m. 
Choristai nervuojasi, nerimau
ja, nusiminę. Prieina viena iš 
seniausių chorisčių ir sako: 
“Br. . . šitiek darbo pridėjo- 

žiūrėk . . . ” 
du mėnesiu

me — na, dabar 
Antra sako: “Per 
vargome naktimis po 2 kartu 
r savaitę, ir matai. . .” Aš ra
minu jas, sakydamas, kad kas 
myli dainas ir mūsų chorą, at
eis. Dar vienas paaiškino, kad 
šiandieną dar 2 lietuvių pa
rengimai. Kazimieriečiai šven
čia savo 15 metų jubiliejų, o 
tautininkai turi taip pat vaka
rienę kliubo salėje. Blogiau 
negali būti, nes iš tų srovių 
į Aido Choro parengimus at
eidavo žmonių, kurie protau
ja ir nėra pastumdėliai savo 
vadų. Na, ale gi lietus. . .

Pasirinkau sau vietą pirmo
je eilėje ir peržiūrinėjau 
įteiktą man programą. Skai
tau visus apgarsinimus mūsų 
biznierių, kad žinoti, kurie iš 
jų remia mūsų chorą ir ku
riuos, žinoma, mes turėsime 
remti, pirkdami sau reikalin
gas prekes. Tik štai, girdžiu 
labai pažįstamą balsą: “Drau
gai, koncertas tuoj prasidės.” 
Tai vakaro pirmininkė M. Su
kackienė. Nustebau... Tuks- 
telėjo galvoje — koncertas 
tuščioms sėdynėms... Atsi- 

pažiūrėti — nagi di- 
svetainė pilnutėlė ir 

eina ir eina. . . Na, tai 
ūpas pakilo.
po valiai pakyla už- 
Didžiulė estrada pilna 

ir sumirgavo viso-
Visos cho-

Jaučiuosi u 
Puikiai, Dėkui 

GOMOZO

vuoja, bet jau labai gražiai dainuoja. Chorvedys Šležys 
gali didžiuotis savo pastangų rezultatais.

(Bus daugiau)

mas. Keikia, kad kiekvienas 
pulsas plaktų dėlei sudarymo 
puikiausio pikniko šiais me
tais Maynarde. Rašykite, kų 
veikiate kolonijose ?

teratūros ir Meno” skyriaus 
šiandien nebuvo galima įde- 
ti—apleidžiamas.

“Na, tai, brolau, 
Pasirodo, kad kai 

ant naudos išeina.
3 dainas ir gavo

atrodė, kad jie kaip ir nusi
gandę — jiems trūko drąsos.

Sekamas ant programos pa
sirodė visiems, ir jums, lais- 
viečiams, žinomas solistas ir 
mūsų choristas Jonas Saba
liauskas. Jis ir mane ir skait
lingą publiką nustebino. Daly
kas štai kame: Apie 2 mėne
siai atgal jis staigiai susirgo 
gerklės liga, kad pora dienų 
beveik ir kalbėt negalėjo. Visi 
apgailestavome, kad nustojo
me puikaus dainininko ir cho
risto, kaip prieš porą metų 
nustojome, taip pat dėlei li
gos, jo draugo, gero daininin
ko, V. Tumanio. Bet štai, kad 
užtrauks mūsų Jonas savo ga- ' 
lingu balsu. Man vienas iš ša
lies sako: 
‘ligonis’!” 
kada liga 
Sudainavo
griausmingų aplodismentų.

Na, dabar pasirodo jauna 
Norma čeponiutė. Uždainuo
ja: Geidžiu plasnoti sparnais. 
Taip, Norma, jei dėsi pastan
gų, tai galėsi dainų srityje 
plasnoti ir kilti vis aukštyn ir 
aukštyn. Antra jos daina: 
Mano Rožė. Tik dainuok taip, 
kaip dainavai, tai mes duosi
me tau didelį bukietą rožių.

Estrada tuščia. Sako, dai
nuos choro jaunuolių grupė. 
Iš abiejų pusių estrados pra
deda eiti jaunuoliai----poro
mis, kiekvienas vaikinas turi 
“savo” merginą. Viso 8 poros. 
Visi gražūs vaikinai, o jau tos 
puošnios mergaitės, tai tikrai 
lelijos, ir kad užtrauks savo 
jaunais skardžiais balsais, — 
tai tik klausykis. Sudainavo 3 

griausmingų 
aš plojau iki 
skaudėti.
choro mergi-

Kai jums prikimba veiksminio už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate —- gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — Įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
Šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa* 

i gelbsti prašalinti užkietėjimo gazuos 
! ir suteikia skilviui ma- 
1 lonų šilumos jausmą. 
1 Jei jūs vėl norite jausti 

džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
f>at laiku pa- 
engvinti jūsų 

skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Perserge- 

' jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Teigti lūs negalite nusipirkti savo apylln* 
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų '‘susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —>

DPirnn 60c vertSa1 KIELIŲ Bandymui Bonkute* 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkallnas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

džiulė 
dar vis 
ir man

Štai 
danga,
choristų 
kiomis spalvomis, 
ristės — o jų daugybe — pa
sipuošusios vakarinėmis suk
nelėmis (evening gowns) vi
sokių rūšių ir spalvų, prisise
gusios gėles. Vyrai ir vaikinai, 
apart gražaus apsirengimo, 
taipgi su gėlėmis. Audringi 
plojimai, štai pasirodo ir cho
ro mokytoja J. Karsokienė, 
pasipuošus taip pat puikia va
karine suknele ir su gėlėmis 
prie jos. Vėl ovacijos. . . Cho
ro akom pan istė su gražia suk
nele, R. šalaviejutė, užima 
vietą prie piano. Pakilo J. 
Karsokienės ranka ir kad už
trauks Aido Choras “Kas ten 
dainuoja.” Na, tai aš, nuste
bęs ir mislinu, kas gi tep dai
nuoja? Nenorėjau tikėti, kad 
mūsų aidiečiai taip puikiai 
dainuotų. Visi buvo nustebin
ti-. Plojimai, plojimai. Antrą 
dainą—Myliu—dainuoja pui
kiai — negali būt geriau. Nuo 
dabar ir aš myliu chorą už 
tokį dainavimą. Reikalaujant 
publikai dainuoja daugiau ir 
vis puikiai.

Sekanti pasirodo ant estra
dos Akvilė Siauriutė, dar pir
mą kartą pasėmus. Dainuoja 
pasirenkant. Vardų dainų ne
nugirdau, bet dainuoja pui
kiai— tikra lakštingala. Su
dainuoja 3 dainas ir vis jai 
aplodismentai be pabaigos.

Dabar pasirodo ukrainiečių 
mergaičių, šokikių grupė. Jai 
vadovauja Olga Bogach. šo
ko kokius 6 šokius. Jų tarpe 
buvo Troika, Kamarinskaja ir 
visai naujas šokis—Raz, dva, 
tri. Buvo gražu žiūrėti į šo
kius ir į puošnius ukrainiečių 
tautiškus apsirengimus. Paly
dėjome su didelėmis ovacijo
mis.

Sekanti buvo B. Paterson - 
Laurušaičiutė, lankanti kon
servatoriją, su gerai išlavintu 
alto. Sudainavo 3 dainas an
gliškai. Publika neskūpėjo jai 
plojimų ir 
Bus puiki

gražiais veidais ir 
ir uždainavo. Aš 
ir klausyti — tik 
gražų vaizdų. Ka-

ji buvo to verta, 
dainininkė, wor-

buvo mišrus kvarSekantis
tetas. Sudainavo 3 dainas la
bai gerai ir gavo gausų publi
kos užgyrimų. Man ypatiškai

dainas. Gavo 
ovacijų. Net ii* 
delnai pradėjo

Dabar išeina
nu ir moterų grupė. Sumirga
vo estrada 
suknelėm 
užmiršau 
žiopsojau į
da pasipylė griausmingi aplo
dismentai, tai jau žinojau, 
kaip dainavo. Dainuoja ir ki
tą dainą su soliste Ališauskai
te — dar daugiau ploja.

Sekantis numeris — dvi 
Elenos pianistės, Janulytė ir 
Kiziukė. Skambina duetą gra
žiai ir sutartinai. Gauna plo
jimų ir dar plojimų. Skambi
na antru kartu.

Dabar užima estrada choro 
vyrai. Dainuoja vyriškai. Kai 
užtraukė savo storais balsais, 
tai svetainė dreba. O kai už
traukė kareivių dainą, tai taip 
ir norisi maršuoti. Bravo, vy
rai 1

Programą užbaigė visas Ai
do Choras; žinoma, gerai. 
Taip sakant, gabioji mokytoja 
su savo choru uždėjo puikų 
vainiką ant 30 metų senumo 
Aido Chęro. A. M. Sukackie
nei priklauso laurai, kaipo 
vienai pasilikusiai iš origina- 
lio choro 30 metų atgal. Tai, 
mat, “charter member.”

Prie pabaigos mokytojai J. 
Karsokienei buvo įteiktas gra
žus gėlių bukietas. Apart ša- 
laviejutės, nekuriems daini
ninkams akompanavo pati J. 
Karsokienė, o p. Raulušaičiu- 
tei R. Jankauskiutė.

Po koncerto buvo suruošta 
puiki vakarienė choristams ir 
svečiams. Visi gėrėjosi nepa
prastai skania ir originale 
vakariene, kurią pagamino 
M. Deksnienė ir O. Stankienė. 
Joms prigelbėjo Šiupienienė, 
Vosilienė, Cheponienė ir Au- 
siejienė.

