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Nuo tos dienos, kai pasibai
gė karas su Japonija (nuo V- 
J Day) iki šiol Amerikoj buvo 
brutališkai nužudyti astuoni 
eks-kareiviai negrai. Ir kas-1 
dien vis atrodo aršiau: bailio-! 
,)i šovinistai nuolat ir nuolat; 
puola negrus — vyrus ir mo
teris, — ir be jokios atodairos j 
juos šaudo arba karia!

neseniai be jokios ato- i 
buvo nušauti du negrai 1 
Freeporte, netoli Now I 
miesto.

Šiuo metu Columbia mieste, Į jeras 
Tennessee valstijoj, tiek polici- i Morawskis ir
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Kaltina Mikolaičiką CIWEB.M. IfOTORS ATMETE UNIJOS
Kaip Lenkų Vieny

bės Ardytoją
VM.MBTĘ' TARPINXNKYSTE

Varsa va.—Lenkijos prem- 
i Edvardas Osubka- 

vice-premje-

IRANO POLICI JA ŠAUDO 
DEMONSTRANTUS

Teheran, Iran, kovo 4. —
ja, tiek kiti rasine neapykanta I ras Vlad. Gomulka kaltino Demokratai ir komunistai 

Plepa i Valstiečių Partijos vadą, s u r u o š ė demonstracijas.

Kompanija Kišasi j Vidujinius 
Unijos Reikalus; Siūlo Narių 
Balsavimų delei Algų Priedo .

PASITRAUKĖ SUOMIŲ PREZ 
MANNERHEIMAS

Maskva Primena E | 
J. Byrnes’ui Laisves

Reikalą Graikijoj j I f

persisunkę gaivalai, 
apie masines negrams žudy-j kitą vice-premjerą St. Mi
nes. Du negrai ten brutališkai’; kolaičiką už tautinės vieny- 
nužudyti praeitą savaitę.

Padėtis rimta! Visuomenė 
privalo netylėti, bet reikalau
ti fedcralės vyriausybės įsiki
šimo: ištirti Columbia mieste 
padėti, atitinkamai nubausti 
žudeikas, atlyginti negrams 
už nitcsloiius!

Tik tokiu 
m a užkirsti 
šiam rasistų

Jie protestavo prieš dabar
tinio seimo pratęsimą. Po
licija šaudė ir sužeidė 4 de
monstrantus.

būdu tebus gali 
kelia pasireišku 

siautėjimui.

teisių. Jie juk 
už

pa-

Teiksiančiai juodveidžią vy
rų, grįžtančių iš karo frontų, 
reikalauja sau ir savo šeimom 
žmoniškesnių
kovojo už demokratiją, 
tautu laisvę, už gražesnį 
šaulį.

Jie matė, kad niekur kitur į 
pasaulyje nėra tokios neapy
kantos įuodveidžiams, kaip 
Amerikoje, — ypačiai pietinė-; 
se valstijose.

Šie vvrai, vadinasi, grįžo su 
naujomis idėjomis, pasiryžę 
kovoti už savo teises namieje.

Argi jie tylės, matydami 
baltuosius šovinistus lynčiuo- 
jančius ju artimuosius tik dėl 
to, kad jie juodesnės spalvos 
ir reikalauja žmoniškesnių gy
venimo sąlygų ?!

bes ardymą lenkų valdžioje. 
Mikolaičikas reikalavo iki 
75 nuošimčių savo partijos 
atstovų būsimuose Lenkijos 
seimo rinkimuose. O kad 
Socialistų, Darbininkų-Ko- 
munistų Partijos ir trys ki
tos stambios politinės orga
nizacijos nesutiko su tokia 
Mikolaičiko reikalaujama 
dauguma seime, tai Miko-; 
laičikas atmetė bendrą rin
kimų bloką su tomis parti- Į Teheran, Iran. — Vado- 
jomis rinkimuose. šešių jvaująs Irano seimo narys 
partijų vadai pirmiau ta-;M o h a rmmedas Mossadegh 
me bloke susitardavo, kiek!pasakė kurstančią prieš-so- 
kuri partija statys savo'vietinę kalbą. Jis pasako- 
kandidatų rinkimams. , i jo, kad “rusai norį visuomet

siąs Tranui pilietinis karas

Irano Seimas Svei
kina Pareiškimą 
Prieš Sovietus

Socialistų ir komunistų- pasilikti Irane ir kad grę- 
darbminkų laikraščiai i ta- sjas Įranuį pilietinis karas 
re, kad Mikolaičikas palai- arįa visiškas susmukimas.” 
ko ryšius su priešingomis Mohammedas ragipo pa. 
lenkų demokratiiai ir So- .. , T ~ i vietams vakarinėmis valsty- 2 S unc^
bėmis. Jie taip pat sakė,pin.lll tautų Saugumo Tarv- 
jog Mikolaičiką remia slap- bo.i. pnes Sovietų Sąjungą, 
toji fašistinė lenkų žmogžu-" 
džių - teroristų organizaci
ja.

Jankių Oficieriai Gyve
na su Vokietėm

Detroit. — CIO Automo
bilių Unijos atstovų suva
žiavimas pasiūlė General 
Motors korporacijai, kad 
prez. Trumanas paskirtų 
tarpininkų komisiją ir kad 
korporacija ir unija iš anks-? 
to priimtų tos komisijos 
sprendimą dėlei reikalau
jamų algos priedų darbi- 
nipkams. General Motors 
atmetė šį unijos pasiūlymą 
ir pareikalavo leist unijos 
nariams per visuotinus bal
savimus nusitart, ar jie no
rėtų grįžt darban tokiomis 
sąlygomis, kokias General 
Motors siūlo. Kompanijos 
viršininkai sako, tuos bal
savimus galėtų suruošti val
dinė Darbo Santykių Tary
ba arba tam tikra komisi
ja.

Automobilių Darbininkų 
Unijos pirmininkas R. J. 
Thomas, atsakydamas, pa
reiškė, jog kompanija, pirš- 
dama tokius balsavimus, ki
šasi į vidujinius unijos rei
kalus ir veikiausiai laužo 
Nacionalį Darbo Santykių 
Įstatymą. Antra, General 
Motors siūloma nauja su
tartis taip blogina įvairias 
sąlygas, kad kompanija ne- 
drįsta pasirodyti valdi
niams tarpininkams.

175,000 General Motors 
darbininkų streikavo jau 
104 dienas. Vienas jų rei
kalavimų yra pridėti pus- 
dvidešimto cento algos per 
valandą. Kompanija siūlo 
18į centų priedo, kaip val
džia nustatė kitoms pramo
nėms.

Helsinki, kovo 4. — Pa
sitraukė iš Suomijos prezi
dento vietos baronas feld- 
m a r š a las Mannerheimas. 
Teigiama, kad nauju prezi
dentu taps dabartinis suo
mių premjeras Paasikivi.

Telefonistai Gręsia 
Sustreikuot Visoj 
Šalyj Ketvirtadienį

Draugas rašo:Klerikalų
“pabandyk streikuoti (Tary
bų) Lietuvoje, tai tuoj prie 
sienos pastatys, kaip valstybės 
priešą.” Klerikalai, matyt, pa
miršta, kad smctonizmo, kuris 
šaudė streikierius, kaipo “vals
tybės priešus,” Lietuvoje jau 

' nebėra.
Ne sykį kryžiokų spauda 

sielojosi daug maž šitaip: 
Tarybų Sąjungoje “nėra dar
bininkams laisvės,” nes ten 
neįvyksta streikų, gi buržuazi
niuose kraštuose darbininkai 
turi laisvę, kadangi čia įvyks
ta streikų.

žmonės, kurie šitaip rašo, 
patys darbininkų streikų ne
apkenčia, o kai jie įvyksta, tai 
visaip streikierius šmeižia, pa
dėdami kapitalistams - streik
laužiams.

Bet, kai jie kalba apie Ta
rybų Sąjungą, tai stebuklingai 
atsiranda pas juos streikams 
priejauta ir meilė.

Jie plepa taip, tarytum dar
bininkai labai norėtų streikuo
ti, — tarytum į kokį balių, šo
kius, sporto bei kitokias pra
mogas eiti.

Tai nesąmonė, kokią tegali 
tik kryžiokai išgalvoti.

Frankfurt, Vokietija. — 
Viena anglikė mergina pa
rašė amerikonų kariuome
nės laikraščiui Stars and 
Stripes laišką, kuriame 
skundžia oficierius, kad jie 
gyvena su vokietėmis mer
ginomis. Keli armijos ka
pelionai taipgi liudija, kad 
jankių oficieriai paleistu
vauja su vokietėmis. Ir pra
eitą sekmadienio vakarą 
120 oficierių ir civilių val
dininkų užsisakė mergas vi
sai nakčiai.

Kiti seimo nariai entuzias
tiškai sveikino tą kalba. 
M o h a m m edas reikalavo, 
kad Sovietai tuojau iš
trauktų visą savo kariuo
menę iš Irano, pagal Angli
jos - Sovietų - Irano sutar
ti, pasirašytą 1942 metais. 
(N. York Times kovo 4 d. 
nenoromis pripažino, jog 
senoji 1921 metų sutartis 
tarp Sovietų ir Irano leidžia 
bet kada palaikyti sovieti
nę kariuomenę toj šalyj, kai 
Sovietai mato reikalą, arba 
jei kiti kraštai per Iraną 
gręsia Sovietam.)

Peronui Vis Priskaitoma 
Daugiau Balsy. Ne«u De
mokratiniam Kandidatui

ANGLIJA GLOSTO 
SAVO FAŠISTUS

f
London. — Anglijos vi

daus reikalų ministeris Ede 
atmetė raginimus išleist 
įstatymą prieš anglų fašis
tus. Sako, negalima “baust 
jų vien už tai, kad jie fašis
tai.” Fašistai jau išdirbo 
vieną veikimo planą.

Buenos Aires. — Iki šiol 
priskaityta 213,054 balsai 
pulkininkui Peronui, da
bartiniam diktatoriui ir/fa
šistiniam kandidatui į Ar
gentinos prezidentus, o De
mokratinės Sąjungos kan
didatui dr. Tamboriniui — 
177,515 balsių. Bet tai ‘dar 
mažiukė visų balsų dalis. 
Demokratiniai politikai ti
kisi, kad galutinos rinkimų 
pasekmės gal dar parodys 
Tamborinio laimėjimą.

