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Britai norėjo įpiršti Jungti
nių Tautų Organizacijai, kad 
ji rūpintųsi tais “pabėgėliais,” 
kurie atrasti Vokietijoj. Bet 
Sovietų Sąjungos pastangomis 
nutarta, kad 
Organizacija 
to darbo.

Jungtinių Tautų 
paliuosuota nuo

Sąjungos atstovas 
Petras Ratovas jne-generolas

šė, kad būtų ištirtas kiekvie
nas “pabėgėlis,” nes jie dali
nasi į dvi rūšis: vieni yra tik
ri pabėgėliai, kurie pabėgo 
nuo karo fronto arba buvo 
vokiečių po prievarta į 
kietiją atvaryti; bot kiti 
ne pabėgėliai; bet nacių 
kininkai, kurie savo valia 
sitraukė į Vokietiją, — 
liaudies priešai.

Bet tą generolo Ratovo
siūlymą atmetė angliškai kal
bančių blokas. Tada jis pa
reiškė: “Aš nematau galimy
bės, kad tokioj padėtyj mano 
šalies vyriausybė prisidėtų 
prie šios organizacijos, kuri 
nori remti visus, nepaisant, 
kas jie yra.” Reiškia, Tarybų 
Sąjunga atsisako remti kvis- 
1 ingus.

Vo-

tal- 
pa- 
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Iš Londono praneša, kad 
ten manoma, jog Tarybų Są
junga iškels Jungtinių Tautų 
Organizacijoj klausimą: ko
dėl Jungtinės Valstijos 
sitraukia iš Islandijos, 
to reikalauja ta šalis.

nepa
karta

IRANO ARMIJA PUOLA DEMOKRATINĮ AZERBAIDŽANĄ
Valdžia Stengiasi Greitai 
Sulaikyt Geležinkeliečių 
Brolijas su Kompanijom

Jeigu Nesusitars dėl Algų Priedų, tai Geležinkeliečiai 
Ketina Sustreikuot Ketvirtadienį, Gegužės 23 d.

Washington, geg. 20. — 
Prezidento Trumano pata
rėjas dr. J. R. Steelman ir 
r e k o n versijos direktorius 
John W. Snyder tarėsi su 
geležinkeliečių Brolijų -uni
jų vadais ir kompanijų at
stovais; stengėsi juos grei
tai sutaikyti.

Maršavo 200,000 
Japonų, Reikalavo 
Daugiau Maisto

Tokio.—Sekmadienį 200,- 
000 japonų demonstravo 
prieš naujojo premjero Shi- 
gero Yoshidos ir imperato
riaus Hirohito rūmus. Jie 
smerkė reakcinius Japoni
jos valdovus ir reikalavo 

Vis!daugiau maisto. Įvyko ir [_ • — >1 — i • 1

Sovietų Sąjungos atstovas 
Jacob Zuritz atvykę į Brazili
ją. Per 29 metus Brazilija ne
turėjo diplomatiniu ryšių su 
darbo žmonių valstybe.
tai paseka tos negudrios “ne- s ė R ė t o j ų demonstracija 
pripažinimo” politikos. Yra prieš premjero ūamus. Sė- 
dar sviete ir tokių nykštukų dėjimo demonstrantams va- 
valstybėlių, kurios taip pat dOVavo komunistų vadas 
seka Braziliją ir ‘ nepripazįs- Xyuichi Tokuda ir socialde- 
ta” Tarybų milžino. Prie jų 
priklauso ir Liuksemburgo i 
nykštukas.

mokratų veikėjas Kanji Ka- 
Jie reikalavo atidaryti 

i m p e r a t o riaus ir turčių 
George ' maisto sandėlius alkaniems, 

~ . kurie tegauna tik apie treč- 
i negalėtų priimti rialį būtino maisto.

Anglijos atstovas 
Randel užklausė Tarybų Są
jungos, ar ji n 
žydus j autonominę žydų Bi- 
robiržano respubliką, l__ .
randasi prie Mandžurijos.

Sovietų Sąjungoj dar 1928 
metais įsteigta autonominė 
žydų respublika, kur suvažia
vo žydai, norinti ten gyventi. 
Ten jie turi savo kalboj teat
rus, laikraščius, mokyklas ir 
plečia kultūrą. Birobiržanas 
turi 15,000 ketvirtainių mylių, 
—turtingas kraštas. Jis yra 
pusantro karto didesnis už Pa
lestiną. Gyventojų dabar yra 
apie 125,000, o laimingai ten 
galėtų gyventi iki 4,000,000.

G e 1 e ž i n kelių Garvežių 
Mašinistų Brolijos pirmi
ninkas Alv. Johnston ir 
Traukinių Tarnautojų Bro
lijos galva Al. F. Whitney 
atidėjo streiką iki šio ket
virtadienio 4 vai. popiečio, 
pagal reguliarį laiką, (ne 
dienos šviesos taupymo lai
krodį). Nors valdžia per
ėmė geležinkelius į savo ži
nybą, vis tiek gręsia strei
kas, jeigu komp. iki ketvir
tadienio nesusitars su dar
bininkais dėlei algų pakėli
mo.

Geležinkeliečiai pradiniai 
reikalavo po $2.50 priedo 
per dieną. Paskui jie nusi
leido iki $1.44. Kompanijos 
nesutiko ir tiek jiem pri
dėti.

Praeitą šeštadienį dar 
prieš 4 vai. popiet buvo su
laikyti traukiniai New Yor
ke, Chicagoj, Philadelphi- 
joj ir kituose miestuose nuo 
tolimesnių kelionių, kurias 
jie nebūtų paspėję atlikti iki 
nustatytos streikui valan
dos. Nors geležinkeliečių 
vadai davė paliaubas iki ge
gužės 23 d., vis tiek buvo 
sugaišta keletas valandų, 
iki traukiniai iš naujo pra
dėjo normaliai veikti.

kuri JAPONAI PUOLA CHINŲ

Anglijos imperialistai nesi
rengia kraustytis nuo Azorų 
salų. Tos salos priklauso Por
tugalijai. Laike karo buvo su
sitarta su Portugalija ir ten 
įsteigta Anglijos ir Amerikos 
karo bazės. Salos yra Atlanti- 
ko Didjūryje, apie 1,000 my
lių nuo Europos ir turi didelę 
karinę reikšmę.

Dar daug Lietuvių Literatū
ros Draugijos narių yra nepa- 
simokėję duokles už šiuos me
tus. Vasara artėja, tada susi
rinkimai darosi mažesni, taip 
daugelis narių ir išlaukia ru
dens.

Gi Centro Komitetas turi 
išleisti žurnalą ir ruošti kny
gą. Duoklių nepasimokėjimas 
apsunkina tą darbą. Prašytu
me visus narius, kurie dar ne
mokėję, kad tuojau atliktų sa- 

■ vo organizacinę pareigą — 
pasimokėtų duokles.

New Delhi. — Tautinis 
indėnų vadas Gandhi remia 
Anglijos planą dėlei savival
dybės Indijai.
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KOMUNISTUS
DAUG JANKIŲ ŽUVO 
DĖL FRANKO ŠNIPŲ

LENKUOS TERORISTAI ŽUDO IR PLĖŠIA 
PO VALSTIEČIŲ PARTIJOS VĖLIAVA

Varšava. — Lenkijos 
premjeras Ed. Osubka-Mo- 
rawski žadėjo uždaryt Val
stiečių Partijos skyrius to
se vietose, kur fašistiniai 
banditai tos partijos vardu 
žudo demokratinius žmo
nes ir varo sabotažą prieš 
valdžią.

Katowice g u bernatorius 
Al. Zavadski pranešė, kad 
lenkų generolas Vlad. An
ders iš Italijos siunčia ir 
parašiutais nuleidžia fašis
tams pinigus, ginklus, amu-

niciją ir- išlavintus sabota- 
žuotojus. Kai kurie Ander- 
so banditai suimti. Užtikta 
slaptos teroristų mokyklos.

(Londono korespondentas 
Varšavoj skaičiuoja, kad 
Lenkijoj veikia 20,000 iki 
30,000 organizuotų politinių 
teroristų, galvažudžių ir 
plėšikų.)

Roark teroristų gauja 
geg. 8 d. nužudė 12 žmonių, 
dalyvavusių minėjime Len
kijos išlaisvinimo nuo vo
kiečių.

PADIDĖJO MŪŠIAI TARP 
CHINIJOS TAUTININKŲ 

IR KOMUNISTŲ ARMIJŲ
Nanking, geg. 20. — Ge

nerolas George Marshall, 
prez. Trumano pasiuntinys, 
aštriai kritikavo Chinijos 
tautininkus ir komunistus, 
kad jie pasmarkino tarpu
savio karą. Gen. Marshall 
mėgina stabdyt jų mūšiu 
kurie gręsia išsivystyti v 
soj.Mandžurijoj ir 
šiaurinėse Chinijos 
ei jose.

S h a n t u ngo provincijoj 
komunistai puolė tautinin
kų Tsinan - Tsingtao gele-

Geležinkeliai
Pelnė Tris
Kiliomis

Yenan.— Chinų komunis
tai pakartojo, kad centrali- 
nės Chinijos tautininkų val
džia naudoja japonų armi
ją karui prieš chinų komu
nistus.

Filipinų Partizanai 
Valdo Apskričius 
Luzon Saloje

Manila. — Amerikonų lei
džiamas laikraštis Manila 
Daily Bulletin rašo, jog fili- 
pinų valstiečiai partizanai 
Hukbalahaps yra įsteigę 
savo valdžią apskričiuose 
Papanga, Bulacan ir Nueva 
Ečija Luzone, svarbiausio
je Filipinų saloje. Jie at
muša reakcinio prezidento 
Manuelio Roxaso kariuome
nę ir policiją. (Roxas laimė
jo rinkimus tiktai per kari
niai - policinį terorą su am
erikonų pagalba.)

i

London. — Maskvos radi
jas priminė tėvams ir moti
noms Amerikoje, kad daug 
jų sūnų žuvo šiaurinėje Af
rikoje per Ispanijos fašistų 
šnipus. Tie šnipai davinėjo 
naciams žinias apie ameri
konų išlaipinimus. Vokie
čių submarinai tada veikė 
iš Ispanijos prieplaukų. 
Tatai liudija belaisviai, bu
vusieji nacių atstovybių 
nariai Ispanijoj, gen. 
Krappe ir pulk. Hans 
mer.

Franko Neįeisiąs 
Franciizint Ispanus

Re-

Fa-

žinkelį ir užėmė jo mazgą 
Mingshui. Komunistai da
ro apsupimo—žygius prieš 
Tsinafią. Chiang Kai-sheko 
tautininkai su amerikiniais 
Jėktuvais ir tankais puola 
koridorių tarp Paotingo ir 
Tientsino. Komunistai ata
kuoja tautininkus ir Jeholo 
provincijoj. Tautininkai sa
kėsi atėmę iš komunistų 
Shepingkai miestą, Man- 
džurijoj, po 32 dienų mūšių. 
Komunistai pranešė, kad 
jie atrėmę tautininkus nuo 
to miesto.

Pabranginta 
Tūkstančiai 
Reikmenų

Siaučią Mūšiai tarp Irano 
Ir Azerbaidžano Tautines, 
Demokratines Savivaldybės
Azerbaidžanas Šaukia Tautiečius iki Paskutinio Lašo 

Kraujo Ginti Laisvę nuo Iranišku Prispaudėjų
London, geg. 20. Radijas dėlei Azerbaidžano savival- 

iš Tabrizo, iraniškojo Azer
baidžano sostinės, pranešė, 
jog siaučia mūšiai tarp cen- 
tralinės Irano valdžios ar
mijos ir Azerbaidžano ka
riuomenės. Irano armija 
sekmadienį pradėjo pulti 
Azerbaidžaną, šiaurinę Ira
no provinciją.

Azerbaidžano vyriausybė 
įvedė karo stovį ir uždraudė 
gyventoj ams pasirodyti 
gatvėse po 9 vai. vakaro.

A z e r b a i džanas pernai 
gruodžio mėnesį paskelbė 
tautinę demokratinę savi
valdybę, bet neatsimetė nuo 
Irano valstybės. Azerbai
džaniečių kalba yra skirtin
ga nuo oficialės persų kal
bos.

Irano armija geg. 19 d. 
užpuolė Azerbaidžano sieną 
penkiose vietose 150 mylių 
fronte, tarp Zenjano ir 
Kurdistano.

Azerbaidžanas turi apie 
15,000 demokratinės kariuo
menės, o Iranas apie 60,000 
armijos. Azerbaidžano val
džia atsišaukė į savo tau
tiečius “kovoti iki paskuti
nio lašo kraujo” prieš ira- 
niškus prispaudėjus.

Pirm Iranui pradedant 
užpuolimą, iškriko derybos

dybės. Iranas nepripažino 
gana tautinės laisvės Azer
baidžanui.

Chicago. — Hoover is sa
kė, reikia maisto pašalpos 
800 milionų žmonių užsie
niuose.

Sovietai Išvystys ir 
Naudos Atom. Jėgą, 
Sako Prof. Galperin
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KOMUNISTŲ IR KITŲ
BALSAI HOLAND1JOJ

Maskva. — Soviet inis 
mokslininkas prof. Fiodor 
Galperin per spaudą ragi
na “kuo didžiausią skaičių 
sovietinių žmonių studijuo
ti ir tyrinėti atomus, jų su
dėtį ir savybes.” Jis rašo: 
“Sovietų mokslininkai pri
valo išrasti būdus panaudot 
atominių branduolių jėgą 
pramonei, važiuotei, chemi
jai ir kitiems reikalams. 
Sovietų mokslininkai ir gy
ventojai atliks generalissi
mo Stalino skiriamą uždavi
nį, kad sovietinis mokslas 
pralenktų užsienio mokslą. 
Dėl to netenka abejoti.”
PERMAžAI STUDEN

TAM VIETŲ

Oviedo, Ispanija. — 
šistinis Ispanijos diktato
rius Franko važinėjo šiau
rinėje krašto dalyje ir savo 
kalbose deklamavo, kad ne
įeisiąs Ispaniją sufrancū- 
zinti. Sargai su kulkosvai
džiais saugojo Franką.

Laisvė Nacių Kariams 
Anglų Globoje

Maskva. — Sovietų ko
respondentas E. Litoško at
rado angliškoje Vokietijos 
dalyje laisvai besibastan
čius, uniformuotus nacių 
kareivius, of icier ius ir slap
tosios Hitlerio policijos na
rius.

Washington. - Valdiniai 
skaitmenys rodo, jog di
džiosios geležinkelių kom
panijos nuo 1941 m. iki 
1944 m. gavo 3 bilionus do
lerių grynų pelnų, likusių 
po taksų išmokėjimo. Tai 
1,164 nuošimčiais didesni 
pelnai, negu geležinkeliai 
vidutiniai turėjo nuo 1936 
iki 1939 metų.

Antrojo pasaulinio karo 
metu puse miliono mažiau 
geležinkeliečių tedirbo, ne
gu laike Pirmojo pasaulinio 
karo. Bet jie pergabeno 
dveja tiek daugiau keleivių 
ir krovinių.

ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ 
BRANGINIMAS

Washington.— Kainų Ad
ministracija leidžia keliais 
n u o š i m č iais pabranginti 
elektrinius kepintuvus ir ki
tus nedidelius naminius 
prietaisus.
..................................................... .. , n...-------- -------------- -

Ad-Washington.—Kainų 
ministracija yra nuėmus 
kainų “lubas” jau nuo 3,000 
įvairių rūšių reikmenų, ku
rie todėl žymiai pabrango. 
Tarp pabrangintų dalykų 
yra bulvės, konservuota žu
vis, miltai, tabakas, daržo
vės, muzikaliai instrumen
tai, mašinos ir ilga eilė kitų 
prekių. Tatai reiškia, jog 
amerikiečiai turi už tuos 
pirkinius sumokėti apie 100 
milionų dolerių brangiau 
per metus. Tikėdamiesi 
dar didesnių pabrangimų, 
įvairūs bizniai laiko savo 
prekes sandėliuose.