Sutrauka to gražaus paren
gimo tokia, kad mūsų Aido 
Choras paskutiniu laiku už
augo beveik dvigubai vien tik 
jaunuoliais ir turi gražią atei
tį. Jeigu senieji choristai pa
sens ir pavargs, tai vieni jau
nuoliai jau gali palaikyti cho
rą. Bet koks kontrastas: po 
karo mūsų choras paaugo be
veik dvigubai, o per metų me
tus buvęs tautininkų didesnis

karo, laipsniškai pradėjo nyk
ti ir jau galutinai iškriko. 
Aušrelė užgęso. Taip ..iškriks 
ir jų svajonės apie poniškųjų

Siųskit sį “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

O įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerl II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60tf vertės — bandymui bon- 
kutes Olejo'ir Magolo.

□ C. O. D. Užlaidos pridėtos).
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Montello, Mass:
Pirmosios Geyvžės Minėjimas

Pirmosios Gegužės paminėji
mas šiemet buvo surengta tarp
tautiniai, Lietuvių Tautiško Na
mo Parke, balandžio 28 d. Pub
likos atsilankė netoli šimto. 
Kalbėjo nuo Komunistų Parti
jos E. Garfield iš Boston, Mass. 
Aukų surinkta $27.54. Su už
kandžiais gerai padirbėjo mūsų 
draugės moterys: J. Stigienė, 
K. čereškienė, P. Sinkevičienė. 
Nuo parengimo pelno liko $26 
su centais.

Kalbės A. Bimba.
Dabar rengiamės prie mast*\ 

nių prakalbų, kurios įvyks ge
gužės 25 d., vakare, Lietuvių 
Tautiško Namo apatinėj salėj. 
Kalbės tik kų sugrįžęs iš Lietu
vos drg. A. Bimba.

Lietuvių Tautiško Namo me- ... 
tinis piknikas irgi netoli. Įvyks 
gegužės 30, birželio 1 ir 2 die
nomis, Lietuvių Tautiško Namo 
Parke.

LDS jaunuoliai laikė bazarų, 
gegužės 4 d., Lietuvių Tautiško 
Namo salėj. Jaunimas viršino 
senimą. Parengimas gerai pa
vyko. Vadovavo A. Vasaris.

Dabar D. Jusius ir A. Vasa
ris stropiai rengiasi prie LDS 
7-to Seimo, kuris atsibus Bos
tone. Prasidės birželio 9 d. su 
pikniku Montello, Mass.

G. Shimaitis.

Lietuva.
Na, tai Aido choristai, ačiū 

jums už tokį šaunų koncertų. ‘ 
Aš manau, jūs pavargot, drū
čiai rengdamiesi prie jo. Jums 
reikia dabar pasilsėti ir pa
silinksminti. Tai čia jums pro
ga: Sekmadienį, gegužės 1^ 
d., bus pirmas piknikas, kur| 
rengia jūsų draugai, ALDLD 
11 vyrų kuopa. Užprašome vi
sus choristus “in corpore” ir 
tų visų skaitlingų publikų, ku
ri dalyvavo jūsų koncerte. 
Pavaišinsime gerai. S. J.
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Skandalas SLA
Rezoliucija S. L. A. Konver

sijos Klausimu
Mes, SLA 352-ros^ kuopos na- 

riai-rės, laikytame specialiame 
kuopos susirinkime, kovo mėn. 
31 d., 1946 m., D. Arman Sve
tainėje, 2384 — 24th St., De
troit, Michigan, apsvarstę kon
versijos planą, ir kodėl tasai 
planas yra vykdomas, nutarėme 
išnešt sekančią rezoliuciją: ■

1. SLA Pildomoji Taryba pa
sielgė sauvališkai, ir nori už
dėt didesnę naštą ant SLA na
rių, kitaip sakant, Pildomoji 
Taryba nori nuskriaust senes
niuosius narius, priverčiant 
juos mokėt daug didesnes nari
nes duokles, arba sumažint po
mirtines; o kitus narius, neno
rinčius priimt to konversijos 
plano, — Pildomoji Taryba no
ri juos išstumt iš SLA.

2. SLA 43-čias Seimas, bir
želio mėn., 1944 m., mieste Phi
ladelphia, Pa., nenutarė jokio 
konversijos plano vykdyt. Vien 
tik Imvo išrinkta specialė komi
sija 11 delegatų dėl pasitei
ravimo ir pasitarimo su Valsti
jų Insurance Departmentų at
stovais, ar tie departmental pri
verčia SLA, kad savo narius 
perkeltų į naują apdraudą, pa
gal kurią reikės mokėt daug di

desnes narines duokles. Komisi
ja ištyrė, kad Insurance De
partmental neverčia SLĄ vyk
dyt tokio konversijos plano, ko
kį dabar vykdo Pildomoji Tary
ba; Insurance Departmentų at
stovai tik reikalavo, kad būtų 
finansiniai sustiprintas Ap
draudos Fondas, ir sutiko pa
laukt du metu iki sekančiam 
SLA seimui. Aukščiau minėtoj 
specialėj komisijoj dalyvavo ir 
mūsų 352-ros kuopos delegatė, 
advokatė S. Masytė.

3. Seimo specialė komisija 
klausė Insurance Departmentų, 
ar yra leistina sustiprint Ap
draudos Fondą kitokiais būdais, 
nepakeliant nariams duoklių, 
t. y. parduodant nekilnojamą 
nuosavybę (namus), ir t. p., iš 
Lėšų Fondo paimt tam tikrą 
sumą, ir tą viską priskirt Ap
draudos Fondan; taipgi prira
šant daugiau, naujų narių, ir tt. 
Insurance Departmental su tuo 
sutiko, ir paliko Pild. Tarybai 
tuomi rūpintis iki sekančio sei
mo. Specialė Komisija išdavė 
raportą seimui, ir seimas su di
deliu pasitenkinimu priėmė ko
misijos raportą ir susitarimą su 
Insurance Departmentais.

Bet Pild. Taryba pasielgė 
kaip tik priešingai. Sauvališkai 
dabar prayeda konversijos pla

ną. Pild. Taryba nei nebandė 
kitokiais būdais sustiprint Ap- 
draudos Fondą, kaip seimo buvo 
nutarta ir susitarta su Insu
rance Departmentais, tik sten
giasi pakelt nariams duokles, 
arba sumažint pomirtinių išmo
kėjimą.

4. SLA Pild. Taryba paskel
bė per organą “Tėvynę,” kad 
Insurance Departmental verčia 
juos vykdyt tokį konversijos 
planą. Bet faktai parodo kitaip. 
“Tėvynės” No. 6, vasario 8 d., 
1946 m., ant 3-čio ir 5-to pusla
pių, anglų kalba pasako In
surance Departamentų atstovai, 
kad jie nieko bendro neturi su 
SLA dabartine konversija, bet 
ir nesipriešina, jei/ Pild. Taryba 
nutarė pravest tokią konversi
ją. Taipgi ir Michigan’o val- 
tija nieko nežino ir neverčia 
pravest tokią konversiją.

5. Pild. Taryba stiprina ne 
Apdraudos (pomirtinės) Fon
dą, bet ištuštintą Lėšų Fondą, 
nes sulig tos konversijos plano 
visų persikėlusių narių sumo
kėtos duoklės per pirmus metus 
eis ne pomirtinės fondan, bet 
Lėšų Fondan.

6. Nei SLA seimas neįgalio
jo, nei Insurance Departamen
tai nereikalavo, kad pirmo me
to pomirtinės pinigai eitų į Lė
šų Fondą; tas planas yra pačios 
Pild. Tarybos sugalvotas, ir ne 
organizacijos, bet politikierių 
naudai.

^Iškala Dovanų
j Nuo Kovo mėn. iki

LPTK, Waterbury, Conn. (M. Svinkūnienė) 
______ $130.00

LPTK, Montello, Mass. (P. Baron) _ 100.00
L. Bekešienė, Rochester, N. Y. (vardai

Lietuvos Žmonėms
Balandžio, 1946.

tilpo) ______________________  390.00
N. ir O. Benaičiai, Waterbury, Conn. 25.00
Adomas Totorėlis, Hartford, Conn.------ 25.00
LPTK, Cleveland, O. (A. Gendrėnienė) 400.00 
B. Kirstukas, Cleveland, Ohio--------- 100.00
LPTK, Chicago, Ill. (J. Pauliukas) ----- 49.00
Louis Šilabaitis, Brooklyn, Conn.

(vardai tilpo) ---------------------- 282.00
J. Stigienė, Brockton, Mass, (vardai

tilpo) ---------------------------------- 333.70
Mary Stanelis, Elizabeth, N. J.------------50.00
Karolina Kunigenienė, Brooklyn, N. Y. 2.00
LPTK, R. Pakalniškis (Kom. įeigos),

Brooklyn, N. Y.------------------------ 1.50
Joseph Samuolis, Trumnasburg, N. Y. __ 5.00 
Joseph Daubaras, Athol, Mass.--------- 25.00
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny, N. J.