Darbininkai streikuoti neno- 
. ri. Jeigu jie vis tik eina strei

kam tai tik vergiami didelio 
reikalo: vargo, skurdo; siek- 
damiesi užtikrinti sau ir'savo 
šeimoms didesnį duonos kąsnį.

Streikuose prieš darbinin
kus esti atsukta ne tik kapita
listinė spauda, radijas (daž
nai ir bažnyčiose sakykla), 
bfet ir policijos buožė.

Kas nefnato šių dienų įvy
kiu Philadelphijoj, kur polici
ja barbariškai daužo streikie- 
riams galvas, tarytum jie bū
tu baisiausi žVėrys!

Tarybų Sąjungos darbo 
žmonėms tai visa svetima. 
Streikuoti jiems nėra jokio 
reikalo. Jei jie streikuotų, tai

(Tąsa 5-me pusi.)

ŠAUKIA DOVANOTI 
ANGLIJAI BILIO-
- NŪS DOLERIU

Syrijos ir Lebano žmo
nės demonstruoja, pritar
dami egiptėnų kovai prieš 
anglus.

Kardinolas Sp 
Su Frarko Mb 
Valstijų Amba

Madrid. — New Yorko 
kardinolas Spellmanas slap
tai tarėsi su Ispanijos dik
tatoriaus Franko užsieniniu 
ministeriu Martinu Artajo 
praeitą sekmadienį. Pasita
rimas įvyko Jungtinių Val
stijų ambasadoje Ma’dride, 
Ispanijos sostinėje. Artajo 
priklaupdamas p a b u čiavo 
kardinolui ranką.

Lisbon, Portugalija. — 
Newyorkinis kardinolas 
Spellmanas, skrisdamas na-

ellman Tarėsi 
listeriu Jungi' 
sadoj Madride
mo, staptelėjo Portugalijos 
sostinėje Lisbone. Portuga
lų užsieninės ministerijos 
atstovas pasitiko kardinolą 
lėktuvų aikštėje ir pakvie-z 
fė jį į pietus pas fašistinį 
Portugalijos premjerą An
tonio Salazarą. ' ,

Spellmanas pareiškė: “Aš 
jaučiuosi labai laimingas 
Portugalijoje, kurią aš taip 
giliai gerbiu. Gailiuos, kad 
negalėsiu čia kelių dienų 
praleisti.”

Philadelphijo 
Washingtom

Prieš Polio
Washington, kovo 4. — 

Atvyko delegatai nuo strei
kuojančių 175,000 darbinin
kų prieš General Electric ir 
Westinghouse kompanijas. 
Jie protestuoja prieš terorą 
policijos, užpuldinėjančios 
ramius streiko pikietinin- 
kus Philadelphijoj ir Bloom- 
fielde, N. J. Streikierių de
legatai Washingtone maty
sis su Jungtinių Valstijų 
generalio prokuroro padė
jėju T. L. Claudel’iu. CIO•

►s, Streikieriai 
y. Protestuoja 
i jos Terorų-
Elektrininkų Unijos, atsto
vai reikalauja, kad teisin
gumo departmentas ištirtų 
policijos . pogromus prieš 
streikierius.

CIO Elektrininkų Unijos 
pirmininkas Albertas Fitz
gerald pareiškė, jog kompa
nijos su teismų indžionkši- 
nų pagalba ir policijos tero
ru stengiasi apeiti net val
džios politiką dėl algų prie
dų darbininkam.

New York, kovo 4. — 
Pertrūko derybos tarp Te
lefonų Darbininkų Federa
cijos ir American Telepho
ne ir Telegraph kompani
jos. Telefonistų Federacijos, 
nepriklausomos unijos, va
dai pareiškė, jog darbinin
kai sustreikuos šį ketvirta
dienį 6 vai. ryto, jeigu kom
panija neduos reikalingo 
algos priedo tolimųjų susi
siekimų telefonistams ir te
legrafistams. R e ikaiauja
ma pakelt jiem uždarbį po 
pusdevynioliko cento per 
valandą. Kompanija siūlo 
pvspenkiolikto cento. Kiti 
unijos skyriai pasižadėjo iš
vien streikuoti. Todėl grę
sia generalis streikas, kuris 
faktinai iškrikdytų telefonų 
ir telegrafo veikimą viso
se v a 1 s t i jose. Federalės 
valdžios atsiųstas taikyto
jas Peter J. Manno pareiš
kė, jog tikrai gręsia streiko 
pavojus. Jis kviečia kom- 
pnn.’ją ir unijos atstovus 
panaujinti derybas.

Anglija Reikalauja Sovietų 
Paaiškinimo, Kodėl Jie Visai 

Neapleidžia Irano
London, kovo 4. — An

glijos valdžia pasiuntė Mas
kvai reikalavimą tuojau pa
aiškint, kodėl Sovietai dar 
palaiko savo kariuomenę 
šiauriniame Irano ruože. 
Anglija sako, Sovietai tu
rėję atšaukt visą kariuome
nę iš Irano kovo 2 d. pagal 
Anglijos .- Sovietų - Irano 
sutartį iš 1942 m. (Sovie
tai turi 1921 m. sutartį, lei
džiančią jiem palaikyt ten 
kariuomenę.)

W a s h i n gton. — Buvęs 
Amerikos ambasadorius 
Anglijai, Joseph P. Kenne
dy ragino Jungtinių Valsti
jų vyriąusybę duot ir dova
not Anglijai naują $3,750,- 
000,000 “paskolą” ir nerei- 
kalaut Lend - Lease 
atmokėjimo. Tatai, 
reikalinga “atspirčiai 
komunizmą.”

skolų 
girdi, 
prieš

Amerikonų komandierius 
gen. Hodge Korėjoj smerkė 
savo kareivius už piešimus, 
žiaurius užpuolimus prieš 
korėjiečius ir žmogžudystę

Maskya. —.Sovietinis ra- 1 
dijas atsiliepė į Amerikos 
valstybės sekretoriaus Byr
nes’o kalbą, pasakytą praeį- 
tą savaitę apie reikalą lais
vės visom tautom. Jeigu | 
taip, tai <rkodėl Amerika J 
nesistengia, kad būtų įvyky 
dyti tikri, teisingi rinkimai 
Graikijoj?” klausia , Mas
kvos radijas. Jis priminė, 
kaip Amerikos delegatai iš
vien su anglais Jungtinių 
Tautų susirinkime Londone' 
paneigė Sovietų siūlymus j 
dėlei tautinės laisvės užtik
rinimo Syrijai, Lebanui ir.., 
kitiems silpnesniems kraš
tams.

Sovietinis radijas nuro- X „ 
dė, kad Graikijos fašistai- 
monarchistai reikalauja f 
greitai įvykdyti seimo rin- . 
kimus, kovo 31 d. Demokra- I 
tiniai graikai sako, kad fa
šistiniai - karališkieji ele
mentai (anglų globoj) yra" 
pasiruošę greitiem rinki
mam. Jie bijo rinkimų ati- j 
dėjimo, kad demokratiniai. 
graikai neturėtų laiko pasi
ruošti. O Anglijos ir Ame
rikos atsiųsti rinkimų ste
bėtojai palaiko karališkųjų 
fašistų pusę.

Baduoliy Riaušės Indi
jos Miestuose

%

*■

p
i

Chinijos neva mokslinin
kai išleido pareiškimą prieš 
Sovietus.

Harrimanas, Churchillas ir Turkai Giria Valstybės 
Sekretoriaus ir Vandenbergo Kalbas prieš Sovietus

New. York.—Buvęs Jung
tinių Valstijų ambasadorius 
Maskvai, A. Averell Harri- 
manas sakė per radiją, kad 
jeigu Amerika bus “fiziniai 
(kariniai) ir dvasiniai stip
ri,” tai galės išvengti karo 
su Sovietų Sąjunga, Harri- 
manas tik papildė republi- 
kono senatoriaus Vanden
bergo ir Amerikos valstybės 
sekretoriaus James F. Byr
nes’o kalbas, kuriose ‘ jie 
skelbė klotą politiką prieš 

a > ■ jkį j •> ..

Bombay, Indija. — Anglų 
policija šaudė į badaujan
čių indėnų minias, puolan
čias pasiimti ryžių bei kitų 
valgių iš racionavimo san
dėlių ir krautuvių Conjeev- 
ram mieste ir kitur. Pašo
vė 6 indėnus.

Kairo, kovo 4. — Susikir-įį| 
timuose tarp policijos ir de
monstruojančių prieš Angli
ją gyventojų nušauta 10 as- J 
meųų ir sužeista 170 Alek
sandrijoj, Egipte.

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 27 ASMENYS
San Diego. — Susikūlė į 

kalną American Airlines 
didelis lėktuvas, skridęs Iš 
New Yorko į Californiją. 
Žuvo visi 27 buvusieji lėk
tuve asmenys: trys lakūnai, 
šeimininkė, 21 suaugęs ke
leivis ir du kūdikiai.

TRUMANO POLITIKA 
GRESIA KARU, SA

KO H. 1CKES

5‘
Chicago. — Buvęs Ame

rikos vidaus reikalų sekre- Į 
torius Harold L. Ickes per 
radijo diskusijas su Chica- 

*........... m

i
praneša, jog Churchillas ka
riniai drąsino Jungtines 
Valstijas prieš Sovietus. Jis 
sakė, kad Sovietai “beveik 
neturį laivyno,” kad sovie
tinės oro jėgos, girdi, “nėra 
pirmosios rūšies” ir kad to
dėl negalima laikyti Sovietų 
Sąjungą tokia pirmosios 
|dasės valstybe, kaip Ame
rika.

kad Amerikos valstybės 
sekretorius James F. Byr
nes taip “stipriai” kalbėjo 
prieš Sovietų Sąjungą, žy
musis turkų laikraštis Ulus 
rašo, jog Byrnes “paskelbė 
atvirą kovą” prieš bolševi
kinę ideologiją. “Ką dabar 
Jungtinės Valstijos darys?” 
klausia Ulus, nekantrauda
mas.

gos Universiteto profeso
riais pareiškė, jog su dabar
tine prez. Trumano vadovy
be “mes gal turėsime reng
tis naujam karui.” Jis pei
kė Trumano skiriamus val< 
dininkus.