• . Amsterdam, Holandija.— 
Holandų seimo rinkimuose 
praeitą penktadienį Komu
nistų Partija gavo 502,935 
balsus ir laimėjo 10 vietų 
seime. Už Kataliku Parti
ją balsavo 1,466,510; išrink
ta 32 jų atstovai. Prieš- 
komunistinė Darbo Partija 
gavo 1,347,664 balsus ir 29 
vietas seime. Už keturias 
protestantų partijas paduo
ta 1,121,153 balsai ir išrink
ta 23 jų žmonės. Liberalų 
partijai teko 305,935 balsai 
ir 6 vietos seime.

Washington. — Rekon- 
versijos direktorius Sny
der pranešė prez. Truma- 
nui, kad ateinantį rudenį 
štokuos kolegijose vietų pu
sei miliono studentų, tame 
skaičiuje 270,000 karo vete
ranu, v

Kiek Talkininkai iki 
Šiol Nusmerkė Ašies 
Kriminalistų

NEMATYT SOVIETINIŲ 
KARIŲ AZERBAIDŽANE

Pagrobė Kairiuosius 
Spaustuvininkus

Tabriz.— Amerikonai ko- 
respondentai apkeliavo 
šiaurinę Irano provinciją 
Azerbaidžaną ir niekur ne
matė sovietinės kariuome
nės. . '

Athenai, Graikija. —Mo- 
narchistų - fašistų atsiųsta, 
kariuomenė užpuolė kairių
jų graikų laikraščio Anage- 
nisis leidyklą, pagrobė 20 
spaustuvės darbininkų ir 
nežinia kur juos nudėjo.

Anot' Maskvos, Amerika Traukia į Veiklų Imperializmą
Maskva. —Sovietų laik

raščiai Raudonoji žvaigždė, 
Raudonasis Laivynas ir 
Pravda kaltino amerikonus 
už Keturių Didžiųjų užsie
ninių ministerių konferenci
jos nepavykimą Paryžiuje. 
Sako, Amerika ir Anglija 
nepasitiki bendrąja (kolek-

tyve) apsauga per Jungti
nes Tautas. Maskvos radi
jas nurodė, kad Amerika 
stengiasi įgyti kuo daugiau
sia karinių bazių lėktu
vams vandenynuose ir įvai
riose šalyse; o Anglija deda 
pastangas išvystyt savo oro 
bazių tinklą ypatingai Ar

timuosiuose ir Viduriniuose 
Rytuose.

Pravda rašo, kad Ameri
kos republikonų ir demo
kratų partijos eina į veik
lųjį imperializmą, ir ameri
kiniai laikraščiai atspindi 
i m p e r i a 1 i s tinę politiką. 
Pravda pastebi, kad repub-

likonų vadas senatorius A. 
H. Vandenberg su savo 
bendrais seniau reikalavo 
nesikišt į užsienius, “ne- 
trukdyt vokiečių užpuoli
kų.” Dabar Vandenber ir 
kompanija stoja,, už kišimą
si į užsienius — prieš So
vietų Sąjungą.
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London.— Jungtinių Tau
tų komisija prieš fašistų ka
rinius kriminalistus prane-. 
šė, jog kariniai Amerikos, 
Anglijos, Francijos ir Aus
tralijos teismai iki šiol nu
smerkė mirti 282 fašistinius 
piktadarius ir savo kraštų 
išdavikus. 318 kitų tapo įka
linti, o 135 išteistinti.

Laivynas Nesijungsiąs 
Su Armija

Washington. — Senatorių 
ir kongresmanų komitetai 
laivyno reikalais pareiškė, 
jog kongresas atmes prezi
dento siūlymą sujungt lai
vyną, armiją ir oro jėgas į 
vieną karinį departmentą. 
Laivyno vadai prieš sujun
gimą.
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ORAS. — Laukiama pra- 
siblaivymo.
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Kaip Gelbėti OPA?
Dabartiniu laiku didieji trustai varo kampaniją prieš 

OPA ir kongrese yra įnešta biliai, kurie, jeigu bus pri
imti, tai OPA bus likviduota.

Mes žinome, kad yra piliečių, nepasitenkinusių tai 
vienais, tai kitais klausimais ir daugelis iš jų kaičią ver
čia ant OPA. Bet OPA buvo įsteigta tam, kad išvengti 
šalyj to, kad vieni turėtų visko, o kiti negautų nieko, 
kad pastoti kainų kėlimą ant gyvenimo reikmenų. Aišku, 
kad ne visur OPA šimtu nuošimčių atliko sėkmingai dar
bą, bet tai ne įstaigos kaltė, tai buvo kaltė tų, kurie OPA 
centre dirbo. - ‘

Nepaisant OPA žygių, turčiai daugelyj atsitikimų 
iškėlė kainas aukščiau, negu jiems leido, arba pasielgė 
taip, kad tas kenkė visuomenei, bet gi yra faktas, kad 
OPA daugybę tokių visuomenės skriaudėjų patraukė at
sakomybėn.

OPA vyriausiai atliko tą darbą karo sąlygose, kad 
pelnagrobiai negalėjo apiplėšti visuomenę, padaryti taip, 
kad iškelti į padanges kainas, kad padėti darbo visuo
menę į tokią padėtį, idant ji negalėtų gauti būtinai rei
kalingo kiekio gyvenimo reikmenų. OPA yra ir dabar 
dąr reikalinga, nes stoka daugelio dalykų, stoka namų 
ir kitų reikmenų.

Kas atsitiktų, jeigu didžiųjų trustų sumanymai pra
eitų, jeigu OPA būtų tuojau likviduota? Tada kainos 
taip staigiai pradėtų kilti, kad jokiu būdu darbininkų 
algos negalėtų jas pasivyti. Atminkime, kad už kelis 
centus į valandą algos pakėlimą reikia darbininkąms 
mėnesiais sunkiai kovoti. Todėl, yra pareiga visos de
mokratinės liaudies ir pirmoj -vietoj darbininkų daryti 
viską, kad pastoti kelią OPA likvidavimui. Jūs savo par
eigą atliksite, jeigu tuojau imsitės šių žygių:

(1) Siųskite telegramas senatoriui Robert F. Wag
ner—demokratui, ir senatoriui Charles H. Tobey—Te- 
publikonui, tai yra senato didžiumos ir mažumos vadams.

(2) Siųskite telegramas savo valstijos senatoriams 
reikalaujant, kad jie stovėtų už OPA.

(3) Siųskite telegramas savo valstijos ir savo dis- 
> trikto kongresmanams reikalaujant, kad jie stovėtų prieš

tuos pataisymus, kurie tą įstaigą siekia padaryti bejėge.
(4) Lai jūsų organizacija,—kliubas ar kuopa tuojau 

priima rezoliuciją tuo reikalu ir siunčia virš nurodytiems 
asmenims.

(5) * Siųskite telegramas prezidentui H. Trumanui, 
raginant jį nepasiduoti didelių trustų spaudimui, bet sto
vėti su liaudimi.

(6) Padėkite jūsų srityj veikimui už OPA, ar tai 
būtų surengimaš masinių susirinkimų, peticijų rinkimas 
ar kitokis darbas. Padarykite tą tuojau! Atminkite, kad 
jeigu DPA bus panaikinta; tai pirmiausiai nukentės dar
bininkai!

tarytum turėtų 
miestą žaliuoti mil- 
daržai, ošti sodnai, 
karkti, žemdirbiai 
Tačiau taip nėra.

(Nuo musų korespondento)
Brazilijoje Sao Paulo 

miestas yra didžiausias in
dustrijos centras Pietų Am
erikoje, kuriame priskaito- 
ma apie du milijonai gyven
tojų. Labai lengva įsivaiz
duoti, kiek'tokiam milžinui 
miestui reikia duonos, mė
sos, daržovių, vaisių...

Kad papenėti Sao Paulo 
miesto gyventojus, kiekvie
ną .dieną reikalinga tūks
tančiai vežimų daržovių, 
šimtai vagonų vaisių, mili
jonai kiaušinių ir p. Kad tą 
viską pagaminti Sao Paulo 
žmonėms 
aplink 
žiniški 
vištos 
triūsti.
Apie milžiną Sao Paulą 
stūkso šimtai kvadratinių 
kilometrų n e kultivuojamos 
žemės plotai, apžėlę krū
mokšniais, kukiuose veisia
si tik skruzdės, erkės, gy
vatės ir šiaip visokiausi gy
vūnėliai. Tai stambių. Bra
zilijos feodalų šventa ir ne
pajudinama nuosavybė, ku
rie laukia, kada, didėjant 
Sao Paulo miestui, tų žemių 
kainos pakils, kad išparduot 
už vos prieinamas biedniem 
žemdirbiams kainas. Tiesa, 
tose dykumose tarp krūmų 
kur nekur randasi vienas 
kitas plotelis kultivuojamas 
išnuomuotas kokiam nebūt 
portugalui, ispanui, japo
nui, kurie daugiausiai užsi
ima daržovių auginimu. Ta
čiau šių daržininkų yra tiek 
mažai, kad į didmiestį Sao 
Paulą pristatomi jų pro
duktai taip, kaip jūron la
šas vandens.

P r a ėjusiuose dešimtme-

čiuose, kai pradėjo lietuviai venti ant išnuomuoto žemės 
apsistoti gyvent Sao Pauly- plotelio. Pasistatė namu- 
je, , būdami iš prigimties ką, aptvėrė “savo žemę tvo- 
žemdirbiai ir neįpratę dirb-|ra, užveisė sodną ir pradėjo 
ti d i r b t u v ėse, kai kurie 
griebėsi nepertoliausiai nuo 
miesto išsinuomuoti po kele
tą hektarų derlingos aplink 
Sao Paulą tos nekultivuoja-, 
mos žęmės. Pradėjo lietu
viai, kaip ir visi tokie nuo
mininkai, sodinti bulves, ko
pūstus, pamidorus; pradėjo 
veisti vištas, kiaules... Ap
link pasistatytus namukus 
—sodinti vaismedžius: apel
sinus, kriaušes, vynuoges, 
vienu žodžiu,- pradėjo kurti 
tropikų krašte tipiškai lie
tuviškas sodybas. Ištikimų
jų, ypatingai’lietuviui, su- 
miesčionėjusiam Sao . Pau
ly j e, nuvažiavus sekmadienį 
pas tokius naujakurius lie
tuvius darosi jauku. Milži
niški daržai žaliuoja pilni

užsiimti bulvių ir pamidorų 
auginimu, vištininkyste, ir 
krepšiais pristatinėti pro
duktus į miestą, daugiausiai 
lietuviams į namus. Žmo
gui sekėsi. Užsiveisė milži
nišką kiekį bičių, įsigyjo ar
klį, karvę, plūgą... Vais
medžiai pradėjo duoti vai
sių. Zarakauskui ūkinin
kauti darėsi vis labiau ir la
biau malonu ir ramu. Atei
tis žmogui švietė sotų pra
gyvenimą.

Tačiau, neilgai Zarakaus
kas džiaugėsi malonia ir ra
mia žemdirbyste. 1|932 me
tais žemės savininkas feo
dalas, pakilus žemės kai
noms, užsimanė Zarakaus- 
ką nuo išnuomuoto žemės 
plotelio išmesti ir, be abejo, 

trąšių daržovių, tarp jaunų'Zarakausko triusu užvestą 
užveistam sodne medelių sodybą išnuomuot kitam 
kvepia, bitės zvimbia, šei
mininkai pilni ūpo, priim- 
nūs...

Žinomas Sao Pauly j e vi
siems pažangiesiems lietu
viams Vincas Zarakauskas, 
kūrėjas ex - Susivienijimo 
Lietuvių Brazilijoje (garsi- 
ninkų) organizacijos, taipgi 
būdamas iš prigimties žem
dirbiu ir nekęsdamas mieste 
triukšmo, dulkių, dirbtuvė
se smarvės, 1929 m. irgi 
šiaip taip išprašė pas stam
bų feodalą Delfino Ciquei- 
rą, kad išnuOihuotų keletą 
hektarų. Padarė kontrak
tą, kad ir jo (Zarakausko) 
vaikai tą žemės plotelį galės 
nuomųot ta pačia kaina, ko
kia pažymėta kontrakte. 

I Persikėlė Zarakauskas gy-

A GLIMPSE OF post-war their support. It indicates also 
Lithuania is in store for Ameri- that youth have sufficiently 
can Lithuanians of New Jersey, matured to realize that the fu- 
Coneąticut and Massachusetts ture maintainence of the paper 
soon. A sound film, brought 
here from Lithuania by Antho
ny Bimba, will go on exhibition 
May 24 in Kearny, N. J., to 
start its eastern seaboard show
ing which will wind up on the 
evening of June 23 in Hudson, 
Mass.

rests heavily upon their shoūld- 
ers. For truly the youth are 
the logical successors.

—o—
This is a healthy trend. We 

believe that easterners would 
do well to follow Chicago’s ex
ample. We’re sure that eastern
ers have as much faith and 
stake in Laisve as have mid
westerners in the Vilnis. 
Though we in the east are usual
ly slower to respond, it is true.

Lietuvos Ateitis

Kaip Klaidina Skaitytojus?
Prieš kelias dienas turčių spauda garsiai sušuko: 

“Chinijos Komunistų Partijos vadai važiuoja tartis pas 
Molotovą į Maskvą.” Tuo kartu visas Svietas žinojo, 
kad Molotovas buvo ne Maskvoj, bet Paryžiaus konfe
rencijoj. Ūž poros dienų pilnai paaiškėjo, kad tas “va
žiavimas” buvo paprastas blofas.

;< . Taip elgiasi reakcinė turčių spauda; netoli nuo jos 
pasilieka ir,taip vadinama “liberalų spauda.” New Yor- 
ko Post, gegužės 16 dieną% uždėjo didelį antgalvį: “Italian 

' Reds Riot in Naples.” Bet žinia parodo, kad ne “raudo
nieji,” bet monarchistai užpuolė komunistų centrą. Ko
munistai atrėmė užpuolikus, tada monarchistai gavo dau
giau jėgų ir puolimą tęsė per kelias valandas, kol poli
cijos buvo išblaškyti.

Reiškia, riaušininkais — užpuolikais buvo monar
chistai, bet liberalų laikraštis rašo, kad “komunistai riau
šes kėlė.” Ir taip jų ta spauda elgiasi nuolatos. Ypa
tingai po to, kai Tarybų Sąjunga parodė galybę sunai
kinime Hitlerio, Mussolįnio ir Japonijos karo jėgų, tai 
turčių spauda, paskui ją seka ir tokia antiliaudiška, kaip 
lietuvių socialistų, klerikalų ir fašistų, klaidina savo 
skaitytojus. Nesiskaito ji su jokiais faktais, su jokiu 
laikraštiniu padorumu. Ta spauda dažnai yra kopija 
hitlerinės propagandos.

Šiomis dienomis gavau iš 
Lietuvos, apdraustą, necen- 
zuruotą laišką. Rašytojas 
daugeliui čionai apsigyve
nusių lietuvių gerai žinomas 
kaipo veikėjas, buvęs Tėvy
nės redaktorius Karolis 
Vairas - Račkauskas, kuris 
dabar yra Lietuvos Centra- 
linės Valstybinės Bibliote
kos, Kaune, direktoriaus 
pavaduotoju. Kadangi ji
sai per visą karą išgyveno 
Lietuvoj ir iškentė visokius 
nacių žiaurumus ir kanky
nes, tai gal bus ne pro šalį 
pažymėti, kaip jam, ten gy
venančiam, Lietuvos ateitis 
išrodo.