(F. Shimkus) —-_____________- 52.00
Peter Shark, Elizabeth, N. J.--------------3.00
Mary Siekis, Gardner, Mass, (vardai

tilpo) --------- -------------------------- 10.00
J. Semens, Bellmore, L. I. ------------ ’— 5.00
A. Matulis, Jersey City, N. J. (v. t.) — 4.00 
Peter Sedar, Canal Fulton, Ohio--------5.00
A. Bimba, Brooklyn, N. Y. (Kom. įeig.) 3.00 
Petras Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y. 5.00 
LPTK, Scranton, Pa. (Charles Genys) 50.00 
St. Jasilionis, Binghamton, N.Y. (v. t.) 37.00 
A. žemaitis, Baltimore, Md. (tilpo) — 445.00 
Laisvės Choras, Hartford, Conn.------ 100.00
A. Kiškiūnas, Windsor, Conn. j.---------30.00
J. J. Miškeliūnai, Newark, N. J. 25.00
LPTK, Worcester, Mass. (M. Sukackienė)

____ 200.00
Lietuvių Republikonų Susivienijimas, 

Šiaur. Dalis, Philadelphia, Pa. 
(Mrs. Anna Zalner) --------- 100.00

ALDLD 10 kp., Philadelphia, Pa.
(Anna Zalner) -----  150.00

F. Gedmins, Bay City, Mich.--------------- 2.00
Jonas Barzdaitis, Brooklyn, N. Y.------ 5.00
Miss X, Worcester, Mass.____________ 10.00

K. Prusai, Los Angeles, Calif. ------ 10.00
Lietuvos Draugas________ ____ — 1000.00
Moterų Apšvietus KI., Brooklyn, N. Y.

(M. Wilson) ________________  530.00
Nuo prakalbų kovo 31 d. (K. Rušinskienė, 

Brooklyn LPTK) _____ 2000.00
Nuo prakalbų, kovo 31 d. (K. Rušinskienė, 

Brooklyn’LPTK) ____ — 1414.15
K. Valungevičienė (Wallen), Brockton,

Mass.-------------------------------------- 75.00
Antanas Stripeika (nuo prakalbų),

Elizabeth, N. J.______________ 446.29
A. Verkutis, Woodhaven, N. Y. -------   25.00
LPTK, Brooklyn, N. Y. (K. Rušinskienė) 32.00 
Jurgis Greviškis, Hicksville, L. L, N. Y. 10.00 
Jurgis Kupčinskas, Minersville, Pa. 25.00 
LPTK, Hartford, Ct. (W. Brazauskas) 104.80 
Rozalija Vaitkus, Broad Brook, Conn. __ 2.00 
J. Murmokas, Brooklyn, N. Y. --------- 30.00
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.

(korespond. tilpo) ____________ 500.00
Jadviga Vilčiauskienė, Huntington,

L. L, N. Y.1  __________________ 25.00
Lietuvių Moterų Apšvietos KI., Brooklyn,

N. Y. (M. Wilson) ____________15.00
R. Didžiulis, Brooklyn, Conn.-------------5.00
Beatrice Sarapas, Norwood, Mass.-------- 5.00
Anthony Valda, New York City, N. Y.

(tilpo laiškas) ------------------------ 70.00
Nat. Nagulevičiūtė, Richmond Hill, L. I. 15.00 
A. Plioraitis, Brooklyn, N. Y. —---------  1.00
John Laemy, Brooklyn, N. Y.--------- -- 2.00
N. A. Moterų Sąryšis (J. Stigienė)

Brockton, Mass; --------------------- 483.30
Pranas Ivaszkevice, Coaldale, Pa.--------- 5.00
LPTK, Detroit, Mich. (M. Ginaitienė) 500.00 
LPTK, Detroit, Mich. (A. Litvinienė) .. 900.00 
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa. -------- 25.00
Bendr. Drg. Kom. (Elz. Slesarūnas), Los

Angeles, Calif. ----------------------  300.00
Frank ir Ursula Gardauskas, New

Britain, Conn.________________ 25.00
LPTK, Baltimore, Md. (P. Paserskis) 815.00
S. Puidokas, Rumford, Me. ----------- 145.25
Morta Sakalauskienė, Mahanoy City, Pa. 25.00 
Antanas ir Jieva žvingilai, Jewett City, 50.00

Mikolas ir Emilia Liepai, Brooklyn, N.Y. 50.00 
KI. ir Ona Depsai, Brooklyn, N. Y. — 100.00 
Albina Depsiūtė, Brooklyn, N. Y.------ 50.00
Juozas Kovas, Brooklyn, N. Y.----------- 25.00
Antanas Bakšys, Philadelphia, Pa. — — 25.00 , 
Jonas ir Ona Kalvaičiai, Maspeth, N. Y. 25.00 
Kaz. Tamošiūnas, New York City, N.Y. 25.00 
Jonas Patašius, Brooklyn, N. Y.------ 25.00
V. ir M. Bovinai, Forest Hills, N. Y. ... 25.00 
Antanas Kraujalis, White Plains, N. Y. 5.00 
Pranas ir Ona Yakščiai, Woodhaven, N.Y. 5.00 
Adam Bush, Brooklyn, N. Y. 3.00
L. Nikvidavičius, Brooklyn, N. Y. ($5 davė / 

prakalbose) _______________ 15.00
V. Tauras, Brooklyn, N. Y. (prakalbo

se davė $10) ______________ 15.00
Šeima, Brooklyn, N. Y.

(prakalbose davė $10) --------- — 15.00
Stankevičius, Brooklyn, N. Y. 25.00

Daukšas, Jackson Heights, N. Y. 25.00 
Chicago, III. (J. Pauliukas) __ 600.00 

Apšv. Kl., Los Angeles,
Cplif. (M. Bush.) ____________ 100.00
Anthony Petrick, Brooklyn, N. Y. 100.00

Zobiai, Minersville, Pa.----------- 5.00
K. Matukas, Wilmerding, Pa.

(koresp. tilpo) ------------------------ 11.00
Angeles, Calif.------ -  5.00

Mateušas
Kazys Dž
LPTK, C 
Liet. Mot

Victor

Leo Angle, Los Angeles, Cal 
J. Karnauskai, Los Angeles,

Antanas Gabalis, Brooklyn,- N. Y. 10.00 
C. Blaizes, Greenlawn, N. Y.--------- - 2.00
J. D. Sliekas, Pittsburgh, Pa. (tilpo) 1255.00 
John Kraus, Hart, Mich, (vardai tilpo) 44.50 
LPTK, Binghamton, N.Y. (I. Liužinas) 625.00 
A. Stripeika, Elizabeth, N. J. (tilpo) 125.00 
Antanas ir Elena Pagiegalai, Johnson

City, N. Y. __________________ 100.00
John Mikaila, Brooklyn, N. Y. --------- 10.00
D. Buzaitis, Sheboygan, Wis.-------------- 1.00
V. ir O. Unikonskiai, Easton, Pa.--------2.00
LPTK, Brooklyn, N. Y. (J. August) — 208.45 
O. Visockienė, Hartford, Conn, (atminčiai 

velionio vyro) ------------------ 5.00
Anna Vigunas, Brooklyn, N. Y.------ --- 2.06
Elena, Amilija ir Juozas Jeskevičiai,

Brooklyn, N. Y. _______________ 50.00
J. Gataveckas, Carnegie, Pa.------------ 25.00
LPTK, Montello, Mass. (Paul Baron) - 100.00 
LPTK, Cleveland, O. (A*. Gehdrėnas) 1500.00 
Jonas . Kasparavičius, Baltimore, Md. _ 15.00

PATAISYMAS: Atskaitoj, tilpusioj kovo 7 
d., š. m., buvo priskaityta R. Braus pavatdė 
prie LPTK, Binghamton, N. Y. Turėjo būti: 
LPTK, Binghamton, N. Y. (Ig. Liužinas),
$200. Atsiprašome.

L. KdvaliuUskditė, Fin. Seįcr.
LPTK, 417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Iš Lėšų Fondo yra eikvojami 
pinigai viršininkų ir komisijų 
kelionėms ir “sugaištims,” ir 
kitokiems reikalams. Vien tik
1944 metais už keliones ir su
gaištis išmokėta $4,588.01. 
(žiūrėk “Tėvynės” num. 23,
1945 m.). O 1945 metais, Vinį- 
kas ir “Tėv.” redaktorius Ba
joras važinėjo Washington, D. 
C., ir jiems už dvi dienas išmo
kėta $176.00. Advokatui Jurgė- 
lai išmokėta $120.00 už Pild. 
Tarybos protokolų išvertimą 
anglų kalbon, nors Centre visi 
moka anglų kalbą. Vis tai iš Lė
šų Fondo. Ir dabar Pild. Tary
ba kelia nariams duokles, ir tas 
duokles, per pirmus metus su
mokėtas, perves į Lėšų Fondą, 
kad būtų pinigų viršininkams 
pasivažinėjimams ir už “su
gaištą laiką,” nepaisant, kad 
jie gauna nuolatines mėnesines 
(ar savaitines) algas. Šių me
tų vasario 15-tos dienos “Tėvy
nėj” pasakyta, kad visos sumo
kėtos duoklės sulig konversi
jos plano eina nė į pomirtinės 
fondą, bet į Lėšų Fondą.

Todėl lai būna nutarta, kad 
mes, 352-ros kuopos nariai ir 
narės, nepriimam tokio konver
sijos plano, ir protestuojame 
prieš Pild. Tarybos daromus 
negeistinus žygius. Mes reika
laujame, kad Pild. Taryba stip
rintų Apdraudos (pomirtinės) 
Fondą taip, kaip SLA seimas 
nutarė, ir kaip seimo specialė 
komisija susitarė su Insurance 
Departmentais. Taipgi mes 
kviečiame ir kitus SLA brolius 
ir seseris pakelt savo balsą 
prieš Pild. Tarybos netikusį šei
mininkavimą.

