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KRISLAI
Dar Apie Čiurlionienę.
Pabėgėl is Kerta Pabėgėliui.
Fašistai Ragina 

“Protestuoti.”
Vilnis Dėl Mūsų Angliško 

Skyriaus.

Rašo R. M1ZARA

Sofija Čiurlionienė - Kyman
taitę, — nūnai pati žymiausia 
Tarybų Lietuvoje moteriškė: 
poetė, dramaturge. Tai miru
siojo Lietuvos genijaus daili
ninko Mykolo K. Čiurlionio 
žmona.

ši darbščioji literatė, rodosi, 
niekam kelio neperžengė. Jos 
didžiausias “nusikaltimas” 
glūdi tik tame, kad ji visą sa
vo gyvenimą dirbo ir dirba lie
tuvių tautai, kruopščiai puose
lėdama mūsų tautos kultūrą.

Čiurlionienė dirbo literatū
roje, kai Lietuvą slėgė fašiz
mo letena; ji dar energiškiau 
dirba šiuo metu, kai Lietuva 
patapo tarybine respublika, 
kai rašytojui susidarė visos są
lygos laisvai kurti ir tuo pri
sidėti prie nacių sugriauto 
krašto atstatymo.

Roma.— New Yorko kar
dinolas Spellmanas dalyva
vo bankiete, kuris buvo su
ruoštas Ispanijos diktato
riaus Franko ambasadoje 
sekmadienį Vatikane. Tarp 
Franko svečių buvo Argen
tinos kardinolas Antonio 
Caggiano ir penki ispanų, 
portugalų ir italų kardino
lai. Kartu su jais Franko 
ambasadoje linksminosi po
piežiaus valstybėlės Vatika
no atstovai, Jungtinių Vals
tijų prezidento atstovas Fr. 
C. Gowen ir įvairių Loty
niškosios Amerikos kraštų 
ambasadoriai.

K a r d i nolas Spellmanas 
sakė Associated Press ko
respondentui, kad jis grįž- 

ja net artimoj damas namo dalyvaus poki- 
* ■ • •. lyje, kurį Franko rengia

Tik už tai, kad Čiurlionienė 
nebėgo su smetonininkais į 
Vokietiją, pastarieji ėmė ją 
visaip žiauriai šmeižti.

Ypačiai tūlas pabėgėlis J. 
V. nepašykštėjo šiai garbin
gai moteriškei purvų, paimti] 
iš smetoninio šiukšlyno, per 
Brooklyno Vienybę.

Pasirodo, kad net ir tarp 
pabėgėlių atsirado vienas, ne
galėjęs sugromuliuoti ano 
šmeižiko paleistų srutų. Tūlas 
Y. D. rašo iš Romos:

“Nebūdamas Čiurlionienei 
nei giminė nei jos draugas ir 
nebūdamas su .* 
pažintyj, noriu, vis dėl to, tei
sybės vardan, pastebėti, kad 
negalima tokiu tonu apie vi
suomenės žmogų rašyti, iške
liant tiktai dali jo nuopelnų, 
kitą tendencingai ‘nutylint.” 
(V-bė š. m. vasario 22 d.).

Ten pat toliau: - ... ...
“Iš J. V. straipsnio kyšo pa

gieža, neapykanta, kažkokios, 
tarsi, nesuvestos sąskaitos, 
diktatoriškas sprendimų drą
sumas, kuriu neatsveria įva
das prieš straipsni ir pasitei
sinimai pabaigoje, net nėra 
faktų, tik audringas atakavi- 
mas...”

šitaip vienas pabėgėlis už
pila už kalnieriaus šalto van
dens kitam pabėgėliui.

Tačiau klystų tie, kurie ma- ja nedavus Frankui kreditų, 
nvtu, kad po šio blaivesnio bet savo laiške komunistui 
žodžio pasirodymo smetoni- 
ninkai liausis šmeižę Tarybų 
Lietuvos rašytojus.

Įtūžimas, nusivylimas, des
peracija apjakydino lietuvių 
tautos- atmatas ir jie dabar 
nebežino, ką bedarą!

kad
Vo-

Fašistų Dirva rašo, 
amerikiečių okupuotoje 
kietijos zonoje patikrinami 
Pabaltijo kraštų pabėgėliai: 

“Tie, kurie būsią surasti 
esą pro-naziai, būsią pašalinti 
iš UNRRA aprūpinamu sto
vyklų ir bus prievarta sugrą
žinti » savo šalis . . . Tokių 
‘įtartinųjų’ esą apie 90,000.”

Jeigu tatai amerikiečiai val
dininkai atliks, tai jie pada
rys gražų darbą, kurį kiek- Nepriklausomų Piliečių Me- 
vienas padorus žmogus už- 
girs.

Bet žiūrėkime, ką rašo sme- 
tonininkų organas. Jis ragina 
šaukti viešus mitingus “išne
šimui protestų prieš tai.”

Vadinasi, s’metonininkai vie
šai ir atvirai akstiną Ameri
kos lietuvius pasisakyti už na
cius, už bjauriausius lietuvių 
tautos priešus! %

Netenka nei sakyti, kad 
Amerikos lietuvių visuomenė 
jokių masinių mitingų tuo rei
kalu nešauks ir jokių rezoliu
cijų “neišneš.”

Šiuo savo “žygiu” smetoni- 
ninkai tik dar sykį parodo sa
vo fašistinį veidą!

įvedimąRašydama apie
Laisvėje kasdieninio angliško 
skyriaus, Vilnis žymi, jog tai 
yra įdomus eksperimentas.” 

(Tąsa 5-me pusi.)
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N. Yorko Kardinolai 
Linksminosi Franko 

Ambasadoj Vatikane
Kardinolas Spellmanas Dalyvaus 

Ir Franko Pokilyje Madride

Kaip Anglija Remia 
Franko Diktatūrą 
Ispanijoje

London. —• Komunistai 
anglų seimo atstovai už
klausė Staffordą - Crippsą, 
pirmininką Anglijos preky
bos tarybos, ar anglų val
džia davė kreditų - paskolų 
Ispanijos diktatoriui Fran
kui. Cripps atsakė, kad po 
Vokietijos sumušimo Angli- 

seimo atstovui Wm. Galla- 
cheriui tas aukštas Anglijos 
valdininkas štai ką parodė:

Antroje 1945 metų pusė
je (po Vokietijos sumuši
mo) Anglija pristatė fašis
tinei Ispanijai mašinų už 
500 tūkstančių, dolerių, 
įrankių už 44 tūk'stančius, 
automobilių už 72 tūkstan
čius dolerių, ir chemikalų, 
dažų ir vaistų už 208 tūks
tančius dolerių.

ROOSEVELTO SŪNUS 
Už NAUJĄJĄ DALYBĄ
Miami Beach, Florida. — 

James Rooseveltas, velionio 
prezidento sūnus, kalbėjo 

ni n i n k ų, Mokslininkų ir 
Profesionalų Komiteto susi
rinkime. Jis ragino palaiky
ti Naujosios Dalybos politi-

Daugiau žinių penktame 
puslapyje.

Skandalas dėlei Amerikonų Įsiveržimo į(Čechoslovakiįą ‘ Dokumentų, Jieškoti”
Washington. — Čechoslo- 

vakijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Jan Masarykas už
protestavo Amerikos vals
tybės departmentui, kad 
amerikonų oficięrius su 12 
kareivių ir su vienu naciu 
įsiveržė iš Vokietijos į če- 
choslovakiją vasario 11-12 
d., sprogdino kalno slėptu
vę miške arti Pragos, če- 
choslovakijos sostinės, ir

A-
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daly-

Daugiau kaip 'milionas 
dar bin inkų tebestreikuoja 
Jungtinėse Valstijose, nei

stu- 
savo 
pro-

Trumano no- 
padėjėju, ko-

ispanams kardinolams pa
gerbti Madride, Ispanijos 
sostinėje.

'•^1

Į INDUOS MIESTUS 
PRIGRŪSTA ANGLŲ 

KARIUOMENĖS
Bombay, vas. 25. — An

glų valdžia skelbia, kad in
dėnai jūreiviai, girdi, Jau 
nustojo streikavę ir tik jų 
lakūnai dar nepasiduoda 
anglams.

Anglai suvarė naujus bū
rius savo kariuomenės į 
Bombay, Kalkuttą ir kitus 
Indijos miestus ir sumobili
zavo visą galimą policiją, 
kad tuojau sutriuškintų in
dėnų riaušes, jeigu jos pa
sikartotų.

Pirmadienį Indijos 
dentai šaukė didžiules 
demonstracijas. Jie
testuoja, kad anglai šaudė 
ramius indėnų demonstran
tus.

Vengrijos Kardinolas 
Reikalauja Nebaust 
Fašistų Nenaudėlių

Budapest, Vengrija.—Šių 
metų sausio 5 d. vengrų ar- 
kivyskupas M i n d s z enthy .Jų kandidatas į prezidentus 
(dabar,paaukštintas į kar-r jyra dr. Jose P. Tamborini.
dinolus) parašė valdžiai 
laišką, kad be bausmės pa
liktų visus, vengrus fašistus, 
kurie bendradarbiavo su 
naciais ir laukia teismo, 
kaip savo šalies išdavikai.

Neseniai po kardinolo 
Mindszenthy pamokslų, fa
šistai puolė, demokratinius 
žmones.

MIRĖ POTIOMKINAS, ŽYMUS SOVIETU DIPLOMATAS IR MOKSLININKAS
Maskva. — Mirė plačiai 

žinomas Sovietų diploma
tas, prof. Vladimiras Pet- 
rovičius Potiomkinas, 68 
metų amžiaus. Paskutiniu 
laiku jis buvo Rusijos So
vietų Respublikos švietimo 
k o m i s a r as, Pedagoginio 
Mokslo Akademijos pirmi
ninkas ir Sovietų Mokslo 
Akademijos narys.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro Potiomkinas tarnavo 
kaip generalis Sovietų kon
sulas Turkijoj, paskui' kaip 

Amerikonai Sprogdino Slėptuvę ir Pagrobė Daug Dokumentų
.    I    ■ (J.   .1   ■■ ■ ■■■■■    Mill «■„, | ............. ■ , ■ I     ■■■ III .................. II     Į ■■■■>■!   

pagrobė daug paslėptų ten 
dokumentų.

Ofidale čechoslovakų ži
nių agentūra rašė, kad am
erikonų “šaika”, lauždama 
sau kelią linkui dokumentų, 
per dvi dienas Stechovice 
apylinkėje grūmojo civi
liams čechoslovakams, ir 
vienas amerikonas paleido

Edwin W. Pauley (stovi), prezidento 
minatas laivyno sekretoriaus (ministro) 
voja prieš jam iškelta kaltinimą, kad jis bandęs ap
sukti J. V. Jiš ginasi. Vidaus reikalų sekretorius Harold 
Ickes (dešinėj) kaltino Pauley, kad jis siūlęs $300,000 
Demokratų Partijos kampanijai, jeigu vyriausybė ne
vestų bylos dėl kontrolės turtingų aliejumi laukų Ka
lifornijoj. Ickes po to rezignavo iš sekretorystės, pa
reiškęs, kad jis nesutinka su tūlų aukštųjų partijos vir
šūnėse spaudimu i jį, kreivai neliūdys dėl partijos.

ARGENTINOS DEMOKRATINĖ 
SĄJUNGA TIKISI LAIMĖ

JUS RINKIMUS
Buenos Aires, Argentina. 

—Argentiniečių Demokrati
nės Sąjungos vadai tikisi, 
kad jie laimėję prezidenti
nius rinkimus sekmadienį 
tokia dauguma balsų ’kaip 
vienas prieš du. Demokra
tinė Sąjunga susideda iš ra
dikalų, pažangių demokra
tų, komunistų ir socialistų.

Prieš Tamborinį kandi
datavo fašistinis diktato
rius pulk. Juan D. Peron pavaduotojus, 
neva darbo partijos vardu, daus reikalų sekretorius 
Perono šalininkai sako, kad Harold Ickes liudijo, kad 
jie laimėję. Balsavimų pa-1 Pauley siūlė demokratų 
sėkmės nebus suskaičiuotos partijai šimtus tūkstančių 
per keletą savaičių. Demo- dolerių, jeigju valdžia paliks 
kratiniai politikai supran- kompanijoms pakraštinius 
ta, jog fašistai suks ir vogs Californijos žibalo šaltinius.

Sovietų atstovas Graikijai, 
o nuo 1929 iki 1932 m. bu
vo Sovietų ambasadorius 
Italijai. 1934 m. Potiomki
nas dalyvavo Tautų Lygoje 
kaip Sovietų Sąjungos dele
gatas. Po to jis iki 1937 
m. buvo Sovietų Sąjungos 
ambasadorius Francijai.

Potiomkinas, tarp kitko, 
tarnavo kaip užsienių rei-, 
kalų vięe-komisaras ir buvo 
Sovietų Sąjungos Aukščiau
sios Tarybos narys. Nuo 
1940 m. jis ėjo pareigas 

šūvį Į bandžiusį prisiartint 
Čechoslovakų valdininką.

Amerikonai su šešiais ar 
septyniais kariniais trokais, 
be čechoslovakų valdžios 
leidimo, įsiveržė į čechoslo- 
vakiją, girdi, jieškoti pa
slėptų hitlerinių dokumen
tų. čechoslovakai, pag&- 
liaus, areštavo amerikonų 

balsus. Rinkimuose 
vavo apie 3,000,000 piliečių, 
vien tik vyrai. Areštuota 
tuzinas balsuotojų.

Nebrukt Pauley’o j Valdinin
kus! įspėja Senatorius

Chicago. — Čia kalbėda
mas, demokratas senatorius 
Claude Pepper įspėjo prez. 
Trumaną, kad atšauktų ži
balo milibnierių Edwiną W. 
Pauley, kurį prezidentas 
perša į laivyno sekretoriaus 

Buvęs vi

švietimo komisariate.
P o t i o m kinas, gydytojo 

sūnus, su garbe baigė Mas
kvos Universitetą ir kiek 
vėliau tapo istorijos profe
sorium tame pat universite
te. Jis taipgi davė pamokąs 
apie lotynų meną ir . parašė 
knygą tuo klausimu.

Už dalyvavimą revoliuci
niame judėjime Potiomki
nas buvo įkalintas, o 1^05 
m. vėl suimtas ir į Sibirą iš
tremtas. Sugrįžęs iš trėmi
mo, profesoriavo ir rašė iki 

kapitoną ir du kareivius, o 
kiti tamerikonai su savo pa
dėjėju, belaisviu naciu sar- 
žentu Guntheriu Ąchenba- 
chu, susėdo į trokus ir pa
bėgo atgal į Vokietiją. Jie 
išsivežė 30 dėžių naciškų ir 
čechoslovakiškų dokumen
tų, tarp kurių buvo ir as
meniniai Cecho slovakijos

'Vis Dar Streikuoja
'Milionas Darbininku

Dėl Priedo
Tūlos Kompanijos Reikalauja 
Pakelt Kainas 35 Nuošimčiais

TALKININKAI SLEPIA 
NACIU TURTUS NUO 

SOVIETŲ
Washington. — Anglijos, 

Amerikos ir Francijos val
džios neprileidžia Sovietų 
prie nacių turtų,^išgabentų 
į Ispaniją, Portugaliją, Šve
diją ir Argentiną, pareiškė 
Rusšell A. Nixon, buvęs ka
rinės amerikonų vyriausy
bės narys, kalbėdamas se
natorių komisijoj pirmadie
nį. Vakariniai talkininkai 
bijo, kad jeigu Sovietai bū
tų prileisti prie hitlerinių 
turtų tuose “bepusiškuose” 
kraštuose, tai jie atidengtų, 
kaip tūli talkininkų bizniai 
bendradarbiavo su naciais, 
sakė Nixonas.

Francijos Komunistai 
Sutiktų Valdyt, Jei 

Būtų Išrinkti
Paryžius.—Francijos Ko

munistų Partijos sekreto
rius Jacques Duclos pareiš
kė, kad jeigu komunistai 
laimėtų ateinančius už tre
jeto mėnesių rinkimus, tai 
jie prisiimtų valdžios parei
gas. Tuomet jie stengtųsi 
pataisyt ekonominę šalies 
būklę ir palaikytų draugiš
kumo politiką su visomis 
demokratinėmis tau tomis, 
ypač su Jungtinėmis Vals
tijomis, Anglija ir Sovietų 
Sąjunga. x

Bolševikinės r e v o 1 iucijos, 
kurioj jis veikliai dalyvavo. 
1919 m. Potiomkinas įstojo 
į Komunistų Partiją ir vei
kė Raudonojoj Armijoj.

Potiomkinas laisvai kal
bėjo septyniomis kalbomis, 
ir per penkias savaites 
taip gerai išmoko turkų 
kalbos, kad jį už tai sveiki
no Mustafa Kemal Ataturk, 
tuometinis Turkijos valsty
bės galva. Potiomkinas taip 
pat buvo gabus smuikinin
kas ir šachmatistas.

prezidento Beneso užrašai.
Pirmesnis pranešimas sa

kė, jog amerikonai taipgi 
rado deimantų ir kitų bran
genybių.