Ankara, Turkija. — Tur
kijos politikai džiaugiasi,

ORAS. — Būsią lietaus ir 
Vėsiau.

Rusiją. Jis pakartojo Van- 
denbergo ir Byrnes’o įtari
mus, kad Sovietai, girdi, 
“linkę vienpusiškai viešpa? 
tauti savo kaimynų šalyse.”

Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba gal susirinks 
gegužėje New Yorke.

General Motors panauji
no derybas su unija CIO.

Washington.— Buvęs An
glų premjeras Churchillas 
išreiškė “giliausią pasiten
kinimą,” kad senatorius 
Vandenbergiis ir valstybės 

(s e k r e t o r ius Byrnes taip 
šiurkščiai kalbėjo prieš So
vietų Sąjungą. United Press
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Kodėl Jie Tą Nutyli?
Kalbant apie Irano (Persijos) reikalus, Wall stryto 

diplomatai ir turčių spauda faktus nutyli. Turčių spau
da ir radio komentatoriai kartoja, kad 1942 metais Ira
nas, Anglija ir Tarybų Sąjunga susitarė, kad šeši mėne
siai po karo svetimos armijos pasitrauks iš Irano.

Dabar Anglija ir Jungtinės Valstijos jau “ištraukė” 
savo armijas. Tas “ištraukimas” nėra tikras. Anglija 
paliko savo armijos dalinius apsaugoti aliejaus šaltinius. 
Anglijos karo laivai stovi Irano prieplaukose. Anglija 
turi armiją Indijoj, kuri bile minutę vėl gali būti Irane.

Kas dėl Jungtinių Valstijų, tai mes neturėjome jo
kios sutarties laikyti savo armiją Irane, bet laikėme. 
Ir dabar Amerikos armija nėra pilnai pasitraukus. 
Irane paliko specialę “misiją,” kuri organizuoja Irano 
armiją ir žandarmerija. Toj “misijoj” yra generolų, 

^pulkininkų ir oficierių.
Kas dėl Tarybų Sąjungos, tai ji ir Iranas turi su

tartį nuo vasario 26 d. 1921 metų, pagal kurią Tary
bų Sąjunga turi teisę pasiųsti armiją į Iraną, jeigu ma
to reikalą. Tą sutartį pabrėžė Višinskis ir sausio 25 d., 
11946 metais Londone, kada Jungtinių Tautų Organiza
cija svarstė Irano “skundą.” Kodėl turčių spauda nutyli 
apie 1921 metų Irano-Sovietų sutartį?

racija ir Indijos Liaudies Laisvė
THESE ARE THE TIMES

I

By Matt Sholomskas

“Kieta Politika”—Pavojus Taikai
Wall strytas ir Washingtonas vėl šaukia už “kietą 

politiką linkui Sovietų Sąjungos.” Už ją šaukia re- 
—publikonas Vandenbergas ir reakcininkas Hooveris. Už 

tą politiką šaukia milioniefių reikalus ginanti laikraš
čiai. Už ją rėkia J. F. Dulles, W. Lippmann ir visa 
reakcinė spauda.

• Roosevelto politikos priešas —republikonas Vanden
bergas visur mato Sovietų Sąjungos “agresiją,” net pa
čioj Sovietų Sąjungoj. Mr. James Byrnes kalbėjo Van
denbergo ir Dulles linijos besilaikydamas. Pagal jų iš
vadas, tai už nepastovią pasaulinę politiką atsako Tary
bų Sąjunga. Ji ir kitose šalyse laiko armiją, ji ir išve
ža mašineriją iš priešo šalių.

Mr. Byrnes sakė, kad didžiosios šalys negali laikyti 
savo armijos kitoj šalyj, be pastarosios sutikimo. Gerai, 
bet kokia politika buvo Jungtinių Tautų Organizacijoj? 
Indonezijos, Egipto, Lebanono, Syrijos ir Graikijos žmo
nės reikalavo, kad iš tų šalių būtų atitraukta britų ar
mija. Anglai tam priešinosi. Amerikos delegatai su jais 
ėjo, tik Tarybų Sąjunga »rėmė žmonių reikalavimą.

Kas sutinka, kad ten būtų anglų armija? Ar tų ša
lių žmonės? Nieko panašaus! Graikijoj masės, fašis
tų prispaustos, ir tai demonstravo ir reikalavo ištraukti 
anglų armiją. Net anglų pastatyti valdininkai ir tai 
ne visi sutinka, kad ten būtų britų armija.

Mr. Byrnes ir Dulles kalba apie Iraną, betgi Ta
rybų Sąjunga turi su Irano valstybe sutartį iš 1921 me
tų, pagal kurią Sovietai gali pasiųsti Raudonąją Armi- 
ją’į bile Irano teritoriją, jeigu jie mato, kad iš tos pusės 
yra pavojus. Kodėl Mr. Byrnes ir jo vienminčiai nu
slepia tą sutartį nuo Amerikos visuomenės?

Wall stf’yto imperialistai reikalauja, kad Raudonoji 
Armija pasitrauktų iš Mandžurijost o Amerikos genero
lai jau ruošia Amerikos armiją ten pasiųsti. Kam ir 
kodėl? Raudonoji Armija sumušė japonus, išlaisvino 
Mandžuriją, bet kokiais tikslais Amerikos armija ten 
vežama?

Japonijos imperialistai Maridžuriją buvo pavertę į 
karo bazę prieš Tarybų Sąjungą. Mukdeno srityje buvo 
didžiausi ginklų ir amunicijos sandėliai. Jeigu Sovietai 
ir būtų juos išvežę, tai tas prilygtų prie naikinimo Vokie
tijos ginklų fabrikų. ' Rodosi, tokiame atsitikime milio- 
nieriai ir politikieriai neturėtų kelti protesto.

Bet pasirodo, kad skandalas dėl “mašinerijos” išve
žimo yra šakėmis ant vandens parašytas. Amerikos ko
respondentai kėlė skandalą, kad juos Sovietai neįleidžia 
į Mandžuriją. Pagaliau įleido devynis. Jie paskelbė, 
būk Sovietai “išvežė mašineriją.” Spaudoj skandalas, 
riksmas ir anti-tarybinė propaganda!

Negana to, Washingtono ponai tuojau pasiuntė Ta
rybų Sąjungai protestą. Sovietų generolas Kovtun- 
Stankevič pareiškė, kad jis nieko nekalbėjo apie mašineri
jos išvežimą. Visas skandalas paremtas tik ant to, kad 
korespondentas tvirtino, būk tas generolas jam sakė, 

kapitalistiniai korespondentai yra me
lagiai, bet keista, kad Mr. Byrnes pasiremiant ant tų pa
sakų siunčia protestus! Tas parodo, kad arba Mr. Byr
nes tiksliai prisideda prie kapitalistinės spaudos anti-ta- 
fybfata propagandos, arba valstybės politiką nustato ant

<

■ f kad “mašineriją išvežė.
Negana, kad kapit

Indijos liaudis sukilo prieš 
Angį ijos viešpatavimą. 
Kraujas liejasi miestuose! 
Prie civilių dedasi Indijos 
karo laivyno jūreiviai ir ar
mijos kareiviai. Anglijos 
imperialistai siunčia dau-> 
giau karo laivų, lėktuvų, 
armijos su kanuolėmis ir 
tankais, kad tą Sukilimą 
nuslopinus.

Kokia gi pozicija Ameri
kos kapitalistų, Amerikos 
imeprialistų, kurie tarptau
tinėse konferencijose visaip 
teisino britų reikalus? Jie 
ir šiame atsitikime teisina 
anglus, tam net nesigėdija 
paneigti Jungtinių Valstijų 
Revoliucijos tęvus, jų bran
gius idealus! Tam bando 
pritaikyti mūsų pamatinius 
dokumentus, ant kurių ry
mo Amerikos demokratija! 
Tam bus geriausias pavyz
dys, tai New Yorko Times, 
tas stambiųjų kapitalistų 
organas, kuris vasario 23 d. 
redakciniame: “RevolL in 
the East” aiškiausiai tą de
monstravo.

Times rašo, kad eina ko
va tarpe Sovietų Sąjungos 
idėjų ir “vakarų demokra
tijos.” Ir šioj kovoj “Nepri- 

’ klausomybės Deklaracija ir 
Teisią Bilius atlieka savo 
įtakingą darbą ir didžiuma 
amerikięčią turi viltį, kad 
tie (dokumentai) paims vir
šų ant Karolio Markso.”

Daro išvadą, kad būk 
Indijoj “gaujos” seka Karo
lio Markso mokslą, o britai 
atstovauja tas idėjas, ku
rios buvo paskelbtos Ameri
kos Revoliucijos laiku Ne
priklausomybės Deklaraci
joj ir Teisių Biliuj. Tai di
džiausia begėdystė! Tai 
Amerikos revoliucinių do
kumentų iškraipymas!

Indijoje liaudis dabartinėj 
kovoj mažiau seka Karolio 
Markso dėsnius, šaukian
čius proletariatą į'kovą už k 
galutiną laisvę. Ji kaip tik 
kovoja už tai, už ką Ameri
kos Revoliucijoj mūsų tėvai 
kovojo prieš tą pat Angliją 
— už šalies ir tautos laisvę!

Kaip tada Anglijos ka
ralius ir karališka tironija 
ginklų pagalba siekė su- 
krušinti Amerikos Revo- Į 
liuciją, taip dabar Anglija 
ginklų pagalba siekia pa
smaugti Indijos liaudies su
kilimą. Kaip tada1 Ameri
kos kolonija kovojo, kad at
sikratyti nuo Anglijos jun
go, taip dabar Indijos liau
dis kovoja prieš i tą pat An
gliją. Ir todėl Nepriklauso
mybės Deklaracija, Teisių 
Bilius ir Karolio Markso 
mokslas yra ne ąu Anglijos 
imperialistais ir jų užtarė
jais, bet su Indijos žmonė
mis.