Tegul gyvuoja SLA!
SLA 352 Kuopos Komisija: 

August J. Levutis 
M. J. Musys 
Charles J. Martin.

Komisijos Prierašas
Šią rezoliuciją pirmiausia

siuntėm mūsų, t. y. SLA, orga
nui ‘Tėvynei,’ ir prašėme, kad 
patalpintų' “Tėvynėje,” su pa
reiškimų, kad jei “Tėvynės” re
daktorius netalpins, tai pagal 
SLA 352-ros kuopos nutarimą, 
rezoliuciją siusime pašalinei 
spaudai. “Tėvynės” redaktorius 
Bajoras šios rezoliucijos netal
pino, o vietoj to, jis prisiuntė 
mums registruotą “ultimatu
mą,” reikalaudamas, kad mes 
“faktais” įrodytumėm, kas re
zoliucijoje pasakyta; ir vistiek 
nežada rezoliuciją talpint “Tė
vynėje.” Dargi jis baugina mus, 
sakydamas: “būtų SLA organe 
skleidimas nepamatuotų, perdė
tų, neteisingų ir klaidinančių 
prasimanymų, kas ardytų mūsų 
organizacijoje santaiką ir už 
tai, kaip Jūs, taip ir aš susi
lauktume nemažos atsakomy
bės.”

Vadinasi, ‘nutilkit,’ nes susi
lauksite ųemažos atsakomybės.”

Mes gi tos “atsakomybės”1 
nebijome, ir visai neturime no-

cijoje pasakyta. Rezoliucijoje 
užtenka /faktų (nurodyti net 
“Tėvynės” num.) — ir prie to, 
mės turime pilnas rankas faktų, 
ir reikalui esant, tam tikroj įs
taigoj galėsime iškelt tuos fak
tus. Pagaliaus, Bajoras neturi 
teisės reikalaut, kad mes (ko
misija) duotumėm jam pasitei
sinimus ar “faktais” įrodymus. 
Bajoras, nesiskaitydamas su 
kuopos nutarimu, ir nenorėda
mas rezoliucijos talpint, aiški
nasi laiške, kad būk SLA seimas 
nutaręs pravest konversiją, ir 
kad Pild. Taryba dabar vyk
danti seimo nutarimą. Tai be
gėdiškas b to f as! SLA narių 
mulkinimas! Seimas nenutarė 
pravest tokios konversijos, ko
kią dabar praveda Pild. Tary
ba, o tik nutarė ir įsakė Pildo
mąją! Tarybai sustiprint po
mirtinės fondą, kaip reikalauja 
tūli Insurance Departmental, ir 
kaip mūsų rezoliucijoje pasaky
ta. Vietoj to, Pild. Taryba sti
prina ne pomirtinės fondą, bet 
Lėšų Fondą! (kaip nurodyta 
mūsų rezoliucijoje). Ar Insur
ance Departmental reikalavo 
sustiprint Lėšų Fondą, ir ar 
seimas nutarė? Ne, tokio reika
lavimo nei nutarimo nebuvo! 
Tai Pild. Tarybos sauvaliavi
mas !

Bet mums mūsų organo “Tė
vynės” durys uždarytos, mums 
neleidžia kalbėt per organą. 
Vietoj demokratijos^ Bajoras 
praktikuoja diktatūrą! Jei Ba
joras, ar Pild. Taryba, nesutin
ka su rezoliucijos turiniu, tai 
vistiek turėjo organe patalpint 
mūsų rezoliuciją ir pridėt savo 
“išmintingiausi” prįerašą-pa- 
aiškinimą. Dabargi, mes pri
versti kreiptis pašalinei! spau- 
don, ir prašyt, kad mūsų kuo
pos rezoliuciją patalpintų. Te
gul žino SLA nariai, kas dedasi 
mūsų organizacijoje.

Dar turime pastebėt, kad

S. Musytes, o ji jums paaiškins, 
kaip ji pati už tą rezoliuciją, o 
sykiu ir už konversiją, kalbėjo 
ir kaip ji, niekelio neverčiama, 
atsistojimu už tai balsavo.” Mes 
pasiklausėm Masytės, ir ji 
mums paaiškino, tik ne taip, 
kaip Bajoras ar Pild. Taryba 
aiškina (Masytė davė raportą 
ir SLA 352-ros kuopos susirin
kime kovo 31 d., 1946 m.).

SLA 352-ros Kuopos 
Rezoliucijos Komisija: 
August J. Levutis 
M. J. Musys 
Chas. J. Martin.

Advokates S. Masytes Pa
aiškinimas apie Konversiją

Pereitame SLA seime aš bu
vau delegate nuo 352-ros kuopos 
Detroit, Michigan, ir buvau 
seimo išrinkta specialėn komi- 
sijon pasitarimui su New Yor- 
ko ir Pennsylvanijos Insurance 
Departmentų atstovais, sutvar
kymui vadinamo ‘konversijos 
plano.” SLA sekretorius Vini-

kas nebuvo komisijoj, bet jis, 
sykiu su komisijos nariais, da
lyvavo pasitarime su Insurance 
Departmentais, ir man teko pu
sėtinai apsibart su Viniku, ir 
užprotestuot, kad jis nesikištų 
su savo “paaiškinimais,” ir kad 
nebandytų įtikint Insurance 
Departmentų, kad tokis konver
sijos planas, kokį sugalvojo 
Pild. Taryba, — “yra neišven
giamas ir būtinas.” Dr. Vinikui 
nepatiko mano užprotestavi- 
mas, bet jis nutilo, o mes, ko
misija, tarėmės su Insurance 
Departmentais, kas reikėtų da
ryt, kad sustiprint pomirtinės 
fondą, ir kad išvengt nariams 
pakėlimo duoklių. Buvo susitar
ta, kad pomirtinės fondas gali 
būt sustiprintas įvairiais bū
dais: parduodant nuosavybes, 
ir pinigus priskiriant pomirti
nės fondan; įrašant kiek gali
ma daugiau naujų narių; net ir 
iš Lėšų Fondo, Insurance De
partmental sutiko, kad galima

(Tąsa 5-me pusi.)

Filmą iš Lietuvos
Lictuvai Pagalbos Teikimo Komiteto 

ninko A. Bimbos parvežtos iš Lietuvos 
maršrutas skelbiamas sekamai:

pirmi-

Pa" Bajoras savame laiške primena
mums, kad girdi, seimas nuta
rė pravest tokią konversiją, ir 
girdi, “jei jūs kartais, visa tai 
prisimiršote — pasiklauskite 
delegatės komisijos narės p-lės

J. j. KAŠKIAUČ1US, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

ro teisintis prieš Bajorą, neigi
“faktais” įrodinėt, kas rezoliu-

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 Kompani j a
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR EAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo, Repūbjįc Teatro} ’ Telefoną® E V. 4-8698

.

Gegužes (May) 17 d. So. Brooklyn, N. "V
18 d. Great Neck, N. Y.
19 d. Brooklyne
24 d. Kearny, N. J.

>> 25 d. Cliffside, N. J.
26 d. Bayonne, N. J.

j, 30 ar 31 d. Elizabeth, N. J.
Birželio (June) L d. Newark, N. J.

2 d. Paterson, N. J.
>> 7 d. Bridgeport, Conn.

8 d. New Haven, Conn.
99 9 d. po piet Hartford, Conn.
M 9 d. vakare Waterbury, Conn.
99 15 d. Stoughton, Mass.
99 16 d. po piet Montello, Mass.
99 16 d. vakare Norwood, Mass.
99 22 d. Gardner, Mass.
99 23 d. po piet Worcester, Mass.
99 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 ir 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

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mm 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

••••••••••••••••••••••••••••••••••
CHARLES J. ROMAN Į

(RAMANAUSKAS) e

Laidotuvių , J
Direktorius •

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

1113 Mt Vernon St. Z
PHILADELPHIA, PA. J

—.....

Telefonas Poplar 4110
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Šeštadienis, Gegužes 18, 1946 Penktas Puslapis

Generolas Mac

Brooklyn, N. Y.Johns Place,

Sustrei

5 Dienos
nu

Praneša

on

(117)

sako

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Kongreso

Reumatiški Skausmai

(115-116)Valdyba

Undertaker & EmbalmerFuneral Home
(121)

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y,

TEL. EVERGREEN 8-9770

MH

FRANCOZŲ KOMUNISTAI 
KRITIKUOJA BYRNESĄ

Įsigyk 
rašy- 

$1.00;
dėžė

ABELNAI PAGELBININKŲ 
PRIE 1-MO IR 3-ČIO ŠIFTŲ

KVIEČIA ŽYMIUS AME 
• RIKONUS Į SOVIETUS

spėja 
atom 

2 la

ANGLIJA NORI NAUDOTI 
JUNGT. VALSTIJŲ BAZES 
PACIFIKO VANDENYNE

pirmų metų 
sumokėtos 
Lėšų Fon- 

vieni patys

FRANKO BANDO SAMDYT 
AMERIKOS LAKŪNUS

84-02 Jamaica Aveniie
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Japonijos ministerių 
binetas organizuojamas 
iš dešiniųjų.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai

Sudužęs Bombanešis Gal 
Buvo “Atominis”

Vice
Lekavi-

ANGELINO
Brooklyn

GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING k

— vykdo 
Mat, ge-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STEIGMANN
Brooklyn

Washington 
komitetas užgyre fašistinio 
“tyrinėjimų” komiteto rei
kalavimą paskirt jam $75,- 
000 tardyti “raudonuosius.”