Amerikos valstybės sek
retorius Byrnes “giliai at
siprašė” Č e c h o s lovakijos 
prezidentą Benešą už tą žy
gį ir liepė tuojau sugrąžint

v/.' ' s ’
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kalaudami algų priedų. Tuę 
tarpu didžiosios korporaci
jos stengiasi priverst’ val
džią, kad leistų joms kuo 
aukščiausiai pakelt dirbinių 
kainas už priedus darbi
ninkams. Taip antai, plie- •; 
riinių dirbinių kompanijos 
reikalauja pabrangint jų 
gaminamus daiktus net 35 
nuošimčiais.

Dar streikuoja bent 350,- 
000 plieno gaminių ’ darbi
ninkų, 175,000 General Mo
tors automobilių darbinin
kų jau keturioliktą savaitę; 
175,000 General Electric ir 
Westinghouse e 1 e k t r inių 
prietaisų darbininkų ;z tęsia ’ 
streikus daugiau kaip 200,- 
000 kitų CIO ir Darbo Fede
racijos unijistų. Ruošiasi 
streikan 250,000 telefonistų 
ir 4,000 Greyhound busų J 
konduktorių.

Popiežius Globoja 
Tarnavusius Nacių 
Armijoj Pabėgėlius

’I
‘ 1-

Roma. — Arti Rimini Ita
lijoj yra apie 10,000 rusinu, 
kitaip vadinamų Karpatų- , 
ukrainais, kurie tarnavo 
nacių armijoj, kaipo rinkti
niais Hitlerio gvardiečiai. 
“Vatikanas (popiežius) bi
jo, kad amerikonai - anglai 
negrąžintų jų į Karpatų-
Ukrainą,” rašo N. Y. Timfes | 
korespondentas M a tthews. ’ 
—Pirm paskutinio karo da
lis Karpatų Ukrainos buvo 
Čechoslovakijos valdoma, o 
kita dalis — Lenkijos. Karifl 
patų Ukrainai paskui nu
balsavo prisidėti prie savo 
viengenčių Sovietų Ukrai-Į 
nos Respublikoj.

Daugelį fašistinių rusinu 
ir vengrų jau išgelbėjo po
piežius nuo sugrąžinimo at-1 
gal į vietas, iš kurių jie ki-4 
lę. Dar yra virš 61,000 pa-J 
našių pabėgėlių Italijoj, Vo
kietijoj, Austrijoj ir kitur 
vakarinėj Europoj.

i

M

Peoria, Ill.—Sugrįžo dar
ban 17,500 farmų įrankių 
darbininkų. Per streiką jie 
laimėjo po 15 centų priedo 
valandai.

S'M'.'.w

Japonijos rinkimai atidė
ti iki balandžio 10 d.

st 
dokumentus Č e c hoslovaki

. jos valdžiai. Bet jis nie 
nesakė apie deimantus ir 
kitas brangenybes.

New Yorko Herald ^Tri
būne korespondentas J 
Reid rašo, suprantama, 
amerikonai nusifotografuok 
tuos dokumentus pirm su
grąžindami.

ORAS. - Bus šilčiau.
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Darbininkų Spaudos Pogromšcikai
Kapitalistų spaudos tauškimas apie “spaudos lais

vę,” tai yra tuščia fraze, kaip ir apie laisvę bendrai. 
Kapitalistai tik tol pakenčia darbininkų spaudos laisvę 
ir laisvę organizacijų, kol jie gali apgavystes pagalba 
palaikyti darbininkus vergijoj. Kai liaudis jau nesi
duoda apgavimui, tai išnaudotojai griebiasi teroro. Ita
lijoj ir Vokietijoj fašizmas ir hitlerizmas buvo pašauktas 
išgelbėti kapitalizmą.

Tas metodas matome ir kitur. Ispanijoj viešpatau
ja fašistai ir su jais palaiko ryšius Anglijos ir Amerikos 
“demokratija,” todėl, kad bijo Ispanijos liaudies demo
kratijos. Chinijoj Amerikos imperialistai remia reakciją 
priešakyj su generolu Chiang Kai-sheku, todėl, kad bijo 
Chinijos liaudies laisvės. Indonezijoj ir Indijoj britai 
šaudo žmones, kurie nori tautinės laisvės.

Turkijoj viešpatauja savo rūšies fašizmas. Gruodžio 
4 d., 1945 metais, Istanbulo mieste, fašistai išdraskė pro
gresyvių knygynus ir sudaužė laikraščių įstaigas. Tur
kijos valdžia dar tų laikraščių redaktorius pasiuntė į 
kalėjimą, o chuliganų žygius pavadino “liaudies išstoji
mu.”

Po Maskvos Konferencijos Amerikos imperialistai 
suorganizavo demonstraciją Korėjoj, neva protestui 
prieš Jungtinių Valstijų politiką, o išdraskė korėjiečių 
demokratų centrus ir laikraščius..

Tik šiomis dienomis Chungkinge, Chinijoj, suruošta 
prieš Sovietų Sąjungą išstojimai, kur dalyvavo' generolo 
Chiang Kai-sheko kareiviai, policija, profesoriai ir stu
dentai, jie reikalavo, kad Tarybų Sąjunga ištrauktų Rau
donąją Armiją iš Mandžurijos, kurios ten palikimo pir
ma prašė patsai, generolas Chiang. Kai-shekas, ir užpuolė 
chinus komunistus. Jie išdraskė komunistų dienraščio 
įstaigą. ./L;,,

Tai chuliganizmas, hitlerizmas ir fašizmas, kurį 
Amerikos turčių spauda užgiria ir teisina.

Visi’prisideda laimėti streiką, tad ir kūdikis išvažia
vo i pikieto linija. Jos tėvas yra nariu United *Steel 
workers (CIO), dirbo Cąrnegie-Illinois Steel Corp, ša- 
poje, Chicagoje, tad ir mažyte dukrelė ankstybame am
žiuje pradeda mokintis, ką reiškia kova už pragyveni
mui tinkamą algą.

Suaugusių Švietimas Kauno 
Mieste ir Apskrity

Mr. Benin as Daro Juokus iš Draugiškumo
Anglijos užsienio ministeris, “socialistas”, Mr. Be- 

vin’as pareiškė parlamente, kad jis netik nenori karo 
prieš Sovietų Sąjungą, bet net siūlė Stalinui pratęsti An
glijos ir Sovietų Sąjungos draugiškumo sutartį nuo 
20-ties iki 50-ties metų.

Gegužės 26 d., 1942 metais, Londone, Anglija ir So- 
■Vietų Sąjunga pasirašė sutartį. Sutartis turi du sky
rius—pirmas nusakė, kad abi šalys vieningai kovos, kol 

’Karas bus laimėtas; antras nusakė, kad po karo jos 
vieningai veiks taikos palaikymui.

Skyriuj IV-me sako, kad jeigu viena iš jų, tai yra, 
Anglija ar Sovietų Sąjunga bus įtraukta į karą su kita 
valstybe, tai kita iš jų “duos antrai—visokią karinę ir ki
tokią pagalbą, kokią tik pajėgs.”

Skyrius VH-tas sako: “viena ir kita susitariančios 
valstybės pasižada nedaryti jokios santarvės su bile kita 
šalim, atkreiptos prieš antrą susitariančią valstybę, ir 
nedalyvauti jokioje kitų šalių sąjungoj,' atkreipto j prieš 
antrą iš čia susitariančiųjų valstybių.”

Tokia ta sutartis. Ar Anglija galėtų įrodyti, kad 
Sovietų Sąjunga dalyvauja kokiame suokalby j prieš ją 
su kita šalimi arba valstybių grupėmis? Nieko panašaus!

O kaip yra su Anglija? Ar ji iš savo pusės laikosi 
šios sutarties? Nieko panašaus! Čia suminėsime tik ke
lis įvykius, kurie parodo, kad Anglijos imperialistai, kaip 
torės, taip ir “socialistai” laužo sutartį.

(1) Per kelis metus Londone įveikė lenkų šlėktų val
džia, kuri turėjo apie 4,500 užsienyj “diplomatų.” Vi-

| sas tos šlėktų valdžios veikimas buvo, tai veikimas prieš 
Sovietų Sąjungą. Kada oficialiai nuo jos buvo atšauktas 
“valdžios” titulas, tai ji persiorganizavo į komitetą ir 
veikia anglų globoj. Anglija moka jiems algas ir už
laiko 275,000 lenkų fašistų armiją.

(2) Vokietijoj Anglija laiko apie 500,000 vokiečių 
fašistų armiją, atsisako ją nuginkluoti. Taip pat anglų 
imperialistų įtakoj laužomi Potsdamo Konferencijos nu
tarimai, pagal kuriuos tūli vokiečių fabrikai'turėjo būti 

’išvežti į Sovietų Sąjungą.
(3) Anglija ne tik‘dedasi į suokalbius su kitomis 

valstybėmis prieš Sovietų Sąjungą, bet pati juos organi
zuoja. Ji sukurstė Irano skundą. Ji su Mr. Stettinius 
suorganizavo “angliškai kalbančių” bloką prieš Sovietų 
.Sąjungą Jungtinių Tautų Organizacijoj. Ji prisidėjo prie 
susitarimo, kad laikyti slaptybėj nuo Sovietų Sąjungos 
atominės jėgos reikalus. Ji yra atsakominga ir už “šni
pų’* skandalą Kanadoj.

Reiškia, Anglijos imperialistai į sutartį žiūri vien
pusiškai, kad tik kita pusė laikytųsi, o pati Anglija su
tartį laužo. Todėl Mr. Bevin’o pasiūlymas pratęsti tą 
sutartį ant 50-ties metų, tai yra išjuokimas pačios sutar
ties ir pasityčiojimas iš Tarybų Sąjungos. Prie tokių 
sąlygą stojasi klausimas: kaip ilgai Sovietų Sąjunga lai
kysis tos sutarties, kurios nesilaiko Anglija?

. ..v-
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apie pusantrų metų.
Mašinraščio skyriuje yra 

sudalytos trys mokinių gru
pes. Mokomasi vienerius 
metus.

Klausytojų darbo nuotai
ka — puiki. Būtų pageidau
tina, jog į liaudies univer-' 
sitetą kuo daugiau suplauk
tų įmonių darbininkų, ku
rie, turėdami praktinio pa
tyrimo, čia pasisemtų nema
žai teoretinių žinių.

Kauno apskrityje pavyz
dingiausiai veikia Julijana- 
vos Suaugusių Progimnazi
ja, vadovaujama direkto
riaus drg. Jakubausko. Pro
gimnazija turi apie 80 lan
kytojų.

Surgantiškių km. (Kruo
nio vai.) prbgimnazija te
turi dvi klases ir 18 lanky
tojų. Numatoma suorga
nizuoti progimnazijas Pet
rašiūnuose ir Jonavoj.

Prie skaityklų dažnai or
ganizuojamos paskaitos po
litinėmis ir mokslo populia- 
rizacijos temomis. Tam tik
slui Kauno Apskrities Liau
dies Švietimo Skyrius turi

šiai, politinė ekonomija ir 
lįti dalykai. Mokslas tęsia
si dyejus metus. Priimami 
baigę keturis pradžios mo
kyklos skyrius.

A t s k a itomybės skyrius 
ruošia buhalterių,, statisti
kos darbuotojų, planuotojų, 
ekonomistų ir kooperatinin
kų kadrus. Mokslas trunka

Kauno mieste dabar vei
kia dar tik viena suaugusių 
pradžios mokykla, viena 
suaugusių gimnazija ir liau
dies universitetas.

G a u s i a u s i ai lankoma 
Kauno Suaugusių Gimnazi
ja, turinti 18 klasių su 1,063 
moksleiviais, kurių daugu
mą sudaro įmonių bei įstai
gų dirbantieji. Čia buriasi 
žmonės, kurie savo laiku dėl 
įvairių aplinkybių turėjo 
mokslą nutraukti, o dabar, 
pasinaudodami tarybų val
džios suteiktomis jiems są
lygomis, stengiasi savo sie
kius įgyvendinti. Gimnazi
joj mokosi nemažas skai
čius Tėvynės karo dalyvių 
ir invalidų. Jie savo darbš
tumu ir drausmingumu daž
nai būna pavyzdžiu kitiems 
besimokantiems. Pasitaiko, 
jog gimnaziją lanko net ke
li šeimos nariai, pavyzdžiui 
•vyras ir žmona, tėvas ir sū
nus.

—Prieš karą aš be galo 
troškau mokytis, — pareiš
kia 8-tos klasės mokinys d. 
Mečys Žukauskas, kilęs iš 
Kleboniškių kaimo, Kauno 
apskrities. — Tačiau mano 
tėvai buvo nepasiturinti 
amatininkai, ir aš kelis sy
kius turėjau nutraukti mok
slą, nes reikėjo padėti jiems 
uždirbti duoną. Ypač sun
ku buvo su mokesčiais už 
mokslą. Vis tik ligi kai;o 
man pavyko šiaip taip baig
ti septynias klases. Užėjus 
vokiečiams, apie mokymąsi 
negalima buvo ir pagalvoti. 
Reikėjo sprukti į kaimą ir 
slapstytis nuo įvairiausių 
mobilizacijų bei išvežimų. Ir 
tik, štai, sugrįžus tarybinei 
valdžiai, aš įstojau į 8-tą 
klasę, džiaugdamasis, jog 
galėsiu baigti gimnaziją ir 
įstoti į universitetą. . '

Esant gimnazijai perpil- naičio gyvenamose patalpo- 
dytai, numatoma artimiau- * se, kur jis, berods, ir šiuo 
siu laiku įsteigt Kauno m. 
suaugusių progimnaziją, į 
kurią buš perkeltos kai ku
rios gimnazijos klasės. Be 
to, bus priimami nauji, pa
vėlavę mokiniai, kuriems 
už praleistą laiką bus pra
tęsiami mokslo metai vasa
ros atostogų metu.

Antra, svarbi Kauno mie- 
s t o s u a u g usių švietimo 
įstaiga yra Liaudies Uni
versitetas, turįs apie 250 
klausytojų, kurių tačiau ne 
visi vienodai reguliariai lan
ko paskaitas. Universitete 
veikia .keturi skyriai. Gau
siausiai lankomas bendrojo 
ir politinio švietimo sky
rius, kuriame be politinio 
lavinimosi paskaitų dar yra 
dėstomos lietuvių ir 
kalbos, matematika,
dėstomos lietuvių ir rusų 
kalbos, matematika, istori
ja, geografija, gamtos mok-
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THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

When the LDS meets in na
tional convention next 

June it will have many impor
tant matters to decide. The de
cisions reached then will chart 
a new course for one of the 
three major American Lithu
anian fraternal orders.

In Boston, the scene of the 
Seventh National LDS Conven
tion, a draft of a newly revised 
constitution will be presented 

i for approval of the national re- 
• presentatives of nearly 9;000 
| members. This draft, which 
was prepared by attorney K. 
Michelson, represents an im
provement over the old consti
tution. It eliminates much of
the clumsy language found in

.the present form of the consti
tution. It defines in much clear

net 14 paskaitininkų, ku
riuos nuolat siunčia į kai
mus. Prie Vilkijos Kultūros 
Namų vyksta nuolatinės 
paskaitos ir plečiama meni
nė saviveikla. Susiorganiza
vusi dramos sekcija jau pa
statė kelis veikalus ir netgi 
žada vykti su gastrolėmis į 
kaimyninius valsčius.

M. Jonis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
REIKIA SUK O M PLĖK- Įgalima gauti vietoje.

Del to artimiausiu laiku 
reikia visiems sukrusti ir 

Iki š. m. balandžio mėn. dirbti nuoširdžiai bei pla- 
veikė Kačerginėje — Za- ningai. Lėšų ligoninės re- 
pyškio vardo kaimo ligoni- montui yra. Kauno apskr. 
nė. Jos buv. Vedėjas gyd. Komunalinio ūkio įkyrius 
drg. Eug. Borikas padėjo turi tuoj pat' atlikti reika- 
nemaža pastangų, įgyda- (lingą patalpų remontą, 
mas ligoninei reikalingo in
ventoriaus, tačiau vėliau ši 
ligoninė Karčerginėje buvo 
likviduota* ir Kauno apskr. 
Sveikatos Apsaugos Sky
riaus nurodymu nuo š. m. 
balandžio mėn. turėjo būti 
perkelta į Vilkiją.

Po to prasidėjo minėtos 
ligoninės sukomplektavimo 
ir perkėlimo ilga ir gana 
varginga istorija. .

Sveikatos Apsaugos sky
rius paskyrė Vilkijos apyl. 
ambulatorijos vedėju gyd. 
Niauronį, pagal stažą ilga
metį administratorių ir pa
tyrusį medicinos darbuoto
ją. Bet kelių praėjusių mė
nesių praktika ir gyvenimo 
faktai parodė, kad vietos 
įvairios kliūtys ir darbo 
sunkumai lengvai nugalėjo 
įgytąjį gyd. Niauronio pa
tyrimą. Viskas tartum su
stingo vietoje.