Ką gi sakė Nepriklauso
mybės Deklaracija kovoj už 
pasiliuosavimą iš po Angli
jos karaliaus jungo. Ji sa
ko: '

“Kada žmonijos įvykių 
eigoj pasidaro reikalinga 
vienai žmonių bendruome
nei nutraukti politinius ry
šius, kurie ją jungė su kita, 
ir užimti tarp pasaulio val
stybių atskirą ir lygią vietą, 
kurią jai suteikia gamtos 
įstatymai ir gamtos Dievas, 
padori pagarba žmonijos 
opinijai reikalauja, kad jie 
pareikštų priežastis, kurios 
verčia juos skirtis.” — 
Taip prasideda Nepriklau
somybės Deklaracija.

“Mes laikome sekančias 
teises pačias savaime aiš- 
komis, — toliau sako tas 
dokumentas, — būtent: kad 
visi žmones yra sutverti ly
gūs; kad jiems jų‘Kūrėjas 
davė tam tikras neatimti- 
nas teises; kad tarp tų tei
sių yra gyvybė, laisvė ir 
siekimas laimės; kad toms 
teisėms apsaugoti tarp 
žmonių steigiamos valdžios, 
kurios savo teisingą galią 

įgauna nuo sutikimo valdo
mųjų, kad kur tiktai bent 
kokia valdžios forma pra
deda tuos tikslus griauti, 
tai žmonės’turi teisę pakeis
ti arba prašalinti ją ir įs
teigti naują valdžią, pare
miant jos pamatus tokiais 
principais ir suorganizuo-

Chicagiečiai fašisto Gerald L. K. Smith nemyli. Jam 
norėjus ten sakyti prakalbą, šimtai žmonių susirinko 
protestuoti. Įvyko susirėmimas gatvėje^ Čionai jisai su 
savo sėbru fašistu Arthur Terminiello, suspenduotu ka
talikų kunigu, užšistato kauciją Chicagos policijos sto
tyje. Jis buVo areštuotas kaltinant netvarkiam elgėsyj.

jant jos jėgas tokioj formoj, 
kuri atrodo jiems geriausia 
pasiekti saugumo ir lai
mės.”

Štai už tokius šiandien 
reikalus ir kovoja Indijos 
400,000,000 žmonių! Ang
lijos imperialistų valdžia 
nėra Indijos žmonių val
džia. Ji yra jiems svetima, 
ji'kenkia jų laisvei ir lai
mei ir prieš ją Indijos žmo
nės kovoja, kaip 170 metų 
atgal Amerikos žmonės ko
vojo už 'tokias.'pat savo tei
ses. v ■' \ i ■ .

Toliau Nepriklausomybės 
Deklaraciją ; sako: . kai
ilga eilė .skriaudų - ii uzur- 
pavimų, be pakaitos sie
kiančių to paties tikslo, ro
do pasimojimą juos paverg
ti absoliutaus despotizmo 
jungui, tai yra žmonių tei
sė, tai yra jų pareiga nu
versti tokią valdžią ir pasi
rūpinti naują sargybą sa
vo ateities saugojimui... 
^Didžiosios Britanijos kara
liaus istorija yra istorija 
pakartotinų skriaudų ir 
uzurpavimų, kurių visų tie
sioginis tikslas yra įsteigti 
šiose valstijose absoliučią 
tironiją.”

Taip sako mūsų šalies Ne
priklausomybės Deklaraci
ja. Taip sakė 170 metų at
gal Amerikos revoliucionie
riai, kovodami už savo lais
vę. Taip šiandien sako In
dijos revoliucionieriai, ko
vodami prieš tą pat Angli
jos karališką valdžią. Ir to
dėl, kaip Nepriklausomybės 
Deklaracija, taip Teisių Bi
lius šioj kovoj1-yra ne Angli
jos karaliaus ir jo imperia
listinės valdžios pusėj, bet 
Indijos liaudies pusėj, kaip 
ir Karolio Markso mokslas.

Antrą išvadą Times daro, 
pareikšdamas, kad' Anglija 
jau pasiuntė į Indiją tris 

kabineto narius. Jais yra 
lordas Pettick Lawrence, 
sekretorius Indijos reika- 
ląis; Sir Stafford Cripps, 
prezidentas prekybos bordo 
ir laivyno vadas lordas A. 
V. Alexander.

žinoma, tai yra šulai An
glijos imperializmo. Bet nei 
jie, neigi patsai Mr. Be- 
vin’as, neigi Mr. Attlee da
lykus ten nepakeis. Gal jų 
diplomatijai su pagalba In
dijos princų, feodalų; kuni
gaikščių ir Anglijos ginklų 
laikinai pavyks nuslopinti 
revoliuciją, .bet ji prasidės 
su nauja energija. Indijos 
liaudies padėtis akstins ją 
į kovą, kaip Amerikoj aksti
no mūsų tėvus į kovą už lai
svę ir galų gale ta kova pa
ims viršų.

Bet tas, kas įvyko AmerL

Not many years ago, persons 
in Lithuanian circles often 

heard the name “Lietuvių Me
no Sąjunga” — Lithuanian Art 
League. Today it is only some
times heard ' and only some
times steals into print. But not 
nearly as often' as it was heard 
years ago, nor as often aš it 
deserves. Sometimes this col
umnist gets to wondering why 
this is so.

In. years past the LSM was 
very popular amongst Lithua
nian choruses throughout the 
country. Scores of American 
Lithuanian choruses and sing
ing groups -used to look up to 
the LSM as their guiding star. 
In the cultural field the Lithu
anian Art League was looked 
upon as the mother of dozens of 
choruses. It furnished them 
with music of Lithuanian songs, 
selections from famous semi
classics and dramatic material, 
including plays and sketches 
for* almost every occasion. It 
served' as a service organiza
tion and derived its limited 
funds from< affiliation fees paid 
to it by the choruses which it 
served.

LMS was shoved into a secon
dary position and many persons 
got to treat it so.

have
LMS
some

At its height, the LMS had 
affiliates in all of the large ci
ties. During its greatest popu
larity it enjoyed a great follow
ing in the state of Massachu
setts where almost all of the 
Lithuanian choruses were af
filiated. In its' hey-day it had 
a large following in many Lith
uanian colonies throughout 
other parts of New England 
besides Massachusetts.

Several suggestions 
been made regarding the 
convention. There are 
people who feel that the con
vention should be spread out 
over a longer period of time, 
not a couple of days as in the 
past. The time element will be 
important. More time will per
mit the delegates to better con
sider the matters concerning 
Hie LMS. It will not be a hit 
and miss affair as in the past, 
when things were done in half 
mca suves.

That the convention will have 
a grėat deal of work to do 
there can be no doubt. Before 
it will be such problems as re
viving many of the old choruses 
it use to have in its fold. Also 
there will be the question of 
solving the shortage of suitable 
instructors. This writer well re
members a conversation he had 
with young people in Pitts
burgh not so long ago. They 
were enxious to organize a 
singing group. They had the 
money to pay a capable direct
or. But they could not get a 
director. This problem is not 
one that exists in Pittsburgh 
only. There are many sections 
of the country where there are 
no choruses simply because 
there are no directors. The 
LMS should pay particular at
tention to’ this and find ways of 
training choral leaders. It won’t 
be easy. But it can be done if 
special attention is given.

Today the situation is some
what different. Many of the 
choruses which used to enter
tain New England audiences 
are no more. Many of them 
passed away before the war. 
Of those surviving, ■ many be
came victims' of the war when 
most of the male membership 
went into uniform. These latter 
grOups will live again when the 
veterans return, and many have 
already. We believe that the du
ty rests upon the leadership of 
the LMS to work out some form 
of program for the restoration 
of the many Lithuanian chor
uses that have dissappeared 
from the Lithuanian scene.

On the staff of the LMS and 
amongst its ęolluborators are 
mdng^‘Vkpdblė1' people. '- There 
are persons capable of writing 
drama, music and songs. In the 
past the LMS has utilized ma
ny of these talents and has pro
duced some original works in 
the field of culture. But this 
has only been scratching the 
surface. Some sort of machine
ry should be set up to use more 
of the talent that we 
amongst us.

have

this 
with 
is at

Perhaps the LMS in planning 
a convention sometime this fall 
will be able tq work out a pro
gram that may mark the re
birth of many Lithuanian cho
ruses. Whether the convention 
accomplishes this cannot now 
be forseen.

pasakų, nesistengiant patikrinti faktų. Tokia gi politi
ka yra kenksminga ne vien tarptautinei politikai, bet ir 
Amerikos gerovei. 1

Mums atrodo, kad visa ta “kieta politika” yra ža
linga pasaulinei taikai. Ji yra pavojinga visai žmonijai, 
kuri nori laisvės ir taikos! Ji yra kenksminga ne vien 
Tarybų Sąjungai, bet ir Amerikai. Tai yra svetima po
litika velionio Roosevelto politikai. Tai yra Hooverio 
ir Vandenbergo politika, kurią mūsų šalies žmonės, atme
tė balsuodami už Bbosevelto politiką.' Mr: Trumanas, 
kuris užėmė Roosevelto vietą, turėtų veikti, jeigu jis turk 
noro vykinti velionio Roosevelto politiką, kurią pasiža
dėjo vesti. Amerikos demokratinė liaudis: ture jų tartį 
savo žodį prieš Wall -Stryto imperialistinę -ir^ taikai «• 
vėjingą /politiką.

/. *• 7 ' r. v

ko j, ko atsiekė kitur pri
spausta liaudis, buržuazija 
mano, kad Indijos liaudis 
to negalės atsiekti. Ten pat 
Times rašo:

“Govėdos negali atsilai
kyti pries kulkosvaidžius, 
kanuoles ir net lėktuvus, ką 
valdžia gali panaudoti prieš 
jas šiandieną.”

Tai .kalba ginklo ir krau
jo! Tai įžeidimas Indijos 
liaudies ir- paniekinimas 
absoliučiai bent kokios de
mokratijos, žmogaus teisių, 
apie kurias rašo Times ir 
kita turčių spauda!