THOMAS DEACY
Bhv & Grill

Brooklyn, N.

consumed on

Philadelphia
kavo išvežioto jai Philadel- 
phijos dienraščių Inquirer, 
Record ir Bulletin. Svar
biausias jų reikalavimas yra 
mokėti už pusaštuntos va
landos darbo dieną tiek al
gos, kaip už 8 valandas.

Neapoly, Italijoj, buvo 
paleista bomba į monarchis- 
tų demonstraciją. Vienas 
asmuo užmuštas, 35 sužeis-

STREIKAS PRIEŠ PHILA 
LAIKRAŠČIUS

duot paaiškinimą per spau 
Seimo delegatė,

Adv. S. Musyte.

Paryžius. — Užsieninis 
Australijos ministeris Evatt 
pranešė, kad Anglija neper- 
leis Amerikai prašomų tri
jų saliukių Pacifiko Vande
nyne. Anglų valdžia pagei
dauja, kad Amerika leistų 
kai kurias savo salas nau
doti Anglijai kaip karines 
bazes; tuomet Anglija leis
tų savo saliukes naudoti 
Amerikai kaip bazes. Bet 
anglų valdžia; neatiduosian- 
ti jokių savo saliukių Jung
tinėms Valstijoms.

BOSTONO APYLINKEI
Laisvės piknikas bus liepos 4-tą 

(July 4th), Vose Pavilion Park, 
Maynard, Mass. (116-121)

Washington
ma, kad Franko Ispanijos 
ambasados narys, Fernando 
G. Camino stengiasi gaut 
savo valdžiai amerikonų la
kūnų. Camino siūlo po 
$1,000 iki $2,000 per mėnesį 
a m e r i k iniams lakūnams, 
jeigu jie sutiks tarnauti 
Franko oro jėgose, kaip tei
gia rašytojas Abel Plenn.

Washington. — Interna
tional Nikelio kompanija 
Įkaitinta kaip tinstąs.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir Šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto.
278 Harvard Street 

kamp. Inman St., arti Central Skr, 

CAMBRIDGE, MASS.

PEERLESS MILLS COMPANY, INC. 
REIKALAUJA 

PATYRUSIŲ AUDĖJŲ 
2-RAM IR 3-ČIAM ŠIFTAM

REIKIA
PATYRUSIŲ RANKINIŲ SIUVĖJŲ 

IR SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

Unijinė Dirbtuvė—35 Valandų Savaitė 
Linksmos Darbo Sąlygos

WHITLEY TAILLEURS 
895 DWIGHT STREET 
SPRINGFIELD, MASS,

BERNIUKAI IR MERGINOS 
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas 
GERA ALGA 

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
PASTUVOS DARBAI 

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

(4-tos Lubos)

VYRAI
Maliavos dirbtuvei. Gera proga pakilimams.

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

(117)

Fairfax, Calif. — Kari
niai Amerikos policininkai 
neleidžia jokiam civiliui 
prisiartinti prie sudužusio 
bombanešio. Todėl 
ma; kad jis turėjo 
bombinius įrengimus 
kūnai žuvo ir 7 sužeisti

MERGINOS
Fabriko Darbas 
GERA ALGA 

NUOLAT 
Mes jieškome 

SĄŽININGŲ DARBININKŲ 
Kitokių prašome nesikreipti
ANCHOR WIRE 
CORPORATION

188-16 JAMAICA AVE.
JAMAICA, N. Y.

Paryžius. — Komunisti
niai francūzų laikraščiai 
kritikuoja Amerikos valsty
bės sekretoriaus Byrneso 
politiką Keturių Didžių 
k o n f e r encijoje Paryžiuj; 
sako, jog Byrnes parodė in
tenciją nevykdyt Vokieti
joje demokratijos, o gaivint 
vokiečių imperializmą prieš 
Sovietų Sąjungą.

GEN. MacARTHUR UŽGYRĖ 
PRO-FAŠISTĄ KAIPO 
JAPONŲ PREMJERA

fondan. Nuosavybė 
Chicago.]’. ir kituose 
tebestovi nepaliesti, 

nei nebandė parduot

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp.'susirinkimas jvyks 

geg. 21 d., 7:30 v. v., 2 W. 22nd St. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
yra svarbių reikalų 
Sekr.

MOTERYS 
DIRBTI LIGONINĖS 

SKALBYKLOSE
Mazgojimo Darbas 

GERA ALGA. LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN 
HOSPITAL 

NYACK TURNPIKE,
SUFFERN, N. Y. 

TELEFONAS SUFFERN 177 
(119)New York. — Sovietų vy

riausybė pakvietė žymius 
amerikonus, veikiančius Pa
galbos Rusams Draugijoje, 
kad atvyktų į Sovietų Są
jungą ir aplankytų ypač tas 
sritis, kurias vokiečiai 
teriojo.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome Į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.- Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviškas
TRAKTYRIUS

REIKIA
MERGINŲ OPERATORKŲ 

Patyrusių ir Be Patyrimo 
Prie Elektrinės Pajėgos Mašinų 

Nuolatinis Darbas Apskritiems Metams 
Prie Linksmų Darbo Sąlygų 

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

(120)

mą 
ką jis 
gūžės 
džius 
•piečių 
kus pilna 
girsti iš Lietuvos žinių.

šių, metų kliubo valdyba: 
Pirm. Petras Bugailiškis, ke
turioliktus metus tarnauja; 
vice pirm. George švedas, 
šeštus metus; prot. rašt. Pe
tras žirgulis, antrus me.; fi
nansų sekretorius Joe Miller, 
buvo sekretorium per 19 me
tų. Ištikimai dirbdamas, da
bar jis noris pasilsėti, jo vie
ton išrinktas fin. sekr. George 
Dauk&s, kuris yra atsakantis 
tame darbe; pro. fin. sekr. 
Petras Baronas, 4-tus met. 
tarnauja; kasierium išrinktas 
John Stanley, senąsai kasie- 
rius buvo Joe Druseika, tei
singai dirbęs per 16 metų; iž
do glob. Petras Anderson, 3- 
ti met.; Walter Lekavičiūs> 1- 
mi met.; maršalka John An
driškevičius, 1-mi met. ;tko- 
resp. John Baronas, 6-ti met.?

LDP Kliubo yra rengiama 
metinė vakarienė. Įvyks šeš
tadienį, gegužės 18 d., 1946, 
Gedimino Salėj, 575 Joseph 
Ave

Rengimo 
pirm. G. 
čienė ir J

Manager

JOHN A, PAULĘY
Licensed Undertaker

paimt tam tikrą sumą pinigų, ir 
priskirt pomirtinės fondan, ir 
t.t. Taipgi, kalbint — agituot 
narius, kad jie liuosnoriai su
tiktų mokėt didesnes duokles; 
ir tą Seimo delegatai suprato, 
kad nebus nariams jokios prie
vartos, nes kurie nariai sutiks 
mokėt didesnes duokles, tai jų 
dalykas, o kurie nesutiks, tai 
pasiliks po senovei, t. y. mokės 
tas pačias duokles ir gaus tą pa
čią pašalpą ir pomirtinę. Taip 
seimas suprato, ir taip nutarė. 
O dabar kas darosi?

Per organą “Tėvynę” eina 
grūmojimai — persergėjimai, 
kad, jei kurie nariai dabar ne- 
persikels į naujus skyrius, tai 
vėliaus vistiek reikės persikelt, 
ir daug brangiau kainuos, arba 
bus žiauriai sumažinta pomirti
nė. Taigi čia jau yra prievar
ta, o ne liuosnoris persikėlimas. 
Jei panašiais būdais kaip buvo 
susitarta su Insurance Depart- 
mentais bus sustiprintas pomir
tinės fondas, Insurance Depart
mental sutiko, kad nereikės 
kelt nariams duokles, neigi su
mažini pomirtinių išmokėjimą. 
Ir davė mums laiko iki sekan
čiam seimui pravest gyveni
mai! mūsų pasižadėjimą be vyk
dymo dabartinės konversijos. 
Insurance Departmental reika
lavo tik sustiprint pomirtinės 
fondą, kad būtų garantija išmo
kėjimui pomirtinių visiems na
riams; bet stiprinant pomirti
nės fondą, Insurance Depart
mental nereikalavo pakelt na
riams duokles, arba sumažini 
pomirtines. Toje temoje ir ta 
prasme mes (komisija) paga
minome rezoliuciją, ir sakėme, 
kad paduosime seimui nubal- 
suot; Insurance Departmental 
su tuo sutiko, ir jokių kitokių 
reikalavimų nebuvo. Preziden
tas Laukaitis (kuris buvo komi
sijoj) pasižadėjo, kad jis steng
sis pravest gyveniman mūsų 
sutarti su Insurance Depart- 
mentais.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8912 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 20fi Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN MAIDL
206 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Amerika pardavė Chini- 
jai dar $15,000,000 vertes 
“atliekamų” karinių reik
menų.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1791 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 74 Rochester Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY PRIMAVERA
74 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Sugrįžę sei man, mes išda- 
vėm raportą, ir komisijos na
rys, adv. Olis, perskaitė mūsų 
sutarties rezoliuciją, ir toji re
zoliucija entuziastiškai vienbal
siai likosi priimta, nes visi jau
tėsi, kad konversijos planas .ne
bus vykdomas iki sekančiam 
seimui, kad pomirtinės fondas 
bus sustiprintas kitokiomis 
priemonėmis, ir kad nereikės 
kelt nariams mėnesinių duok
lių. Už tą rez. ir aš kalbėjau ir 
balsavau, nes maniau, kad vis
kas išeis gerai. Bet kas po to atsi
tiko? Tūli politikieriai,‘nepaisy
dami pomirtinės fondo, nei 
SLA narių skriaudos, matė rei
kalą paaukot tūkstančius dole
rių kitokiems (svetimiems) rei
kalams, ir paaukojo! O tie visi 
pinigai galėjo būt priskirti po
mirtinės 
(namai) 
miestuose 
niekas jų 
ir pinigus priskirt pomirtinės 
fondan (kaip sutiko Insurance 
Departmental). Prez. Laukaitis 
nei žingsnio nežengė, kad išva
žiuot su maršrutu (kaip buvo

. Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingi; elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus 
DEKENS OINTMENT, arba 
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-oz. $2.00, Ekstra didelė 
16-oz $5.00.