Buvęs Zapyškio vardo li
goninės (Kačerginėje) tur
tas ir inventorius sukrautas 
tos ligoninės sargo Lauri-

TUOTI VILKIJOS 
LIGONINĘ

metu gana nepatogiose są
lygose ilsisi.. ’. Komplek
tuojant Vilkijos ligoninę, 
susidarė rimtos kliūtys dėl 
patalpų stokos, tačiau, kaip 
šiuo metu aiškėja, jos nebu
vo tokios rimtos, kad galėtų 
nustelbti taip svarbų reika- 
ląą — ligoninės įsteigimą.

Visų pirma, radus tinka
mas ligoninei patalpas — 
laiku reikėjo padaryti re
montą. Sveikatos Apsaugos 
skyrius tuo reikalu kreipėsi 
į KAVK-to Komunalinio 
Ūkio skyrių, kuris nesiėmė 
reikalingų žygių reikalingą 
remontą atlikti. Remonto 
darbai nebuvo sudėtingi, 
nes Vilkijos ligoninės pa
talpų remontui užteko pa- 

*ų medžia-
gų: kalkių, plytų ir molio. 
Šių medžiagų lengvai buvo

er language the provisions and 
by-laws of the fraternal order.
Likewise, it has some new fea
tures.

While the matter of the re-

which gives continued encou
ragement for youth to take 
part in the activity of their fra- 
ernal order. *

Presently the association is 
contacting its fifteenth anni
versary membership drive. Rea
ders who are interested in join
ing the LDS sohuld contact the 
local branch in their city If 
there is none in your city write 
care of LDS 419 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y. for informa
tion on how you can become a 
member.

Speaking of American Lithu
anian fraternal associations, 
here’s something we dug up 
about the history of Lithuanian 
societies,

The three major American 
Lithuanian insurance societies 
spring from the same common 
ancestor. The pappy of them all 
was the Susivienijimas Visų 
Lietuvių Amerikoje, founded

vised constitution is sure to be 
brought up, there are other 
matters which may find their 
expression at the convention. 
Some of these other matters 
have already been the subject 
of discussion among the mem
bership.
.-Recent articles which have 
appeared in TIESA, the order’s 

\ organ, have discussed the pros 
and cons of some of the sug
gestions. Ah least three new re
forms for bettering the organi
zation are recommended.

John Orman, national youth 
secretary of the association, 
has at least formulated the new 
ideas, if he did not originate 
them.

Medeliai
šiuo metu 
sodinimas.

Sodinami Jauni
Vilniaus mieste 

tęsiamas medelių 
Daug jaunų medelių bus pa
sodinta Antakalnyje ir miesto 
parkuose. Stalino rajone ap
želdinamos Mindaugo, Algir
do, Savanorių ir Basanavičiaus 
gatvės. Čia bus pasodinta dau
giau kaip 300 medelių. Dzer
žinskio rajone numatoma pa
sodinti 700, o Tarybiniame ra
jone — 300 medelių. **

Plataus Vartojimo Prekes 
Sostinei

VILNIUS. — “žvakės” ar
telė pradėjo masinę plataus 
vartojimo prekių gamybą. 
Šiuo metu čia be žvakių gami
namos įvairios pudros, kvepa
lai ir kitos plataus vartojimo 
prekės. Netrukus gaminių 
asortimentas • bus dar labiau 
išplėstas.

Pradedančiųjų Rašytojų 
Ratelis

Prie Vilniaus Karininkų Na
mų organizuotas literatų rate
lis pradedantiems rašytojams 
—Raudonosios Armijos ka
riams ir karininkams.

Kiekvieną savaitę jaunieji 
rašytojai susirenka literatūri
niams trečiadieniams, kuriuo
se, aptaria savo kūrinius ir 
keičiasi kūrybinėmis mintimis.

Poetas kapitonas Čemiše- 
vas perskaitė keletą eilėraščių 
iš fronto gyvenimo ir lyrinį 
veikalą “Dukters eilėraščiai.” 
Majoras Makevnina^ užbaigė 
apysaką “žmona.”

Ei 1 i n iame literatūriniame 
trečiadienyje^ kapitonas Ma- 
kejevas paskaitė poemą “Ka
rio išpažintis.”

Pradedančiųjų rašytojų kū
riniai pasižymi dideliu 'nuošir
dumu, giliu temos pažinojimu 
ir kalbos vaizdingumu.

šiomis dienomis pradedan
tieji rašytojai aptars vyr. lei
tenanto Rardašo, leitenanto 
Kaščejevo ir Tėvynės’ Karo in
valido drg. Tungusovo veika-

As some members of the LDS 
see it, there is need for chang- 1 
ing the Association’s name. 1 
The most popular name sug-

back in 1886.
In 1901 there was an inner 

struggle that led to the expul
sion, by the priests, of a group 
which later formed the Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje 
(Lithuanian National Alliance). 
Meantime, the faction that re
mained formed an organization 
which they named Lietuvių Ro
mos Katalikų Susivienijimas 
Amerikoje (Lithuanian Roman 
Catholic Alliance of America).

These two organizations 
were the major fraternal or
ders among American Lithua
nians for nearly thirty years. 
AH went well until 1930 when 
a split again occured. This time 
in the SLA. Many delegates 
were ejected from a national 
convention > in Chicago because 
they protested undemocratic 
procedure, .

It was this latter group which
gested thus far is Lietuvių1 founded the Lietuvių Dąrbinin- 
Draugiškas Susivienijimas. Its'į/ Susivienijimas (LDS) in
English equivalent is Lithua
nian Fraternal Association. 
This differs but slightly from 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas. Also, as the reader will 
notice, it still retains the ever 
popular, and now historical, ini
tials L. D. S.

Another change which is be
ing suggested is simplifying 
the dues system. This, say its 
propnents, would ease the work 
of the financial secretariesi Its 
purpose would be to simplify 
the dues books, dues blanks, 
membership books and the cen
tral records. Those who are for 
it say that it will eliminate 
much work and save time, con
tributing to a more efficiant 
organization..

October of 1930.

A third suggestion, that of 
an activities department to 
plan a program of activity for( 
ah branches, will propably get 
much support from the younger 
set fn the organization. Such 
an activities department would 
prepare special activities for 
the so called youth who have 
grown up. This department |

Our Lithuanian Inner Corcle 
—Dr. J. J. Kashkevich, medical 
adviser of the Committee to 
Aid Lithuania, is scouting the 
town these daysin search of 
clinical and laboratory equip
ment which will be used to fur
nish a clinic in Lithuania. The 
cost of the project is estimated 
in the vicinity of $30,000, 
which will be raised through 
solicitations of American Lith
uanians ... The Lithuanian Art • 
League has recently released a 
new play entitled “Victory.” 
The drama, which is a portray
al of Lithuanian guerilla acti
vity against the Nazis, will be 
put into production soon by a 
Lithuanian thespian group in 
Brooklyn ... The lanky Lithua
nian Worcesterite Joe Sacal, 
who is a veteran of two wars in 
spite of his youth, is back in 
Chicago as editor of. the Vilnis 
English Section. Previous to 
his departure to the Army he 
had made it hot for Lithuanian 
pro - Nazis in Chicago. They 
won’t welcome his return ... 
Striking workers in the Windy
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would cooperate with the LDS' ^VedA COnt‘’i‘

National Youth Committee in 
working out its program.

bution of $344.00 from the 
Roseland Aido Chorus there ... 
Lithuanians in Chicago cheered 

; Travis, 
association will have their eyes,^^ representative, when 
therefor, on the LDS national he declared to a meeting in the 
convention. Of course, they wilL Lithuanian Auditorium that 
be expecting changes. Whether, t^0 American goveinment 
the changes will encompass all sh°uįd recognize Lithuania as 
the suggestions listed in this col- she is today. This statement

All interested members of the /h® w°J’ds of Robert

umn only delegates to the con
vention can decide.

.” This statement 
won’t be any cause for rejoicing 
by those groups which once 
hailed Hitler the “liberator” 
of Lithuania.As* is tradition with every 

LDS national convention, this 
year, as in previous years, ohe 
day will be set aside for the na
tional youth conference. If me
mory serves this columnist cor-,; Paryžius, —y Buvęs Fran- 
rectly, this is one feature that ci jos premjeras Leonas 
distinguishes the LDS from (Bloomas vasario 26 d. rš- 
other Lithuanian fraternal so-'vyks į Washington^, kur 
dėties, The LDS is the only na- prašys pustracio biliono do- 
tional fraternal organization lerių paskolos Francį

BLUMAS PRAŠO PASKO
LOS Iš AMERIKOS
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Važiavimas ir Suvažiavimas
ĮSPuDžIŲ ŽIUPSNELIS

Rašo Jonas Kaškaitis
Kažkodėl, su kokia tai ne- 

rimasčia laukiau to Antrojo 
Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo. Tarytum kaž 
koks miglotas prijautimas, 
abejonės, netikrumas siaubė 
keletą prirengiamųjų savai
čių. kelionė, nakvynė, pas 
ką teks apsistot... Pats tas 
Suva žiavimo sambūris... 
sueigų tvarka... numaty
tas tvankus, troškus, padū
mavęs Pitsburgo oras... 
važiuotės keblumai...

Tačiau, apskritai imant, 
visa kas išėjo kuo puikiau
siai. Daug geriau, negu ga
lėjo nustatyt ir patys drą
sieji vaizduotės polėkiai.

Tiesa, pati kelionės pra
džia buvo visai prozajiška, 
nustelbianti bet kokį, kad ir 
labai kuklų įkvėpimą. Jau 
iš vidunakčio lietus pradė
jo, pilt... Naktis nerami, o 
čia reikės atsikelt ankstutė- 
liai, kaip keturios. Jau ant 
penkių šolomskas žadėjo 
būt prie durų... su auto-

pasiklaust, nei tų parašų 
pamatyt. Daug kvartalų be 
reikalo apvažinejęs, kol tą 
namą suradęs...

O lietus vis driuokė. Žver
blus, perveriamas vėjas, 
šniokšdamas, veržėsi vidun 
pro lango plyšelius, protar
piais net tėkšteldamas per 
veidus lietaus lašeliais. Pri
siėjo dar labiau pridaryt 
langas. Gal jau būtų pasi
darę ir tvanku. Gerai dar, 
kad rūkytojų nebuvo va- 
žiuolių tarpe. “Rinktinė 
publika”! Tai vis šolomsko 
apdairumas. “Nekuriaščij 
vagon”...

Šiaip netaip, vargais ne
galais prasistūmėm iš mies
to. Gal bent dabar galėsime 
greičiau pavažiuot. Bet ne. 
Nelabai. O gal ir dar blo
giau... Mieste visgi dar 
bent žiburiai: šviesiau. bu
vo, o dabar ir to nėra. Kal
bam — kad tik bent grei
čiau diena išauštų. Gal ta
da ir lietus kiek apstotų... 

mobiliu, su kokiuo ketvertu Aušti, tiesa, po truputį jau 
keleivių. Taip jis andai te- lyg ir pradėjo, “ bet lietus 
lefonavo. 1 vis nepasiduoda. Važiuo-

Na ir turėjau stropiai,jam — vos tik stumiamės.
vis nepasiduoda. Važiuo-

suktis. Snųpsot nebuvo ka
da. Paskirdęs, kaip tik su
birzgė ant keturių nustaty
tas laikrodis, apsirengiau, 
p r i s Įrengiau, susirangiau, 
susikroviau ir vis žiūriu lai
ko. Ar tik? nepasivėlins mū
sų važiuotės kapitonas Do
minikas Šolomskas, kai lau
ke tokia dargana dergia. 
Lietus, kaip žirniais, bars
to ir barbena langus... 
Fu! Šiurpu. Čia jau reikia 
ir trupučio narsos viena- 
plaukiam nerti stačiai pro 
duris per tokį lietų, per ru
denio nakties pliukatą! — 
Apsimaukšlink skrybėlę, — 
griežtai užkomandavo ma
niškė, — ir palteliu apsi- 
siausk, o tai da sustipsi, ir 
vitaminai nieko nepadės!...

Nėr kas daro. Reikia 
klausyt praktiško proto. Ir 
staiga tik brrrr... skamba
las! Kaip taškas, penkios! 
Nagi ir punktualumas to 
mūsų laivo kapitono... To
kia pyla: laivu plaukt rei
kės, ne automobiliu dar- 
dėt... —Griebk lietsargį, 
moliūgai, — paliepė šeimi
ninkė.- 
cmakt žandan ir latatai pa
sileidau žemyn laiptais...

O čia už durų jau besto
vįs ir pats kapitonas. Be 
kepurės be nieko. Nušlep- 
sėjom, susėdonrvežiman, — 
na, vyrai, važiuojam. Atsar
giai, tiš lengvo. Klaiku, sli
du, o jau tas lietus, kad jau 
duoda, tai duoda. Kaip pa
samdytas. Lyg kad gamybą 
gamindamas “production.”

Viduje nebetaip jau blo
ga. Prieky, prie vairo ran
kenos kapitonas Dominikas 
Šolomskas, šalia jo, manda
giai susigūžęs, Joniokas 
Gašiūhas, “mūsų krošto” 
žmogus. Užpakaly, • gūnia 
apsikloję, kiurkso Gasiūnie- 
nė Elzutė ir Jakštienė Onu
tė. Abi gana gyvai nusitei
kę ir blogo oro nebodamos. 
Ir aš čia pat, kukliai prisi
glaudęs.

Iš pirmo maniau, kad 
praktiškiau bus, sau užsi
merkus, snuduribt, taupyt 
energiją, dapildyt nędamie- 
gotą naktį, bet kur tau,.. 
Kalbų, juokų, anekdotų, 
prietykių, protarpiais net ir 
raliavimų buvo * tiek ir 
tiek... per visą kelią.

Šolomskas tuoj pasakė, 
kad gal bent visu pusvalan
džiu anksčiau būtų pribu
vęs, kad ne tas klaikus lie
tus... Sugurdęs, beieškoda
mas gatvės. Girdi, nei ko

Gud-bai- svyty, —

Tai gal įvažiavę į “kitą gu
berniją,” pabėgsime nuo* lie
taus. Gal. Pažiūrėsime. Mū
sų kapitonas, tai jo padėjė
jas dairosi kelio, žvilgteri į 
žemėlapį, pasiteirauja...

Niūvarką, Bliumfildą jau 
seniai palikom. Dar kokius 
ten miestelius — nesuvai
kysi jų visų patamsy. Daž
niau pradėjo maišytis kal
vos, kalneliai, stačiai nuo
taikios atkalnės. Kad bent 
nenusiritus kur pakalnėn. 
Gerai, kad kelias vietomis 
aptvertas ir baltais stulpe
liais apstatytas. Paslydus, 
netaip greit nučiuožtum...

Štai po dešinei išsirangęs 
šmėkšo ežeras, pilkos bude
lės, nutiesta lentų takai. — 
“Bud Įeik,” paaiškino kapi
tonas. Vadinas, vasarvietė, 
bet dabar atrodo labai ne
patraukliai, lietuoto rudens 
ryto prieblandoj.

Kiek pavažiavus, kad 
pradės lietus dar smarkiau 
pilt! Ir važiuot keblu. Su
stabdėm mašiną, lūkurio- 
jam keliolika minučių,—gal 
gi kiek pereis... Nuotaikai 
pataisyt, “mergaitės” iš
traukė saldainių dėžę. Ne
blogai! Dar ir kaip nepro- 
šalį! Pasigardžiuodami, po 
vieną, po kitą sunaikinom 
gabalėlį.

Na, nėr kas daro. Reikia 
važiuoti. Saldainiais lietaus 
nenumalšinsi. V a žiuojam. 
Kada gi mes, taip važiuo
dami, pasieksime tą palai
mintą Pitsburgą? Gal tik 
vėlai vakarą, tą pačią dieną 
—Padėkų dieną, 22 lapkri
čio. Keblu, oi keblu bus ta
da su riaktigultu...

O vis dėlto, įvažiavus į 
Pensilvanijos valstiją, lie
tus pradėjo atsileist. Iš- 
brėško balzganas rytas. Ny
ku buvo žiūrėt į tuščius ap
siūkavusius laukus. Kur 
nekur pasimaišo farmelė — 
aukšta raudona daržinė, nu
blukę namai, nuskurę me
deliai. Vaizdai liūdni, mo
notoniški ... Paniurusi, ap
siverkusi vėlaus rudenėlio 
gamta.

Ant kalnų ir klonių išmė
tytas Istono miestas sutei
kė kiek įvairumo ir gyves
nių pokalbių. Čia kadaise 
gyveno ir šolomskas, —gat
vės jam pažįstamos. Va Til
viko kepykla, va svetainė, 
o štai tokio ir tokio draugo 
būstinė. O gal staptert — 
gal jau bus atsikėlę?... Bet 
argi verta žmonės vargint 
ir. laikas eikvot?. Vely pra-

ĮJt —.y, ................................ ................

dėsime greičiau važiuot.
Ir, netrukus, kad maty

tumėt, ir visai išsigaidrino.1 
Nedrąsiai tvykstelėjo saulė, 
kartais net raižo į akis. Pa
gyvėjo visų nuotaika. Vis 
tėmiju, argi nepradės snu- 
duriot viena ar kita kaimy
nė. Bet ne. Rytui išsiblai- 
vius, jos da labiau išsiblaivė. 
Kalba, čiauškia, niūniuoja, 
raliuoja, tėrnija palinksmė- 
jusius vaizdus. Ir mus, vy
rus, nuteikia linksmiau. O 
vietovaizdžiai darėsi įdo
mesni. Statūs, rudi, apsku
rusiais medžiais ir krūmok
šniais apaugę kalnai. Tai 
pilkos, tai žalios pakalnės. 
Žali dirvų lopiniai. Vieto
mis šiurpios kiaurynės, pa- 
kriutos, greiti išsirangę 
upokšniai. Vienas, kitas 
miestelis, dažnos gazolino 
stotelės.