Bet tuo pat kartu ir ak
lumas ! Anglijos karalius 
1776 metais, taip manė 
apie Amerikos revoliucio
nierius. ' Bet: po ilgų kovų 
liaudis, revoliucija,- tos 
“gaujos” laimėjo! ; Franci* 
jos: karalius’ 1789 metais 
taip manė0 apie-; Francijos

There is one noteworthy fea
ture about the convention the 
LMS is planning for next au
tumn. It is going to be dif
ferent from previous conven
tions. What will maką it dif
ferent from other such assemb
lies will be that it will 'be held 
as an '‘independent” affair. 
Tite word “independent” may 
conf use some "of our readers.

There is another idea 
writer has been flirting 
recently. How feasible it 
the moment it is hard to tell.
But wouldn’t it be a feather in 
the hat of the LMŠ if it were 
to take some promising and ta
lented young person from 
among its membership and 
send that person to school to 
develop his talents. It could 
work on the basis of a scholar
ship. If not a complete scholar
ship than some form of finan
cial aid to a talented American 
Lithuanian who is studying in 
the field of music, drama 
even writing.

or

the 
the

However, persons who have 
attended LMS cenventions in 
the past know what is meant by 
“independent.” Then the LMS 
used to wait for a National 
Convention of the LDS to take 
place. It would then call a con
vention to coincide with the 
time and place of the LDS con
vention. During recesses the 
LMS would convene LMS mem
bers who were attending the 
LDS convention into its own 
separate convention. This me
thod was followed with an eye 
on cutting down expenses. It 
was intended to kill two birds 
with one stone. Evidently it did 
not work? It was difficult 
enough for a person th attend 
one’1 convention without - at-

These are but some of 
things an organization like 
LMS could endeavor to under
take. If it doesn't possess suf
ficient capable forces and- fi
nances then it should consider 
merging with some other Lith
uanian American organization 
interested and active in a kind
red field.

An organization like the LMS 
is very necessary amongst 
American Lithuanians. It can 
do much good work. For 
is a need for more and 
cultural activity amongst 
rican Lithuanians.

there 
more 
Amc-

The writer is quite, aware of 
the fact that some leading per
sons in the Lithuanian Art 
League will not take to what 
has appeared in , this column. 
But the writer has tried to 
raise the matter constructive
ly, If anything that has been 
said here is enough to stir up a 
discussion in the LMB, then 
some purpose has * been served



Antradienis, Kovo 5, 1946

CHICAGOS ŽINIOS
Skaitlingas, Puikus Vilnies 

Koncertas

Sprendžiant iš skaitlingos 
publikos, atsilankiusios į Vil
nies koncertą, sekfpadienį, va
sario 24 d., Vilnies šeima spar
čiai auga. Sokol svetainė greit 
jau bus permaža mūsų kon
certam. Sėdynės kaip svetai
nėj, taip ir ant balkono' visos 
buvo pilnos ir dar matėsi sto
vinčių.

Programa šį kartą buvo la
bai įvairi, taip, kad galėjo pa
tenkinti visų skonius. Buvo 
klasiškos muzikos, buvo ir ki
tokios. Publika visus lydėjo 
gausiais aplodismentais.

Mūsų didžiuliai chorai, LK 
M Choras ir Roselando Aido 
Choras, šauniai sudainavo sa
vo pasirinktas dainas. LKM 
Choras atidarė programą, Ai
do Choras uždarė. Aido Cho
ro mokytoja D. Yuden pasku
tinę dainą pradedant užko- 
mandavo visą publiką ir per 
visą svetainę girdėjosi ta vi
siems gerai žinoma dainelė 
“Kai Aš Turėjau Kaime Mer
gelę.” Ant galo Aido Choras 
sudainavo šalies hinnųj.

LKM Choras, po vadovyste 
Juozo Kenstavičiaus, dainavo 
3 dainas iš operos “The Bar
tered Bride,” kurią choras 
rengiasi perstatyti greitoj at
eityj.

Vakaro pažiba, tai operos 
dainininkas W. E. Johnson. 
Jis dainavo dviem atvejais ir 
abu kartu publika nenorėjo 
paleisti nuo estrados. Tikrai 
stebino jis savo rusiškom dai
nom. Mat, dainininkas yra 
juodveidis. Kaipo vienas iš la
biausiai pavergtos tautos, 
Johnson iš gilumos širdies dai
navo darbininkiškas dainas, 
kaip tai, apie nužudytą Joe 
Hill, “The House I Live In,” 
ir kitas.

Gražiai paįvairino progra
mą rusų grupė (Russian Bala
laika Review Group). Ta gru
pė jau ne pirmu kartu pasiro

Waterbury, Conn.
Apie Streiką

Jau virš keturios savaitės, 
kaip čia streikuoja trijų did
žiųjų misingio (brass) išdir- 
biVno kompanijų darbininkai, 
būtent: American Brass Co., 
Chase Brass and Copper Co. 
ir Scovill Mfg. Co.

Kompanijos sakydavo, kad 
nebus vedamos derybos su uni
ja dėl algų pakėlimo, kol val
džia neleis pakelti kainas ant 
gaminaipų produktų. Bet da
bar kompanijos gavo iš val
džios pranešimą, kad jos pir
ma turi susitaikyti su darbi
ninkai algų klausime, o po to 
galės paduoti prašymą kainų 
kontrolės įstaigai (OPA) kas 
dėl pakėlimo kainų ant gami
nių.

Dabar nežinia, ką darys 
virš minėtų kompanijų virši
ninkai. Unija yra patenkinta 
šiuo OPA pareiškimu, ir ma
to, jog ’kompanijos kitos išei
ties neturi, kaip tik daryti su
tartį su unija.

Pas darbininkus ūpas geras. 
Darbininkai vieningai laikosi. 
Pikietas eina be pertraukos 
prie visų dirbtuvių minėtų 
kompanijų.

Taip pat Waterbury Far- 
rel Foundry and Machine 
kompanijos darbininkai dar 
geresniu ūpu pikietuoja. • Jie 
priklauso prie plieno pramo
nės darbininkų unijos (CIO). 
Jie išėjo į streiką sausio 14 d. 
Ši kompanija taipgi norėjo su- 
vilti darbininkus. Ragino dar
bininkus grįžti į darbą. O ka
da, girdi, kompanija gaus iš 
OPA leidimą pakelti kainas 
ant gaminių, tuomet pakels al
gas. Darbininkai tą kompani
jos pasiūlymą atmetė. Jie rei
kalauja, kad kompanija pa
keltų algas 18^2 centų į va
landą.

Misingio (brass) kompanijų 
darbininkai pradžioj reikalą-

do ant mūsų estrados, bet mū
sų publikai ji patinka.

Dar vienas naujas numeris, 
kokio ant mūsų estrados nė
ra buvę, tai orkestras su solis- 

jte Miss Ann Covette. Apie šią 
!grupę veikiausiai bus įvairių 
j nuomonių, bet publika iššau
kė daugiau atlikti negu buvo 

j žadėta. Solistė dainavo ameri
koniškas ir ispaniškas dainas. 
Orkestros vienas narys su me
dine lėle pamėgdžiojo garsų

jį! radijo ventrilok’vistą Edgar 
j Bergen su savo Charlie Mc
Carthy.

Tarp visų įvairenybių pro
gramoj dalyvavo ir mūsų du
etai: P. Dauderis ir L. Joni-1 
kas, A. Dočkienė ir Connie j 
Stanevičienė. Duetai publik'ai I 
patiko, ypač Dočkienė ir Sta-i 
nevicienė. Joms akompanavo j 
D. Yuden. Kitiems daininin- 

įkams akompanavo pianistė 
Pearl Johanson.

Pirmoj pertraukoj su pra
kalba pasirodė neseniai iš ka
riuomenės grįžęs ir vėl stojęs 
dirbti prie Vilnies angliško 
skyriaus Juozas Sakalas. Jis 
savo gilia ir reikšminga kalba 
iššaukė daug aplodismentų. 
Jam pasirodžius ant estrados, 
pasigirdo gausus plojimas, nes 
jau daugeliui jis yra žinomas 
kaipo tikrai pasišventęs ir 
aukštai išsilavinęs jaunuolis. 
Kitu tarpu kalbėjo L. Prūsei- 
ka apie atsibuvusius balsavi
mus Sovietų Sąjungoj ir kar- 

j tu mūsų Lietuvoj. Jo kalba 
irgi širdingai buvo priimta. 
Paprastai koncertuose publi- 

I ka nerimauja klausant kalbų, 
bet šį kartą per visą laiką ra
miai sėdėjo ir išklausė abiejų 
kalbėtojų kalbas.

i Sugrįžus mūsų kariams vėl 
mūsų parengimuose matosi 
daug jaunimo, šį kartą, reikia 
pasakyti, nepaprastai daug 
jaunimo buvo. Ateityje vei- 

. kiaušiai dar daugiau matysi- 
į me jaunuolių, nes dar vis ne 
į visi yra sugrįžę. Rep.

So. Bend, Ind.
Nors mūsų kolonija neper- 

skaitlingiausia lietuviais, bet 
įvykus svarbesniems reika
lams, ji neatsilieka nuo jų 
pravedimo. LLD 35 kp. susi
rinkimas įvyko vasario 10 die
ną. Narių atsilankė vidutiniai. 
Pats susirinkimas buvo gana 
svarbus. Jame buvo išduota* 
platus raportas iš LLD 1-mos 
Apskrities konferencijos.

■ Apkalbėta būsiančio pa
rengimo reikalas, kuris įvyks 
vasario 23 d., 1216 W. CaL 
fax Ave.

Plačiai diskusuota streikų 
klausimas. Ypač daugiau apsi
stota prie Olliver Farm Equip
ment Co. šios, kompanijos dar
bininkai jau 5 mėnesis kaip 
streikuoja. Jie priklauso prie 
CIO. Susirinkime nutaita pa
remti streikieriai su $15.