Išvengimui bent kokių ne
susipratimų, aš neketinu 
savo nuomonės reikšti’, bet 
paliksiu tai spręsti pačiam 
skaitytojui, koks likimas 
Lietuvos laukia. Geresniam 
dalykų nušvietimui čia pa
duosiu iš Račkausko laiško 
ištrauką, kuri žodis žodin 
šitaip skamba:

“Tamstai yra aišku, kad 
šiandien Lietuvos kelias į 
ateitį ir tegali būti tik su 
Tarybų Sąjunga ir su tomis 
respublikomis, kurios pri
klauso prie Sąjungos. Kito 
kelio nėra. O tos kalbos, 
kurios skleidžiamos fąšis- 
tuojančių elementų apie bu-

[kur kas už brangesnę kainą. 
Vincas Zarakauskas, netu
rėdamas omenyje, kad ka- 
p i t a 1 i stiniuose kraštuose 
valdžia turtingų žmonių in
teresų apgynimui, pradėjo 
nuo feodalo gintis valdžios 
įstaigose ir pilnuose teisin
gumo simbolų teismuose. 
Pradėjo bėgioti nuo advoka
to pas advokatą, nuo teisė
jo pas teisėją, ieškodamas 
teisybės, kuri pažymėta 
įstatymų knygose. Gynėsi 
Zarakauskas nuo apgaulin
go feodalo ne metus, ne 
dvejus ir ne trejus. Gynė
si dešimt metų! Tūlą kartą, 
pasiekė pasikalbėti apie sa
vo reikalą net “biednųjų 
tėvą,” tįuo laiku Brazilijoje 
diktatoriavusį Getulio Var
gą. Zarakauskas buvo bied- 
nas, Getulio Vargas buvo 
feodalo tarnas valdžioje, 
teismai buvo feodalo įran
kiai skriausti biednus, advo- 

vusios Lietuvos atkūrimą, katai feodalo vaikų drau- 
prasilenkia su tikrove. Pa
sukti istorijos ratą atgal ne
besugebės jokios konferen
cijos ir jokie memorandu
mai. Ir šiandien turime bū
ti dėkingi, kad išlikome gy
vi, kad hitlerininkai nesu
skubo visiškai sunaikinti 
mūsų tautą* ir mūsų kultū
rą.”

Tai toks RJačkausko—jau 
pagyvenusio, s u b r endusio 
žmogaus — įsitikinimas!

Kai nacių gaujos įsiveržė 
į Lietuvą, Hitlerio valdžia 
kuoskubiausia pradėjo skin
ti iš lietuvių tarpo priešin
gus naciams elementus ir 
gabenti tuos žmones sun
kiems darbams į Vokietiją, 
o jų vieton buvo vežami iš 
V o k i e t i j o ;s, Holandijos, 
Norvegijos ir kitų okupuo
tų kraštų žemdirbiai tuo 
tikslu, kad Lietuvą apgy- apavai nuvežami „ 
vendinti svetimžemiais. ir niais laivais Lietuvon r.c 
tuo budu suvokietinti visą1 mokamai ir ten nereikia 
kraštą. Todėl Pabalti jos1 
kraštas ir buvo pavadintas 
“OSTLAND.” '. -

Račkauskas savo laiške 
nei kame nesiskundžia ir iš 
laiško tono matyti, kad jisai 
savo likimu .pilnai užganė
dintas.

gai, viskas buvo feodalo. 
Zarakauskas sunyko, ap
skuro, apžėlė barzda per tą 

(Tąsa 5-me pusi.)

Redakcijos Atsakymai

Kazys Pilėnas.

Faktai ir Nacių Šerai Ispanijoj
Jungtinių Tautų Organizacijos specialė komisija vis 

tyrinėja: ar Ispanijos fašistai sudaro pasaulio taikai pa
vojų. Kaip žinome, apkaltinimą įteikė Lenkijos atsto-

reikalas.” Washing tono -diplomatai, kaip visada, palaiko 
anglus. ,

Faktų ir dokumentų, įrodymui, kad Ispanijos fašis
tai rėmė Hitlerį ir Mussolinį, užtenka. Patsai Wash- 
ingtonas jų užtektinai buvo* paskelbęs, ę dar daugiau 
turi, kurie visuomenei nerodomi. Bet čia yra kiti daly
kai—anglų ir amerikiečių fabrikai, kasyklos, įvairūs Še
rai Ispanijoj ir baimė liaudies demokratijos. '«' % .

ir Meksikos atstovai.
Anglijos valdonai kalba, jog, girdi, reikia nesikišti 

į Ispanijos “vidaus reikalus.” Jiems Hitlerio ir Musso- 
įįnio karo pagalba pastatyta Franko valdžią yra “vidaus

būklingu būdu buvę 'hitlerininkų serai Ispanijoj perėjo 
į anglų ir amerikiečių kapitalistų rankas. Veikiausiai, 
tas “stebuklas” turi nemažai reikšmės ir dėl to tyrinę-
jimo

Brooklyn’s much improved 
Aido Chorus is ptiining its vo
cal cords for the All-Nations 
Festival which will be held at 
the Manhattan Center on Sun
day, June 2. A star studded ar
ray of talent, hilighting the 
Lithuanian opera soprano Bi- 
ruta Ramoška, will participate 
in the Festival sponsored by 
the Nationalities Division of 
the American Society for Rus
sian Relief. Musical enthusiasts 
wil be served a musical fare so 
varied as to please all cultural 
appetites. Tickets can be ob
tained at Laisve.

—o—
Since the time of whirlwind 

Tony Guzauskas, of Chicago, 
no single American born drive 
worker has signed • as many 
members for the LDS as Lillian ' 
Gugas of Detroit succeeded in 
doing during the last member
ship drive. At the last hour 
Lillian spurted to nose out John 
Grubis, tallying a grand total 
of 41 new mmebers. The 
achievement of Mrs. Gugas is 

the purchase of shares in that all the more noteworthy when 
newspaper by a goodly number one considers that she is the 
of American born Lithuanians. * mother of two children. Con- 
Nearly a dozen native American * grhtulationą, Mrs. Gugas. 
Lithuanians Bought “Vilnis”|‘ ’ ' (M —o— ' ’ •

HEADLINE:
“Niners Go Back to Pits— 

Senate Pushes Strike Bill”.
Seems to us that no sooner 

the grimy coal diggers go back 
down the hole, the Senate gets 
to work on the Case Bill to push 

i the rest of us into a hole.

George Klimas, well- 
Lithuanian photogra- 

and movie-cameraman,

—o--
Previously the film had been 

viewed by large audience in 
Chicago and Brooklyn and 
other cities. The eastern sea
board exhibition of the film 
will be held under the auspices 
of the Committee to Aid Lithu
ania, 
known 
pher
will direct the showing of the 
film ip its tour of New Jersey 
and New England.

—o—
Scheduled showings of the 

post-war Lithuania film appear 
on another page of this paper. 
Consult the schedule for the 
date of the showing in your ci
ty or town.

—o—
The writer had the good for

tune to preview the film, and 
we found it most, informative. 
It’s the first film record of 
post-war Lithuania ever shown 
in America. If you’re interested 
in the motherland of your for
bears, we’d recommend seeing 
the film.

—o--
One of the outstanding fea

tures of the Chicago “Vilnis’ ” 
shareholders convention was I

Lithuanians Bought 
shares, we have been informed.

Such eagerness on the part 
of American born Liths to buy 
in on a Lithuanian paper is sig
nificant. It shows first of all 
that the so-called youth reco
gnize the paper’s importance to 
them, and that it is worthy of

Baltasis Namas-Tautos Nuosavybe

A. Kuproniui, Philadel
phia, Pa. — Muitai, kuriuos 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė ima už siunčiamus iš už
sienio paskyriems jos pilie
čiams daiktus, yra lygūs vi
siems piliečiams. Kai kurie 
sako, jie esą peraukšti. Bet 
Tarybų vyriausybė žino, ką 
ji daro. Tačiau už siunčia
mą kolektyvę pagalbą nuo 
karo nukentėjusiems Tary
bų Sąjungos gyventojams, 
neimami joki muitai. Pav. 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Amerikoje su
pirkti ir surinkti rūbai bei 

i nuvežami sovieti-
i ne-

mokėti jokių muitų.,
D. Jonaičiui, Gardner, 

Mass. — Draugas sakote, 
jog išsiuntė te į Lietuvą 
pundelį nešiotų drabužių “ir 
užmokėjau, kiek jie reikala
vo”, bet klausiate, ar Lietu
voje už tai reikės kiek da- 
mokėti. Mes nežinome, ka
dangi nežinome; ar draugas 
čia .sumokėjote tik persiun
timo lėšas ar ir reikalauja- 
nius. muitus. Jeigu muitai 
čia nebuvo sumokėti, tai, 
žinoma, Lietuvoje pundelio 
gavėjas turės tai padaryti.

M. Antanukui. — “Švel
niomis pastabomis” nepasi
naudosime, nes Baioro vis-
vien neišmokysit, o apie 
“Kuprotų • Oželį” jau tiek 
buvo pas mus rašyta, kad 
daugiau1 tai daryti neverta.

AMP

Tautos Nuosavybe.
Kiekvienas asmuo kada nors 

girdėjo žodžius “abudu Penn
sylvania Avenue galai” sąryšyje 
su federalės valdžios dalykais 
Washingtone.

Suprantama, kad vienas ga
las yra Sostinė, kur tautos teis- 
dariai posėdžiauja; kitas “ga
las,” mylia ir pusė toliau, tai 
Baltasis Namas, kur mūsų pre
zidentai gyveno nuo 1800.

šiandien Pennsylvania Ave
nue siekią toliau už Sostinę, be
veik iki rytinės dalies Potomac 
upės, ir pro Baltąjį Namą iki 
(Georgetown.

Kas įvyksta abiejuose galuo
se liečia kiekvieną amerikietį, ir 
amerikiečiai tuoj pareiškė savo 
nuomones, kada buvo pasiūlyta, 
neseniai, pakeisti vakarinę da
lį namo.

Baltasis Namas buvo pirmą 
kartą nupieštas 1799 m., nors

.tymas pradėtas. Už trijų metų 
svarbesnė dalis namo buvo už
baigta. 1830 m. kelios kitos da
lys pridėtos. Po tam prezidentai 
pradėjo sodinti medžius ir apso
dinti darželius. Gazas įvestas.

Tik pradžioje 20-to šimtme
čio egzekutyviai ofisai prie ry
tų ir vakarų dalių pridėti. Pir
miau prezidentų egzekutyvis 
darbas buvo atliktas įvairiuose 
kambariuose. Pav., antro aukš
to kambaryje Lincolnas šaukė 
susirinkimų savo kabineto, ir 
iš ten vedė karų išgelbėti Unijų. 
Miegamajame kambaryje jis 
pasirašė po Emancipation Pro
clamation. Kitame kambaryje 
McKinley padarė taikų po Ispa- 
nų-Amerikos karo.

Prezidentas Theodore Roose
velt, McKinley įpėdinis,pridėjo 
pirmų egzekutyvį ofisų prie 
Baltojo Namo. Ir kitaip jis pa
gerino Baltų j į Namų. Franklin 
D. Roosevelt įvedė dar vėles- 

pirmieji gyventojai įsikraustė n i us įtaisymus, tarp kitko, vie- 
tik 1800 m. 1800 Federate Vai- tas laikinam karo darbui. * 
džia persikėlė iš Philadelphijos1 
į Washingtonu. Adams buvo (an
tras) prezidentas. Stogas buvo 
skylėtas ir naujiems ' gyvento
jams buvo sunku gauti, malkų 
pečiams, ir prezidento žmona, 
Abigail, vartojo šiandieninį 
garsųjį East Room džiovinti 
savo baltinius. Laikai pasikeitė 
nuo tų dienų.

1810 m., kada James Madi-

Praeitų metų gruodžio mėn. 
Kongresas paskyrė $1,650,000 
dėl įvairių pagerinimų, ir Fine 
Arts Commission planus užgy- 
rė. Bet amerikiečiai protestavo,, 
kada išgirdo, kad tie pagerini
mai būtų ant tokios didelės 
skalės, kad 'būtų galima ten 
įtaisyti auditoriją ir kafeteri- 
ją. Ir Kongresas numušė pasky
rimą. Ne tik taip padarė, bet

son buvo prezidentas, prieš pat draudė bet kokius pataisymus 
Baltąjį Namą buvo gatvė ir ap- iš lauko.
link ją tvora. Keliais metais vė
liau (oer 1812 m. kara su Did.

Prezidentas Theodore Roose-

Britanija) britų pulkai uždegė sis Namas yra tautos nuodavy, 
sostinę ir Baltąjį Namą. Akme- bė. Turi pasilikti kaip origina 

pasiliko ir pagal pla- liai planuotas.”nine siena
nūs originalio architekto atsta
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Ką Aš Maciau Tarybų
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Choras sudainavo: “Nudavė Motulė,” “Aš 
Mergelė”, “Kur Banguoja Nemunėlis”, “Armonika” ir 
“Aš Linelius Nuroviau.”

Apart choro, gražiai eilėraščius padeklamavo jau
nuolės Žilinskaitė, Kazanskytė ir Karemčiutė, o seserys 
Poškiutės padainavo duetą.

Labai džiaugiuosi gimnaziją aplankęs. Dėkingas esu 
vedėjai Rapaportienei už pakvietimą.

Atsilankė Balys Baranauskas, Lietuvos darbo uni
jų (profesinių sąjungų) Centro Tarybos pirmininkas. 
Labai man rūpėjo su juomi pasikalbėti apie Lietuvos or
ganizuotų darbininkų pastangas ir problemas. Nustebi
no mane darbo unijų narių skaičius. Juk dar tiktai vieni 
metai kaip Lietuva išlaisvinta, o, pasak Baranausko, 
iš apie 153,000 dirbančiųjų, unijoms arba profesinėms 
sąjungoms priklauso 128,000! Vadinasi, arti 85 nuoš. 
Lietuvos darbininkų yra organizuoti į darbo unijas. Tai 
nepaprastai aukštas nuošimtis. Tačiau unijų vadovybė 
dar tuomi nėra pilnai patenkinta. Greitoje ateityje Lie
tuvos darbininkai būsią organizuoti 95 nuoš.

Šios skaitlinės mane tuojau vedė prie klausimo: 
Gal jūs darote kokį nors spaudimą ant darbininkų, kad 
jie stotų į unijas?

“Nieko panašaus!” atsakė pirmininkas. “Stojimas 
į unijas Lietuvoje yra visiškai savanoriškas dalykas.” 
Dar, girdi, “ne kiekvieną į unijas priimame. Du unijos 
nariai turi pasirašyti ant norinčio unijon įstoti apli
kacijos.”

Kaip su unijų vidine tvarka?
“Jinai,” atsakė Baranauskas, “yra demokratinė pil

niausioje to žodžio prasmėje. Susirinkimuose gali kiek
vienas laisviausiai reikšti savo mintis, kritikuoti trūku
mus, duoti pasiūlymus pagerinimui. Visi viršininkai, 
nuo aukščiausio iki žemiausio, yra narių renkami. Visi 
balsavimai yra slapti. Kiekvienas narys turi lygią tei
sę būti išrinktu unijos viršininku. Kandidatų skaičius 
neribotas. Griežtai uždrausta viršininkus rinkti viešu 
balsavimu.”

O tas parodo, kad Lietuvos darbo unijos daug de- 
mokratiškiau tvarkosi, negu mūsų darbo unijos.

Be to, Liet, darbo unijos turi daug daugiau privilegi
jų, negu kapitalistinės šalies unijos. Joms, pavyzdžiui, pa
vesta kontroliuoti darbo valandas. Griežtai draudžiama 
dirbti daugiau kaip 8 vai. į parą. Viršlaikius gali dirbti 
tiktai įmonei susitarus su unija. Už viršlaikius moka lai
ką ir pusę. Darbo unijos prižiūri, kad darbavietėse bū
tų švara ir darbininkų sveikatos apsauga. Unijose pla
čiai išvystyta kultūrinė saviveikla. Unijų sporto orga
nizacija vadinasi “Žalgiriu.” Unijos plačiai organizuoja 
sportą. Pats Baranauskas yra didelis sporto mylėtojas. 
Jis entuziastiškai pritarė mano patarimui Vilniuje su
organizuoti pirmą beizbolės komandą.

Bet sporto reikalais dar turėsiu pasikalbėjimą su 
sporto vadais ir apie tai galėsiu plačiau parašyti...

Unijos duoklių mokėjimas taip pat yra savanoriškas 
dalykas. Narys moka 1 nuoš. savo uždarbio. Be to, 
įmonė prideda 1 nuoš. unijos kultūriniams reikalams. 
Griežtai draudžiama unijines duokles išskaityti iš algos, 
algą išmokant.

BUVUSIOJ LIETUVOS SOSTINĖJE KAUNE 
Gruodžio 20

Šiandien turiu būti Kaune. Susitarta, kad 3 vai. 
po pietų manęs lauks Kauno universiteto studentai. Tu
rėsiu progą su jais susitikti, jiems žodį kitą tarti apie 
Amerikos lietuvius. Išvažiuosime apie 12 vai. ir ten 
pribusime laiku. Taip mes sapnavome...