Dairomės kokio restora
no. Metas būtų užkąst ir 
pusryčių. Bet—šventadienio 
rytas: visur tebėra 'uždary
ta... Ant galo užtinkam 
šiokią tokią valgyklėlę. Įei
nam, pasišvaistom. Suse-! 
dam visi eilėj. Šviesu, šva
ru, labai tvarkinga. Padavė
jos — trys baltai, apsitaisę 
moterėlės. Kažkokios susi
raukę, oficialiais nubluku
siais veidais. Ar nebus tik 
vokietu kės ? Nusi tarėm, 
kad veikiausiai £aip ir bus. 
Perdaug jau pritiklios, su
sikaupę. Et, kas mums dar
bo? Tegul sau purpso. Ko 
gera, gal gailisi Hitlerio? 
Juk tokių daug kur knibž
da pakraščiais... Kiek pa
siganę, susėdam vėl važiuot. 
Pasimainom vietom, vis dėl 
įvairumo. |

Padalijau, visiems vita- '§istiniu slibinu. Jums tenka 
pat, turėjau iajm£ puoštis taikos 

kisenen pasiėmęs. Vitami- darbuį: visomis __
nai, matyt, pataikė visiems pasidėti prie karo audros
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Pinigai dar ne viskaŠ norintiems girdėti-matyii ope
rą mieste Kiel, Vokietijoj, kur pasilinksminimo vietoms 
neskiriama kuro. Tad operos mylėtojai, greta pinigų 
už bilietą, dar neša po pažastimis ir pundelius malkų—— 
pridedamosios mokesties natūra.

Mokslo Metų Pradžia 
Kauno Universitete

Kauno Vytauto Didžiojo 
Universitetas 1945-46 moks
lo metus pradėjo ypatingai 
pakilioje nuotaikoje.

Iškilmingą posėdį pradėjo 
Rektorius prof. Purenąs, 
pabrėždamas, - kad ši—rug
sėjo 18 diena — universite
tui yra labai svarbi, nes ja 
pradedami 1945-46 mokslo 
metai jau žymiai geresnė-- 
se sąlygose, negu praėjusie
ji metai.

Rektorius kreipėsi į nau
juosius studentus, pažymė
damas, kad “Jūs esate lai
mingi, patekę į aukštąją 
mokyklą ilgos taikos .išva
karėse — dėka nesuskaito
mų aukų didvyrių, paauko
jusių ąyvybę kovoje su fa-

meto 
jėgomis

į. patį tašką. Visą mielą 
dieną viešpatavo puiki skai
dri nuotaika. Dabar jau va
žiuot tai jau tikras priety
kis. Kad atsigriebus už tą 
keletą lėtų valandų, mūsų 
kapitonas paleido automo
bilį risčia. Kelias plynas. 
Oplia! Važiuok, brol, da 
greičiau!...

Kalnų pašlaitėm besiran- inteligentingų darbuoto-

padarytų žaizdų užgydymo 
ir prie naujo, pokarinio tai
kos meto gyvenimo kūrimo. 
Jūs atėjote ne į senybinį- 
buržuazįnį, bet į nauja—ta
rybinį — socialistinį univer
sitetą. Jo pirmas uždavinys 
—savo darbu prisidėti prie 
pažangaus tarybinio mokslo 
klestėjimo ir antras —ruoš-

Bridgewater, Mass. Seattle, Wash.f
Blogos ir Geros Žinios

Neseniai patiko kelios nelai
mėsi] draugus LLD na-

Kalvelienę pmarkiai už- 
automobilis einant j dar- 
Labai sužeidė vidurius.

skirtumą tarp praėjusiųjų 
karo metų ir šių.

—T a r y b inė vyriausybė 
rūpinasi, kad kuo daugiau 
jaunimo patektų į mokyk
las. Ir, štai, tokio studentų 
skaičiaus mūsų aukštosiose 
mokyklose dar niekuomet 
nebuvo. Darbas laukia kva
lifikuotų žmonių. Partija ir 
Vyriausybė' nori,' kad jauni
mas mokytųsi ir dirbtų sa
vo tautos,.savo krašto gero
vei. Tam. reikia nuoširdžiai 
mokytis, kad į gyvenimą iš
eitume tikrai gerai pasiruo
šę.

Mokslas ir darbas turi 
būti suderintas su tuo ke
liu, kuriuo dabar eina mū
sų tauta, tarybinių tautų 
draugystės keliu. Todėl stu
dentija turi gerai įsisąmo
ninti marksizmą - leniniz
mą, visų mokslų pagrindą, 
•kad ir ‘kitiems nurodytų šį

mės 
rius.

K. 
gavo 
bą.
Jau virš trys savaitės kaip ser
ga ir nežinia, kada pasveiks. 
Dabar randasi namuose,

Taipgi automobilis sužeidė 
S. Kiršlį ir Kirslienę. Nelaimė 
patiko juos Bostone. Kaip ži
noma, Kirslis yra seniausias 
gyventojas mūsų miestelio ir 
nenuilstantis veikėjas visose 
draugijose. Jiedu turės pasirg
ti, nes sunkiai sužeisti.

O. Peslienė susižeidė koją 
ant gatvės. Negalės dirbti ke
letą dienų.

Yra ir dadugiau mūsų 
draugų, kurie nesveikuoja. Bet 
tam sykiui užteks, n<js kiti ma
nys, kad mūsų miestelis, tai 
tikras ligonbutis.

Yra ir geresnių žinių. Pla
čiai žinoma Bridgewaterio 
Kooperatyve Draugovė, kuri 
išdirba čeverykus, po vardu 
Over Globe Shoe, atsižymėjus 
duosnumu — aukomis dėl Lie
tuvos žmonių, šimtus dolerių 
paaukavo tam tikslui. Praeitą 
mėnesį turėjo šėrininkai meti
nį mitingą. Išrinko tuos pačius 
asmenius į valdybą. Pasirodė, 
kad jie gerai veda reikalus, 
šėrininkai gaus gerus dividen
dus, net po $30 ant sero $100 
vertės. Taipgi darbininkams 
pakėlė algas. Dabar jaū ir če- 
verykų dirbėjai neprastai už
dirba. Bet kol kas dar trūks
ta darbininkų, ypač jauni 
žmonės nenori mokintis to 
amato. Kooperacijai reikės 
darbininkų, nes didina dirb
tuvę. Kiek matyt, tai daug 
jaunų vyrų yra dabar be dar
bo. Pailsėję gal eis čeverykų 
siūti.

Bridgewaterio Pilietis.

Boston, Mass

gydami, pasiekėm ir Haris- 
burgą, Pensilvanijos “sosta- 
miestį.” Nieko labai tokio 
ypatingo. Pralėkėm jį, pas
kui dar kokiuos ten miest. 
Privažiavom gana puošnią 
gazolino stotį ir didelę pa
keleivių valgyklą. Jau apie 
trečią po pusdienio. Užė
jom, pasiganėm. Lauke dar 
ir atvaizdėlius mitriai nu- 
sitraukem. Ir vėl važiuot. 
Reikia skubintis, kad ne
parvažiavus perdaug jau 
vėlai.

Vėl po keletą vįtaminų 
tablečių. Visa kas tvarkoj. 
Bet kas čia taip bąlta kal
nų pašonėm? Gal kalkių pa
barstyta? Ne. Kas čia tau 
barstys kalkes? Juk taį 
sniego esama. Tikraų snie
gas! Broliuk tu mano... 
Tai čia jau šaltyn. Pas mus 
lijo, o čia sniegas. Taip, 
sniegas. Vietomis blyksi su
ledėję varvekliai, ledo ka
ruliai. Nors diena graži, bet 
vėjas smarkiai pasišvaisto 
—ir šaltas vėjas. Ehe, tai 
Pitsburge bus, bra, šalta. 
Gerai dar, kad' skrybėlę ir 
sermėgėlę moteris’ priminė 
pasiimti. O tai sustipt rei
kėtų.'.. Gasiūnas ir jo El- 
zytė tikrina, kad apskritai 
Pitsburge šalčiau. O jie ži
no—ilgai ten gyveno.

Štai prasideda puikus, 
plynas, kaip stiklas, naujai 
pravestas plentas. Pasimo
kė t reikia už važiavimą. Bet 
ir verta. Smagiai gali čia 
pavažiuot. Nebereikia ap-

(Tąsa 5-me pusi.)

jų kadrus socialistinei san
tvarkai stiprinti. Tai reiš
kia būti ne tik geru specia
listu, bet ir aktingu visuo
menės nariu.

Universiteto sekretorius 
prof. K. Sleževičius pavaiz
davo universitetą skaičiais. 
Dabar universitete su nau
jai priimtaisiais yra stu
dentų: istorijos - filologijos 
fakultete: vyrų 53, moterų 
336, medicinos fakultete: 
vyrų 169, moterų 548, sta
tybos fakultete: vyrų 278, 
moterų 24, technologijos fa
kultete: vyrų 310, moterų 
62, iš viso vyrų 810, moterų 
1006, bendrai: 1816 studen
tų. Be to, per 300 prašymų 
dar neišspręsti. Baigiančių
jų ^universitetą, be to, yra 
150: medicinos f ak.: 91, 
technologijos: 43 ir statybos 
fak.: 16. Universiteto mok
slo mokymo ir pagalbinio 
personalo yra 300, adminis
tracijos 156.

Prorektorius mokslo rei
kalams prof.. Kupčinskas 
nušvietė skirtumą tarp seno 
buržuazinio ir dabartinio 
tarybinio universiteto. Įves
ti įstojamieji egzaminai 
tam, kad būtų atrinkti tie, 
kas yra geriausiai pasiruo
šę studijoms. Priimamųjų į 
atskirus fakultetus studen
tų skaičius nustatytas, dėl 
to, ’kad Visoms,sritims būtų 
paruošta reikiami kadrai. 
Amžinų studentų nebebus.

Švietimo Liaiidies Komi
saras drg. J. Žiugžda at

įvaizdavo mokslo įstaigų

LKP (b) Kauno Miesto 
Komiteto vardu kalbėjo se
kretorius drg. Bieliauskas. 
Studentų Komjaunimo ir 
Studentų Prof. Komiteto 
vardu kalbėjęs drg. Vitkau
skas painformavo apie stu
dentų organizacijas ir kvie
tė visus studentus aktyviai 
jose dalyvauti.

Didžiausiomis ovacijomis 
buvo sutiktas LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo Pirmininkas drg. J. 
Paleckis.

—Reikia giliai suprasti ir 
įsidėmėti, kad savo pažan
gą turime statyti ant to, 
kas amžiais pasiekta ge
riausia, — pradėjo drg. J. 
Paleckis. — Todėl reikia 
pakeisti seną galvojimą. Se
noji ideologija yra sukėlusi 
daug negerovių.

Drg. J. Paleckis plačiai 
nušvietė lietuvių tautos iš
mintingai pasirinktą 1940 
metais tarybinį kelią. Jis iš
gelbėjo mūsų tautą nuo pra
žūties, jis išves mūsų tautą 
į didžius tolimesnius laimė
jimus.

—Mūsų Vyriausybės ir 
Partijos artimiausi uždavi
niai, — sako drg. J. Palec
kis, — yra kuo greičiau li
kviduoti vokiečių okupaci
jos padarinius ir atstatyti 
kraštą, pakelti jo kultūrinį 
lygį. Tam* ruošiamas pen
kių metų darbo planas. Rei
kia, mūsų kraštą elektrifi
kuoti, supramoninti. Ir mes 
visa tai pasieksime. Bet 
tam tikslui visa tauta, turi 
būti vieninga.
. Toįėl reikia gerai suprašy

ti tarybinį mokslą, dabarti
nį gyvenimą ir eiti koja į 
koją su juo.

Mokslo metų pradžios ak
tas Kauno Universitete stu
dentams paliko gilų įspū
dį*

LDS priešseiminio

kokios yra puikios do- 
šie žodžiai rašoma tam, 
anksto žinojus visą da-'

LDS Priešseiminio Pikniko 
Dovanos

Naujojoj Anglijoj miestuo
se, kur tik randasi LDS kuo
pos, jų nariai turės pardavi
nėjimui
pikniko tikietų, ant kurių ma
tysite, 
vanos, 
kad iš 
l.Vką.

Pirma dovana, moteriška 
futra, vertės $250. Parūpino 
A. Vasaris.

Antra dovana, paauksuotas 
branzalietas ir žiedas, vertės 
$30. Aukojo A. ir K. Barčiai.

Trečia dovana, Pergalės 
Bonas, $25.

Ketvirta dovana, moteriškas 
krepšys, vertės $20. Aukojo 
R. ir Ivan Niaurai.

Penkta dovana, kosmetiš
kas setas (kit) keliauninkui, 
vertės $15. Aukojo Mary Kra
sauskienė.

šešta dovana, galvos plau
kų sutaisymas - padabinimas, 
vertės $15. Aukojo Mary 
Masteikienė.

Septinta dovana, Reynolds 
plunksna, kuria galima rašyti 
du metus laiko, nedapilant ra
šalo. Vertė $12.50.

Tai matote, kokių yra pa- 
triotingų LDS narių ir įverti
nančių LDS Seimo buvimą 
Bostone. J. Rainordienė, ko
misijos narė, pasirūpino gauti 
tas aukotas dovanas.

LDS priešseiminis piknikas 
įvyks birželio 9 d., L. T. N. 
Parke, Montello, Mass.

LDS organas Tiesa vas. 15 
d. išėjo tabloidiniame forma
te. Man patinka ir, manau, 
kad visiems nariams patiks 
Tai praktiškai, patogesnis laik
raštis, gražiai suredaguotas 
Tai LDS žingsnis pirmyn. Tai 
progresas.

Bostone Pabaltijo tautų, lie
tuvių, Utvių ir estonų, tarp
tautinis koncertas bus 31 d. 
kovo, Municipal Auditorijoj, 
So. Boston. Pelnas eis supirki
mui medikamentų dėl tų šalių.

Parengimas Lietuvos Žmonių;
Naudai Gražiai Pavyko . Ji

Sausio 26 -d. Seatflės lietu
viai turėjo surengę šokius dėl 
pašalpos Lietuvos žmonėms,, 
nukentėjusioms nuo karo.

Parengimas buvo pasekminį 
gas. žmonių turėjome daug? 
Turėjome svečių iš Portland,' 
Ore., tai buvo draugai Stupu*j 
rai, A. Brūchas, Jankauskienė! 
su sūnum ir Nina Betts. IŠg 
Raymond, Wash., buvo d?M 
A. Burt su žmona; taipgi iri 
kaimynai, iš Tacomos draugai! 
aplankė. Ačiū visiems sved 
čiams, kad atjautėte tuos žmo-1 
nes, kuriems yra reikalingai 
pagalba. , '<-®j

Moterų kliubas taipgi daugi 
prisidėjo prie to parengimo J 
Jos sukvietė visus lietuvius 
veteranus - kareivius, kurte 
dabar randasi namie, ir pa
rengė vieną stalą, kad pa
gerbti tuos jaunuolius ir ji| 
mylimas moteris, kurie jų vėl 
dę. Kurie nevedę, galėjo atsU 
vesti savo mylimas. Visiems! į 
davė užkandžius ir išsigerti! 
veltui. Buvo linksma žiūrėti įfcU 
tuos jaunuolius, kurie sUsipal 
žino vieni su kitais. Buvo 15'. \ 
jaunuolių, sugrįžusių iŠ kari- j 
nes tarnybos. Ačiū moterų j j 
kliubui už tokį gražų surengw | 
mą tiems jaunuoliams.

Tam vakarui valgiai buvot 
suaukoti. Pinigais aukavo 
draugai:

J. Dailidėnas $5.
G. Juodišius $2.50.
S. Černauskas $2.
Po $1: S. Bashin, N.

S. Coover, F. Walliulis.
D. Sližienė 80c.
Valgių aukavo šie draugai 

ir draugės: A. Gauranskienėį 
A. Stelma, J. Dwark, S. Kap 
ris,
T. Ulskis, J. Šitko, E. Baltru-I 
šaitienė, Ig. Kirk ir J. Kirk.

Komitetas taria visiems ii 
visoms širdingai ačiū už visas 
aukas.

Pelno nuo to vakaro atliko 
$242.21. Pinigai 
tuvai Pagalbos 
m i tetų i.

Tai matote, 
vienybėj yra galybė. Kuomet 
visi dirbam išvien, tai būna ir 
geros pasekmės.

Sausio mėnesį motetų kliu
bas paaukojo $60 tam tikslui. 
Tai mūsų kolonija gana gra
žiai pasirodė.