Taipgi buvo diskusuota 
jįsteigimo Lietuvos sostinėje 
i Vilniuje vėžio ligoms gydyti 
’instituto reikalas. • Visi pasisa- 
j k ė, kad dėl šio reikalo reikia 
sukelti kiek galint daugiau fi
nansų. Keletas narių jau pa
sižadėjo duoti po $25 dėl to 
reikalo. Gražus pažadas, ta
čiau, esu tikras, kad tie drau- 
gai savo pažadus pilnai išpil
dys ir gražiai prisidėsime prie 
to būtino ir kilnaus reikalo.

Kalbėta, kaip būtų galima 
išjudinti LLD La Porte, Ind., 
kuopos veikimas. Reikėtų ben? 

: drai surengti parengimas ar 
1 prakalbos. Tas klausimas iš
spręsti palikta atėjus pavasa
riui, kuomet oras bus patoges
nis.

A. Jay,
LLD 35 kp. koresp.

• ■- ........

vo pakelti algas ant 30 nuo
šimčių. Bet paskutiniu laiku 
nutarė reikalauti, kad būtų pa
kelta 18centų į valandą. 
Dabar darbininkai laukia at
sakymo nuo kompanijų.

Uriijistas.

fįaisve—Liberty, Lithuanian tlaily

Nulenkę galvas, nešini pusiau stiebo nuleistą vėliavą, šie Toledo, Peoria & 
Western Railroad streikieriai grįžta į pikietų stoti Peoria, III. Tai atminimo mar
šas dviem broliam unijistam, nušautįįend iš šarvuoto traukinio, mušeikų, pasam
dytų TP&W prezidento George P. McNear. Apačioje matosi mirties traukinys 
išeinant iš Gridley, III., išvažiuojant su kroviniu skebų. Jie paliko du pikietus mi
rusiais ir tris sužeistais.

Baltimore, Md.
Apie Floridą

Darbininkai, sunkiai dirb
dami karo laike, susitaupė tų 
visagalių dolerių. Nekurie jų 
praleidžia šaltą žiemą saulė
toj Floridoj. Vargšams darbi
ninkams nėra galima; apsistoti 
puošniuose viešbučiuose; jie 
pasitenkina po bile pastoge. 
O saulutė ten visus maloniai 
šildo.

Daugiausia į Floridą suva
žiuoja senyvi žmonės iš visų 
valstijų. Kaipo pavyzdį apie 
jų gyvenimą ir pramogas im-, 
siu St. Petersburg, kuris ran
dasi ant kranto Tampa įlan
kos ir apie 11 mylių nuo Gulf, 
of Mexico. Kurie neturi au
tomobilių, gali maudytis ir 
saulutėj šildytis ant Spa 
Beach, prie Municipal arba 
“million dollar pier.” O turint 
automobilių galima pasirinkti 
bile vieną iš keleto vietų ant 
Gulf of Mexico. Tiktai “Pass- 
A-Grill Beach” yra visai van
denio išplauta iki kelio. Tą 
patėmijau, praleisdamas de
šimts dienų šią žiemą.

Kiekvienos valstijos turistai 
susiorganizuoja į draugijas ir 
laiko susirinkimus du sykiu į 
mėnesį su dainomis, lošėjais ir 
muzika. Mokestis $1 metams. 
O kurios draugijos rengia šo
kius sykį į savaitę, tai, mokes
tis būna $1.50 ir $3. šokiai

Protokolas Bendro Posėdžio
LLD 7 Apskrities, LDS 1 

Apskrities ir Moterų Sąryšio 
komitetų posėdis įvyko vasa
rio 24 d., Lietuvių Piliečių 
Kliube, 318 W: Broadway, So. 
Boston, Mass.

Posėdį atidarė J. Karsonas 
12:15 vai. dieną ir patiekė 
dienotvarkį, kuris buvo pri
imtas, kaip skaitytas.

Pirmininku išrinkta J. Kar
sonas, sekretorium S. Rainard.

Nutarta surengti metinį 
dienraščio Laisvės naudai pik
niką, liepos 4 d., Maynard, 
Mass. O jei nebūtų galima su
rengti Maynarde, tai bandyti 
gauti Lake Chaney Parką. 
Nutarta išleisti įžangos tikietų 
ir dovanoms prie įžangos pa
skirta 140 dolerių. Į komisiją 
išrinkti šie draugai: J. Žeko
nis, S. Penkauskas, J. Karso- 
naš, V. Jurkevičius ir II. Si- 
monavičiene.

Svarstyta Lietuvai pagalbos 

rengiama keturiose puikiose 
svetainėse: Palais Royal, Co
liseum, Pier ir Gulfport. Pa
starasis randasi už 7 mylių nuo 
St. Petersburg. Kur tik eini, 
vis žmonių kimštinai prisikim
šę. Valgyklose ilgiausios eilės. 
O kambarių rasti visai neįma
noma. Tai daug turi grįžti į 
namus.

Darbai Sumažėjo *
Po karo darbai Baltimorėj 

sumažėjo. Daug darbininkų 
prarado darbą. Tos dirbtuvės, 
kurios dirbo dviejomis pakai
tomis, panaikino naktinę pa
kaitą. Friez Instrument, sky
rius Beildix Aviation Korpora
cijos, panaikino naktinę pa
kaitą. Tai darbai ' taip ėjo 
sparčiai, kad turėjo dirbti 
viršlaikį iki pradžios šių me
tų. Po Naujų Metų darbai su
mažėjo. Nekurtuos darbinin
kus atleido. Kitus perkėlė į 
kitus skyrius, o likusius atlei
dinėja po savaitę pakaitomis.

Pastaruoju laiku, su unijos 
pritarimu, tapo Įvesta bonų 
sistema. Bet mokestis už dar
bą nuo šmotų taip maža, kad 
darbininkas, padarydamas du 
syk tiek darbo, nepadaro nei 
savo algos. Tiesa, galima rei
kalauti mokesties pertikrini- 
mo. Bet retai kada pasitaiko 
pagerinti užmokestį, daugiau
sia pasilieka nustatyta mo
kestis. Dabar žmonės dirba ir 
svajoja,.ką rytojus jiems duos.

Biržų Proletaras.

teikimo klausimas: kaip ge
riau būtų galima surinkti dau
giau aukų nupirkimui įtaisų 
Medicinos Institutui Vilniuje. 
Po trumpų diskusijų nutarta 
raginti visas kolonijas ruoštis 
prie to darbo ir paraginti cen- 
tralinį komitetą, kad išleistų 
numeriuotus certifikatus, kad 
aukų rinkėjai • galėtų išduoti 
aukotojams. Pavesta J. Ka
rosui, kad jis tą patarimą per
duotų centraliniam komitetui.

Nutarta surengti vieną dide
lį pikniką. Į komisiją išrinkta 
draugai M. Kazlauskas, P. Ba
ronas ir J. Grybas.

Išrinkta į komisiją S. Baro
nas, J. Karsonas ir J. Žeko
nis, kad sušauktų. Meno Są
jungos 2 Apskrities konferen
ciją.

Posėdis užsidarė 4 vai. po 
pietų. '• ;

Pirm. J. Karsonas, 
Sekr. S. Rainard.

Pittston, Pa.
Klerikalų Prakalbos

Vietos klerikalai buvo su
rengę, paminėjimą Lietuvos 
nepriklausomybės 17 d. vasa
rio, Lietuvių Piliečių Kliubo 
salėj. Prisirinko pilna svetai
nė žmonių. ^Kalbėjo vietinis 
kunigas ir kunigas Balkūnas.

Kunigas Balkūnas pasako
jo, jog po bolševikais Rusijoj 
penkios tautos sutirpo. “Tegul 
kuris iš bolševikų atsistoja ir 
pasako, kad aš meluoju,” šau
kė Balkūnas.

Mat, kun. Balkonui tautos 
tirpsta taip, kaip cukrus. Jam 
į trumpą laiką net penkios 
tautos sutirpo. Jis taip per 
akis melavo, nors visiems ži
noma, jog visos tautos, kurios 
sudaro didžiulę Sovietų Sąjun
gą, puikiai gyvuoja; ne tik jos 
netirpsta, nenyksta, bet auga, 
tvirtėja.

Skelbė, kad aukų surinko 
$324 su centais. Vienas auka
vęs $100. Tūli binieriai davė 
po $5 dėl gelbėjimo lietuvių 
pabėgėlių.

Rezoliuciją priėmė visai ne
skaičius. Paskelbė, kad rezo
liucija priimta vienbalsiai. O 
jeigu būtų leidę balsuoti, tai 
būtų nemažai atsiradę prie
šingų.

Mirė M. Markevičius
Vasario 23 d. Motiejus Mar

kevičius išsiskyrė iš ‘ gyvųjų 
tarpo, pasirgęs virš dvejus me
tus. Buvo 69 metų amžiaus. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis, nors buvo laisvas 
žmogus. Buvo LaisVės skaity
tojas. Per kelioliką metų pri
gulėjo prie ALDLD 12 kuo
pos. Priklausė prie Lietuvių 
Piliečių Kliubo, prie SLA 7 
kuopos.

Iš Lietuvos paėjo iš Suval
kų, Prienų parapijos, Udarai- 
čių kaimo. Amerikoj išgyveno 
virš 50 metų. Beveik visą lai
ką gyveno Pittstone.

Paliko dideliam nuliūdime 
tris sūnus, dvi dukteris ir an
trąją žmoną.

M. Kalauskas.

Nekaltink gamtą, Jinai 
savo pareigą atliko, — tik 
tu savąją atlik.

John Milton.* * *
Absurdiškas žmogus yra 

tas, kuris niekuomet savo 
nuomonių nekeičia.

Aug. Barthelemy.

'Į'rečias puslapis

Skaitytojų Balsai
Susirado Lietuvišką Saliamoną

Kiek laiko atgal aš Laisvėj 
įrašiau apie Tėvynės redakci
jos filozofišką išmintį. Dabar 
ta pati redakc. ir administra
torius susirado lietuvišką Sa- 

iliamoną ir jį pasikvietė į tal- 
1 ką, kad padėtų išaiškinti SLA 
! nariams jų vedamą taip vadi- 
! namą konversiją. Jie patys 
i jau nebepajėgia išaiškinti. 
1 Tas naujas Saliamonas, tai tū
las C. K. Pikiel iš Pittsburgh©.