Bet Lietuvoje komunikacija tai ne Amerikoje. Vil
niuje ir Kaune viso labo randasi tiktai keletas pasažie- 
rinių automobilių. Jie visi naudojami aukštesnių tar
nautojų susisiekimo reikalams. Šiuo tarpu tie tarnau
tojai įsitraukę į rinkiminę kampaniją, visa eilė jų iš- 
važinėję į provincijas, tuo būdu tik vienas kitas auto
mobilius bėra likęs Vilniuje. To viso rezultate, vos ga
lėjome gauti “džypą,” lentomis užkaltais šonais, ir gavo
me tiktai apie 2 vai. Aišku, kad pavėluosime!

Nors Lietuvos žmonės didžiuojasi savo “plentu” iš 
Vilniau^ į Kauną, bet jo nepalyginsi prie Amerikos di
džiųjų cementinių kelių. O čia sniegas atleistas, kelias 
šlapias ir labai duobėtas. Jau maniau, kad mano kaulai 
pasiliks tam nelaimingam “džype.”

Pasiekėme Kauną tiktai beveik 5 vai.
Sužinojome, kad Universiteto žmonės nusitarė su

sirinkti kitą dieną.
Pagaliau Kaune! Kaunas juo tikriausiai Lietuvos 

miestas, lietuvių miestas. Vilnius dar tebereikia atka
riauti. * Vilniaus gatvėse lietuviškas žodis dar garsiai 
neskamba, jis tebėra nedrąsus—visur lenkai, lenkai ir 
lenkai. Tuo tarpu vos tik koją įkėlęs Kaunan jau pa
junti kitą atmosferą. Kauno gatvėse visur garsiai ir 
drąsiai skamba lietuvių kalba. Kitą kurią kalbą tik la
bai retai kur išgirst *

Didelei Lietuvos laimei, karo audra Kaunui nepa
darė tiek žalos, kiek Vilniui ir kitiems Lietuvos mies
tams. Iš pastatų tiktai vienas kitas sugriautas. Bet 
vokiškieji plėšikai čionai pridarė nesvietiškai daug ža
los Lietuvos pramonei. Tai buvo sistęmątiškas ir tiks
lus pramonės įmonių naikinimas. Kai pamatė, kad jų 
viešpatavimui galas jau atėjo, tai speciališki naikinto
jų būriai vaikštinėjo po fabrikus, juos plėšė ir jų maši
neriją gadino, jų pastatus sprogdino. Šančiuose, va
žiuojant pro metalo fabriką, klaiku darosi. Viduje jojo 
viskas sunaikinta. Tiktai apgriauti mūrai be langų 
riogso. Ar dar bus galima jį atsteigtį? (Bus daugiau*).

LOWELL, MASS
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Masinis Susirinkimas— 
Svarbios Prakalbos

Mūsų kolonijos lietuviai 
lietuVaitės, kurių širdyse dar
nėra užgęsusi tėvyniškos mei
lės ugnis, nekantriai laukia 
25-tos dienos šio mėnesio, ka
dangi minėtą dieną yra ruo
šiamas lietuvių masinis susi
rinkimas Liet. Taut. Namo 
svetainėje, priėmimui Ameri
kos lietuvių atstovo Antano 
Bimbos, kuris neseniai sugrį
žo iš mūsų tėvų gimtinio 
krašto. Minėtą dieną A. Bim
ba duos platų pranešimą a-pie 
Lietuvos . gyventojus ir jųjų 
pokarinę situaciją. Kitais žo
džiais tariant, mūsų atstovas 
papasakos mums mūsų bro
lių ir seserų pergyventas sun
kenybes karo metu ir vokie
čių okupavimo laiku. Jis nu
rodys, kokiais galimais bū
dais mes, Amerikos lietuviai, 
galėtume savo tautos žmo
nėms pagelbėti atsikelti iš po 
karo griuvėsių ir užsigydyti 
Jiems padarytas karo žaizdas.

Šias istorines ir labai svar
baus momento prakalbas ren
gia Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto vietinis skyrius, ku
ris per keletą metų be susto
jimo dirbo labdaringą pagal
bos darbą. Per šio komiteto 
pastangas likosi surinkta di
delė daugybė įvairių drabu
žių ir kitokių reikalingų daik
tų Lietuvos žmonėms. Per šį 
komitetą tapo surengta kele
tas stambių prakalbų, kuriose 
buvo renkamos aukos sušelpi- 
mui Lietuvos našlaičių, šis ko
mitetas ne kartą atsišaukė į 
vietinius lietuvius šelpimo rei
kalais ir prašė jųjų koopera- 
vimo. Bet ne visi atsiliepė į 
komiteto prašymus. Tūli lietu
viai, būdami kitokiame politi
niame nusistatyme, į šalį nu
gręžė savo ausis ir atsisakė 
sušelpti nelaimėje; esančius sa
vo brolius Lietuvoje. <>

Dabar mūsų pagalbos tei- 
kipio komitetas rengia masinį 
susirinkimą ir kviečia visus 
lietuvius, visokio amžiaus ir 
visokio įsitikinimo, ateiti ir iš
girsti teisybės žodį apie Lie
tuvos žmones ir persitikrinti, 
ar iš tikrųjų mūsų aukos bu
vo jiems reikalingos; ar iš 
tikrųjų mūsų surinktos dra
panos pasiekė Lietuvos gyven
tojus, ir t.t. O tie lietuviai, 
kurie dėl tam tikrų priežasčių 
negalės ateiti į susirinkimą, 
tegul skaito dienraštį Laisvę. 
Jame yra talpinama Lietuvos 
žmonių padėkos laiškai ir A. 
Bimbos nuoseklus aprašymas 
šių dienų Lietuvos gyventojų 
padėjimo.

Gegužės 10 d. Liet. Taut. 
Namo mažojoj svetainėje, 
įvyko LPT Komiteto vietinio 
skyriaus reguliaris susirinki
mas. Iš finansų raštininko ra
porto pasirodė, jog nemaža 
suma pinigų yra suaukota 
Vilniaus Medikaliam Institu
tui.

Drabužių ir čeverykų pir-

kimo komisijos raportaš liudi
ja, kad drapanos yra renka
mos bo sustojirtio ir kad žmo
nės su noru jas aukoja.

• Nelabai seniai keletas pun
dų tapo priruošta siuntimui į 
centrą. Jų sutaisymui dirbo 
visą vakarą mūsų komiteto 
trys nariai. Jie buvo: P. Ba
ronas, J. Kukaitis ir A. Ku- 
kaitienė.

P. Mickevičienė raportavo 
iš buvusios Bostono ir apylin
kės LPT Komitetų konferen
cijos. Paaiškėjo, jog ateinan
čia vasara bus bendrai su
rengtas vienas didelis pikni
kas Lietuvių Tautiškame Par
ke, Montello, Mass. To pikni
ko pelnas bus skiriamus su- 
šelpimui Lietuvos žmonių.

X. Kareivis.

Pratt & Whitney Darbininkai 
Kovoja

Pirmadienį, geg. 13 d.,
Pratt & Whitney dirbtuvės 
savininkai nutarė atidaryt už- 
streikuotą savo dirbtuvę. Per 
laikraščius ir laiškais šaukė 
darbininkus ateiti tą dieną ir 
stoti prie darbo.

Dieną pirmiau, tai yra,, ge
gužės 12 d., tos dirbtuvės dar
bininkai lokalo 251 UE-CIO. 
unijos vadovybė, sušaukė ma
sinį streikierių mitingą, Bush
nell Memorial svetainėje, kur 
dalyvavo apie 3,000 streikuo
jančių darbininkų. Streikieriai 
aštriai pasmerkė kompanijos 
nesiskaitymą su darbininkų 
reikalavimu pakelti 18 ir pusę 
centų į valandą algas dėl vi
su tos 
Taipgi 
streiko 
dyme 
streiklaužių pagalba, pradėti 
produkciją. Unijos vadai pa
sakė, kad kompanija tokiu 
elgesiu nieko nelaimės, ir šau
kė, kad tą pirmadienio rytą 
visi streikieriai pribūtų ant pi- 
kieto linijos prie dirbtuvės 
vartų ir kad taip pikiętuotų, 
kad nei pelė pro jų tarpą ne
praeitų. Darbininkai dideliais 
rankų plojimais tą pareiškimą 
palydėjo. Ir ant rytojaus iš 
pat ryto, 6-tą vai., jau šim
tai darbininkų suvažiavo prie 
dirbtuvės ir pastatė tvirtą pi- 
kietą. West Hartfordo polici
ja pribuvo fabrikantams į pa
galbą ir beveik jau buvo su
laužę pikieto liniją ir keli 
skebai, unijos priešai, praslin
ko ir nubėgo į dirbtuvę. Uni
ja turėjo netoli vartų garsia
kalbį ant sunkvežimio pritai
sytą. Pasigirdo tvirtas balsas 
iš garsiakalbio: “Uždarykite 
tą spragą.” Taip tuojau ir bu
vo padaryta, šimtai streikie
rių puolė ir atstūmė visą poli
ciją atgal ir vėl skebams ke
lias buvo uždarytas, čia jau 
West Hartfordo policijos ka
pitonas suprato, kad jų spė
kos per silpnos, tai jis tuojau 
pašaukė per radijo Conn, 
state troopers (valstijos poli-

(Tąsa 5-me pusi.)

Motinų Diena Paminėta Su 
Gražiais Atsiekimais

Gegužės 12, paminėjimui 
motinų dienos, mūsų draugės 
kliubietės buvo suruošusios 
gražų pažmonį, Lietuvių Pi
liečių Kliubo svetainėje. Tai 
buvo pirmas parengimas nau
joj kliubo vietovėje, 16 Tyler 
Street.

Parengimas visai,kitaip ne
buvo garsinamas, kaip tik 
vienoj korespondencijoj Lais
vėje. Tačiau žmonių dalyva
vo, vien suaugusių, apie 50 
ypatų.

Apart vietinių, pas mus da
lyvavo draugai Vilkauskai ir 
Barauskai iš Nashua, N. II. ir 
draugai Sukaskai ir M. Do- 
vidonis iš Lawrence, Mass. 
Buvo labai smagu su jais kar
tu svečiuotis ir dalintis minti
mis. Tik spėjus apsidžiaugti 
su visais, kaip, kiek vėlesniu 
laiku, pribuvo dar pora bran
gių viešnių iš Bostono. Tai 
buvo draugė Yvonne Niaurie- 
nė ir draugė Marijona Kra
sauskienė. Abi labai malonios 
draugės; jos atvažiavo pas 
mus iš toliau, kad mus atlan
kyti ir ta proga pamatyti mū
sų naujai įsigytą namą. Tuo 
tikslu ir kiti svečiai pas mus 
atvažiavo ir kartu apvaikščio
jo Motinų Dieną.

Draugų išsireiškimų pro
gramoje- svečiai mums daug 
linkėjo gero pasisekimo šita
me kliubo, pasimojime įsigyti

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

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

Committee To Aid Lithuania
Siųskite šiuom antrašu:

417 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y

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

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

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

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

*
O kurie aukos nemažiau kaip $5, tų vardai ir pavardės bus 

įrašyti į specialę knygą, kuri bus laikoma Institute. Mes norime, 
kad Lietuvos žmonės, kad mūsų broliai ir seserys, gyveną Lietu
voje, žinotų, kurie Amerikos lietuviai prisidėjo prie įrengimo 
jiems to svarbaus Instituto kovai su ligomis abelnai, o su vėžio 
liga ypatingai.

IHiįlAll ilMlk fllt.nh.,,-

nuosavą namą. Jie žadėjo ir 
ateityje mums pagelbėti, pa
remti mūsų parengimus, kuo
met mes jau galutinai įsitai
sysime kliubo patalpas i); 
rengsime didelį atžymėjimą 
naujos vietos.

šioje vakarienėje buvo at
siekti šie konstruktyviai dar
bai: draugas Vilkauskas pa
kėlė klausimą, kad kiek nors 
sumest užprenumeravimui pa
žangaus laikraščio Brazilijos 
lietuviams, pageidaudamas, 
kad jeigu susidarys pakanka
mai aukų, tai kad Vilnį ir 
Laisvę jiems, braziliečiams, 
užrašyti. Ir pats pradėjo su 
dolerine; jį pasekė draugas 
K. Barauskas ir taip draugų 
našviečių sumanymas pasiekė 
$12. Veikiausia bus dapildy- 
ta daugiau 
abu laikraš 
ti į Brazil i.

Gaila, ks 
ka vardų,

ir tuo būdu bus 
Hai užprenumeruo- 
ą.
d neturiu po ran- 
kurie ir po kiek

aukavo šiam tikslui.
Vėliau Karsonas, pasikalbė

damas su draugais apie Vil
nies vykstantį šėrinin. suva
žiavimą ir turėdamas draugo 
Leono Pruseikos laišką ran
koje, parinko pasveikinimus 
nuo prijaučiančių draugų.

Vilnies suvažiavimą sveiki
no šie draugai: Feliksas Ka- 
ladinskas, turintis čeverykų 
taisymo vietą, 33 Coburn St.; 
Simonas Urbonas, turintis 
drabužių siuvyklą, 547 Gor-

Tre&as Puslapis

ham St.; J. Blažonis, J. Gice- 
vičius, D. Sukaskas, lawren- 
ciškis ir K. Barauskas, fiaš- 
vietis, aukojo po dolerinę. Gi 
draugas J. Daugirda ir drau
gė M. Vilkauskienė, našviete, 
aukojo po 50c. Ir tokiu būdu 
buvo pasveikintas Vilnies su
važiavimas su $7.

Vėlesniu laiku, kuomet pri
buvo draugės Niaurienė ir 
Krasauskienė, tai savo trum
pu atsilankymu pasveikino 
mūsų naujai pirktą namą, pa- 
klodamos po penkinę. O da
bartiniu laiku kliubui taip rei
kia pinigų, kad mes bile iš 
kur trauktume penkines, kad 
tik galėtume. Tad labai;, 
bai ačiū' toms draugėms, 
paramą.

Labai širdingai- ačiū ir 
siems draugams už aukas 
siems reikalams! Visur parė- 
mėm po biskį, kur galėjome. 
Mat, jau tokia mūsų padėtis, 
kad visur ir viską tenka pa
remti, kas yra brangu mūsų 
judėjime. Tai dar ne viskas, 
šiame Motinų Dienos paminė
jime gauta į Lietuvių Piliečių 
Socialį Kliubą 7 nauji nariai, 
kurių tarpe yra 5 jaunuoliai, 
šiuo trumpu laiku kliubas ge
rokai paaugėjo naujais na
riais. Taipgi nekurie LLD se
ni nariai pasimokėjo duokles 
kuopos sekretoriui draugui J. 
Blažoniui.

Tie visi pažymėti dalykai 
parodo, ant kiek pasekmin
gas šis parengimas buvo. Ir 
tai be jokio didesnio prisiren-

(Tąsa 5-me pusi.)

“Mes tik papraščm jos pakelti algą?*

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

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

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

2-4-46 JONAS KAŠKAI.TIS S3

RAUDONA PLIKĖ
(Feljetonas)

(Tąsa)
Einantiems iš eilios diržingas chinas 

sargas balsiai įsako:—Atidaryk- savo 
skrynias. — Jis paskui pavarto daiktus, 
o trejetas suktų japonų žandarų šnai- 
riai žiūri, bet liest neliečia.

Mažiau ceremonijų su trečios klasės 
važiuoliais. Čia kiekvieną apčiupinėja, 
iškamantinėja asmeniškai. Visi jau iš 

.. tolo laukia atsisegę krutinės. Jauna mo
kinė chinaitė stovėjo su neatsagstyta 
suknele: girdi, kišenių nėr, tai kam rei
kia sagiot... Žandaras jai rūsčiai burb
telėjo, kad greičiau. Susisarmatijo, net 
paraudo mergiotė. Tuoj atsisegė krūti
nę. Viduj apatinio skverno žanda- 

f ■ ras pamatė keistus ženklus parašyta. Pa
klausė, koks čia raštas. Mergytė paaiš
kino, kad čia mokyklos skalbyklos žymė. 
Chinas vertėjas mergaitei prielankiai da
lykus nukreipė, tai žandaras ją ir per
leido.