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

HARRY HART
83 Bushwick Ave., Brooklyn

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

— P. Janiūnas 
(116-117)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7003 han been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 890 Quincy Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JOSEPH TAGLIAFERRI
890 Quincy St., Brooklyn, N. Y.

MALE ancPFEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Tokio
Arthur patvirtino Shigeru 
Yoshidą, kaip Japonijos 
premjerą. Yoshida nuo se
niai žinomas fašistiniais sa
vo palinkimais. Jis yra 
tampriai susirišęs su Japo
nų Mitsui ir Mitsubishi 
trustais ir su fašistinėmis 
organ izaci jomis. Seniau 
būdamas užsieninėje Japo
nijos ministerijoje, jis ragi
no japonus užimt Mandžu- 
riją ir Mongoliją. Dabar 
Yoshida yra galva reakci
nės “liberalų” partijos.

Flatbush Avenue, Borough of 
i. County of Kings, to be consumed 
premises. ’

FRANK CALLAHAN
1804 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

OPERATORĖS
Siuvamų Mašinų

Paprastas siuvimas. Užlaidų Išdirbčjas 
Puikiausios darbo sąlygos 

Gera alga. 
Patogi vieta

MONTCLAIR
MANUFACTURING CO.
5 SOUTH WILLOW ST. 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2374 has been issued) to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1250 St. Johns Place, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FAIRWAY BOWLING LANE, INC. 
1250 St.

prisižadėjęs), kad gaut naujų 
narių ir sustiprint SI^A. JJet 
tasai pats Laukaitis, Vinikas, 
Bajoras ir kiti turėjo laiko ir 
galėjo važinėt Washingtonan, 
Chicagon “kongresan,” ir kitur, 
ir pasiimt iš SLA sumas pinigų 
už keliones ir “sugaištis.” Da
bartiniai SLA viršininkai nei 
nebandė pravest gyveniman su
tarties su Insurance Depart- 
mentais. • O kuomet pomirtinės 
fondas dar labiau susilpnėjo, 
tai SLA dabartiniai viršininkai, 
prieš seimo nutarimų, 
savotišką konversiją.
•riausias ir parankiausias būdas 
pakelt narių duokles, arba su
mažint pomirtinę. Dar pabrė
žiu, kad: seimas nenutarė vyk
dyt tokios konversijos, o tik nu
tarė sustiprint pomirtinės fon
dą, ir Įsakė Pild. Tarybai stip
ri nt tą fondą aukščiau pažymė
tomis priemonėmis. Taipgi, sei
mas netik nenutarė, bet nebuvo 
nei prisiminta, kad 
konversijos planu 
narių duoklės eitų 
dan. Tą nutarė 
SLA viršininkai.

Grįžus iš seimo, SLA 352-ros 
kuopos susirinkime išdaviau 
platų raportą, ir visi nariai bu
vo patenkinti seimo nutarimu. 
Taipgi tos pačios kuopos ekstra 
susirinkime kovo 31 d., 1946 
m. vėl daviau raportą apie sei
mo nutarimą, ir konversiją; o 
dabar, pagal rezoliucijos komi
sijos ir “Tėvynės” redakto
riaus Bajoro pageidavimą; suti
kau

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8901 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN RUSHMER
3001 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Washington. — Jei kainų 
kontrolė pienui būtų panai
kinta, tai jo kvorta 
brangtų 2 centais, 
Kainų Administranija

Ispanijos fąšistų vadas, ge
nerolas Franco pareiškė, kad 

NOTICE is hereby given that License No. Ispanijoj neia dlktatŪl OS. 
RL 3512 has. been issued to the undersigned Sako, kad jlS pCl’Vede VOklC- 
to sell beer, wine and liquor at retail under v. v . .
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control C1U firmų Sėl’US, kUl’lU liaClUl 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed IspaiUJOJ apsčiai tUl’ejO, Wall 
on the premises. ’ Į Stryto mil ionieriams. Kaip ko,

tai greitai ir pas mus turčių 
spauda suras Ispanijoj “tikrą 
demokratiją.”

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 or 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1539 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2226 Surf Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SURF BAR & GRILL
Surf Ave., Brooklyn, N, Y.

Section
Beverage Control

Ave., Borough of B’klyn, 
to be consumed off the

7 Valandos —
REIŠKIA
PROGA

pas
ZEPHYR MILLS, INC.

Coopersburg, Pa.
Tel. COOPERSBURG 111

Pradedant Pirmadieni, gegužės 20-tą, fa
brikas keičiasi i 7 valandų 5 dienų savaitę 
su 25% nuo. kavalkų mokesties pakėlimu. 
Dviejų šiftų 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 Gatvckarių.

(120)

“REGISTRUOTOS 
SLAUGĖS”

ABELNAI LIGONINĖS DARBUI

Gera Alga
Prisideda Pilnas 

Užlaikymas
Linksma Aplinkuma

Kreipkitės
GOOD SAMARITAN 

HOSPITAL
NYACK TURNPIKE, 

SUFFERN, N. Y.
TELEFONAS SUFFERN 177

(119)

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5479 lias .been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 487 —• 6th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kinus, to be consumed off the 
premises. . 1

EMIL A. MELLOW & 
FRANCIS J. MELLOW

487 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.
Šateikiam garbinga* laidotuves

$750
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1293 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2121 Emmons Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. _

LOUIS LAGIOS
2121 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1900 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 170 Stuyvesant Avenue, Borough of 
Brooklyn, County bf Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH TAGLIAFERRI
170 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
, (REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Vengrija reikalauja su 
grąžint karinius krimina 
listus iš Francijos.

Rochester, N. Y 
komisija 

švedas, A.
Zinkus>

Koresp

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6300 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8226 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE OXX
8226 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

LDP Kliubo Veikimas
Lietuvių Draugiškas Poli

tiškas Kliubas buvo suorgani
zuota 1911 metais. Šią, atei
nančią, vasarą rengiamės prie 
35 mėtų jubiliejinio paminė
jimo.

Mūsų kliubo konstitucija 
mažai tepakeista per 35 me
tus. Nariai moka 25c mėne
sinių duoklių ir atsitikimo sir
gimo, gauna keturis dolerius 
į savaitę pašalpos. 12 savaičių 
pilną pašalpą ir kitas. 12 sa
vaičių pusę pašalpos. Taipgi 
kliubas nepamiršta prisidėt su 
auka dėl įvairių prdgresyviš- 
kų dalykų. Karo laike esame 
pirkę už $1,500 (tūkstantį 
penkis šimtus) War Bonds. 
Praeitam balandžio mėn. su- 
sirinkime buvo nutarta ir pa
aukota 25 dol, dėl Įsteigimo 
Vilniaus Instituto vėžio ligos 
gydymui.

Gegužės 1—2 dd. Antanas 
Bimba lankėsi Rochesteryje 
su prakalbomis. Gegužės 1- 

jis kalbėjo apie Lietuvą, 
ten matė ir patyrė. Ge- 
2 d. Bimba rodė ju- 

apie Lietuvą.' Rocheste- 
lietuvių buvo prisirin- 

Gedimino salė iš-

“APTARNAUTOJAI”
PATYRĘ AR BE PATYRIMO

Gera Alga Prisideda 
Pilnas Užlaikymas

LINKSMA APLINKUMA '
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

NOTICE is hereby given .that License No. 
RL 1414 has been issued to the undersigned 
to jseil beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 471 — 53vd Street, Borough or 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
ELSIE T. ANDERSON 

Exec, of Estate of Wilmer Anderson 
— 53rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19485 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
581-583 Bushwick Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

“APVALYTOJAI”
NUOLATINIS DARBAS 

Proga Pakilimams.
Alga $70. Prisideda pilnas užlaikymas 

Linksma Aplinkuma 
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1071-3 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOUGLAS JAMES 
(Royal Bar & Grill)

1071-3 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

MERGINOS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Patyrimas Nereikalingas 
$30 f SAVAITĘ 

44-’/z VALANDOS
Linksmos sąlygos. Nuolatinis darbas. 

Apmokamos šventės ir vakacljos. 
Medikalis aptarnavimas ir bonų planas.

KREIPKITĖS 
8:30 iki 11:30 A.M.

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

_______________ (115)

DARBAI AUDĖJAMS 
QUILLER OPERATORIAI 

PRIE NO. 90 UNIVERSALS 
OPERATORIAI PRIE 

ATWOOD SINGLE DECK 
TWISTERS 

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

HAVENS & HATCH STREETS 
VALLEY FALLS, R. I.