O štai to Saliamono išmin
tis, kuria labai džiaugiasi po- 

jnai Vinikas, Bajoras ir Vasil. 
I Jo išmintį užtepė ant pirmo i 
i Tėvynės numerio be jokių pa-į 
stabui z .'

Dabar eikime prie to Salia-I 
mono aiškinimų. Pirmiausia,! 
jis paaiškina SLA nariams! 
parlamentišką tvarką, kurios! 
nariai turi prisilaikyti, kad jų ! 
tarimai būtų legališki. Jis sa-į 
ko: —Nekurtos kuopos turi 
narių 50, o i susirinkimus su
eina 45 ir šitie 45 nariai kai-' 

' ba ir nutarimus daro visų na-' 
rių vardu. Tas yra nelegališ- 
ka. Turi visi nariai būti susi-

- rinkime, kadangi tok is ar te
kis nutarimas paliečia visų na
rių gerovę ir jų turtą.

Prie šitokio paaiškinimo

monas su Rudiene užeina ir 
pasiperka po tuziną. Bet ka- I 
da pažiūri į maišiuką, pamato, |l 
kad jame yra tik pusė tuzino. 
Tada Rudienė priėjus prie 
pardavėjo ir klausia: “Ką tu « 
čia darai, aš tau užmokėjau 

luž visą tuziną 60 centų, o tu 
man įdėjai tik pusę tuzino?” 
Tada pardavėjas mandagiai' ' 
jai paaiškina, kad jis įveda J 
savo krautuvėj naują tvarką 
— konversiją, — ir tokiu bū
du, pagal naują tvarką, - už | 

i tuos pinigus ji tik gauna pu
sę tuzino. Bet ji gali gauti ir rt 

i visą tuziną, jeigu ji sutinka 
I mokėti du kartus tiek. Bet Ru
dienė su tokiu paaiškinimu ne- 
isutinka ir sako, jog tai apga- 
1 vystė. Tada pardavėjas pasi
šaukia Pikielį ir jam į ausį 
pasako: “Matai, pone Pikiel, 
kokia bėda su tokiais koštu-1 
įnoriais. Jie nieko nesupranta, 
jie komunistų suklaidinti, na, 
už tai ir kelia lermą.” čionai 
Pikielis pardavėjo paaiškini- 9 

imą gerai suprato ir Rudienei 
I gertu išaiškino. Tada dar po 
kitą tuziną pasipirko ir išėjo 
džiaugdamasi. Tai vis Salia- ' 
monas.

Aš esu tikras, kad tas Salia- ' 
monas yra tarybininkas, ka- jį 
daugi tik tarybininkai taip .

niekas nepadaro jokios pasta
bos. Reiškia, saliamoniškai pa
aiškinta ir atliktas kriukis.

Dabar pažiūrėkime, kas at
sitiktų, jeigu tokios tvarkos 
prisilaikytų draugijos ar par
lamentai. Reiškia, jokis kon
gresas negalėtų pravesti įsta
tymų. Jokia unija negalėtų 
paskelbti streiko, kad pageri
nus darbininkų būvį. Ir net 
tas pats Pikielis negalėtų gau
ti užmokesties iš SLA dabar
tinės Pildomosios Tarybos. Ji 
neturėtų teisės mokėti iš visų 
narių sudėtų pinigų tokiam 
Pikieliui, nedavę nubalsuoti 
visiems nariams. Jeigu 45 na
riai neturi teisės kalbėti 50 
narių vardu, tai kokią teisę 
turi tie 7 Pildomosios Tarybos 
nariai kalbėti 14,000 narių 
vardu? Ir kodėl tas pats Salia
monas priima mokestį, šitokiu 
būdu mokamą? Juk tai palie
čia visų narių kišenių. Kodėl 
tas Saliamonas nepradeda sa
vo naują tvarką nuo centro? 
Juk jis, rodosi, gerai žino, kad 
šitie centro valdininkai-važi
nėja į Washingtoną ir kitur su 
politiškais savo reikalais, bet 
iš SLA iždo padengia visus 
kaštus; visai nesiklausia na
rių, aY jiems tas patiks, ar ne. 
Tas paliečia narių kišenių. Sa
liamonas malonės tai paaiš
kinti.

Tas Saliamonas kalba to
liau :

Girdi, tik komunistų suklai
dinti nariai priešinasi tai kon
versijai. Jis nuvykęs į Coal 
Center, Pa., paaiškinęs na
riams ir tuojaus Rudienė jį ge
rai suprato ir ne tik kad suti
ko persikelti, bet dar ir kitą 
tūkstantį apdraudos pasiėmus 
daugiau „

Pagal šitą Saliamono išmin
tį išeitų, kad visi SLA nariai 
yra žiopli, tik komunistai yra 
kytriausi ir supratlyviausi. Aš, 
kaipo neviemas Tamošius, ne
sutinku su ta saliamoniška iš- 
minčia. Galimas daiktas; kad 
komunistai yra kytri. Bet aš 
žinau ir SLA narių, kurte nėra 
komunistai, bet datyką taip 
pat gerai permato, kaip ir ko
munistai. Pagal šitą Saliamono 
supratimą išeitų, kad SLA na
rtai neturi proto ar jausmų. 
Jie mielai sutiktų mokėti to
kiam Pikieliui, kad ir tris kar
tus daugiau, negu daiktas ver
tas. Tik visa bėda, kad komu
nistai padaro tuos narius kyt- 
rais.

Dabar paimkime šitą daly
ką biskį kitaip, tai yra, taip, 
kad ir tas Saliamonas gal ga
lės suprasti savo aiškinimo 
vertę.

Daleiskime, kad vieną die
ną jis ir ta Rudienė ėjo kar
tu pro vieną krautuvę. Na, ir 
pamatė lange kiaušinių krūvą 
ir prie jos užrašą: šitie kiau
šiniai 60 centų tuzinas. Salia-

protauja, nežiūrint, kas jie ne- ’ 
būtų: advokatai, diplomatai| 
ar paprasti pastumdėliai.

. Tikra Teisybe, Kam Ta 
Konversija

Visi atsimename, kaip prie Ji 
Gegužio prezidentavimo buvo 
SLA pinigai investuojami. De- 
veniui duota $25,000 pasko
los; Vienybei $25,000; Kuliui . 
$20,000. Jau nekalbant apie 
kitųp. Tos paskolos atnešė di
delius nuostolius. Vienybės na
mui taisyti, ir tam, rodosi, pra- \ * 
leista $65,000. šitokiais ir ki
tais blogais investmentais SLA 
neteko daug turto, šiandien 
vąĮstijų apdraudos depart
mental reikalauja tuos pinigus ’ 
atpildyti. O kaip atpildyti? 
Pinigai žuvę. Reikalinga kon
versija.

Ateina^SLA Pildomosios Ta
pybos rinkimai. Tai, aš patar- 
čiau SLA nariams: jeigu jūs 
norite matyti SLA augant ir j 
bujojant, tai apvalykite jo va
dovybę nuo tarybininkų veis- 11 
lės žmonių. Jeigu rinksite ta-'^2 
rybininkus, tai žinokite, kad 
nebus gero.

Rinkite advokatę Masytę ir 11 
kitus pažangius žmones į SLA 
Pildomąją Tarybą.

Šypsenos 9
Daugiau Sumpteriškinimu

Tai jau gal ir mes apskri-V 
tį sumoteriškinsime... Lie-. 
tuvoje, mat, taip esą varto
jama. Iš cigarete Lietuvo
je irgi jau tik cigaretė beli- į 
ko. Aišku, ir cigaras jau ■ 
bus nebe cigaras, bet cigarę. 
Mat, kadangi pypkė mote- ■ 
riškosios gimties, tai ir jos ■’ įjĮ 
pavaduotojai — cigaras ir 
cigare tas — turį tos pačios J 
gimties būti...

Tačiau mūsų popiera Lie* 
tuvoje jau — popieris, mū- i 
su orkestrą — tenai o r kės- J 
tras...

Kodėl?

O KUR MR. PLIKAUS- -f 
KAS?

Andai gerbdamas Mr, Pil
kauskas protestavo prieš 1; 
vadinimą plikųjų Plikiais—ji 
esą, reikia vadint Plikaus- . 
kais. Smerkė ir mūsų šyp
senas. Patalpinau jo pro- i 
testą ir kviečiau, idant Mr. 
Plikauskas parašytų gerų, į 
moderniškų šypsenų; tačiau 
iki šiol gerbiamasis dar nie- ' 
ko neparašėte. Kame daly
kas? Rašykite. Dėkingai f 
patalpinsiu, bile tiks spau- * 
dai.

Kiti juokdariai irgi pra- 
šomi juokų parašyti. *

šypsenų Kerdžius, ..J®
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(Tąsa)
Tseng’as jautėsi, kaip ant kumelio pa

sodintas. Net prakalbėlę jaunamarčiai 
» pasakė: džiaugėsi turįs-dabar dvi puikias 

jaunamartes. Namai, esą, pereina į jau
nųjų rankas. Jaunuoliams reikią švieti
mo, bet da daugiau reikią jiems gražių 
manierų, mandagaus apsiėjimo, su savo 
vyru, su namiškiais, su ^visais.

Mulan’a jau spėjo įgyti pilną visų sim
patiją, net ir meilę. Ir tarnaitės ir tos 
ją pasidabojo. Sujun’a buvo šalta ir 
kieta.

Paskiau visi suėjo į svečių kambarį, 
susitikt su giminėmis. Pribuvo ir Mu- 
lan’os namiškiai. Pasiūtarojo sau gra- . 
žiai — ir vėl išvažiavo, linksmi, paten
kinti.

Ketvirtoj dienoj jaunasai su jaunąja 
nuvyko į jaunosios tėvų namus. Mu- 
lan’ai buvo taip malonu pasikalbėt su 
Afei’juku. Ir Sunia ją labai pamėgo.

Vakare tą dieną Jao’ai rengė fajerver- 
kus-: tai triumfingai vedybų užbaigai. 
Afei’jukas visą dieną apie tai kalbėjo' if 
laukė stebuklų. Jis tėmijo, kaip seny
vas pirotechnikas laipioja ant aukšto 
stulpo, su bent keliais skersiniais, ir ant 
jų prikabinę j a visaip suraitytus volelius, 
lazdeles, spyruokles, vėduokles. Tuos 
prietaisus rengė užu sodo ant didelės 
pievos, kad matytųsi visįems.