Traukinys pradėjo važiuot, kaip puse 
po vienuolikos, trimi valandomis vėliau. 
Ir, važiuojant, japonų kareiviai ir chinas 
sargas dar bent dukart peržiūrėjo laga
minus.

Važiuodami, keleiviai matė bent dvyli
ka japonų orlaivių lekiant į žiemių pusę. 
Traukinys dažnai stabčiojo. Pašaliais 
dryksojo apgriauti namai, kaimai, me
džiai. Ant apgyventų namų būtinai ple
vėsavo japoniškos vėliavos.

Tiencin’ą tepasiekė kaip pusė po sep
tynių vakare. Aštuonios valandos va
žiuotos vietoj pustrečios.

Pereit per Tiencin’o stotį buvo ypač 
sunku. „ Amerikietės moters draugijoj 
jie perėjo be keblumų. Prieš paskutinį 
peržiūrėjimą juos sustabdė sargai ir lie
pė eiti eilėmis: po du arba tris. Penki 
japonų kariai akyliai tėmijo kiekvieną. 
Jei kurį nužiūri, tuoj išsiveda į kontorą.

Ir štai jie išsivedė 17 metų Činios sū
nų. Donahiūtė bandė užtarti, bet japo
nai tik tylom į ją pažiūrėjo iš padilbų 
ir nusivedė bernioką. Tėvas jam mes
telėjo dokumentų ryšelį ir sakė laikytis 
labai ramiai ir nesiskubint.

Kontoroj užu stalo sėdėjo trys aki
niuoti japonai įtemptais veidais. Bernio
ką apibėrė klausimais: ar tu nusiteikęs 
prieš japonus? Ar tu narys Kuomintan- 
g’o? Ar tu mėlynmarškinis? Ar tu komu
nistas? Ar tu anglo-amerikiečių pritarė
jas? Ar tu pripažįsti Sun Jat-sen’ą? Ar 
tu pripažįsti Čiang Kai-šek’ą? Ką tu ma
nai apie Mančukuo? Ar tu pripažįsti ko- 
operavimą tarp Japonijos, Chinijos ir 
Mančukuo? Ar gerai Chinija daro, siun
dydama vieną svetimą tautą prieš kitą? 
Kur tu gimei, kiek turi seserų, kokio am
žiaus, kokie jų vardai, kur mokosi?

Činios sūnus nebuvo taip kvailas, kad
• neišmanytų, kaip atsakyt į klausimus. 

Peržiūrėję dokumentus, liepė jam eit.
• Vaikinukas ėjo sau ramiai, iš lengvė
jo. Šeima jo nekantriai laukė. Saldi 
Kvapsnis jį paskui apsikabinusi laikė. 
Jie nuvažiavo į britų koncesiją ir apsi
stojo svetimšalių viešbuty. Laivo reikė
jo išlaukt tris dienas. Donahiūtė buvo 
užsimojusi irgi palūkėt ir išleist juos, iš- 
lydėt laivan, bet Paofen’a ją perkalbėjo 
grįžt namo.

Miss Donahue ir išvažiavo į Pekiną., 
O mūsų keleiviai laivu davažiavo iki 

'Šanghai’jaus ir girdėjo apkurtinančius 
bombardavimus iš japonų karinių laivų. 

; Keleiviai apsistojo tarptautinėj koloni- 
. joj, kur iš viešbučio jie mušė telegramą 

Mulan’ai ir Močou’ai, kad jie jau čia.
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Kai prasidėjo karas, Mulan’a su savo 
šeima leido vasaros atostogas kalnų ku
rorte Kuling’e.

Jos dukrytė Amei’ytė, septyniolikinė, 
mokėsi misionierių kolegijoj Nanking’e. 
Jos brolis Atung’as baigė universitetą ir 
dirbo valdišką darbą, bevielio telegrafo 
stoty netoli šanghai’jaus. Tos galingos 
stoties siuntiniai siekė iki San Francisco. 
Dabar Atung’utis gavo šešias savaites 
atostogų su šeima Kuling’e. Mulan’os 
pastovesnio gyvenimo miestas Hang- 
čou’as dabay pasidarė didelis vieškelių ir 
plentų mazgas. Per didelę upę šalia 
miesto pratyso milžiniškas tiltas. Gele
žinkelis sujungė Hangčou’ą su Nankin- 
g’u ir keliais Kiangsi provincijos mies
tais. šis naujas gelžkelis ėjo per kalnus,

per griovius, per skardžius, ir tai tapo 
pravestas per pusantrų metų. Toks tau
tinės atitaisymo programos greitis svar
bią turėjo priežastį: Japonija dabar smo
gė ir smogė smūgius, o Chinija užsispy- > 
re nepasiduot, nauja tautinio savimi pa
sikliovimo dvasia sujungė visą milžiniš
ką šalį. /

Čiang Kai-šek’as ir jo žmona Čiang’- 
ienė gyveno dabar irgi Kuling’o vasarna
my. Jų namhs stovėjo aukštėliau Mu
lan’os namo, ir Mulan’a galėjo patėmyt, 
kokie ten virte virė darbai. Čiang’ų na
mas stovėjo prie didelio griovio, išnešto 
kalnų vandens, ir pro čia ėjo naujasai ke
lias, paskersai skardžių, per kaupres, 
per kopas, per kalvas, per kauburius.

Aukšti kariniai provincijų pirmūnai ir 
Nanking’o perdėtiniai eidinėjo ir išeidi
nėjo pro Čiang’ų vartus. Čia buvo svars
tomas būsimas Chinijos likimas: ar jai 
susmukt po Japonijos padais, ar tiesiai 
išsitiest, išsilaisvint, susijungt greta kitų 
demokratijų.

1937 m. liepos 17 d. įstabus tapo iš
spręstas nuosprendis. Čiang’as pasklei- 
do palei visą šalį žūtbūtinį atsparų karą 
iki galo. Reikės milžiniškų pasiaukoji
mų, kad nesuklupus vidurkely, kad dava- 
rius iki pergalingojo galo.

Sunia kartą patėmijo Mulan’ai, kad 
Čiang’ui teko kebliausias uždavinys — su
jungi visą motiną Chiniją ir vest ją ka
rau prieš įgudusį Japonijos fašistinį im
perializmą. Ir Čiang’as davarys karą iki 
pat galo. Ir visi Chinijos piliečiai priva
lo prisidėt iš paskutinių.

Atung’as klausėsi tėvų kalbos ir skar
džiai prabilo, kad jis stoja į Čiang’o ka
riuomenę. Chinijai reikia kovūnų.

Mulan’a staiga užsičiaupė ir nutilo. 
Visą valandą žodelio netarė. Užsimąs
čiusi dūlino. Kaip ir prieš visas motinas, 
taip ir prieš ją stovėjo status stulpas. 
Karas čia pat, prie pat durų. Galiausiai 
ji ėmė svarstyt šį neišvengiamą klausi
mą su Sunia. Paklausė paskiau sūnaus, 
gal jis kaip persimąstė. Atung’as ties
mukai. 'pareiškė, kad jo jau seniai nu
spręsta: jis stoja Chinijos kovūnų eilėn. 
Kamgi jam buvo to viso mokslo, prisi
rengimo? ...

(Bus daugiau)

sypsenos
RADAR IR MĖNULIS

Žmogus išmislijęs Radarą, 
Dabar eksperimentus daro— ’ 

. Mėnulį mūsų bombarduoja, 
Lygotas jam painiotus po kojų. 
Mėnulis senas ir pastyręs, 
Kaip žinoma, seniai jau miręs, 
Neturi nuo žmogaus ramumo, 
Nepaisant tolimo aukštumo.
Kažin kaip vargšas mėnuo ima 
Tą mūsų naują išradimą,— 
Ar pikta jam, ar liūdna daros, 
Ar skaudžiai liečia jį Radaras?
Gal sako jis: Žmogau, tu klysti, 
Ir iškirsi pats sau kiaulystę,— 
Reiktų kaip nors tave įspėti, 
Kad mano uolos gal trupėti.-

. Juk mano kalnai, klonys, plotai, 
Tai baisūs dinamito šmotai; 
Jie krisdami ant jūs planetos 
Neduos ten niekam saugios vietos. 
Tas baisią katastrofą lemia— 
Sudegins visą jūsų žemę, 
Išvirins visą žemės jūrą, 
Sunaikins žmones ir kultūrą!
Mėnulis taip, gal būt, galvoja... 
Ir kam žmogus ji bombarduoja? 
Ar jis pakvaišo, ar apako, 
Išradęs naują mokslo šaką?
Verčiau, naudodamas Radarą, 
Panaikintų ant žemės karą, 
Įsteigtų būvį gerą, taiką, 
Ir kiekvienam laimingą laiką.
Sakyčiau, reikia pagalvoti 
Ir aksiomą šią žinoti: 
Pakol ramiai mėnulis guli,— 
Palik ramybėje mėnulį! s

' - Krienas

AtŽLZiL'

Kuomet plikė parausta nuo 
saulės kaitros, ,tai nuo to ne
atsitinka nieko blogo, bile ne 
tiek daug, kad net skūra su
aižytų ir pradėtų luptis. Dak
tarai netgi pataria 
plikes prieš saulę, 
turi didelės reikšmės 
na žmogaus sveikatą, 
ir ne dyvai, vasaros 
matyti daugybę plikių 
donomis plikėmis.
gumas plikių, po priedanga 
sveikatos, siekiasi apželdinti 
plikes naujais plaukais, tikė
damiesi, kad saule, kaipo gy
vybės motina, nepaskfipės už
barstyti ant sausos 
žiupsnį plaukų sėklų, 
priežastis ir išaiškina

kaitiriti
Tas esą 

į abel- 
Todėl 
laike, 

su rau-
Mat, dau-

plikės 
Šita 

neku
riu plikių nesvietišką pasiry
žimą kepinti plikes prieš sau
lę, pakol net pajuosta, kaip 
čerpės.

Bet šiuom sykiu mūsų pasi
kalbėjimo tema apie raudoną 
plikę nepaeina nuo saulės 
kaitros, ale dėlei nepasiseku
sio melo. Kada jūsų Paulius 
ima temą “raudona plikė ir 
nepasisekęs melas,” tai dau
guma iš jūsų spėsite, kad ne 
kas kitas, kaip dr. Grigaitis 
per neatsargumą (kuris yra 
kasdieninė nelaimė) apsime- 
lavo ir gavo raudoną plikę iš 
sarmatos. Toks jūsų spėjimas 
bus tik per pusę teisingas. 
Mat, šiuo sykiu dalykas taip 
susidėjo, kad dr. Grigaitis, 
priprastu jam būdu, pamela
vo, o jūsų Pauliui tenka pli
kę kaitinti dėlei to prakeikto 
melo, besigrumiant su kairia- 
sparniais. Ačiū dr. Grigaičio 
specialėms privilegijoms, jis 
visuomet yra apsisaugojęs nuo 
kairiasparnių priekaištų. Už 
tai ir nepaiso, kerta, kaip bo
tagu per balą, pataikys ar ne, 
jam nuo to nei sąžinė grau
žia, nei plikė kaista. Visada, 
gyvendamas po sava pastoge, 
dr. Grigaitis ne iš tų, kuris 
pavėlintų atėjusiam 
čiui tikrinti, kur pas 
gaitį baigiasi tiesa ir 
da melas.

Kad jūsų Paulius
tikslo kabinėtis prie dr. Gri
gaičio reputacijos, primenu 
vieną nuotikį iš praeities: 
Naujienų patalpose įvyko 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Komiteto susirinkimas. Vienas 
iš dalyvių biskį brūkštelėjo 
dr. -Grigaičiui prieš šerstį ir, 
matytumėt, kaip kategoriškai 
dr. Grigaitis užprotestavo: 
“Tamsta, žinokie, kad raudie
si po svetimu stogu!” Matote, 
po savu stogu savą “demokra
tiją” gali išvystyti iki aukš
čiausio laipsnio. Mes, eiliniai 
pro-naciai, tokios teisės netu
rime. Suėję į dirbtuves, visi 
vienodai jaučiamės po sveti
mu stogu, nėra kas galėtų už-

mauti apinasrį priešingos nuo
monės asmeniui. Už tai mes, 
dirbtuvėse ir riejamės, kaip 
Amerikos kongresmanai savo 
sesijose. Na, užteks privedžio- 
jimų. Eisime prie, pradėtos 
temos. . . .

Jūsų Pauliaus nesmagumai 
prasidėjo štai kokiu procesu: 
Kovo 23 dienos Naujienose 
dr. Grigaitis išpiškino edito- 
rialą, užvardindamas: “Rau
doni Kviečiai.” Perskaičius 
.minimą editorialą, jūsų Pau
liaus net blusos nustojo kvė
pavę. Na, sakau: ant galo, 
pagalios, nors sykį ir dr. Gri
gaičiui, gal jam pačiam ir ne
tikėtinai, o visgi pavyko smog
ti bolševizmui neapsakomai 
skaudų smūgį tiesiai į tušti- 
mą. Sakau,, tu man taip ir pa
taikyk pro-naciniu pirštu į 
bolševikišką akį. Dalykas dė
josi šitaip; Sovietų valdžia su
sitarė su Francūzijos komu
nistu Thorez ir taikėsi “ap
gauti Francūzijos publiką su 
pasiūlijiipu “raudonų” kvie
čių. O čia, bretela, dr. Grigai
tis tik strykt, kaip Pilypas iš 
kanapių, ir bolševikų “baisią 
apgavystę” iškėlė į viršų. Tai 
neapsakomai didelis laimėji
mas Francūzijos tame, kad dr. 
Grigaitis nepaspėjo numirti 
pirmiau, negu gavo progą “iš
gelbėti” Francūziją nuo ko
munizmo. Kaip visuomet, taip 
ir šį sykį, jūsų Paulius dr. 
Grigaičio pasakai taip pati
kėjo, kaip davatkos tiki kuni
go pamokslui. Pasišaukiau

jai trumpą, bet labai įtikinan
tį spyčių: Sakau, matai, mot- 
ka, tu tankiai 
kad 
zė,” 
galų

pašalie-

prasi de-

netu ri

myli šaipytis, 
d r. Grigaitis toks “klom- 
kad nesugeba nei melų 
paslėpti, o dabar, žiūrėk, 
platų šuolį d r. Grigaitis

nušoko savo karjeroje. Paties 
dr. Grigaičio nuostabai, jam 
šiuom atveju, pavyko įgilti 
bolševizmui į patį jautriausi 
nervą. Pasakė, kad Maurice 
Thorez “melavo,” kad Rusija 
“visai neturi atliekamų kvie
čių išvežimui į užsienį” ir 
Thorezo “burbulas” automa
tiškai susprogo/ Bet ponia 
Pauliuvienė pasiliko nepaju
dinama, kaip apatinė pusė 
girnų. Sako: ko tu čia dabar, 
Pauliau, straksi, kaip plaktu
ku užvažiavęs sau per nagą. 
Judviejų abiejų su dr. Gri
gaičiu plikės r pirmiau su
sprogs, ne kaip jums pavyks 
susprogdinti b o 1 š e v i kiškus 
“burbulus.”

Nepaisydamas pirmutinio 
nepasisekimo, eidamas į dar
bą nusigabenau ir Naujienas. 
Pietų laike sušaukiau visus 
kairiasparnius. Aiškus daly
kas, neaplenkdamas ir pro- 
nacių, ir visiems, pakeltu bal-

Mirė Didvyriškas Negras 
Angliakasis Townes

R

i

daktaro 
“faktais 

argumen-

su, kaip koks redaktorius, 
perskaičiau dr. Grigaičio edi
torialą apie “raudonus kvie
čius” ir bolševikų “apgavys
tes” ir gązdinančiai pareiš
kiau: Dabar jūs, kairiaspar- 
niai, nei gugu. Mes, pro-na- 
ciai, pasiremdami 
Grigaičio iškeltais 
ir nesumušamais
tais,” sųriesime jus į kreivą 
ožio ragą. — Tikėsite, ar ne, 
bet turiu už unarą prisipažin
ti, kad jūsų Pauliaus pasiry
žimas ir drąsa nepadarė į 
kairiasparnius jokio įspūdžio. 
Kairiasparniai nei išsigando, 
nei nusiminė. Sako : Nesiske- 
rėčiok tiek daug, ponas Pau
liau, dr. Grigaitis nebūtų Gri
gaičiu, jeigu jis teisybę para
šytų. Už dienos kitosj persi-* 
tikrinsi, kad tave dr. Grigaitis 
prigavo, kaip tas pasakiškas 
žaltys Jėvą.