Praeitam LLD 161 kuopos 
susirinkime buvo : 
laiškas nuo Laisvės bazaro ko
miteto. Pasvarsčius, draugai 
suaukojo $7.50 ba'zarui. -Au
kojo šie draugai:

M. Baltrušaitis, Ig. Kirk, A. 
Stelma, J. Burt, S. černauskas 
ir-R. Kirk po $1.

Po 50c: F. Kavaliauskienė, 
J. Bukauskas ir T. Ulskis.

M. B.

šie'

Ze

Vienna, j. vwarK, o. n.ai^» 
is, F. Kavaliauskienė; J. Burt, J
- — - -

pasiųsta Lie-
Teikimo Ko-

draugai, kad

skaitytas I
irrnvn 1 f

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Laisvės Choro susirinkimas įvyks 
vasario 27 d., 7 v. v. po 155 Hunger
ford St. Tad visi Laisvės Choro na
riai dalyvaukite susirinkime, nes po 
susirinkimo turėsime Choro repetid* 
jas. Nepamirškite dalyvauti. — Rep
šys. (46-47)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 26 d. vasario, 7:30 v. v., 
155 Hungerford 'St. Dradgės, visds 
kviečiamos dalyvauti. — V. K. sekr.

(46-47)

VILNIES
PERGALĖS MET

KALENDORIUS
19 4 6

KAINA 85 CENTAI • 
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Daug visokių raštų ir 
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(Tąsa)
—Sidabrine Užlaida, mane tėvas laikė 

kambary užrakinęs, aš tau viską persa
liu, atidaryk.

Ir durys atsidarė. Jis puolė prie jos, 
bu apsikabino ir ilgai bučiavosi. Hu- 

jl’ienė mandagiai prasišalino. Jiedu už
sišovė duris. Tijen’ui atrodė, kad Sidab
rinė Užlaida taip labai pagražėjo. Ji 
/urėjo baltą šilkinį pasagalą, šilkinę rau
dono atlaso liemenę, žalio šilko kelnes ir 
išsiuvinėtus a 11 a s i n i us kuntapliukus. 
Rankos jos tokios baltos, minkštos, žalio 
akmens auskarai, nudailinti ančiakiai.

Kambary buvo vėsu, tai ji įšoko lovbn, 
0 jis atsisėdo iš krašto, sakė jai savo 
istoriją, o ji jam — savo. Kokie jiedu 

k jautėsi dabar laimingi! Niekas čia ne
kliudo, akių tau nedrasko.

Apsukri Hua’ienė tuojau greitųjų at
nešė užkąst savo pagamintų skanėstų. x 
Jie visi trys išsipažino ir susiartino. Ti
jen’as padavė 25 dolerius Sidabrinei Už- 

| laidai ir apdovanojo šeimininkę. Išėjo 
b latei patenkintas tokia žavinga slaptybe.

Į Po žieminių atostogų Mulan’a ir Mo- 
čou’a vėl grįžo mokyklon ir mokėsi net 
iki naujų metų, kurie išpuola vasario 
pėnesy.

Parvažiavę namo ant naujų metų ato- 
į stogų, jos kartu atsivežė ir savo vieną 
4 draugę Sutan’ą—pietietę iš Šanghajaus. 

Sutan’a buvo išblyškus, judri, arži mer
gaitė chinietė, nors ir išauginta krikš-

I čioniškai. Jos motina Čien—krikščionė.
Sutan’a buvo lyg ir maištininkė savo

II šeimoj.^ Labai gražus jos buvo rankraš- 
j 'tis. Mėgo ji dainuot operų arijas, skai

tyt naujovines apysakas, pripažino “lais
vas” vedybas, su merginos ir vaikino su-

I tikimu.
t Mulan’a ir Močou’a džiaugėsi, kad jų- 
ljų brolis Tijen’as pasidarė sėslesnis, dir
ba, nebesipyksta su tėvu. Tijen’as, tik
rai, kasdien ėjo į krautuvę, smagus dėl 

I tos liuosybės su Sidabrine Užlaida. Jis 
’ 1 savo dėdei nieko neminėjo apie aną klas- 

tuotą laišką, o dėdė vėl nekliudė jam iš
eidinėti popiečiais “pas draugus.” Jei ir 
vakare ilgai negrįždavo namo Tijen’as, 
tai dėdė aiškindavo, kad anas į teatrą 
su draugais ar kur ant vakarienės išėjo. 
Apie Tijen’o meilužę nei dėdė nežinojo.

O jo meilužė Sidabrinė Užlaida pasi
rodė gana praktiška. Ji ir pati paprašy
davo Tijen’o pinigų: reikia gi apsirū
pint dėl viso ko. Tijen’as irgi taktiką 
vartojo: nauji metai tai sąskaitų suve
dimai. Jis nenorėjo po labai daug aš 
dėdės imt, nes tai galėtų išeit aikštėn 
knygvedystėj. Tai jis tenkinos kad ir 
jnažęsnėmis sumomis. Po naujų metų 
jis vėl juk galės storiau užvažiuot.

Tijen’as jautėsi patenkintas. Jo Si
dabrinė Užlaida gražiai ir skoningai iš
taisė kambarį, naujų paveikslų prikabi
no, naujų rakandų pristatė. O po nau
jų metų galima bus ir da geriau.

Abi sesutės — Mulan’a ir Močou’a 
slaptai gailėjosi nesusitikę Lifu’o per žie
mos atostogas. Tai jau toks keistas ‘su
puolimas. Šiaip Lifu’s dažnai ateidavo 
pasikalbėt su Jao’u. Jiedu labai jaukiai 
susidraugavo. Jao’as buvo iš tikro gal 
dar pažangesnis ir už Lifų. Jis įsitaisė 
lietinę, maudynę ir vis rytais apsipurkš- 
davo gerai, o vakarais darydavo fizinę 
lavybą, gilų kvėpavimą. Atrodė sta
mantrus ir stangrus, kaip atletas. Jis 
manė, kad chinamą reikia įvesti abėcėlės 
raštą. Mėgo skaityt mokslinius kūrinius 

Ii ir praktiškązgamtinę filozofiją. Jojo mė
giamiausias filosofas buvo Taoistas Ču
angce. Jis daug paveikė ir Lifų, padarė 
jį kritingesnį, “stablaužiškesnį” kai dėl 
senovės raštų.

Iš pirmo Lifų stebindavo Čuangcės 
blizgantis stilius ir tie oringi vaidentu
vės polėkiai, žavingas jojo jumoras ir 

’‘įmantrus skepticizmas. Laipsniškai Li
fu’s persiėmė tos filozofijos gilmena.

pa- 
ne- 
Jos 
pa- 
po-

bejosi’ gamta, Jos begalinėmis atmaino
mis, metų sezonais, augimu ir puvimu, 
sutvėrimų įvairybe ir tų smulkeliausių 
mikroorganizmų gajumu. “Kosmos,” vi
sata, mišrus tarpusavis elementų veiks
mas, klusnus įstatams slėpiningos be
vardės jėgos Tao. Ir dabar tuos gamtos 
slėpinynus vis dar padeda atskleisti va
karų mokslai.

Jao’as visa tai iškeldavo Lifu’i. Im
kim kad ir šviesą arba garsą. Regis 
čia nieko tokio, o, žiūrėk, tie “užsienie
čiai velniūkščiai” .iš to išvystė mokslus, 
padarė gramafonus, fotografijos kame
ras, telefonus, net ir judamuosius pa
veikslus. \

Lifų labai stebino tokia Jao “jaunat
vės dvasia.” Bet jį traukte trauke ir gro
žinė literatūra. Jao’as jam davė skai
tyt vakariečių apysakų vertimus Conan 
Doyle, Walter Scott. Skaitydamas Ivan
hoe, Lifu’s gėrėjosi Mulan’os padarytais 
pieštuku užrašais. Rūpėjo jam žinot, 
kada jinai skaitė tą romaną.

Gruodžio pabaigoj išpuolė Tseng’ų se
nelės vardadienis. Šiuo kartu Mulan’a, 
kaipo Sunios sužieduotinė, eiti ten neno
rėjo. Tokia jau buvo senobinė etiketą. 
Tai jinai pasakė Auksuotajai Šilkinei, 
kad ji nuneštų Tseng’ų senelei dovanų— 
datulių ir apelsinų.

Auksuotajai Šilkinei beruošiant ska- 
linėlę, Mulan’a išgirdo, kad Tijen’as šau
kia ką tai. Sidabrinei Užlaidai prasi
šalinus, Jao’ams prisiėjo jos vieton 
samdyt senyvą moterį Laima. Ji 
mokėjo taip gerai pataikyt Tijen’ui. 
patarnavimas buvo visai prozaiškas, 

• lygint su anuo Sidabrinės Užlaidos 
etiškai maloniu tarnavimu.

Šią dieną prieš naujus metus Laima ir
gi turėjo patalkint virtuvėj prie pyragų 
ir pudingų. Į Tijen’o šaukimą Mulan’a 
jam pasiuntė Auksuotąją Šilkinę. Įėjusiu 
į jo kambarį, jinai pamatė, kad Tijen’as 
apsivilkęs viršutiniais marškiniais ir tik 
su trumpom apatinėm kelnėm ir šliu
rėm. Li$pė jis jai surast marškiniams 
krūtinės ir apyrankių guzikus ir galio- 
nikus. Ieškojo ji, ieškojo—ir 
negalėjo. Tai jis nuolaidžiai 
kad tiek to; tebūnie taip,—jis 
chiniškai apsivilksiąs. Bet ar 
jam patarnaut, kaip pirma patarnauda
vo Sidabrinė Užlaida. Mat, Tijen’ui iš 
pažiūros Auksuotoji Šilkinė patiko, o tos 
senės Laimos jis pakęst negalėjo.

Bet ši jam įžūliai atšovė, kad ji, nors 
ir vergė mergina, nenori jokių išdaigų 
nuo savo jauno šeimininko, kuriam pri
derėtų būt rimtesniam. Ji nėra kokia 
parsidavėlė su kūnu ir siela, kad ją kas 
mindžiotų. Ir išėjo iš jo kambario. Mu
lan’a už tai ją pagyrė.

Tijen’as jautėsi įgeltas, bet ne ką pa
darysi. Reikia skubintis į krautuvę sąs
kaitoms daryti,—bus ten ir tėvas.

Nunešusi Tseųg’ąms dovanėlių ir atgal 
sugrįžusi Auksuotoji Šilkinė pasakė Mu- 
lan’ai, kad Mulan’a turinti eit pas 
Tseng’us ant pokylio, Tseng’ienė prisi
mygusi prašė ir dar paskui tiksliai at
siuntė Sniego Gėlę.

Nėr kas daro. Reikia eiti. Sunios Mu
lan’a nematė kokią pusę metų, seniai ne
simatė ir su Lifu’m. Apsivilko ir nuėjo 
kartu su Sniego Gėle. Senelės kamba
ry ji pasimatė ir su Sunia. Abu tik nu
sišypsojo šarmatlyvai, ir ji, atsiprašiu- 

• si, vėl parėjo namo: mat ji žinojo, kad 
jos, tėvas Jao’as užkvietė Lifų, jo moti
ną ir sesutę ant vakarienės. Jai tai la
biau rūpėjo. • •

Kai ji sugrįžusi išgirdo Lifu’o balsą, 
jis jai geriau patiko, nors ir nebuvo toks 
stiprus ir malonus, kaip Sunios.' Lifu’o 
balse ir kalboj ji sugaudė lengvą Šečų- 
en’o provincijos skambesį.

Vakarę iš tėvo Jao atėjo pranešimas, 
kad jis ant vakarienės nepribus: daug 
darbo, prieš naujus metus, tai jis $U savo 
svainiu Fene’u ten nat krautuvė! uer-

suieškot 
pasakė, 

šiuokart 
ji neitų

Ką Veikia Lietuviai
Kaip kitur, taip ir, čia, lietu

vių veikimas yra pasidalinęs. 
Demokratiniai nusistatę lietu
viai ir organizacijos veikia 
bendrai su kitomis tautomis, 
kad pagerinti savo šalies žmo
nių gyvenimą ir pagelbėti ka
ro nualintiems Lietuvos žmo
nėms. Kuomet kita pusė—-fa
šistinio nusistatymo žmonės —- 
darbuojasi su šios šalięs ar
šiausiais demokratijos■' prie
šais, kad įvesti fašizmą šioje 
šalyje ir gelbėti pabėgusius iš 
Lietuvos nacių talkininkus.

Demokratinio nusistatymo 
lietuviai per Los Angeles Lie
tuvių Bendrą Komitetą daug 
yra surinkę pinigų ir drabu
žių pagalbai Lietuvos žmo
nėms. štai dabar rengiama 
net du parengimai ir renka-? 
mos aukos šelpimui Lietuvos 
žmonių ir įsteigimui Vilniuj 
vėžio ligos tyrimo instituto.

Liet. Apšvietos Moterų 
Kliubas, kuris visada gausiai 
aukoja naudingiems reika
lams ir dabar nutarė paauko
ti net $100 nupirkimui medi- 
kąliškų įrankių minimam in
stitutui. Dr. Kaškiaučius su
pirks ir pasiųs tokius įrankius 
per Liet. ' Pagalbos Teikimo 
Komitetą. Taigi sekime visi 
Liet. Moterų Apšvietos Kliu- 
bo pavyzdį.

Taipgi žymėtina, nors suvė
lintai, kad drg. Wąlter Railos 
parašyta ir Lietuvių Laisvės 
..Choro perstatyta operetė “Ka- 
dą Kaimas Nemiega” sukėlė 
didelį sąjūdį. Kai kurie ma
nėm, kąd choras neišgalės to
kios operetės pastatyti. O jei
gu ir perstatys, tai tiktai nu
kryžiavęs ją, ir 1.1. Bet išėjo 
taip, kaip gabi choro mokyto
ja Nellie Valaitis sakė, kad, 
jeigu mes ir nesulošime taip 
gerai, kaip Chicagoj ir Brook
lyne, bet ir sarmatos nepada
rysime. Visi kritikai, kurie 
matė kitur lošiant, pripažino, 
kad perstatymas išėjo taip ge
rai, kaip ir kitur. San Fran
cisco ir Oaklando lietuviai ta
ręsi parsikviesti Ros Angeles 
chorą ta 
manoma, 
padaryti, 
lių.

Choro 
re j o.

operetę perstatyti ir 
kad tas bus galipaa 
nors ir už 400 my-

Jao’as vis jam karštai kalbėdavo ir 
apie naujus vakarų mokslus, apie “garsą, 
šviesų, chemiją, elektrą.” Taoizmas ir 
mokslus smarkiai domino Jao’a. Taoizmas 
gilinogi į gamtą, kuomet Konfucianiz
mas nagrinėjo žmonių santikiųs, litera
tūrą ir- istorna. Taoistas Čuangce ste

kus. >Q Tijen’as, pasinaudodamas šitą 
proga, irgi pasiuntė namo rikšą, kad ne* 
pribusiąs: jam geriau su Sidabrine Už
laida. Tuo būdu vakarienė bus tik jau
nuolių, su Lifu’m ir Sutan’a, kaipo sve
čiais.

(Daugiau bus)

Nes jie myli gamtą saulėtus | 
šalelės.

Kalifornija, vien tik dėl 
tavęs

Linksmi paukštužėliai 
čiulbą daineles.

čia paimu pavėsyj
Hollywoodąs šviečia, 

Menišką kūryba vien gėrėtis 
kviečia.

Jo muziką, dainas visos 
tautos girdi;

žavi ir vilioja jautrią žmogaus 
širdj.

Kalifornijoj vis vardai 
skambės

Garsaus San Francisco ir
Los Angelės.
Tai graži Kalifornijos dai

na. Būtų gerai, kad drg. Rai
la, kuris turi gabumų būti 
šėju, ir daugiau kūrinių 
teiktų.

Dabar, tai visiems LDS 
kp. nariams pranešu, kad
karnas LDS 35 kp. susirinki
mas bus 13 d. kovo, 246 So. 
Hill St. Prašome visų, narių at
silankyti. M. P.

Oakland, Calif

ra
sų-

35 
se-

reikalai daug pąge- 
Perrinkta valdyba. Iš

rinktas geras pirmininkas, ra
sėjas Walter Raila, vice pirm. 
J. Grinius, tarimų raštin. An
na Vise, fin. rast. P. Pupis, 
ižd. Helen Zalin ir koresp. Ig. 
Levanas. Tikimės, kad šiais 
metais choras daugiau veiki
mu pasirodys.