'• (l«>

NOTICE 
EB 2345 
to sell beer 
the Alcoholic 
398 Manhattan Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANTHONY 
398 Manhattan Ave.,

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susrinkimas įvyks 19 

d. geg., 6 v. v., pas V. Bingelį, 82 
Keen St. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turime keletą svarbių dalykų aptar
ti, kaip tai: Pikniko rejkalai, kuris 
jvyks geg, 26 d., Prakalbų reikalą, 
kurios yra rengiamos 1 d. birželio, 
kuriose kalbės A. Bimba, neseniai 
sugrįžęs iš Lietuvos ir taipgi reikės 
apkalbėti Filmų reikalą, dėl birželio 
2 d., kaip kad LPTK paskelbė datą. 
Tad, nariai dalyvaukite. J. Bim
ba, Seki*.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1622 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Seclion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5111 -- 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER CARRY & 
Emerald Isle 

5111 — 4th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5501 New Utrecht 
County of Kings, 
premises.

DAVID
5501 New Utrecht Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9318 — Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILMA VAN ANTWERP
9318 — Ave. K, Brooklyn, N. Y.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn I

NUOLATINIS DARBAS
GEROS ALGOS 

LIBERALIŠKI BONAI 
UŽ NAKTINI DARBĄ

KREIPKITĖS I 
EMPLOYMENT OFFICE

65 SABIN STREET, 
PROVIDENCE, R. I.

(119)



šeštadienis, Gegužes 18, 1946Lithuanian Daily

NewWtaRZWiifeTl nim buvo J. W. Tomsonas, J. 
šinskas, G. Waresonas, 
Depsas, J. Siurba, D. M. 
lomskas, J. Gasiunas, J.
manas, M. šolomskas, P. Buk- 
nys, R. Mizara.rutulių drabužių

žmonėms. Sušoko

Šeštas Puslapis
I«i u 1 imih

Filmos-Teatrai

'F
A

4«rr.

f

K

i*

Į Pikniką Važiuosime 
Bušu; Gal Norite 
Važiuoti Sykiu?

| Lietuvių Literatūros Drau
gijos 2 Apskrities pikniką, 
įvyksiantį birželio 16-tą, Lin
den, N. J., brooklyniečių Mo
terų Apšvietos Kliubas nuta
rė važiuoti busu. Narės su sa
vo šeimynomis ir visi, norin
tieji važiuoti su kliubietėmis 
kartu, prašomi užsiregistruo
ti ir užsimokėti iš anksto.

Busu kelionė (round trip) 
$1.50. Užsiregistruokit valdy
boj ar pas bile kurią jums ži- 

mą kliubietę. Taipgi prašo
mi pasipirkti pikniko tikietus 
pas kliubietes ,iš anksto, 
niko tikietas 50c.

Užsidusinę Gasu

Pik-

CMrs. Frances Lally Kirsch, 
46 m., sūnus John Lally, 23 
m. ir duktė Mary Lally, 18 
metų, rasti uždusę gasu savo 
apartmento virtuvėje, 286 E. 
138 St., Bronx. Menama, kad 
jie užsidusino tiksliai ar vie
nas kuris tą paruošė ir visus 
uždusino. Pečiaus visi krane
liai rasti atdari/ langų ir durų 
plyšiai užkamšyti.

Mrs. Kirsch su sūnum buvę 
areštuoti praeitą antradienį 
už smulkią vagystę.

I ’askutinis Priminimas. apie 
Filmas iš Lietuvos

Filmy iš Lietuvos (kurias 
parvežė Antanas Bimba) ro
dymas įvyks jau šį sekmadie
nį, gegužės 19-tą, Schwaben 
Hali, 474 Knickerbocker Ave. 
(prie pat 
Brooklyne. 
vai. Durys 
Įžanga 50c

Avenue), 
rodymo 5 
nuo 4 :30. 
Įskaityti).

BMT Myrtle
Knickerbocker
Canarsie 
stotis ir 
karių.

Myrtle
Pradžia
atdaros
(taksai

Kelrod is
Avė.
Avė.
Myrtle Ave.
daug gatve-

Veiks Kainą Kontroles 
Priešo Išmetimui 
Iš Kongreso

Vilniuje, 
ir nuo šio

skubusis pla- 
įrengti vėžio 
gydyti Insti-

Primintina, 
vakaro Įžan-

Yorke, 
menesi 

kon-

linijos 
stotis,

linijos 
praeina

Programa
Iš pradžių rodys filmas. Ro

dys George Klimas. Filmos 
yra kalbančiosios. Kalba lie
tuviškai.

Filmų pertraukoje, Rojus 
Mizara kalbės apie vėliausius 
nuoveikius Lietuvoje, kaip 
juos praneša iš ten gautos vė
liausios žinios. Taipgi praneš, 
kaip einasi mūsų 
nas greitu laiku 
ligai tyrinėti ir 
tūtą 
kad
gos liekantis pelnas skiriamas 
tam pačiam tikslui.

Po kalbos, seks užbaiga fil
mų.

Po programos — šokiai prie 
Antano Pavidžip radio orkes
trus.

Rengia ir kviečia visus— 
Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto 
Brooklyno Skyrius.

Veteranų Masinis Mitingas 
Reikalavo Draugingumo 

su Tarybų Sąjunga

Chelsea srities gyventojai, 
New Yorke, gegužės 16-tos 
vakarą Įvykusiame masiniame 
susirinkime, Textile 
School patalpose, New 
pasižadėjo “lapkričio 
nuteisti” republikoną
gresmaną Ellsworth B. Buck, 
kuris balsavo sužaloti OPA.

Daleistina, kad jie tą Įvyk
dys. Abelnai darbo žmonių 
susiedijose apie 90 nuošimčių 
gyventojų stoja už kainų kon
trolę. Likusieji 10! nuošimčių 
vieni yra iš tų, kurie pelnosi 
iš juodojo turgaus ir turėtų 
dar daugiau pelno iš visiško 
kainų kontrolės panaikinimo. 
Kiti yra suvedžioti pelnagro- 
bių tiksliai leidžiamais viso
kiais paskalais, patys negali 
aprokuoti, kas kam naudinga, 
nesužiniai tarnauja savo prie
šams. T-as.

Išlaikymas taikos, per Ame
rikos draugingumą su Tarybų 
Sąjunga, vyriausybės rūpestis 
pagaminti daugiau tinkamų 
butų veteranams, palaikymas 
demokratijos namie ir praša- 
linimas diskriminacijos buvo 
vyriausiais reikalavimais 
daugtūkstantinės publikos, už
pildžiusios didžiąją Madison 
Sq u are G ard en gogužės 
tos vakara.

pirmadienį.
Talkoje vežimą prikrauti

Ru
le, 

šo- 
Or-

Išgabeno Dalį 11-to 
Siuntinio LietuvaiEmbassy Newsreel Teatruose

žinelės iš karo kriminalistų 
teismo, Tokio. Išbandymas 
nacių V-2 raketos New Mexi
co valstijoj. Ku Klux Klano 
siautimas pietinėse valstijose 
ir kitos bėgamos žinutės.

Radio City Music Hall
Pradėjo 7-tą savaitę tenai 

rodomoji filmą “The Green 
Years,” atvaizduojanti airių 
ir škotų šeimas, Europoje. 
Greta filmos taip pat tebepa- 
silieka ir Leonidoff’o stato
mas scenoje spektaklis “On 
the Avenue.”

Roxy Teatre
Ta pati filmą — “The Dark 

Corner” — pasiliko antrai sa
vaitei (pradedant 15-ta). Pa
siliko ir scenoje tie patys: 
George Jessel, Rosario ir An
tonio šokėjų tymas ir kiti.

Brooklyno Paramount
Juokingoji, bėgančių Alas- 

koje jieškoti aukso pašaipos 
filmą “Road to Utopia” pra
dėjo trečią savaitę Brooklyno 
Paramount’e prie Flatbush ir 
DeKalb Avės. Kita rodoma 
spalvota muzikališka “Naugh
ty Nanette.”

New Yorko Paramount
Toliau rodo “The Blue Dah

lia.” Skaičiai lankytojų, sako 
teatro savininkai, yra artimi 
buvusiems tuo laiku, kada čia 
(prie Times Square) buvo ro
doma “Road to Utopia.”

Penktadienio rytą prikrau
ta vienas didelis sunkvežimis 
didžiųjų 
Lietuvos
prie darbo graži talka vyrų ir 
bematant prikrovė sunkveži
mį. Tačiau nei pusės nesukro
vė. Negalint gauti kito troko 
tuojau, talka išsiskirstė, tikė
damiesi, jei ne visi, tai nors 
kai kurie pridėti petį prie už- 
baigtuvių išvežti paskutinius

KAS RADO?
Pereitą šeštadieni, geg. 11 d., da

lyvavęs bankiete, salėje po antrašu 
147 Thames St., Brooklyne, pame
čiau nuosavą čekj, sumoje trijų šim
tų dolerių. Jeigu kas rado tą čekj, 
būsiu labai dėkingas, jeigu grąžintų 
man. Mat, esu neseniai užbaigęs tar
nybą laivyne ir parsivežiau tą čekį iš 
Guam salų. Čekio iškeisti negalima 
be mano parašo, ir esu sustabdęs iš
mokėjimą čekio. Tad dar sykį tariu 
— būsiu labai dėkingas, jeigu tą če
kj kas nors radęs, sugrąžintų man. 
Alphonse A. Balčiūnas, 436 So. 5th 
Street, Brooklyn, N. Y. (116-117)

Egzaminuoįam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami į 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
šiaurinę Bukoviną)

per WORLD TOURISTS
Drabužiai turi būti gerojo I 
tvarkoje. Turi būti išvalyti,! 
garais dezinfektuoti ir pri-| 

dėta Sveikatos Tarybos 
Liudijimas.