Kaip kairiasparniai sakė, 
taip ir atsitiko. Už keliolikos 
dienų, ateina kairiasparniai, 
prisikišę kišenius iškarpų iš 
įvairių laikraščių, 
žinias apie gabenimą laivais 
sovietinių kviečių į Francūzi
ją. Jūs negalite nei įsivaiz
duoti, gerbiami prieteliai, 
kiek jūsų Pauliui tenka nu- 

nesmagumo dėlei tų 
kurias kairiasparniai 
panosėn, skaitliuoda- 
tūkstančių tonų kvie

čių iki šiam 
Francūziją. 
k a, rodosi, 
liaus erzinimui, 
skelbia, kad Sovietų Sąjunga 
davė du šimtu tūkstančių to
nų Lenkijai, ir tuojau duos 
šimtą tūkstančiu tonu Suomi
jai. Sakau, iš peklos tie bolše
vikai ir turi tokią daugybę 
kviečių ? Kas tik žodį žepte- 
ria, tai ir duoda šimtus tūks
tančiu tonu! 

C ‘

Matote, kokia nemaloni pa
dėtis. Dr. Grigaitis pabėrė 
raudonus kviečius ir meluoja, 
sėdėdamas po savo stogu, o 
jūsų Pauliui dėl grigaitinio 
melo plikė turi kaisti, kaip 
prieš liepsną. Jeigu dėlei sve
timų melų reikia kentėti sar
matą, tai iš to darau išvadą, 
kad jūsų Paulius dar nėra už- 
siartavojęs pro-nacis. Jaučia
si reikalas paimti keliolika 
lekcijų nuo profesoriaus Pakš
to gilesniam supratimui pro- 
nacizmo. Būsiu atviras ir pri
sipažinsiu, kad stoka finansų 
tam reikalui. O kadangi jūsų 
Paulius gyvena iš savo rankų 
darbo, ir ubagauti nėra pra-

Philadelphia, Pa. — Mi
rė didvyriškas negras an
gliakasis Albertas I. Town
es, 57 metų A Jis buvo pa
vojingai sužeistas per eks
ploziją Pineville angliaka
sy klo j, Kentucky, pernai 
gruodžio mėnesį. Degan
čiose kasyklos dujose jis 
gelbėjo kitiTs mainierius, iki 
pats apalpo ir buvo išneš
tas. 25 angliakasiai tada 
žuvo, 6 tapo išgelbėti.

Byrnes Džiaugiasi, kad 
“Rusai Nieko Negavo”

Amerikos

kentėti 
iškarpų, 
kaišioja 
mi, kiek

Paryžius.
valstybės sekretorius James 
Byrnes sakė praeitos savai
tės pradžioje, gaila, kad 
amerikonai mažai tegavo iš 
Keturių Didžiųjų užsieninių 

skelbiančių |k o n f e r encijos Paryžiuje, 
bet, girdi, labai svarbus da
lykas, kad “rusai visai nie
ko negavo” toje konferenci
joje. Šią žinią pranešė 
New Yorko Daily Workerio 
reporteris iš Paryžiaus.

laikui pasiekė 
To dar neužten- 
didesniam Pau- 

laikraščiai

Kubos valdžia nuslopino 
karininkų sukilimą.

tęs, tai tokiam pasiutusiam 
“mokslui,” kaip studijavimui 
pro-nacizmo, aukų prašyti pas 
visuomenę nedrįsta. Iki lai
mingo pasimatymo.

Paulius.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.
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ATEIKITE PASIMATYTI SU GTVIAIS. • 
•s Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

TELEPHONE
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
•kavalkui, užsisakykite iš anksto* nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonui EVergrcen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

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

NOTARY 
PUBLIC

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St
. PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar ‘4110



LIŪDNAS LIETUVIO LIKIMAS BRAZILIJOJE

mies- 
nešti 
štai!
auto-

nuostabu, kad tokie dalykai 
neprasikaltimas. Bet taip 
y/a. Brazilijoje įstatymai 
Zieko vietoje. Visa galia— 
pinigai. Paprastas valdžios 
valdininkas parsiduoda už 
penkis cruzeirus, aukštesnis 
už dešimtį, dar aukštesnis 
už penkioliką, pats aukš
čiausias už tūkstančius cru
zeirų. Pavyzdžiui, maža
mečių teisėjas parsiduoda 
už penkiasdešimt cruzeirų.

Nors Zarakausko pusėje 
sulyg įstatymais buvo teisy
bė, bet Zarakauskas neturė
jo cruzeirų ir viską pralošė. 
Ne su vienu Zarakausku 
toks Brazilijoje atsitikimas. 
Kiekvieną dieną tokių atsi
tikimų atsitinka šimtai ir 
tūkstančiai. Šimtai darbš
čių žemdirbių mėtomi į ke-

Newark, N. J.
pą per dvidešimts keturias 
valandas. Draskiau nuo gal^ 
vos plaukus nebetekdama 
vilties ko nors išprašyti. 
Namai liepsnojo. Sergantis 
vaikas klykė viduj dūmuo
se. Įbėgau išsinešiau vai
ką niekieno negelbėjama. 
Gaisre pleškėjo viskas. Įme
tė mane vežiman, pavežė 
kiek ir išmetė akelio para- 
vėn.” /

Sekančią dieną po šio 
vandališko įvykio Zara
kauskas nuėjo pažiūrėti 
virš dešimts metų gyventon 
vieton.

“Tvoras atradau išlaužy
tas, viską sudeginta. Blogos 
valios žmonių buvo viskas
išvogta. Pasėliai išmin- lių paraves, žemės plotai ap- 
džioti. Trobų vietoje pele-j leidžiami nekultivuoti, did- 
nai. Nuvažiavau į Sao 
Paulą skustis policijai. Pa
siuntė mane kreiptis į savo 
apygardą. Sugrįžau šešio
se valandose vakaro. Bu-

LDS 8 Kį>. Surengė A. Bimbai 
Prakalbas,

Prakalbos įvyko 8 d. gegužės, 
Šv. Jurgio Svetainėj. Kalbėjo' 
tik ką sugrįžęs iš Lietuvos A. 
Bimba. Jis nušvietė dabartinę 
Lietuvos padėtį ir papasakojo 
daug šiurpių dalykų, kaip lie
tuviški naciai žudė ne tik žydus, 
bet ir savo brolius lietuvius, 
žmonės labai atydžiai klausėsi 
ir visi užganėdinti buvo ir įver
tindami drg. A. Bimbos prane
šimus labai gausiai atsiliepė 
su aukomis. Nors buvo dedamos 
pastangos per vietinį kleboną, 
kad sustabdyt prakalbas, buvo 
kreiptasi pas salės gaspadorių.

Palson, Short Hills, N. J.; Mr. 
Gergalis, Kearny, N. J.; Jadvy
ga Miškeliūnas< Newark, N. J.; 
Jokūbas Garyonis, Newark, N.

Ona Stelmokaitė, So. Orange, 
N. J. $3.00.

- Po $2.00:
Vera Druseikiene, E. Orange, 

N. J.; Ė. Puišis, Newark, N. 
J.; S. M. Hoot, Irvington, N.J.; 
Mary Daržinsky, Newark, N. 
J.; A. Jonušionis, Newark, N. 
J.; Joseph Zable, Irvington,

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
kone dešimtį metų, bet, tikė
damas į įstatymų knygas, 
sukrautas universitetuose, į 
valdžios išleidžiamus dekre
tus, nesiliovė bėgioti, skus
tis, ir vis ieškodamas teisy
bės tol, kol beširdis feoda
las užbaigė su Zarakausku 
1943 m. gegužės 10 d., iš
mesdamas nuo žemės plote
lio žvėrišku būdu, kaip kad 
spindi Lucijos Zarakauskie- 
nė pasakojime pažangiausio 
Sao Paulyje laikraščio HO- 
JE reporteriui:

“Tą dieną aš buvau na
mie su sergančiu vaiku ir 
abi e jomis dukterimis, 
ras buvo išvažiavęs į 
tą. Ruošiaus vaiką 
pas gydytoją. Bet 
Privažiavo prie namų
mobilis su trimi vyrais: 
dviems teismo valdininkais 
ir vienu policijos nuovada 
(delegatu). Paskui atva
žiavo du sunkvežimiai ka- vo jau vėlu. Įstaigos už- 
reivių, vežėjai: Gaetano de darytos, be to, buvo šešta- 
Barros, Otavio Galvao ir dienis. Pirmadienį krei- 
Luiz Pedroso su vežimais, piaus pas savo nuovadą, 
Taipgi atėjo apie dešimts paskui pas apygardos virši- 

. vyrų, visi iŠ Antonio Pigni- TA - T '• 
tari plytinyčios darbininkai, 
be to, atėjo p. Lopes vietos 
policininkas, vokietis- Au
gusto Henzel ir dar kaiku- 
rie kaimynai. Visi šie žmo
nės buvo pasamdyti feoda
lo, iš kurio turėjom išnuo
mavę žemę. Kai susirinko

ninką Dr. Junqueira, bet 
nieko nenuveikiau. Jokio 
patarimo, jokios paguodos. 
Visi buvo feodalo draugai, 
visi buvo mano priešai. 
Kreipiaus vėl į teismą, rem
damasis įstatymais, apkal
tindamas feodalą už sveti
mos nuosavybės teriojimą. 

visi šie žmonės, vieni, pir- Po ilgo laukimo t. yra 1944 
mučiausia, pradėjo griauti m. kovo 17 d., teismas bylą 
tvoras, gaudyti vištas, už- atmetė, kad toks feodalo 
degti vištininkus ir triobas. 
Kiti, su kirstuvais pradėjo 
griauti mūrus, kuriuos bu
vom pamūrinę 'prūdams. 
Pamačiusi viską atsitinkant 
vienu kartu, : 
Pradėjau šaukti, verkti, 
griebti vyrams už žiponų ir 
prašyti pasigailėjimo. Nei 
vienas nekreipė domės į ma
no maldavimus. Tiek, vie
nintelis žmogus atsiliepė — 
policijos nuovada — grą- 
sindamas, kad nutilčiau, ki
taip išdeportuosiąs į Euro-

pasielgimas nesąs sulyg 
į s t a t ymais prasikaltimas. 
Galų gale, kur Jūs išmokot 
tuos įstatymus? —, Zara
kauskas teisėjo pradėjęs 

išsigapdau.‘klausti. — Laužyti kontrak-
tas neprasikaltimas? Vogti 
ir terioti neprasikaltimas? 
Svetimi namai uždegti ne- 
prasikaltimas? Meluoti, ap
gauti neprasikaltimas? Ne
kultivuoti žemes, kuomet 
krašto liaudžiai stinga mai
sto, neprasikaltimas ? ”

Kaip matyti, Zarakauskui

PIKNIKAS
IR PRAKALBOSDAINOS

V

Rengia LDS 3-čias Apskritys
Sekmadienį

‘ Gegužes 26 May
Bus labai patogiame lietuvių parke

LIBERTY PARK
340 Mitchell Ave. Linden, N. J

Pradžia 1-mą vai. dieną 
--------------------- Įžanga 50c; taksai Įskaityti.-------------

BUS ĮSPŪDINGA PROGRAMA:
DAINUOS SIETYNO CHORAS 
Iš Newark, N. J., diriguojant Walter Žukui 

KALBĖS JONAS SIURBA 
z aiškins vėliausius Įvykius

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Parkas nepaprastai gražus:/daug medžių, daug stalų 

ir suolų, šokiams salė ir ant lauko platforma. Jei lytų, 
yra daug vietos viduje.

IDEALIŠKA FARMĄ 
VAKACIJOMS 

* . 1 z ’
Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynės, 

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose. . •

NATU^ALIS EŽERAS MAUDYTIS 
Tuom vlskuom svečiai pilnai.naudojasi 

— KAINA $20 Į SAVAITŲ — 
Prašome Išitėmytt, kad su mažais vaikais nepriimsime. 

VIEN TIK SUAUGUSIUS. \
Prašome iš anksto pranešti, kada manote atvažiuoti, kiek asmenų 
ir ant kiek laiko. Jei ka.da ant greitųjų sumanote važiuoti, būtinai 

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

’ BLOZNELIŲ FARMA
lt F. D. 2, Cauterskili Rd.,

Tel. Catskill 885F4

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais

miesčiuose biednam žmogui 
keli lapeliai salotų, laike 
pietų ant stalo, didelė nau
jiena, vaikui apelsinas dide
lė šventė ir džiaugsmas. 
Brazilijos vaisius bananas, 
brangesnis už iš Kaliforni
jos atvežtą obuolį. O ap
link Sao Paulo didmiestį 
stūkso šimtais kvadratinių 
kilometrų nekultivuojamos 
žemės plotai ir žemdirbiai 
mėtomi į paraves.

J. Peroba.

Hartford, Conn.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

ciją). Ir kaip atrodo, tai iš 
kalno jau viskas buvo pri
ruošta, nes į labai trumpą lai
ką keli šimtai “trūperių” pri
buvo, apsikabinėję su buožė
mis “tvarkai” daryti, arba 
streikieriams galvas daužyti. 
Streikieriai nepasidavė. Vis 
drūčiai laikė pikieto liniją. 
Įvyko kautynės tarpė strei- 
kierių ir policijos. Streikieriai 
gynėsi tuščiomis rankomis, o 
policija, . ginkluota buožėmis. 
Keli streikieriai liko nutrenk
ti ir apdaužyti, 22 suareštuo
ta. Policija buvo (o gal kom
panija) pasišaukusi ir porą 
ambulansų. Turbūt tikėjosi 
kraujo praliejimo. Vėliau po
licijai pasisegė sulaužyti pi
kieto liniją ir praleisti kelis 
skebus.

Vakare kompanijos prezi
dentas pareiškė, kad negali
ma pradėti produkciją vary
ti, nes visai mažai darbinin
kų tesugrįžo prie darbo. Tai 
geras ženklas, kad darbinin
kai supranta savo reikalus ir 
neina dirbti tol, kol bus algos 
pakeltos. Ta kompanija tur
tinga ir lengvai gali darbinin
kui pakelti 18Ų2 centų į va
landą. Dar ir taip pasidarys 
sau milžiniškus pelnus. /

Gubernatorius Baldwin (re- 
publikonas) tuojau pareiškė, 
kad . “tvarka turi būti palai
kyta.” Tokis jo pasiaiškini
mas ir policijos ( naudojimas 
laužyti streiką labai prastai 
atsiliepė į visų industrijos 
darbininkų ausis. Darbininkai 
nepamirš ateinančiuose rude
nio rinkimuose, kas jų buvo 
draugas ir kas priešas. Dar
bininkai remia tuos, kas jiems 
padeda išsikovoti didesnį duo
nos kąsnį. Tokis gubernato
riaus pasielgimas link strei- 
kierių yra nepateisinamas.

Kaip dabar atrodo, kompa
nijai nepavyks streiką sulau
žyti. Streikieriai laikosi tvir
tos vienybės. Vėliausiu laiku 
kompanija jau siūlo pakelti 
15 centų į vai., bet unija rei
kalauja 18 Vy centų. Derybos 
prasidėjo iš naujo.

Reporteris.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mestis, sudaryta 

iš daug skirtingų 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 , įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy-
kite i dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT OO.
P. O. Newark 1, N. J.

Po $1.00:
Jos. Laukaitis, Irvington, N. 