Čia noriu supažindinti Lais
vės’ skaitytojus su nauja dai
na, kurią tik parašė W. Railą 
ir Nellie Valaitis pritaikė mu
ziką. Niekur kitur dai’ 
dainuojama. Ta daina :

Kalifornija
Didis vandenynas tavo 

krantus prausia,
O kalnų viršūnės debesius 

išrausia.
Ir saule# kloniai sodais • 

išvedžioti,
Sirpsta apelsinai, saulės 

nubučiuoti.
Kaliforniją mylim kiekvienas, 
Jos melsvą padangę, saulėtas 

dienas.
Linkąmi čia paukšteliai, 
Šalčių jie nebijo, ' 
Švelnutis yėjalis glosto, 

glamonėja.
Tarpe ro^įų krūmų skambą 

jų dainelės,

nėra

Baltimore, Md
Lietuviu Kryžiokų Šūkis

Baltimorės lietuviai kryžio
kai, vasario 16 d. buvo suren
gę Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį. Bet jų tos sukaktys 
taip vysta, kaip žolė be lie
taus.. Fašistų šūkis buvo: “Ga
lutinai išlavinti Lietuvą.“

Išlaisvint nuo ko? Juk Lie
tuva jau seniai išlaisvinta ir 
tvarko savo gyvenimą ir žen
gia pirmyn. Na, o Amerikos 
lietuviai fašistai, kai paklydę 
avys, vis dar bliauna: “išlais
vint.”

Kryžiokai giriasi, kad jų 
“iškilmėse“ kalbėjo majoras 
McKeldin. Majoras McKeldin 
kalba visokioms tautoms ir 
grupėms. McKeldin kalbėjo 
demokratinių lietuvių parengi
me. Na, jis kalbėjo ir fašistų 
parengime. Nesvarbu, kas kal
ba, bet apie ką jis kalba. Pi
jus Grigaitis kadaise sakė : 
“Už $5 aš ir kiaulei galiu pra
kalbą pasakyti.”

Fašistai per spaudą paskel
bė, kad jų iškilmėse dalyvavo 
apie 600 žmonių. Reikia žino
ti, kad fašistai vjsuomet per
deda. Na, jeigu ir būtų daly-’ 
vavę 600, tai vis tik lašas 
viedre. Iš 12,000 Baltimorės 
lietuvių dalyvavo tik 600 fa
šistų sukaktyje. Baltimorės fa
šistai turi daugiau lyderių, ne
gu pasekėjų.

Povilas žadeikis sakė pra
kalbą. žadeikis nieko neatsto
vauja, bet vis da plepa. Aš 
patarčiau žadeikiui pasijieš- 
koti sau farmukės, kad galė
tų vištas ar zuikius auginti, 
nes laikas jau baigiasi. -Nes ir 
šventoje ka^tičkoje rąžoma:
Gana jau, gana uliavoti,
Laikąs, jau laikas nustoti.

Man rodos, kad per visas 
lietuviškas kolonijas Jungtinė
se Valstijose sunku būtų rasti 
darbštesnių lietuvių, kaip Oak- 
lande ir San Francisco, ypa
tingai moteris.

Vasario 7 d. vakare turėjo
me susirinkimą LLD 198 kuo
pos, pas draugus Karosus. Pa
aiškėjo, kad gavome šiemet. 
11 hąujų narių, tai kuopa tu
ri dabar 34 narius, o finansi
niai (išskiriant mėnesines duo
kles) kuopa išaukavo darbi
ninkiškiems reikalams per pa
staruosius metus $338.85.

Negana to. Man rodos, kad 
buvo Vilnyj paskelbta tik ne
pilna atskaita praėjusio pa
rengimo, kurį rengė vjsi ben
drai pažangūs lietuviai—Oak- 
lando ir San Francisco dėl pa
ramos mažiems vaikams Lie
tuvoje. Tai dabar paaiškėjo, 
kad su baliaus įplauka ir ge
raširdžių pinigine auka, su
plaukė gryno pelno $464.65. 
Dar negana to. Surinkta daug 
drapanėlių. Prie to dar turė
jome drapanų rinkliavą ir su
rinkta pusėtinai, 
siųsta Lietuvon 
drabužių, o už 
kuopa užmokėjo 
centais.

Mūsų lietuvės 
prastai darbščios, 
džiausiąs
draugams Kastancijai ir Juo
zapui Yankauskams. Tie žmo
nės aukoja visą savo liuosą 
laiką be pertraukimo mūsų 
judėjime. Niekados neatsisa
ko nuo svarbesnės pareigos. 
Kastancija yra kuopos orga
nizatorė, o Juozapas geras 
tvarkos vedėjas.

Be to, turime dvi profesio
nales darbuotojas. Tai Karo- 
sienė ir Mugianienė. Taipgi 
draugė Burdienė gana darbš
ti ir užsitarnauja didelio kre
dito.

Draugai Burdai ir . Karosai 
buvo nuvažiavę į Los Angeles,

sausio 27 d., kai buvo, lošia
mas veikalas “Kada Kaimas 
Nemiega.“ Jiems labai patiko. 
Dėl to mūsų kuopa nutarė 
rengti tą patį veikalą. Draugė 
Karosienė aiškino, kad lošė
jai atvažiuos ir ąuloš be dide
lių išlaidų. Tik, žinoma, nak
vynę turėsime parūpinti. Ka
dangi mūsų kolonija maža, tai 
nutarta kviesti estonus ir lat
vius, ir visiems bendrai ren
giant, gal būtų geros pasek
mės.

Tam tikslui išrinktas komi
tetas iš 4 narių: K. Karosie
nė, U. Burdienė, K. Mugianie
nė ir M. Radienė.

Dabar, kas link vilniečių 
atvažiavimo į Pacifico lietu
vių kolonijas. Girdėjome, kad 
Los Angeles kolonija nutarė 
kviesti draugę Skeberdytę. 
Tai ir mūsų kuopa vienbalsiai 
nutarė kviesti draugę Skeber
dytę, nes jinai yra energinga 
laikraščio darbuotoja.

Sekantis susirinkimas bus 
pas draugus Burdus, 830 St. 
Mary’s Ave., San Leandro, 
Calif.

Kuopos Korespondentas.

Iš viso pa- 
125 svarai 
nusiuntimą 

15 dol. su

yra nepa- 
Betgi di- 

kreditas priklauso

Iraniškame Azerbaidžane 
partizanai sumuša Irano 
kariuomenę.

Anglai skelbia, kad jie 
jau numalšinę indėnų riau
šes.

CLEVELAND, OHIO
DR. I. E. LEVY

OPTOMETRIST

Tik dabar sugrįžo iš Armijos' 
ir atsidarė ofisą po antrašu:

7917 ST. CLAIR AVE..
(Arti Yale Theatre)

CLEVELAND 3, OHIO.
Telefonas: Express 1244.

Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

Telef. HUmboIdt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS;: 6__g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

■ i... I i ..I ■■■. 

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAlISKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
gęabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.

GREEN STAR BAR £ GR JLL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori grąžini laiką praleisti, pa^ilinljsnrinti ir pasišokti, užeina 
;pa? vGr:eėn Star Bar ąpū GHU;” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS 
ęerjąuęias Alų? Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Ey. 4-8698

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius*
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus t 

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

’ Mylimiems Pagalvoti Dovanai

600 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RĄMANAUSBL^S)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną 9 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 

. moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- J 

i tarnavimu ir kainomis • 
būsitę patenkinti. *

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tclafoųas Poplar £110



VAŽIAVIMAS IR SUVAŽIAVIMAS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

link kalnagūbrius rangytis. 
Per kalnų krūtinę perskros
ti ilgi tuneliai. Bent sep
tyni. Ir vis tokiais gražiais 
fantastiškais vardais pava
dinti. Įvažiuoji į dūbsančią 
tunelio skylę ir dairais nu
stebęs. Jauki, slėpininga 
prieblanda... Lyg kokios 
žaltvykslės, blyksi švyturė
lių minkštai žalsvos šviesos. 
Ilgesingai tave nuteikia... 
Tylom, susitelkę pralekiam 
ilgą tiesią olą. Ar tik ne
bus tokio ilgumo, kaip mūsų 
Holando tunelis ties Niujor
ku, po Hudzono upe? O 
pravažiuot čia ramiau ir 
vaizdingiau, ir oras netoks 
jau prišvinkęs: mat, važiuo- 
lių nedaug. Įdomu. Net sep
tynis tokius kalnų tunelius 
pralėkėm.

Jau temsta. Sparčiai ei
na tamsyn. Sklinda blausus 
santėmis. Rudenio sutemos. 
Nebetoli esama ir Pitsbur
go. Įvažiuojam į jo prie
miestį. Išsirikiavę, aukštai 
tarpkalnėj iškilę, didingai 
stūkso plieno fabrikų kami
nai milžinai. Dūmtraukiai. 
Padūmavę. Oras jau troš
kus, gerklę kerpa, nosį jau
dina. Ot bus bent atmosfe
ra, kai įvažiuosim į patį 
Pitsburgą. Gal dar aršiau,

apibarsto. Tik spėk kraty
tis. O oro to "aitrumėlis! 
Net krūtinėj degina; gerk
lėj karšta...

Ir vis dėlto oras Pitsbur- 
ge buvo dar nearšiausias. 
Gal ir dėlto, kad šventadie
nis—Padėkų diena, mažiau 
fabriku dirba.

Jau tiršta, juoda nakties 
užuolaida laikė apgaubusi 
miestą. Kad ne tie gausiai 
išbarstyti gatvių žibintai 
ir kad ne tos akis raižan
čios iškabu ir vitrinų rau
donos neono raidžių šviesos, 
vargu būtų buvę stumtis 
gatvių zigzagais, pakriu- 
tom, ant kalno, pakalnėn ir 
vėl ant kalno ir vėl pakal
nėn ... Klaiku, bet įdomu. 
Akis išplėšę, dairomės, ste
bimės Pitsburgo 
panorama. Plieno 
miestas!

Namu didžiuliu 
L-

dangoraižių matosi daug. 
Gasiūnas rodo Šolomskui 
kelią. — Suk po dešinei, da
bar iš lengvėlio. Dabar leisk 
stačiai per tiltą, sek aną au
tomobilį. Va Roosevelt Ho
tel, o va ten ir William 
Penn Hotel: jame apsistojo 
Mizara su savo žmona. Tai 
didžiausias Pitsburgo vieš
butis ...

O štai ir atvažiavom. Pa
tys pirmieji išlipo Gasiūnas 
su saviške—ir čia pat tuoj 
brakštelėjo namų durys ir 
išėjo mūsų pasitiktų Gasiū-

naktine 
ir anglių

ir net

ten, Dieve link, tai gyvi de
gėsiai, dūmai, suodžiai. Vi
są tave, kaip regi, suodžiais

nienės tėvas ir motina Nor
iau.

Suėjom visi į vidų. Švie
su, šilta, jauku. Pasisveiki- 
nom, išsikalbę jom, susipa
žinom. Irgi svetigumas tų 
Norkų! Puikiai mus pavai
šino, pamylėjo... Bet kaip 
dabar bus su naktigultu? 
Visiems penkiems vietos 
nėra. Reikia kaįp pasirū- kokia 
pinti. Tuoj Gasiūnas per te- tvirtovė — tai tik kalėji- damas greičiau prieiti: rel
ief oną pasiteiravo vienur mas. 
ir kitur. Nutarta: “mergio- kas, štai kampe tebestovi, apie pirmą, 
tės” pasiliks čia, o mes, pus- tur būt, vis dar tas pats ir ant 
berniai, važiuojam Ruzvelto suolas, kur Gasiūnai andai Hartfordo žemaitukės sesu- 
viešbutin. Gražiai skam- taip dažnai sėdėdavo pava- tės—Žemaitienė ir Mankie- 
ba-... Na, drožiami

rėjom pervažiuot — nema- gyvutis, seniai besimalę! 
žą tunelį. Tai Gasiūnas, Riesta žemaituke Navalins- 
tai Gasiūnienė rodinėja įdo- kienė!

Ogi va ir Istono piliečiai:

Tai Gasiūnas

mesnius pastatus, prishne- Ogi va ir Istono piliečiai: 
ta gerai žinomas vietas^ ka- smarki žemaitukė Stankie- 
daise dažnai lankytas. Štai nė ir pats Stankus, kadaise 
fetrnegio salė, meno ir mu- net Odesos pilietis. Kaip 
zikos įstaiga, sueigų cent- sveiki? Kaip kruta te?
ra& Štai toks ir toks vieš- Į Kur nepasižvelgi, ten pa- 
butis, magazinas. Štai lyg žįstamas akis pagauni.. Ei- 

keista viduramžių nu artyn į pastolį, bandy-

Ogi štai ir tas par- kia jau pradėt. Metas. Jau 
Bet čia visai 

tako dvi šmikščios

kariais, romantiškoj aplin- nė, ir tuoj greta jų, iš to 
Viešbuty įsitaisėm pato- koj. L _

giai, tartum, kokie buržu-1 Įvažiavom kiton miesto ka Šilkienė Ona. 
dalin, daugiausia “kitatau- pasįsveikinom. 
čių” apgyventon. Siaurės-1, Bandydamas nesidairyt, 
nes gatvės, senesni, mažės- iriuos tolyn. Bet kur tu 
ni namai, tykesnės krautu
vėlės. Buvę Pitsburgo pi-

paties pakraščio, jaunuoliš- 
Gražiai

NORĮ GRĮŽT NAMO 
DAUGUMA LENKŲ 

IŠ ITALIJOS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VITAMINŲ SANDELIS '
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa- , 
kymą šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi- 
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. ' 
Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin- . 
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ii’ E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletėlės, kurios yra sudarytos iš geros
rūšies įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50. ■ {

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto' išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbu
kusį protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bo»ka (pint), 
tik $7.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

I’ersodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, langines, 
Jutes Jurgensen.

jai... Šolomskas nusitarė 
vienas sau būt kambary, 
dėl tam tikros galimos prie
žasties, o mudu su Gasiūnu 
—kitam gretimam. Kelionės 
su baladoti, dribom gult liečia! Gašlūnai vis kai ką 
anksti, pusėj po devynių. 
Gražiai pasilsėjom. Diene
lei brėkštant, paskirdau ir 
striokt iš lovos. Reikia kiek 
pasimankštyt, nes juk nusi- 
sėdėsi Suvažiavimo salėj. 
Man besimiklinant, kūliais 
besivartant, prabudo ir kai
mynas. Išvobijau ir jį pa- 
gimnastikuot.. Buvo ir 
juoko. Sveika pasijuokt!

Mums besirengiant, įėjo 
ir šolomskas. Snustelėjęs 
džentelmeniškai. Na, vyrai, 
eime pusryčių. Pasakyta — 
padaryta. Čia pat skersai 
gatvę ir valgykla. Paskui 
susėdom automobilin ir dro-, 
žiam “merginų” išbudinti 1 
jų norėta prieš Suvažiavimą 
dar pasišvaistyt kiek po 
miestą.

Mūsų maloniai nuostabai, 
jų jau būta visų atsikėlusių, 
—ir, įsivaizduokit, beveik 
visai jau prisirengusių va
žiuot. Gražiai išpildė savo 
prižadą! Matyt, tikrai jom 
rūpėjo šis tas »pamatyt 
mieste. Na, gerai. Dar šiek 
tiek pasišnekėję su namiš
kiais, pajuokavę ir daf 
kiek pavaišinti Norkų, sė
dam ir važiuojam.

Rytas šaltas, be saulės. 
Po vakarykščiai (Padėkų 
dienai) žmonių ant gatvių 
nedaug. Tai ir važiuot ne- 
taip keblu. Pravažiuojant 
pro vieną didžiulę departa- 
mentinę krautuvę, mergi
nos panoro pasižiūrėt, kas 
ten dedas. Vitrinų langai 
puikiai išpuošti visokiom 
gėrybėm, taip ir mirguliuo
ja...

Mes trys nėjom. Sėdim, 
lūkuriojam, kalbėmės. Čia 
tik Gasiūnas atsiminė už
miršęs pasiimt rašomąją 
mašinukę. O jos reikės Su
važiavime. Kas gi čia da
ryt? Gal, apsigrįžus, maut 
vėl atgal pas Norkus, o mer
ginos tegul sau po magazi
ną dairosi. Kolei jos išeis, 
mes jau galėsime ir būt su
grįžę. Paabejoję, pasvyra
vę, vis dėlto nusitarėm 
laukt. ' Ir, gal už kokio pus
valandžio, štai ir jos \ dvi. 
Na, puikiai! Važiuojam da
bar tos mašinėlės: dar su-, 
spėsim į Suvažiavimą. El- 
zutė įbėgo į savo tėvelių 
namus ir tuoj grįžo su ma
šinėle. Norkienė, išėjusi 
net ant laiptų, maloniai 
mus išlydėjo. Geros kelio
nės į Suvažiavimo svetainę.

Pavažiuot teko geras ga
las kelio. Vingiuotos gat
vės, tiltai, kalneliai, pakal
nes. Net ir per tunelį tu-

pasidėsi, nesusidūręs su 
smalsiom akim, su nušvitu
siais veidais. Ir vis turi 
kiek stabtelėt, pasikratyt 
rankom, žodį, kitą prasi- 
tart...

Žiūriu: iš tolo Mizara mo
ja pasiskubint. Štai ir ant 
pastolio. Užuolaida užleis
ta. Susėdam aplink, stalą 
keletas pradžios tvarkai pa
daryti, pasitart trumpai.