Jūs vis dar galite siųsti 
Naujus Drabužius ir Mai

sto Siuntinius, kaip 
visuomet

per

World Tourists, Inc.
1123 Broadway, N. Y. C.

CH. 2-2838
Tarpininkas U.S. Service

& Shipping Corp.
212 Fifth Ave., N.Y.C.

Sveiki!

Mandagūs Banditėliai
Išsinešė $6,500lis metus, nerandant kur 

venti sugrįžus, veteranai 
brukte brukami desperacijon. 
Tačiau jie nenusileidžia, pra
deda ne juokais reikalauti to, 
už ką jie kariavo. Ir šio mi
tingo dalyviuose labai, labai 
daugelis buvo dėvinčių, atlei
dimo iš karinės tarnybos sa
gutes.

Mitinge 
natorius 
Floridos, 
natra,
Gene Kelly — pastarasis pir
mininkavo; I
Ralph Ingersoll, CIO unijos 
atstovas Russell Nixon, taipgi 
Marion Hargrove ir Kenneth 
Kennedy.

gy-

Friedlan- 
ir scenos 

turtingo 
dažytojo - fabrikanto
260 Riverside Drive,

Drs, Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn. N. Y 

Tel. ST. 2-8342

16-

1 a i k r a štininkas davinėti šį ir tą. Visgi, mote
i i z~< r • • ' - - - . ...

R.

pavienių, 
padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame-

kitų tikietų, gaunamų pas ren
gėjus, yra iki $1.80.

Tn- 
the

Pepper is 
Frank Si
ll avi 11 and,

bir
bus

h

kalbėjo 
Claude 
aktoriai 

Olivia De

K JL ZVJ
O BROADWAY ir 47th ST.

F oto grafas
Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

WARNER. BROS, nepaprasta drama
BETTE DAVIS

Dvigubai žavinti dviguboje jos rolėj!

‘A STOLEN LIFE’
su GLENN FORD • DANE CLARK

WALTER BRENNAN
CHARLIE RUGGLES

HOLLYWOOD JXT
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steičius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Laisvės piknikas įvyks 
želio (June) 30 dieną, 
Clinton Park, Maspeth, L. I

Juokingiausias Komedijos Romansas . . . 
Kaip jis atsitinka Paryžiuje!

GINGER ROGERS

“HEARTBEAT” 
su JEAN PIERRE AUMONT 

Adolphe Meninu e Mikhail Rasumny
BASIL RATHBONE

Nuolat . . . Vidunaktyj rodoma kas nnktj.

>$00

7th Ave., between 
42nd & 41st Streets

, SOVIET 
“Young

' Musicians”

“WARSAW I
Rebuilds” Į

v icnatmln N. Y. Rodymas 
“Election Day 
in U.S.S.R.”

from the Beit.Seller
by

KONSTANTINE
SIMONOV

LUCILLE BALL • CLIFTON WEBB 
WILLIAM BF.ND1X • MARK STEVENS

“THE DARK CORNER”
IR PUIKUS ASMENŲ VAIDINIMAS

SCENOJE
GEORGE JESSEL

THE MERRY MACS
EXTRA! ROSARIO AND ANTONIO

RDXY 7th Avenue ir 50th Si

ALIxAN LADD • VERONKA LAKE 
WILLIAM BENDIX 

“The Blue Dahlia”
su Howard da Silva • Dorris Dowling 

Ir Didis Asmenų Vaidinimas Scenoje
Duke Ellington ir jo pasauliniai garsu? 

orkestras ir dar Stump and Stumpy, 
'rhe Clark Brothers ir EXTRA 1 

THE MILLS BROTHERS 
Vidunaktyj vaidinama kas naktį

PARAMOUNT 
BROADWAY & 43 STREET

Smagiausia Juokų Filmą 
Su Muzika!

Tikrai Linksma Komedija
BING CROSBY BOB HOPE 

DOROTHY LAMOUR

“ROAD TO UTOPIA”
Ir technl-spalvis muzikalia dalykėlis

“NAUGHTY NANETTE”
BROOKLYN

FIATBUSH IR 
PARAMOUNT dckalb AVES.

Mitingą buvo sušaukus 
dependent Committee of 
Arts, Sciences and Professions 
veteranų taryba, tikslu pro
testuoti prieš kurstytojus tre
čio karo ir reikalauti žmoniš- 

iko gyvenimo sąlygų praeito 
karo veteranams. Ypač reika
lauti tinkamų, prieinamomis 
kainomis butų. Stoka namų, 
kaip buvo nurodyta mitingo 
šaukimuose ir pačiam mitinge, 
neleidžia veteranams pradėti 
normališkai gyventi. Lindėju- 
sieji apkasuose, purve per ko-

Pas ponią Hazel 
der, buvusia radio 
dainininkę, dabar 
kailių 
žmoną,
New Yorke, Į namus atėję du 
jaunukai plėšikėliai. Atėjo, 
pasisakydami atnešą Fried- 
lander’iui marškinių, kuriuos 
jis būk užsisakęs kelyje Į savo 
raštinę. O kada kartą jau Įlei
do Į vidų, tai vienas tuojau 
parodė revolverį ir Įsakė ati-

Paskutinės Dienos 
Įsigyti Tikietus

Gegužės 29-tą Įvyksiančio 
didžiojo masinio mitingo, Ma
dison Square Gardene, pasiti- 
kimui Tarybų Sąjungos did
vyrių rašytojų - karo kores
pondentų Ilya Ehrenburg, 
Konstin Simonovo ir majoro 
gen. Mikhail Galaktionovo, 
tikietų galima gauti ir Laisvės 
raštinėj. Tikietų kaina 85c. 
Bet Laisvėje bus tik iki šio 
antradienio, po to turi būti su
grąžinti rengėjams. Kainos

rimis dabar negalima pasiti
kėti, nusprendė jie — ponią 
ir tarnaitę surišo ir tik tada 
prasišalino.

Plėšikėliai buvę labai man
dagūs ir nekalti — taip ne
kalti, kad vienas, sodindamas 
ponią pririšti, pamatęs nuogą 
jos kelį net paraudo, skubiai 
patraukė žemyn jos sijoną ir 
atsiprašė. Bet visgi susirinko 
$6,500 brangumynų.

Gegužės 9-tą Brooklyne iš
parduota 689 gabalai visokių 
sidabrinių gražmenų, kuriuos 
vietos muitinė atėmė nuo ban
džiusių Įsivežti Į Ameriką be 
atitinkamų leidimų.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk Japonų karo viešpačius teismeI Matyk naujų Filipinų Prezidentų J. V.! Matyk 
Jankius Chinijoj kovojant prieš juodųjų rinkų! Matyk GI’s pačias Berlyne! Matyk filmų, 
kaip Francija balsais atmeta naujų konstitucijų! Matyk Pirmosios Gegužės minėjimus 
Tokio. Pragoj ir Berlyne! Matyk rinkimus Rusijoj ir Šveicarijoj! Matyk Talkininkų 
kariuomenę Trieste! Matyk “This is America” filmų apie Didžiusius Ežerus! Ir dar vi
sos naujausios žinių filmos iš viso pasaulio! Matyk puikiausius judžius mieste.

NEWSREEL THEATRE
BROADWAY ir 46 ST.

Ketvirta Didi Savaitė! Nepamirštama Stalingrado Istorij

ARTK1N0 presents

DAYS

PRODUCED IN THE U S.S.Q.

STANLEY Durys atdaros nuo 
8:45 A. M.

■11Im

Aukšta ir graži, šviesiaplaukė Hillary Brooke žvaigž- 
džiuoja su Bob Hope ir Bing Crosby juokingoje filmo* 
je “Road To Utopia.” Filmą rodoma Paramount Te
atre. Brooklyne

Svečiai, Sovietų Didvyriai 
ILYA EHRENBURG 

y KONSTANTIN SIMONOV 
Generolas Majoras

* MIKHAIL GALAKTIONOV
žymieji Amerikonai * Jungtinių 
Tautų Vadai * Scenos ir Judžių 
žvaigždės, drauge su New Yorko 
žmonėmis sveikins Sovietų Dele
gatus ir stiprins Amerikos- So
vietų Draugiškumą. Pasaulio 
Taikai.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck Ir Manjer SU.
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI i

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Madisoin Square Garden
Trečiadienį, Gegužės 29

7:30 P.M.
Tik retai 60c, 85c, $1.20, $1.80, 

GAUNAMI:
Leblang-Grey’s, 1476 Broadway 
Worker's Bookshop, 50 E. 13 St. 
Book Fair, 133 W. 44 St.
Music Room, 129 W. 44 St.
American Slav Congress, 205 E. 42 St.
Comm, of Jewish Writers, 119 W. 67 St.
I.W.O.% ^0 Fifth Ave.
National Council, 114 E. 32 St.
ir svarbesnėse AFL ir CIO Darbo Unijų 
Raštinėse

Rengėjai:
NATIONAL COUNCIL OF AMERICAN- 

SOVIET FRIENDSHIP, INC.
Ill East 32nd St., New York 16, N.Y.

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS 
f

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Valandos: 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta
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