J.; J. L.; W. Dambrauskas, 
Newark, N. J.; Vincas Vizgir
da; Eva Žilinskas, Irvington, 
N. J.; Palina šulskienė, Kear- 

m vipi/cioi oc*ico ny, N. J., P. Vitkus, Kearny,
kad neduotų salės, ant galo net-N. J.; Ona Žilinskienė, Newark, 
buvo policijoj, kad neduotų lei- N. J.; U. Grigas, Newark, N.J.; 
dimo, nes, girdi, koki tai “rau
donieji” revoliuciją daro, o kiti 
gązdino žmones, kad neitų, nes 
gaus mušt, kai ateis. Bet jų pas
tangos pasiliko be pasekmių, 
žmonių buvo daug. Prakalbos 
buvo surengtos labai trumpu 
laiku. Buvo nuomonių, kad gal 
nebus labai pasekmingos, bet 
viskas išėjo šimtu nuošimčių ir 
komisija labai dėkinga draugui 
Bimbai už tokį gražų raportą. 
Taipgi dėkinga visai publikai 
už taip skaitlingą atsilankymą 
ir ramų užsilaikymą.

Aukų 
Vilniaus 
ir Vėžio 
074.00.

AUKOTOJŲ VARDAI: 
Lietuvos Draugas $100.00 
Dr. & Mrs. Kaškiaučius 200.00. 
Ona Stanelienė, Bayonne 50.00‘čienė skubiai sujudo ir įvyk- 
A. & B. Kušliai, Kearny 50.001 dė gražų dalyką. Bet Laisvė' 
Fr. Shimkus, Arlington 
T. Kaškiaučius, Newark 

Po $30.00:
V. & P. šimanauskas, Irving- brangus yra liaudies dienraš- 

!tis! Kaip rūpestingai reikia 
remti pažangiąją spaudą. Vie
nok, ar visi nuoširdžiai atsi- 
liepėm, kuomet buvo renka
mi sveikinimai Vilnies suva
žiavimui ?

Spauda mūsų yra begali
niai vertinga. O ji bus dar 
vertingesnė, kuomet ji bus

Kazimieras Yoraminas, New
ark, N. J.

Su smulkiomis aukomis susi
darė $2,074.00.

‘ P. S. Jeigu kurios pavardės 
apleistos arba neteisingai pažy
mėtos, malonėkite pranešti 
man,

malonėkite 
ir bus pataisyta.

K. Žukauskie/ųė,
566 S. Clinton St.,

E. Orange, N. J.

Lowell, Mass

7

surinkta įrengimui 
Tiriamosios Medicinos 
Ligos Institutui $2,- 

Komitetas.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
gimo iš anksčiau. Tik vieną 
savaitę laiko teturėta prisi
rengimui. Bet draugės: Pus- 
kunigienė, Kaladinskienė, Pa- 
lubinskienė (iškepė kalaku
tą), M. čiuladienė ir Gicevi-

50.00 atliko svarbiausi dalyką, su-
40.00 šaukdama mums publiką. Už 

.tai turime visi suprasti, kaip

ton, N. J.; Josephine Bindokie- 
nė, Newark, N. J.; Petras Ta
mošauskas, Newark, N. J.; Vit
kauskų šeima, Kearny; N. J.; 
Sofija Gedraitienė, Newark, N.

/ Po $25.00: •
John Marcinkevičius, Harri

son, N. J.; Ona Ląbašauskienė, 
Harrison, N. J.; Katrė ir Motie
jus Stelmokai, Newark, N. J.; 
Frank & A. Yosmantai, E. New
ark, N. J.; E. Baziliauskas, 
Newark, N. J.; Kazys Anuške- 
vičius, Newark, N. J.; Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 47 
kp., Livingston, N. J.; Liudvi
kas Lučkauskas, Newark, N.J.;

Bronius Kalvaitis, Newark, 
N. J. $20.00.

Po $10.00:
Ignas & E. Bečiai, Union, 

N. J.; Jonas Kūniškas, Newark, 
N. J.; Peter Skeberdis, New
ark, N. J.; V. Žilinskas, Irving
ton, N. J.; Jurgis Kairis, Kear
ny, N. J.; Ona & Kazys Zutkus, 
Hillside, N. J.; Antanina Ma- 
čionis, Newark, N. J.; Alfonsas 
Raziukaitis, Kearny, N. J.; K. 
& G. Žukauskai, East Orange, 
N. J.; Jonas Žilinskas, New
ark, N. J.

E. Skučo šeima, Newark, N. 
J. $7.00; Vincas Runos, New
ark, N. J. $6.00.

Po $5.00: '
Stanley Mekionis, Newark, 

N. J.; Frank Yotautaš, Hillside, 
N. J.; Allandra Baniušis, New
ark, N. J.; Mr. & Mrs. Walter 
Žukas, Elizabeth, N. J.; Frank 
Povalkis, Newark, N. J.; Ona 
Schultz, Elizabeth, N. J.; Mrs. 
Mary Ą. Stonelis, Elizabeth, N. ir sieksimės. Už tai mes turi- 
J.; K. B. Kaross, San Leonar
do, Cal.; Felix Klaston, Harri
son, N. J.; Juozas Yuodeška, 
Newark, N. J.; Thomas Tiliū- 
nas, W. Orange, N. J.;, Peter 
Kazakevičius, Newark, N. J.; 
Mrs. Frances Wallace, East 
Orange, N. J.; Mary Mitkienė, 
Newark, N. J.; Jurgis Dulins- 
kas, Newark, N. J.; Nelle Ra- 
kickienė, Newark, N. J.; Stasis 
Žilinskas, Newark, N. J.; V. Ti- 
liūnas, Livingston, N. J.; Paul 
Casper, Newark, N. J.; M. Pak
štienė, Kearny, N. J.; Vincas J. 
iCasper, Newark, N. J.; Peter 
Marsonas, Harrison, N. J.; An
tanas Dulskis, Livingston, N.. 
J.; Harold Kaminskas, Newark,

ark, N. J.; V. & 0. Žilinskai 
Kearny, N. J.; Jurgis A. Janušo
nis, Livingston^Nj J

REIKIA
MERGINŲ OPERATORKŲ 

Patyrusių ir Be Patyrimo 
Prie Elektrinės Pajėgos Mašinų 

Nuolatinis Darbas Apskritiems Metams 
Prie Linksmų Darbo Sąlygų 

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

(120)

5 Dienos

fa-

Valandos —
REIŠKIA
PROGA

pas
ZEPHYR MILLS, INC.

Coopersburg, Pa.
Tel. COOPERSBURG 111

Pradedant Pirmadionj, gegužės 20-tfj,
brikas keičiasi j 7 valandų 5 dienų savaitę 
su 2B% nuo kavalkų mokesties pakėlimu. 
Dviejų fiiftų operavimas reikalauja paau- 
ginimo patyrusių siuvamų mašinų operatorių 
ar mokinių. Darbai gaunami rytiniais ar 

popietiniais šiftais.
LINKSMA APLINKA 

SUSITAIKOMI DARBININKAI 
PROGRESYVIŠKAS 

.MANAGEMENT
Matykite ZEPHYR MILLS 

TUOJAU
Vienas blokas nuo Gatvekarių.

(120)

MERGINOS ABELNAM DARBUI. Patylimas 
nereikalingas. Nuolatinis darbas. 5 dienos—40 
valandų savaitė. QUEENS WEAVING, INC., 

40-08 22nd STREET, LONG ISLAND CITY.
(119)

MERGINOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Nuolat — Gera Alga 
5 dienų savaitė

AMERICAN ELASTICS INC.
374 BROADWAY 

NEW YORK CITY
(120)

OPERATORĖS
Siuvamų Mašinų

Paprastas siuvimas. Užlaidų Išdirhėjas 
Puikiausios darbo sąlygos 

Gera alga.
Patogi vieta

MONTCLAIR
MANUFACTURING CO.
5 SOUTH WILLOW ST. 

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

Japonų Gelžkeliečiai 
Rėme Alkanuosius

Tokio. — Japonijos gele
žinkeliečiai dovanai vežė 

tvirtesnė ir išgalingesnė. Tu- žmones į alkanųjų demons- 
rėtume net special^ parengi- traeija sekmadienį sostinė

je Tokio. Kompanijos įsa
kė imti reguliarį mokesnį iš 
važiuotojų. G e 1 e ž inkelių 
darbininkai atmetė įsaky
mą.

mą suruošti pažangios spau
dos paramai. Tik atsiminkim, 
kiek mūsų kliubo gerovei pa
sitardavo Laisvė ir Vilnis!
X Draugo Karolio Barausko 
(.našviečio) išsireiškimas šio
je vakarienėje, mano many- 

buvo pamatiniai geras, 
ragino visus 
mylėti kny-

mūsų kliubo

mu,
Jis savo kalboje 
draugus išmokti 
gas.

Kuomet dabar
naujoje patalpoje yra pakan
kamai kambarių užvedimui 
bibliotekos, tai, jo manymu, 
kliubas turėtų, puikiai užvesti 
knygyną, kur, surinkus gero 
turinio knygas, galima turėti 
puikią skaityklą. Tai yra pui
kus literatūrinis turtas, Ka
rolis sako, kuomi galima vi
siems pasinaudoti geresniam 
prasilavinimui ir gilesniam ži
nojimui.

Taip, kliubas, kaipo tokis, 
ir turi tikslą užvesti viename 
kambaryje knygų skaityklą, 
nes ir mūsų LPS Kliubo čar- 
teryje yra pažymėti apšvietos, 
kultūros ir pasilinksminimo 
tikslai visuomenės naudai.

Toks tai yra pamatinis tiks
las mūsų kliubo, prie to mes

Protestuoja prieš 
Automobilių Branginimą

Washington. — Praneša
ma, jog Kainų Administra
cija po desėtko dienų leis 
p a b r a n gint automobilius 
dar penkiais nuošimčiais. 
CIO Automobilių Darbinin
kų Unijos pirmininkas W. 
P. Reuther atsiuntė protes
tą prieš kainų kėlimą.

Vengrijos Atleisimas 
Jugoslavijai

London. — Vengrija suti
ko išmokėt Jugoslavijai 70 
milionų dolerių atlyginimo 
už nuostolius, kuriuos veng
rai padarė jugoslavams ka
ro metu. Vengrija duos 
J u g o s 1 avijai geležinkelių 
įrengimų, laivų ir geležies, 
kaip atsiteisimo dalį.

me platų prijautimą iš visur; 
už tai pas mus atvažiuoja 
žmonės iš toliau tuo tikslu, 
kad pagelbėti mūsų aukštie
siems tikslams. Už kiekvieną 
paramą esame visiems dėkin
gi. Ačiū!

J. M< Karsonas.

Philadelphia, Pa
Sunkiai susirgo ir turėjo 

didelę operaciją, draugė Ade
le Tila, gyvenanti 6535 Reed- 
land St. Kol kas randasi St. 
Agnes Hospital. Priklauso 
prie L. D. Susivienijimo 5-tos

Draugai ir draugės, malo
nėkite sergančiąją draugę at
lankyti. R. M.

Fordo auto.Detroit.
darbininkai pasižadėjo remt 
mainierių kovą.

PRANEŠIMAI

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas jvyks 

geg. 23 d., 7 v. v. Am. Liet. Piliečių 
Kliubo salėje, 318 W. Broadway. 
Kviečiami visi nariai skaitlingai da
lyvauti susirinkime. Turimo daugel) 
svarbių reikalų 
kerne dienraščio 
giamo pikniko 
Jvyks liepos 4
Parke, Maynard, Mass. Tad turėsi
me pasidarbuoti, išplatinti tikietus. 
— Vadyba. . (118-119)

BOSTONO. APYLINKEI
Laisvės

aptarti. Taipgi aplai- 
Laisvės naudai ren- 
tikietus. Piknikas 
d., Vose Pavilion

(July 4th), Vose 
Maynard, Mass.

bus 4-
Pavilion Park, 

(116421b

MOTERYS
DIRBTI LIGONINĖS 

SKALBYKLOSE
Mazgojimo Darbas

GERA ALGA. LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

“REGISTRUOTOS 
SLAUGES”

ABELNAI LIGONINĖS DARBUI
Gera Alga

Prisideda Pilnas 
Užlaikymas

Linksma Aplinkuma
Kreipkitės .

GOOD SAMARITAN 
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177 
(119)

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
ir

VYRAI ABELNAM DARBUI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
Viršlaikiai 

Jei Pageidaujama
Geros Darbo Sąlygos . ' 

Kreipkitės
^REICHARD-COULSTON

Ine.
Mauch Chunk Road 

Bethlehem, Pa.
(120

“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)

“APVALYTOJAI”
NUOLATINIS DARBAS 

Proga Pakilimams.
Alga 870. Prisideda pilnas užlaikymas 

Linksma Aplinkuma
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
’ (119)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PEĘRLESS MILLS COMPANY, INC. 
REIKALAUJA 

PATYRUSIŲ AUDĖJŲ 
2-RAM IR 3-ČIAM ŠIFTAM

ABELNAI PAGELBININKŲ 
PRIE 1-MO IR 3-ČIO ŠIFTŲ

NUOLATINIS DARBAS 
GEROS ALGOS 

LIBERALIŠKI BONAI 
’ UŽ NAKTINĮ DARBĄ

KREIPKITĖS Į 
EMPLOYMENT OFFICE 

65 SABIN STREET, 
PROVIDENCE, R. I.

(H8)

BERNIUKAI IR MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas 
GERA ALGA 

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
PASTŲVOS DARBAI

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

tos Lubos)
(121)
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Beitas Puslapis

Pranas Balsys 
Rengiasi Ligoninėn

Praeitą šeštadienį mus ir 
vėl aplankė Pranas Balsys, 
buvęs laisvietis, menininkas ir 
mūsų pažangių organizacijų 
narys ir rėmėjas. Kaip žinia, 
Balsys dabar, jau ketvirtas 
metas, tarnauja prekinio lai
vyno marininku; yra jau dasi- 
siekęs bots’ns mate 1/c laips
nio. ♦

Pi*. Balsys, kaip ir visuo
met, atvykęs Brooklynan, pir
miausiai aplanko savo drau
gus ir, dukrelę Edith. Jo duk
tė Edith (Mrs. Ward) yra' 
registruota slaugė (registered 
nurse), gyvena 258-16 86th 
Ave., Floral Park, L. I.

Nors Pranas dabar toliau 
nuo mūsų ir mūsų organizaci
jų neužmiršta, po išsikalbėji
mo su Laisvės reporteriu, pa
davė jam $2 ir prašė perduo
ti Meno Sąjungai.

Tarp kitko, Balsys nusi
skundė turįs kokį įkyrų įdegi
mą viduriuose ir dėl to pa
siduos į Marine Base ligoninę, 
rodos; Staten Islande, gydy
muisi. Sako, gal teks net ir 
operacijos keliu gydytis. Pa
sigydęs, mano jis, už kokių 
dviejų mėnesių būti perkeltas 
į Sheepshead Bay tarnybon. 
Sako,/tada “balsinės” (jo var
do diena, 4 d. spalių), galės 
būti linksmesnės, nes jau bus 
pasigydęs, pasveikęs ir gyvens 
netoli nuo savo dukters ir 
draugų brooklyniečių.

Linkime Pranui greito ir vi
siško pasveikimo ir sėkmingos 
tarnybos. Rep.

Komunisto su Republi- 
kone Debatai per Radio

Laisve—Liberty, Lithuanian baily
11*11 Įltjtti ti> i i it bffili i

XOMR—a—— i ii en n ■ ■■ lihiriI".----------------------------------------- ---------------------------------------------- ~--------------------- - —---------------------------------------------------------------------

Baigiame Su U-tu Siuntiniu 
Lietuvai, Pradėsim 12-tą

Praeitą penktadienį, gegu
žės 17-tą, iš LPTK centro, 417 
Lorimer St., Brooklyne, išvež
ta prieplaukos sandėliu vie
nas didelis sunkvežimis gata
vai sudarytų didžiųjų pundų 
(bales) drabužių Lietuvos 
žmonėms. Gegužės 20-tą tiki
masi‘išvežti (gal dviem sunk
vežimiais) likusius pundus 
drabužių ir skrynias čevery- 
kų.

Tačiau darbas dar nesi
baigs. Priešingai, tikimasi, 
kad dar pagyvės. Išgirdę An
tano Bimbos raportą iŠ Lietu
vos, sužinoję apie dar tebe
santį tenai didelį reikalą pa
ramos drabužiais ir čevery- 
kais, žmonės kalbasi (Brook
lyne asmeniškai girdime ir 
korespondencijose skaitome 
iš kitur) dar daugiau pasidar
buoti. Tariasi dar daugiau pa
tuštinti savo šėpas tie, kurie 
jau davė drabužių ir parinkti 
pas tuos, kurie dar nepajudi
no savo išteklių. O 
daug tarp lietuvių 
Amerikos žmonių.