Gerai, pradedam. Paky
la užuolaida ir nuo estra
dos matai:, tik galvos, gal
vos, galvos, pilna didžiulė 
salė. Vietinis pitsburgietis 
J. Sliekas, priėjęs prie gar
siakalbio, padaro įžanginę 
prakalbą. Kviečia suvažia
vimo šaukimo komiteto pir
mininką Dr. Kaškiaučių ati
daryt formaliai Suvažiavi
mą. Tas, keliais žodžiais

Roma. — 75 nuošimčiai 
lenkų armijos kareivių Ita
lijoj nori grįžt namo, bet fa
šistiniai jų oficieriai nelei
džia. Taigi kareiviai sten
giasi slapta pabėgti. Daž
nai jie pasigrobia trokus ir 
pervažiuoja į Cervinaros 
stovyklą, Neapolio srityje; 
kiti ištrūkę pėsti ateina. 
Dabar jų čia prisirinko iki 
2,000. Norinčius grįžti na
mo oficieriai meta į kalėji
mą, o bėgantiems gręsia su
šaudymas. Iki šiol sugrą
žinta Lenkijon jau 14,000 
tokių kareivių ir padores
nių oficierių.

MERGINOS 
ABELNAM DARBUI 

PATYRIMAS NEREIKALINGA# 
Taipgi Paprastam Mašiną 
Darbui, Guzikų ir Skylių 
Siuvimo Mašinų Operatorei 

GĘRA ALGA
Ideališkos Darbo Sąlygos ’ į 

Vakacijos Su Alga 
Nemokamai Grupines Apdraudos ir 

MedikalSft Pagalbos Planas. 
Unijini Dirbtuvė .

KREIPKTTRS

LOUIS BRODSKY
ĄNDSON

1 MARTIN AVENUE 
South River, N. J.

(W)

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Yz

Į Tel. ST. 2-2173 1 ATDARA VAKARAI# J j

> i—i—mn^n—it ui afciirtireiinmncrTt mi nin-m-fn-w rrm^ir^-nlBiart:

ir čia parodo. Štai rusų 
stačiatikių cerkvė. Dar iš 
anų laikų, caro pinigais pa
statyta. Soboras, katedra. 
Tamsiai raudonų plytų gra
žiai architektūriškai apipa
vidalintas pastatas. Apva
lios pilvotos bonios, šakoti 
kryžiai. Prieky juoda gele
žinė tvora su išrangytais 
ornamentais.

Jau nebetoli ir Lietuvių 
salė. Štai pažangiųjų dar
bininkų rusų kliubas. Štai 
protestonų bažnytėlė, rudu- 
tė, kukli. O štai ir Jane St. 
Va, anam šone gatvės ir 
Lietuvių Piliečių Draugijos 

i Salė.' Gana šaunus raudo
no mūro pastatas.

—To gmach, panie dobro-1 . ....
dzieju, - juokom tarsteliu P^veikinęs publiką, paskel- 
Šolomskui. - A jak žež? ,bAla- kad Pat. Plrma pagiedos

Platūs akmeniniai laiptai, Amerikos himną A. Kensta-

Angly Kariuomenė Kursto 
Kruvinus Susikirtimus 
Egipte, Sako Studentai

Kairo, vas. 25. — Egipto 
studentai paskelbė visuoti
ną streiką ištisoje šalyje 
protestui prieš Angliją ir 
a p g a i 1 estavimui trylikos 
egiptėnų, kuriuos anglų ka
riuomenė nužudė. Studentų 
komitetas paskelbė, kad 
“imperialistiniai anglai be
gėdiškai puolė beginklius 
demonstrantus” ir taip iš
šaukė kruvinus susikirti
mus. Studentų laikraštis 
rašo: “Angliškieji naciai at
vyko . ginti imperialistinio 
sau gyvenimo vietą ir iš 
kulkosvaidžių šaudo laisvę 
mylinčius žmones, kuriuos 
jie apšaukė chuliganais.”

RANKINES SIUVĖJOS PRIE 
SVETERIŲ 

Nuolatinis darbas. Gera Alga 
Linksmos darbo sąlygos 

Viršlaikiai, jei pageidaujama 
SHELBY KNITWEAR 

21 BROOME ST. 
NEWARK, N. J. ' 

MARKET 2-0162

MERGINOS
Dirbti Prie Saldainių Standų 

Teatruose.
Geros Valandos — Gera Alga, 
MATYKITE MISS KRONIS

Nuo 3 iki 5 pas
CONFECTION CABINET CORP. | 
284 Central Ave., Newark, N. J. 

. • (50)

PATYRUSIOS
OPERATORĖS

Prie Singers Sewing Mašinų 
Dirbti ant Brassieres
Puikiausios Darbo Sąlygos

Gera Alga
ALOMA FOUNDATIONS

1 Little Burnet St. 
New Brunswick, N. J.

Tel. New Brunswick 2-7091

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalti. Daugumui 
žmonių pagelbęjp ir tafnstai pagel
bės. Nelauk ilgiftus, ale tuojaus įši- 
gyje DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite i dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė ,.16-oz? $5.00.
r DEKĖN'S < OINTMENT CO. '■ 

11 P,O.’B<xx6(M),^Newark i, N. J.
.Ū. ’'■••.•i.: . .{-.Gr 'S. n.„ a .■ • . ... .v;,-

dvigubos durys. Viršum 
durų apvaliai išlenkta ce
mentinė arka su. išmuštu 
anglišku parašu.

Matom, žmonės eina vi
dun. Eime ir mes. Vos 
prasimušam pro apsistojusį 
ties durim didžiulį balaga
ną. Kam gi jis dabar čia— 
duris taip užstoja. O, tai 
atgabena fortepijoną: ly
toj vakare koncertui. Na, 
gerai. Smukim vidun. O jau 
čia, broliukai, kita atmos
fera!!! Svietelio šurmuliuo
ja pilna svetainė. Daugu
mas draugų, pažįstamų ar
ba kur tai seniau matytų. 
Tik spėk sveikas sveikintis. 
Vyrai, kaip vyrai, o jau tos 
moterutės, moterys!... Šal
tai pavažiavęs, kaip matai, 
sušilau atsisegiau paltelį. 
Gerai, kad kepurės nepasi
ėmiau: rankos liuosesnės.

Štai prie pat durų Smals- 
tienė Verutė, iš kamajiš- 
kių, netolima “parapijon- 
ka.”—Sveikutė, sveik utė! 
Kaip gyva?

—Tik* kad gyva. O jau 
sveikatos nebekaip. Vos at
važiavom štai mudu su Pet
ru, iš to mūsų Detrojaus.'

Gi va ir Petras čia pat. 
Smalstys, netoli Detroito. 
—Tai tik dviese ir atvažia
vot automobiliu? — Taip, 
kiti blogo oro išsigando ir 
nebevažiavo... z

Štai daktarienė Palevičie- 
nė Uršulė, štai ir daktaras. 
—Jak się macie, panie dok- 
torze? Jak zdrowieezko?

—A, dobrze, dobrze. A 
jak žėž...—Nu ir vyrai!

—Gyva sveika, drauge 
Krakaitiene. — Sveikutė, 
Žukauskiene! Tai jau be
veik ir iš mūsų miesto... 
. —Bejonietis Juozas Sta- 
nelis, šaunus Žukauskienės 
švogeris. Kaip drūtas?

—Gi va ir žukienė Elenu- 
tė, žvitrioji binghamtonie- 
tė! Puikiai, puikiai, kad 
čia! Kas daugiau iš Jūsų 
“miestelio Galiliejoš, kal
nuotos Šalelės” ? — Ogi va 
gėlininkė Vaiciekauskienė! 
Broliuk tu mano! ... » ‘

vičienė. Garsioji čikagietė 
dainininkė garsiai gieda 
prieš sustojusią publiką, o 
iš publikos irgi daug kas 
padeda. Aplodismentai!...

' (Daugiau bus)

Amerikonai-Anglai Ne
naikina Nacizmo

Washington, vas. 25. — 
Anglai ir amerikonai Vo
kietijoje nenaikina nacizmo 
ir leidžia išnaujo augti I. G. 
Farben chemikalų trustui ir 
kitiems tarptautiniams vo
kiečių trustams; o tuose 
trustuose glūdi medžiagi
niai pamatai naujo vokiečių 
karo. Taip sakė Russell A. 
Nixon senatinei komisijai. 
Nixon pirmiau buvo kari
nės amerikonų valdžios na
rys Vokietijoje.

Lenku Anfiija Italijoje 
Veikia Kaip Naciu 

Slaptoji Policija
Roma. — Anglija užlaiko 

Italijoj 110,000 lenkų armi
ją, komanduojamą generolų 
Anderso, Boro ir kt. fašis
tinių oficierių. Tai armijai 
per mėnesį išmokama po 7 
milionus dolerių iš Anglijos 
iždo. Fašistiniai lenkų ka
riai veikia, kaip naciai smo
gikai arba Hitlerio Gesta
po žandarai. Jie užpuldinė
ja ir daužo demokratinių 
italų, socialistų ir komunis
tų susirinkimus, artlo jų 
raštines, vagia rašomąsias 
mašinas ir muša randamus 
žmones. Andai jie užpuolė 
traukinį, kuris vežė žydus 
pabėgėlius, ir išmetė visus 
juos laukan.

MERGINOS 
UŽBAIGIMŲ DEPARTMENTUI I 

Patyrimas nereikalingas 
GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI

V AKACIJOS. PAŠALPA LIGOJE 
KREIPKITĖS IŠTISĄ SAVAIT® 

CROWN LAUNDRY SERVICE 
119-OG 14T1I ROAD 

COLLEGE POINT, L. L

REIKIA DARBININKIŲ

MOTERYS
Nuolatiniai Fabriko Darbai 

Lengvas Mašinų Darbas 
Lavintoms ir Nelavintoms 
Apmokamos Vakacijos ir 

šventės Apmokamos
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI 

H. Boker & Co., Inc. of N.J. 
200 BURNETT AVENUE 

near Springfield Avenue
No. 25 Bus 

•Maplewood. N. J.
(47)

VALYTOJOS, Ofisų budinke, 
iki $35 j savaitę, patyrimo 
Užmokame laike moklnimOsi, 
sąlygos. Matykite MR. INGE, 8 iki 4 

59 Pine St., New York City.

vakarais, 127 
nereikalinga, 

puikios darbd

........  ...... .-s
HELP WANTED—MALE .

REIKALINGI VYRAI

50,000 Žydą Demons
travo Palestinoj

Tel Aviv mieste, Palesti
noj, demonstravo 50,000 žy
dų, laidodami keturis savo 
tautiečius, kuriuos anglai 
nušovė pereitą penktadienį. 
Anglai sako, kad tie keturi 
žydai dalyvavo užpuolime 
prieš anglus.

BILIUS NE VIEN PRIEŠ 
PETRILLO

Washington. — Kongres- 
manų priimtas bilius neva 
prieš Petrillo, Muzikų Są
jungos vadą, iš tikrųjų at
kreiptas prieš visą tą orga- 
nizaęiją, sakė darbietis kon- 
gresmanas Vito Marcanto- 
nio.

Gręsia Mirtis Trim Ispani
jos Respublikietėm

Paryžius. — Tarptautinė 
Demokratinių Moterų Są
junga atsišaukė į pasaulį, 
kad išgelbėtų tris Ispanijos 
respublikiečių vadoves, ku
rias diktatorius Franko lai
ko kalėjime ir kurioms grę
sia nužudymas. Jų vardai 
yra Mercedes Gomez Otero, 
Isabel Sanz Toledano ir Ma
ria Teresa Torai.

Dvi pirmosios yra darbi
ninkų veikėjos, o trečia — 
Rockefėllerio T y r i n ėjimų 
Instituto mokslininkė.

UPHOLSTERERS
NUOLATINIS DARBAS, GERA 

ALGA MODERNINftJE, SANITA
RIŠKOJE) DIRBTUVĖJE, 

PUIKIAUSIA PROGA 
TINKAMAM VYRUI. 

TAIPGI SLIP COVER 
KIRPĖJAI 
KREIPKITĖS

WHITE FURNITURE 
& BEDDING CO. 

’ 147 MAIN ST, t 
ASBURY PARK, N. J.

BUŠ ELMAN AI •
Geros darlx> sąlygos 

Nuolatinis darbas
KREIPKITĖS

COLLEGE CLEANERS 
46.-50 GRACE ST. 

IRVINGTON, N. J. 
• ESSEX 2-9556

(61)

Pittsburgh, vas. 25.—Du
quesne elektros kompanijos 
darbininkai gręsia vėl strei- 
kuot, jeigu nebus pridėta 
jiem po 25 centus algos per 
valandą.

StreiP h i 1 a d elphia.
kuoj autieji General Electric 
d a r b i n i n k ai pasižadėjo 
daugmeniškai pikietuot, ne
paisant teismo indžionkši- 
no. ‘• 4

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

čikagiečių dienraštis žymi: 
“Šio eksperimento pasek- 

mijigumas žymiam laipsny 
priklausys nuo to, kaip jį 
įvertins Laisvės skaitytojai. 
Jei kasdieninė kolumna pa
tiks jaunimui ir jis pradės 
skaityti Laisvę, tuo geriau. 
Tam reikia ir agitacinių prie
monių. Jei seniai, bent kiek 
žymesnėj daugumoj, prielan
kiai įvertins tą reformą, tai 
jos sumanytojams - novato
riams bus tuo smagiau, kad 
jie užčiuopė ką nors nauja.”

Mūsų skaitytojai,

.. .

PAGELBININKAI PRIE RAKANDŲ 
KRAUSTOMOJO VEŽIMO 

Nesikreipkite, jei nesate patyrę ir 3 
pageidaujanti nuolatinio darbo.

RIMBACK STORAGE CO.
385 MILLBUURN AVI., MILLBURN. N. J» 

SOUTH ORANGE Z-3444 ar 
MILLBURN €-2000

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 28 d., 8 v. v. 318 Broadway. 
Kviečiame visus narius dalyvauti 
suvirinkime, neJ bus daug aptarirrUI 
tolimesniam veikimui, taip pat. ndU 
kės tartis ir Lietuvos žmonių pagrf 
bos reikalu. Atsiveskite' ir naujų nl 
rių į susirinkimą. Kviečia Raštk- 
ninkas. ' (47-48) Jį

tiek

seniai, tiek Jaunieji—ragina 
mi angliškąjį skyrių skaityt 
4r dėl ju pasisakyti.
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NewYorto.^rtfeZįni(>i Laivo Virėjas Pamatė, 
‘Iškepant” Laisvę

Padėka

Literatūros Draugijos 
55-ta Kuopa Parėmė 

Vilniaus Institutą
Ridgewood-Brooklyn, N. Y.— 

Vasario 19 d., šapalo-Vaiginio 
svetainėj, atsibuvo susirinkimas 
LLD 55-tos kuopos. Iš valdybos 
raportų pasirodė, kad kuopos 
nariai neblogai mokasi už šiuos 
metus, nes jau tik*apie 6 na
riai nepasimokėję. Labai būtų 
gražu, kad po sekančio susirin
kimo mūsų kuopos visi nariai 
jau būtų pasimokė ję.

Nutarta iš kuopos iždo paau
koti penki dol. Laisvės bazarui.

Vilniaus Medicinos Institu
tui paaukoti $30 (tris dešimt 
dolerių) ir pavieniai kuopos na
riai pasižadėjo aukoti.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 19-tą d.

Kuopos Korespondentas.

Iškilmingai Minėsime 
Moterą Dieną

Ateina kovo mėnuo ir Tarp
tautinės Moterų Dienos minėji
mai. Kas metai Mot. Apšvietos 
Kliubas tą dieną atžymėdavo 
kokiais nors gražiais visuome
niškais darbais, šiemet taipgi 
ruošiamasi ' šauniam vakarui, 
io programoje dalyvaujant mū
šų jaunuoliams ir suaugusiems 
su dainomis, muzika, kalbomis 
ir visiems smagiai pasilinksmi
nant šeimyniškai - draugiškame 
pažmonyje.

Vakaras įvyks kovo 9-tos va
karą, šeštadienį, Laisvės salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Prašome visus jau dabar tą va
karą pasižymėti jūsų didžiųjų 
Švenčių dienyne ir priminti 
apie tai jūsų draugams.

Valdyba.

Iš LLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Jeigu Transportininkai Tu 
res Streikuoti, Piliečiai 

Jų Kovą Parems
Jeigu unijos ir miesto gyven-, riausybės rankas svarbių įmo- 

pi- 
tai 

Da-

jisai 
kitas, 
admi- 
mies-

tojų pastangos išvengti trans
porto linijų — subways, busų, 
gatvekarių — streiko nepa
vyks, šio antradienio vakarą, 
vasario 26-tą, nuo pusiaunakčio 
tikimasi New Yorko transpor
to darbininkų streiko.

KAS KALTAS?
Dėl šio streiko, jeigu 

kils, nebus kaltas niekas 
kaip tik dabartinė miesto 
nistracija ir užsispyrusi
tava Transportacijos Taryba. 
Linijos, didžiuma jų, yra,mies
to valdžios rankose. Valdžia ži
no, kad pragyvenimas yra ne
leistinai pabrangęs, o transpor
tacijos darbininkų algos tebėra 
tos pačios, kaip buvo.

Nereikia didelio išminčiaus 
ar aukštų mokslų žmogaus su
prasti, kad reikia pakelti algas. 
Supranta tą ir mūsų miesto 
valdžia. Tačiau, matomai, ji no
ri atsiekti bent porą dalykėlių, 
nori patarnauti privatiškiems 
kapitalistams:

Sudaužyti uniją. O tas reikš
tų ir politinį smūgį darbininkų 
augančiai galiai.

Įkalbėti miesto gyventojams, 
būk miestui neverta turėti 
įmonių savo rankose. Jau nuo 
seno Hearsto ir kita panaši 
spauda rėkia, kad ėmimu į vy-

nių vyriausybė atimanti iš 
liečiu progas pelnytis, kad 
buvęs “durnas” Naujosios 
lybos išmonis.

PILIEČIAI KITAIP , 
GALVOJA.

Paskutinės minutės pastan
gose išvengti streiko, Didžiojo 
New Yorko Industrinių Unijų 

^Taryba ant greitųjų sušaukė 
miesto unijų ir susiedijų orga
nizacijų konferenciją. Ji įvyko 
pereitą sekmadienį, Capitol Ho
tel, 50th St. ir 8th Ave., New 
Yorke.

Konferencijos 566 atstovai

Dariaus-Girėno Pamink 
lo Komiteto Veikla 

Ir Aukos
visuo-Pranešame gerbiamai

"menei mūsų darbuotę. Po įvy
kusios konferencijos 1945 m. 
spalių mėn., komitetas užsibrie- 
žė dėti pastangas pastatyti pa
minklą. Brooklyne šiemet mūsų 
didvyriams lakūnams Dariui ir 
Girėnui. Komiteto nariai pasi
jungė save darban sukelti dau
giau pinigų. Lanko, draugijų 
susirinkimus ir prašo aukų 
remti paminklo statybą. čia 
pateikiame gautų jiukų sąrašą 
nuo sausio pirmos dienos, š. m. 

i Amalgameitų JJnijos Lietuvių 
54 skyrius, Brooklyne, aukojo 
$500. Lietuvių Siuvėjų Dirbtu
vių Savininkų Asociacija, 
Brooklyne, per S. M. Karvelį

nuo kelių šimtų organizacijų, prjsjunt§ atiku $100. Lietuviu 
atstovaujanti 1,300,000 narių, At]et(J Kliubas B1.00klyne, ar. 
pareiškė, kad miesto' vyriausybė kojo $25. Liet pi|iečių K,iubas>

au-
privalo stengtis susitarti su 
darbininkais taikiu būdu. Kad, 
jeigu darbininkai bus privers- saj<0, Veliau duos daugiau. Lie
ti stieikuoti, šios oiganizacijos 'įuvįy Amerikos Piliečių Kliu- 
streiką rems. Išrinktas 35 
mių unijų ir susiedijų vadų 
mitetaš lankytis pas majorą 
Dwyer, vasario ■ 25-tą. šiuos 
džius rašant, pasekmės tos de
legacijos vizito pas majorą dar
nebuvo žinomos. Tačiau buvo ’komandierių ir J. A. Bush, ad- 
žinoma tas, kad jeigu majoras' jutantą, prisiuntė $5. Jack J. 
nesistengs išvengti streiko, tas į Stuko radio koncerte, Newark,

Maspeth, N. Y., per adv. S. 
Bredį prisiuntė $25 ir laiške

zy- 
ko-
O’-
žo-

bas, Brooklyne, aukojo šimtą 
dolerių, pinigai bus išmokėti šio 
birželio mėn.

Lietuvių Postas No. 154 Bal
timore, Md., per W. L. Kvedar,

.Sekmadienį, vasario 17 die
ną, Laisvės įstaigoj lankėsi 
laivo virėjas Alfonsas Jakimo
nis. Jis sakė, kad dažnai, lai
vui sustojus New Yorko uoste, 
aplanko Brooklyną, bet Lais
vės įstaigoj teko būti pirmu 
kartu. Ir šiuo sykiu jis buvo 
atvykęs į Brooklyną pasima
tyti su savo pažįstamais, Bal
čiūnais, Varpo kepyklos savi
ninkais. Svečią į Laisvės įstai
gą atvedė brooklynietis drg. 
Jotautas ir supažindino su čia 
tuo laiku dirbančiais laisvie- 
čiais, kurie Alfonsui parodė, 
kaip “iškepama” Laisvės laik
raštis.

A. Jakimonis, išvažiavo iš 
Lietuvos 1927 m. 'ir buvo nu
vykęs į Buenos Aires, Argen
tiną neilgai ten pagyvenęs, 
atvyko į East Hampton, Mass, 
čia gyveno apie porą metų, 
kur susipažino su brooklynie- 
čių Balčiūnų (kepėjų) giminė
mis. Prieš karą gavo virėjo 
darbą ant laivo, kur ir dabar 
dirba ir važinėja po platų pa
saulį. Svečias sakėsi lankęsis 
Anglijoj, Francijoj, Suomijoj, 
Portugalijoj ir kitur. Įgijo 
daug įspūdžių. Mano dar kokį 
laiką padirbėti ant laivo, o ką 
vėliau veiks, dar kol kas 
turi planų.

Įdomu, kad laivas, ant 
rio Jakimonis tarnauja
graikų laivas, veikia po Pana
mos vėliava ir yra Amerikos 
kontrolėj.

Laimingos kelionės po jų- 
Alfonsai.

šiuomi noriu tarti padėkos 
žodį visiems mano ligoje mane 
lankiusiems asmeniškai ar laiš
ku padrąsinusiems susistiprinti, 
•ligą nugalėti. Tą išpildžiau. Dė
koju K. Petlitzkienei, kuri pa
ti sirgdama man palinkėjo 
sveikatos, taipgi Skirmontams 
ir visai jų šeimai. Deliui K. 
Petrikienei, Tumeliams, Sasnai, 
Kasmočiams, Litte, Labanienei 
ir visiems. Albina Mikniaus.

Pranaitienė Sugrįžo iš 
Ligoninės

' Veronika Pranaitienė po ope
racijos sėkmingai sveiksta. 
Pereitą sekmadienį jau sugrįžo 
iš ligoninės namo 40-04 155th 
St., Flushing, L. I. žinoma, na
mie dar turės pasilsėti iki svei
kata ir spėkos sugrįš visiškai. 
Linkime greit pasveikti ir lau
kiame sugrįžtančios į mūsų ei
les.

Stovinčiame Jersey City 
prieplaukoje Tarybų Sąjungos 
prekiniame laive Marshal Go
vorov, viduje, buvę iškilę du 
gaisrai pereitą penktadienį.

ne-

ku-
yra

35 narių komitetas stos darban ■ N. J., per P. J. Montvilą, auko-

Vėl Atvežta Daug 
Karo Nuotaką

Vasario 22-rą New Yorko 
portan vėl pribuvo trys lai
vai su 1,048 karo nuotakomis 
ir 376 vaikais iš Anglijos ir 
Italijos. Iš Italijos buvo 330 
jaunamarčių ir 82 vaikai.

Oras, skundėsi jos, kelyje 
buvęs labai blogas. Italės iš
metinėja, kad visai nedavė 
joms priprastų valgių ir kad 
duotasis nebuvęs pagamintas, 
kaip reikiant.

Maestavame Teatre

N. 
55th 
Russe de Monte Carlo, senes
nės gadynės ir vėlesnieji kla
sikiniai šokiai. Kainos popu- 
liarės — nuo $1.20 iki $2.40. 
Vakarais nuo 8:30. šeštadie
niais ir šventadieniais popieti
niai perstatymai.

Y. City Center, 131 W. 
St., dabar veikia Ballet

Jau Laikas Atlikti 
Taksų Atskaita

Jau laikas atlikti federaliai val
džiai taksų atskaitas bei įplaukų ra
portus. Tuom reikalu bizniams, na
mų savininkam, ir individualams 
dirbantiems už algas tinkamiausia 
patarnaus Stanley P. Zubavičius, 
111 Ainslie St., Brooklyn, N. Y. Tai 
lietuvis visokių taksų išpildyme spe
cialistas.

STANLEY P. ZUBAVIČIUS savo 
ofisą turi adarą penktadienio ir šeš
tadienio vakarais, o sekmadieniais 
ištisą dieną. Kreipkitės tuojau ir at
likite į laiką taksų atsiskaitymo rei
kalą.

Jei jūs turite kokių neaiškumų bei 
keblumų taksų reikalu, pasitarkite 
su Stanley Zubavičium. Jis jums su- • 
teiks legališkus, ir teisingus patari
mus.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2-jų šeimynų mūrinis 

namas. Vienas apartmentas šiuo lai
ku tuščias. Naujoviški įtaisymai. 
Nėra garu šildoma. Vienas blokas 
nuo I. R. T. stoties, taipgi arti prie 
busų stoties. Kainą šužinosite ant 
vietos. Rašykite dėl susitikime?: Jos. 
Ivanauskas, Box 264, East Setauket,' 
L. I. Šluba randasi Brooklyne po 
numeriu 765 Cleveland St. (49)

ras,jo S. Gudas, W. Orange, N. J., 
$2. Mrs. Barkus, Hoboken, N.J., 
$1. Per J. Stuką po $2 aukojo: 
Mrs. J. Videika, Mr. ir Mrs. 
Alseika, J. Stukas $1, visi New
ark, N. J. F. Saranka, Pater
son, N. J. aukojo $2. šiuo laiko-' 
tarpiu pribuvo aukų $665. Iš 
pirmiau yra ižde $2,892.20. Vi
so Paminklo Fonde yra aukų 
$3,557.20.

Už gautas aukas nuoširdžiai 
dėkojame draugijoms ir pavie- 

asmenims; Pažymėtos 
darbininkai. Ta pačia sumos dar neužtenka pastatyti 
po darbo vienoj darba- paminklui. Mūsų pradėtas dar- 
atlaikė susirinkimą, ku- bas buvo sutrukdytas laike ka- 

dalyvavę apie 1,000 j ro. Taigi, dabar 'kreipiamės į 
unijistu nusitarė demonstraci- visuomenę: organizacijas, drau- 
ją sekamai dienai ir ją įvykdė 
septyneriopai »padaugėję per 
pusę dienos.

Taip susipratusioms, dirbti 
norintiems ir savo darbo eks- 
p e r t a ms transportininkams, 
aišku, ubagauti neteks. Jie ko
vos už savo teises. Kiti darbi
ninkai juos tame parems.

mobilizuoti streikieriams viso
keriopą paramą. x L. K. N.

Rep.

Tūkstančiai Transportininkų 
Demonstravo prie Board of 

Transportation Raštines
Septyni tūkstančiai trans

porto darbininkų susirinko į 
viena diena sušauktą demons
traciją prie Transporto Tary
bos rūmų, 250 Hudson St., 
New Yorke, pereitą šeštadie
nį, vasario 23-čią. Susirinko 
protestuoti prieš tos tarybos

nestreikuoti “be Transportaci
jos Tarybos leidimo.”

“Biskį per toli nueita,” pa- niams 
sakė 
diena

riame

Atrasta
23-Laisves bazare, vasario 

čią, kas nors pametė rožančių 
(Rosary). Atsiimkite Laisvės 
raštinėj. L. Adm.

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Lin*.

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Susirinkimas įvyko vasario
14 d., Laisvės svetanėj. Narių pasimojimą neleisti unijistams 
atsilankė nemažas būrelis. Vi- bendrai reikalauti algų pakė- 
si atsilankiusieji užsimokėjo limo, bendrai būti atstovautais 
duokles už 1946 m. Daugelis pasirinktos unijos, pasimojimą 
mūsų artimų draugų.nėra mo-!uždrausti streikuoti.
kčję duoklių už 1946 m. Kam 
gi laukti, draugai ? Kuomet mes 
norime LLD uždėti ant garbės 

•listo, turime visi būti pasimokė- 
ję duokles per pirmą kvoterį 
metų. Palyginus su kitais me
tais, šiemet mūsų 
geriausia duoklių

Kitas Lietuvių
Draugijos pirmos

, rinkimas įvyks kovo (March)
14 d. Visus prašome ateiti ir 
pasimokėti duokles, taipgi tan- jas 
kiau lankyti susirinkimus.

K. Pereitą susirinkimą antrasis 
organizatorius Jonas Stakvila- 
vičius perstatė du naujus na^

* rius. Taipgi sakė, kad į kitą su-
* sirinkimą atsives kitus du. Tai

gerad pavyzdis. Argi iš mūsų 
<135 narių negali rastis daug 
| tokių? Org. K. Kuraitis.

Demonstracija įvyko po to, 
kai suėję darban, vasario 22- 
ros rytą darbininkai rado dar
bavietėse išstatytus įsakymus

kuopa stovi 
mokėjime^

Literatūros
kuopos susi-

Komunistai Pasmerkė Transporto Streiko 
Laužymo Planus

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Transportacijos Tarybos 
I planus operuoti subway lini- 

su streiklaužiais, New 
| Yorko valstijos-komunistų or
ganizacija griežtai pasmerkė, 
kaipo “pavojų gyvastims visų 
važinėjančių subvėmis.”

Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos Komiteto su
sirinkime vienbalsiai priimtas 
pareiškimas tuo klausimu. Bob 
Thompsono, komiteto pirmi
ninko pasirašytoj pareiškimo 
kopijoj, išsiuntinėtoj spaudai,

smerkia miestavą Transporta- 
cijos Tarybą ir miesto admi- 
ministr'aciją už nedėjimą pa
stangų išpildyti darbininkų 
teisėtus reikalavimus. Ypatin
gai griežtai ir smarkiai pa
smerkia miesto valdžios pla
navimą - grąsinimą darbinin
kams laužyti streiką.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
V • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
i • Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16
workers, inc. iki 50 metų).

Įsirašyk dabar ir savo šeimą, {rašyk. Išpildyk žemlaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

Aš noriu gauti Informacijų, kaip patapti DDS nariu.

Mabo vardas.................................. ..................... ............................................ .......
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Ar .Majoras Pakeis 
Savo Taktiką?

Majoras O’Dwyer savo pa
reiškime - reikalavime CIO' 
prezidentui Philip Murray su
laikyti streiką, tuo pat kartu 
parodė nenorą streiko išveng
ti. Jis sakė, kad miestas “ne
gali pripažinti ir nepripažins 
jokios organizacijos vienintele 
agentūra derėtis miestavų dar
bininkų reikalais.”

Ar majoras bus pakeitęs sa
vo nusistatymą po 1,300,000 
Organizuotų miesto gyventojų 
atstovų pas jį atsilankymo, 
šiuos žodžius rašant dar ne
buvo patirta. Jeigu nebus pa
keitęs,, toks jo nusistatymas 
žymiai pasunkins unijos ir gy
ventojų pastangas išvengti 
transportininkų streiko.

Long Island Medikališkai 
Kolegijai dapirkta 6 akrų 
plotas žemės priešais

gijas, kliubus, kuopas ir visus 
simpatizuojančius šiam reikalui 
plačioj Amerikoj prisidėti su 
aukomis.

Mūsų iždininkas, gerb. J. 
Spurga, liuosnoriai pasitraukė 
iš pareigų ir dabar atostogauja 
saulėtoj Miami, Floridoj. Drau
gijų konferencija išrinko nau
ją iždininką, garbingos Amai- 
gameitų Unijos Lietuvių 54 
skyriaus narį P. J. Montvilą. 
Jis sudėjo užsta‘tą $500 ir pasi
žadėjo nuoširdžiai darbuotis 
paminklo pastatymui. Fondo 
pinigai dedami bankan iždinin
ko ir dviejų iždo globėjų var
dais.

Aukas teikitės siųsti čekiais 
ar Money Orderiais, išrašant 
vardu Darius Girėnas Monu
ment Fund ir adresuokite ko
miteto iždininkui Mr. P. J. 
Montvila, 251 Etna St., Brook
lyn, N. Y. Už gautas aukas iž
dininkas skubiai prisius paliū- 
dijimą-kvitą. Apart to aukas ir 
vardus ' paskelbia laikraščiai. 
Laukiame jūsų nuoširdumo. s

Dariaus Girėno Paminklo 
Fondo Komitetas.

MIRĖ
iChas Stankovich, 52 

amžiaus, gyveno 707 Caldwell 
Ave., Bronx, N. Y., mirė vasa
rio (Feb.) 22 d. Kūnas pašar
votas namuose, 
įvyks vasario 27 d
kapinėse, So. River, N. J. Lai
dotuvių pareigomis rūpinasi 
graborius J. Garšva.

Velionis paliko nuliūdime mo
terį ir dvi dukteris, Birūtą ir 
Ritą.

metų

Laidotuvės
St. Mary

Kings

Clayton Stephany, 35 m., 
prekybinio laivyno jūrininkas, 
rastas užmuštas traukinio 
BMT linijos 
stotyj pereita

Sheepshcad Bay

Sheepshėad bazėje

Uwfii

& CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS.

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

S4-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

| Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

<Tarpe Harrison ir Marcy Ave*.

B’KLYN, N. Y.

•
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais - ) 9 A p M
Trečiadieniais > p 77 
Penktadieniais )

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists ./ 

394-398 Broadway

Tel. ST. 2-8842

lZarT restaurant
STANLEY RUTKuNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

Lietuvių Kuro Konlpanija
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.
196 Grand Street Brooklyn. N. Y

Telefonas E Vergreen 7-1661

SMi