Taigi, 
Teikimo
pradės dirbti ant 12-to Siunti
nio.

žemiau paduodama sąrašas 
brooklyniečių ir iš apylinkės 
žmonių, pastaruoju laiku au
kojusių drabužių ir kitų daik
tiškų dovanų Lietuvos žmo
nėms. Daug kitų buvo skelbti 
pirmiau — vieni skelbti paties 
komiteto pranešimuose, o kiti 
korespondencijose tų organi
zacijų, kurių susirinkimuose 
ar pramogose jie dovanas pri
davė.

Mrs. Milmont, Suhgailienė,
Mrs. Ma-

Rabokas, Charles Bukčius, C. 
Daukšas, J. Augutienė.

Mr. ir Mrs. Mačiuta, Povi
las Papievis, Jonas Patašius, 
Frank Bepirštis, Kalmaitis, F. 
Belskienė, K. Depsas, Šimonis, 
Kazys Kreivėnas, Uršulė Po- 
lienė, Petras Seliskas, Jonas 
Chesnius, 11. Kanaporienė, J. 
Medeiša, Pranas Jasaitis, Kal
vaitis, P. Pranaitis, Julius Vil
kas, Max Sher, A. Giedraitie
nė, P. ir M. Tumeliai, Usienių 
šeima, Mrs. Sandaras, John 
Balaika, Anelė Venta, S. Sas- 
na.

Dirbo Prie Drabužiu 
Pakavimo

Paskiausiu laiku dirbo:
Vincas Čepulis ir. Jurgis 

Waresonas po 6 vakarus'.
Valis Bunkus, Juozas Ko

vas, Jonas W. Tomsonas po 
5 V.

J. Vinikaitis, A. Mureika po

tokių dar 
ir abelnai

Lietuvai 
Komitetas

Pagalbos 
tuojau1

nacionalio
Teikimo 

sekretorės 
kartą yra

■ Antradienis, Geguž. 21, 1946

Ar Visi Pasirengę? Komunistams

Vaišinga “Surprise 
Party”

Valio Bunkų pa- 
sekmadienį, 12 d.

Kulikienė, Walmus, J.

---------  <»- W. Sanka, Colotti,
William Z. Foster, Ameri-Jin, P. Poliokas, Vincas Gend- 

kos Komunistų Partijos nacio-
nalis pirmininkas, kalbės per Thomsonas, Eva Grannas, O.,
radio debatuose su republiko- Dobilienė. F. Mažilis, A. Sta- 
ne kongresmane Clare Luce 
šio antradienio vakarą, gegu
žės 21-fną, 8:30, pastoviuoju 
laiku arba 9:30 dienos švie
sos taupymo laiku.

Debatai bus perduodami iš 
stoties WOR, 710 ant jūsų ra- 
dio, American Forum progra
moje. Debatuos temoje: “Ar 
komunizmas ir demokratija

. viens kitam priešingi.” Toje 
pat programoje kalbės dr. 
Harry Ward, buvęs krikščio
niškosios etikos profesorius 
Union Theological Seminari
joj, o ponios Luce pusėj ar
gumentuos William Henry 
Chamberlain, užsiimąs straips
nių ir knygų rašymu prieš Ta
rybų Sąjungą.

siuniutė, K. Rušinskienė, A. 
Mikalaus, Rusų Kliubas, Kas- 
močienė, F. Reinhardt, 
Karlonas, Mrs. Hilliard, 
vilas Venta, Mrs. Wort, 
Balckus, O. Čepulienė, 
Bankienū, M. Liepa, L. Kava
liauskaitė, Baleskas.

A. Linkus, Jr., Julius Ap- 
selis, H. Wayne, Petlitzkienė, 
Kruminas surinko ir atvežė, 
Jonas Nutauta, Peter Ribo- 
kas, Petras Gustaitis, Mrs. V. 
Zaveckas, Chesnienė, F. Lau
čius, P. Pakalnis, Miltakis, M. 
Lukšienė, U. Kamaitienė, P. 
Petraitis, A. & P. Pakalniš
kiai, Zablackai, M. ir A. Do- 
binis, Linkuvienė, Petras Bur- 
neikis, Danny Tucker, Petras

Po-

Laisves Didysis

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Birželio - June 30

Maspeth, L. L, N. Y.

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

Programoje Dalyvaus Visos 
Apylinkės Chorai.

BUS KLASHUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avės

&K

K. Balčiūnas, N. Buknienė, 
I. Levanienė po 2 v.

O. Čepulienė, K. Jotauta, 
M. Klimas, J. Rušinskas, K. 
Petrikienė, J. Siurba po 1 v.

Tie skaičiai gali būti ne pil
ni. Tai mažiausia, kiek jūsų 
reporteriui žinomi iš paskiau
sių trejetos savaičių.

Tais skaičiais niekad neat
žymimi (negalima atžymėti) 
raštiški, sąskaitybiški darbai 
sekretorių, pirmininkų ar kitų 
narių, kurie (ypač 
Lietuvai Pagalbos 
Komiteto finansų 
Kavaliauskaitės) ne
labai dideli. Taip pat negali
ma atžymėti komitetų narių 
praleistų vakarų susirinki
mams, pramogų renginiams, 
neigi vakarų, kuriuos tūli na
riai praleidžia dovanoms iš 
žmonių surinkti, atvežti, dar
bui planuoti, arba važinėti su 
prakalbomis, rašyti spaudai 
akstinimui Lietuvai pagalbos 
teikimo.

žodžiu, tie skaičiai, tai tik 
apsklembtini atžymėjimai to 
fakto, kad amerikiečiai lietu
viai turi daug gilios meilės sa
vo gimtajam arba jų tėvų 
gimtajam kraštui, jo žmo
nėms, didvyriškai gynusiems 
Lietuvą ir pasaulį nuo fašizmo 
ir taip pat didvyriškai dir
bantiems atstatyti fašistų 
griuvėsiais paverstą kraštą.

Tik darbai parodo tikrąją 
meilę. Čia žmonės dirba, ne
reikalaudami nei cento atlygi
nimo už darbus. Gi tenai, Uni
ted Lithuanian Relief ponai 
papugiškai tauškia esą did
žiausiais Lietuvos “patrijo- 
tais,” kad tuo prisidengus su
naudoti šimtus tūkstančių do
lerių iš War Fund gautų pini
gų fašistinei prieš Tarybų Lie
tuvą propagandai ir maitini
mui diktatorių sostus prara
dusių fašistų.

Išvežė Paskutinę lito 
Siuntinio Dalį

šiuos žodžius rašant, 
sukrovimo į sunkveži-

Gegužės 20-tos priešpietį 
pribuvo dar du sunkvežimiai 
išvežti likusius 11-to Siuntinio 
Lietuvon drabužius* ir čevery- 
kus. 
prie
mius dirba: J. Siurba, D. M. 
šolomskas, A. Bimba, J. W.

P. Buknys, Geo. 
Waresonas, K. Depsas, J. Run 
šinskas, J. Gasiunas, R. Miza- 
ra, Matas šolomskas.

Apie tai, kiek ko išsiųsta, 
praneš patsai Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetas.

Tomsonas,

Slaugių organ izaci jos 
Brooklyne ir Long Islande šio
mis dienomis praveda pami
nėjimus Florence Nightingale, 
įvedėjos modernizuotos slau
gytos. .

Voros ir 
stangomis, 
gegužės, Lietuvių Amer. Pilie
čių Kliube, buvo suruošta šau
ni surprizo parė ir šokiai Ma
rijonai ir Stanį i u i Misiūnams, 
jų 25 metų vedybinio gyveni
mo sukakčiai atžymėti.

Svečių , — Misiūnų giminių 
ir draugų, buvo prisirinkę L. 
Am. Piliečių Kliubo apatinėn 
salėn labai didelis būrys ir 
jiems, svečiams, susėdus prie 
stalų neužilgo pasirodė ir ju- 
biliejantai — Misiūnai. Anta
no Pavidžio orkestrą jubilie- 
jantus pasitiko su atitinkama 
muzika — maršu. Ta pati, 
A. Pavidžio orkestrą vėliau 
teikė muziką viršutinėje kliu
bo salėje norintiems pasišok
ti.

Vakaro vedėju buvo Valis 
Bunkus, kuris viską tvarkin
gai vedė ir iššaukinėjo Misiū
nų sveikintojus pakalbėti.

Kalbėjo sekami:
W. Misiūnas, J. Misiūnas, 

Vera Bunkienė, Izabelė Misiū
nienė, Ch. Daugirdas, Mrs. 
Anastazija Jackson, P. Ka- 
pickas, J. Baležentis, K. Krei
vėnas, P. Buknys, B. Silver, 
jubiliejantų sūnūs, Eddie ir 
Stanlis Misiūnai, J. Augutienė, 
John Javis ir patys jubiliejan- 
tai Mary ir Stanlis Misiūnai.

Svočia buvo Mary Rinkevi- 
čienė, Central Brooklyno biz- 
nierė, o piršliu (svotu) buvo 
Juozas Kliokis, taipgi biznie
rius iš Long Islando.

Garbės stalą puošė du gė
lių bukietai: vienas nuo Voros 
ir Valio 
Beatrice

Ar visi esate pasirengę į 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo trečio apskričio pikni
ką ? Piknikas įvyks šį sekma
dienį, 26 d. gegužės, Liberty 
Park, 540 Mitchell Ave., Lin
den, N. J.

New Jersey valstijos LDS 
kuopos ir mūsų organizacijai 
pritarianti lietuviai skaitlin
gais būriais rengiasi vykti šį 
sekmadienį į Linden, N. J. 
Brooklyno LDS kuopų nariai 
ir pašaliniai kviečiami nuošir
džiai prie skaitlingos talkos, 
ypatingai išrinktieji delegatai 
į LDS 7-tą Seimą, kuris įvyks 
pradžioje birželio mėnesio, 
Boston, Mass. Dalykas tame, 
kad šis piknikas 
pelnas skiriamas 
mai padengimui 
gatų lėšų Trečio
bose. Pikniko naujanybe bus 
ir tas, kad dalyvaus Sietyno 
Choras iš Newark, N. J., va
dovybėje Walter Žuko, kuris 
kariavo Europoje ir sugrįžęs 
į Ameriką imasi aktyvaus dar
bo Choro mokinime, šokikai, 
nebijokite šilumos, todėl, kad 
yra įtaisyta platforma šokiam 
viduje parko, bet, atsitikime 
lietaus, tuomet gera svetainė 
šokiams viduje.

Senimas ir jaunimas, ypa
tingai jaunimas, buvusieji ka-

ir jo likusis 
kuopų para- 
Seimo dele- 
Apskričio ri-

MIRĖ
me-
Or-

Motiejus Mekionis, 72 
tų amžiaus, gyvenęs 13 
chard St., Great Neck, N. Y., 
mirė gegužės 19-tą. Pašarvo
tas namie. Bus palaidotas ge
gužės 22. Laikas ir 
bus pranešta vėliaus.

Paliko nuliūdime 
Rozaliją, du sūnus ir

Laidotuvėmis rūpinasi gra
borius F. W. Shalins — Šu
linskas, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y.

kapinės

žmoną 
dukterį.

Nuo 
buvo jubiliejąntams 
“cocktail setas”;

Bunkų, o kitas nuo 
ir Tony’o Krasnickų.

Dovanos:
Mrs. Rinkevičienės 

įteikta
Misiūnienės 

sesuo Daugirdienė dovanojo 
blankinta; Mrs. ir Mr. J. Klio
kia! — elektr. prosą; Misiū
nienės antra sesuo, A. Ra- 
chynskienė, iš Scranton, Pa., 
prisiuntė vaisiams sudėti gra
žias lėkštes; nuo svečių buvo 
Misiūnams įteikta didelė ir 
graži “floor” lempa.

Abelnai, parė buvo gražio
je nuotaikoje ir smagiai pasi
linksminta ir pabaliavota, nes 
valgių buvo daug ir skaniai 
pagamintų. O gėrimų irgi bu
vo visokių—“stiprių” ir leng
vų ir jų buvo pakankamai.

Linkime Misiūnams gero 
pasisekimo ir sulaukti dar 
daug panašių, sukaktuvių.

Rep.

m. am- 
d., na- 
Brook-

Laidotuvės įvyks 
šv. Jono kapinėse, 
paliko nuliūdime

Caroline Vitkus, 80 
žiaus, mirė geg. 19 
muose, 262 Penn St., 
lyn, N. Y. Kūnas pašarvotas1 
namuose, 
geg. 22 d

Velionė
vyrą Alexander, vieną sūnų, 
tris dukteris, vieną podukrą 
ir 7 anūkus.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva, 
231 Bedford Avę., Brooklyne.

re mūsų LDS nariai, prašomi 
į pirmutinį po karui LDS Tre
čio Apskričio pikniką. Aps
kritys nepamiršo savo narių, 
kuomet jie buvo karinėse jė
gose, tad Apskritys prašo vi
sų buvusių mūsų karių nepa
miršti Apskrities pikniko. 
Piknikas tik vienas į metus ir 
pirmutinis šį pavasarį. Bus ir 
kalbėtojas, kalbės drg. J. 
Siurba, vienas iš Laisvės re
daktorių.

Svarbu
Mūsų kuopų darbuotojai 

turi priduoti visas knygutes 
piknike ar prieš pikniką drg. 
Dainiui, kad galėtume suves
ti sąskaitą ir baigtume darbą 
piknike. Atidėlioti nėra laiko, 
dalykas skubus ir svarbus.

Kelrodis
Geriausiai pasiekti Linden, 

N. J., nuo Pennsylvania sto
ties, W. 33rd St., New York, 
traukiniai išeina „ sekamomis 
valandomis: 11:25, 12:05,
12:35, 1:10 ir 1:55. Trauki
niai išeina senuoju laiku, ne 
taupinimo šviesos laiku. Pri
važiavus Linden, Wood Ave. 
stotį, paeikite tik tris blokus 
nuo stoties ir ten rasite Liber
ty Park, 340 Mitchell Ave.,

Automobiliais iš' Newark 
keliu 25 iki Wood Ave., Lin
den.

Kviečia, Rengėjai.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Nežinomas vyriškis, apie 50 
metų, tapo užmuštas trauki
nio Independent subway 8th 
Ave. linijos 34th St. stotyje.

Lietuvių Komunistų Kliubo 
susirinkimas įvyks šio antra
dienio vakare, 8 vai., gegužės 
21-mą, 419 Lorimer Street, 
Brooklyne Turintieji gautų 
Daily Worker’io fondui aukų, 
prašomi priduoti šiame susi
rinkime. Kliubas šiuo tarpu 
pradedame atsilikti savo kvo
toje. Valdyba.

Policija areštavo Cono D’- 
Elio, 52 m., popieros bėluo- 
toją Stern Bros, departmenti- 
nėj krautuvėj. Jį kaltina, Itad 
jis išvaginėjęs apie $5,000 
vertės turto bėgiu trijų me
tų, išnešinėdamas prekes po 
ploščiumi. Jo kambaryje, 701 
President St., Brooklyne, būk 
radę apie $1,500 vertės pre
kių.

PRANEŠIMAS
DIDŽIOJO NEW YORKO 

APYLINKEI
Laisvės piknikas jvyks 30 d. bir

želio (June) 30th, Clinton Park, 
Maspeth, L. L, N. Y. (116-121)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

• Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer 3 ta. 
BROOKLYN C. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Mb,
K*H*»»*r ‘

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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 Mdrion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway Ir Stone Avė.
prie Chauncey St.. Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

jot

RESTAURANT
/ STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
ATDARA KAS DIENĄ Iii NAKTĮ Al*ART SEKMADIENIŲ

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

I LITUANICA S

k

K

fc

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

8 vakare

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. 

TEL. EVERGREEN 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Manager
JOHN A; PAULEY

Licensed Undertaker

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

<

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

i

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home

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

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

Tel. SOuth 8-5569

Valandos:

Penktadieniai* Uždaryta