Ir visi žinojo ir laukė vakaro. Susi
darė aibės žmonių. Net ant stogų, ant 
medžių užsirepečkeno vaikiščiai. Kūip 
septynios pirotechnikas uždegė knatą, ir 
paskui savaimingai, vienas nuo kito pa
eiliui ėmė žiebtis rakietos. Pat pirma 
iškilo oran garnys, iš snapo leisdamas 
toli aukštyn ugnies fontaną, o paskiau 
ir pats paspylė auksinių ir purpurinių 
žvaigždelių kaskadomis.

Paskui tuoj iš bambuko rėmų iššoko 
raudona beždžionė, apsisuko įvajai ore 
bent kelis kartus ir paleido iš užpakalio 
šnypščiančių kibirkščių pluoštą. Visi 
pasileido juoktis.

Didžiulis žalias arbūzas iškilo aukštyn 
ir suspragsėjo tūkstančia žiežirbėlių. 
Raudonrožė net krūptelėjo, bet Afei’ju
kas ją padrąsino ir suramino.

Vynuogių kekės, purpurinės ir gelsvos, 
pabiro ir tyliai leidosi žemyn ir nyko. 
Tuoj paskui sužibo slyvos ir krito viena 
paskui kitą.

Staiga iššoko aukštyn septynių gyve- 
Ijiimų bokštas, popierinė pagoda, kokių 

penkių pėdų aukštumo, su šviesomis iš 
kiekvieno aukšto. O va vandeninės ro
žės, atsiskleidžia lapeliai ir krenta. Pe
lės pasišokėdamos laksto ir dingsta kur. 
Septyni šventieji nuveja septynis kipšiu
kus—raudonus su uodegomis ir paleidžia 
juos dūmais. Smarkiai susprogo trys 
spalvuotos rakietos—ir fajerverko ne-

I Visi iškaitusiais veidais, nustebę, gai- 
, lisi, kad da daugiau nėr tų didingų ug- 

? ningų stebuklų. • Jautrutė Raudonrožė 
atrodė tragiškai, žiūrėdama į aptuštėjusį 
stulpą, kur kabaldžiavo ore keletas su
raitytų juodų pabūklų, vietoj tų visų 
skaidrių, žaižaringų pašvaisčių...

O senis pirotechnikas ramiai sau sė
dėjo ir papsėjo liulką su ilgu riestu cibu- _ ___ ___  ____ , _______ c ___ „
tu. Kasa jam suraityta ant viršugal- dus ir lyg nenorom, saujelę įpylęs bur- 
vio. Vaikų apstotas, jis jiems aiškino ’ ' v 1 1J L’
kai ką. Afei’jus jį supažindė su jauną
ja ir jaunuoju. Jaunasai da jam padavė

< dovanų du sidabriniu doleriu, už ką se- 
g.^luokas nuolankiai padėkojo. Savo ama

lą jis išmokęs nuo tėvelio: bent per tris

n

£

to galvos, o chiniški gubernatoriai tūli 
tapo suareštuoti, o tūli perėjo į revoliu
cionierių pusę. Visa valdžios sistema 
buvo visiškai išgverusi. Kitas biurokra
tas bent po dvi, tris vietas užėmė ir iš 
visų ėmė algą ir kyšius.

Karališkos vyriausybės bandymai duo
ti žmonėms nuolaidų niekais nuėjo. Val
džia ant greitųjų paskelbė seniai priža
dėtą ir bent dešimt metų lauktą konsti
tuciją. Dovanojo revoliucionieriams, lei
do žmonėms nusikirpti kasas, valdžia pa
ti save kaltino ir žadėjo reformuotis. Vis 
niekai. Ta senepalaikė našlė karalienė, 
tipingu jai niaurumu ir nesąžiningu at
kaklumu, užtraukė visuotiną, nepermal
daujamą žmonių rūstybę, ir dabar kūdi
kis karaliukas turėjo už tai atsiteisti.

Už 54 dienų paskelbta per taika tarp 
karališkos ir revoliuciškos armijos. Ėjo 
susitarimai dėl atsisakymo nuo sosto. 

f

1911 m. spalių 6 d. pribuvo iš Amerikos 
Sun Jat-sen’as, chinų respublikos tėvas. 
Ųž keturių dienų jis jau tapo išrinktas 
respublikos prezidentu.

Išleista rezoliucija priimt vakariečių 
kalendorių. Lapkričio 13 diena pavirto 
1912 m. sausio 1 diena, diena užtvirtini
mo pirmojo prezidento Sun Jat-sen’o. Už 
pusantro mėnesio Manču karalius atsi
žadėjo — karalystei galas.

Revoliucija nušlavė ^gentkartę ir klasę 
ir išardė nusistovėjusias įstaigas. Ga
vo nukentėt manču didžiūnai. Jų kuni
gaikščiai pradėjo išpardavinėt savo tur
tus. Manču gentkartės engė Chiniją 
nuo 1644 m., kada jųjų pergalinga aroni
ja pavergė didžiulę šalį. Dabar tų per-’ 
galėto jų palikuonys staiga nusmuko nuo 
koto. Jų pačios ir dukterys tūrėjo eit< 
tarnaut apie namus. Kiti visiškai su- 
kniužo.

Dirbt jie tingėjo, vogt nemokėjo ir 
veržlumo ^neturėjo, elgetaut gėdinos, o 
tuo tarpu kalbėjo pačia ta išdailinta, nu
šlifuota manču kalba. Tai buvo tikrų 
parazitų klasė, puoselėta ir penėta ka
raliaus valdžios ir nežinojusi, kas tai yra 
darbas, per ištisus 270 metų.

Dykūnų ir veltaėdžių klasė “susilau
kė” blogų laikų. Chiniečiuose nebuvo ra
sinės neapykantos prieš mančus, kaipo 
individus. Silpni, mandagūs ir nuolai
dūs, jie prisitaikė prie vietos aplinkybių 
ir susimaišė su daugumos tipais. Jie 
persiėmė chinų kultūra ir vargiai kuo 
skyrėsi nuo chinų, nebent tik moterų pa- 
rėdais. Dabar manču mergaitės mielai 
tekėjo už chinų bernaičių. Jaunesnieji 
tampė rikšų vežimėlius. Suėmė juos kie
tas vargas. Bent keli šeimos nariai tu
rėjo naudotis tik viena rūbų eilinėle.'

Kiti rankiojo valgyklose trupinius. 
Štai jums vieno tokio tipo vaizdelis. Man- 
čų palikuonis paleido paskutinius savo 
varinius arbatinėj už .stiklą arbatos ir 
pyrago riekelę, o valgyt labai nori. Sta
lo plyšiuose jis patėmijo pribyrėjusių 
grūdų. Iškrapštinėt jų jis drovėjosi, kad 
kas nepamatytų ir nepajuoktų, tai jis 
nudavė esąs piktas ir kumščiu sudavė 
per stalą. Iš plyšių iššoko grūdai. Jis 
būk niekur nieko, tik žiūri į tuos grū-

Pirmu kartu įvykęs mieste 
mažas baltakalnierių 
ninku streikas iššaukė didelį 
riksmą. Didžiomis raidėmis 
vietos laikraštyje tilpdavo 
streiko aprašymas ant pirmo 
puslapio. Vienas dalykas ypa
tingas: šis American Hard
ware Corp. Corbin Screw Di
vizijos formanų raštininkių 
streikas parodė, kad kompa
nijos visus darbininkus, lygiai 
išnaudoja. Todėl visų darbi
ninkų ■ prievolė organizuotai, 
kovoti už geresnį gyvenimą, 
ar jie yra baltais .kalnieriais 
darbe, ar sunkaiis darbo dar
bininkai.

Iki šio laiko formanų rašti
ninkės buvo neorganizuotos. 
Todėl jų buvo mizerna ir sa
vaitinė mokestis. To negana, 
jos būdavo skaudžiai baudžia
mos darbe už padarytas klai
das, tai yra, smarkiai būdavo 
išbartos, pajuoktos, o kai ku
rias pasiųsdavo namo ant sa
vaitės ar dviejų pabūti be dar
bo ir mokesties, kaipo bausmę 
už klaidas.

šitokios rūsčios sąlygos pri
vertė raštininkes griebtis grie
žtų priemonių visam tam pa
daryti galą', jos išėjo streikan, 
o produkcijos darbininkai pri
sidėjo sustabdydami darbą po 
keletą karių. Tačiau raštinin
kės suprato, kad be organiza
cijos kova gali būtų pralaimė
ta. Jos nutarė ir įstojo į uniją 
ir už keletos dienų streiką da
linai laimėjo. Jų pačių patyri
mas yra, kad organizacijoje 
galybė. Tai dabar jų siekis su
organizuoti visų keturių sky
rių didžiulės American Hard
ware Corp, raštininkes į vieną 
uniją.

d'arbi-

Patemijęs.

Toronto, Canada
Senutės Sarapaitčs Išvažiuoja 

Į Jungt. Valstijas
Paskutiniu laiku vienas po 

kitam draugai-gės pradėjo ap
leisti Toronto lietuviu, koloni
ją' ir Vyksta į Jungtines Vals
tijas apsigyventi.

Apie savaitė laiko atgal iš
važiavo P. Taučas. Dabar iš
važiuoja Aldona ir Lilly Sara- 
paitės ir J. Podžiūnas. Visi 
buvo geri darbininkiško judė
jimo veikėjai ir rėmėjai.

Kadangi draugės Sarapaitčs 
per daugelį metų prigulėjo 
prie Bangos Choro, prie me
no grupės ir dirbo su jaunuo
liais, tai joms buvo Surengtos 
išleistuvės Lietuvių svetainėje. 
Jas atsisveikinti susirinko di
delis būrys draugų-gių. Visi 
linkėjo joms gero pasisekimo, 
bet kartu prisiminė, kad jos 
išvažiuodamos palieka didelę 
spragą meno srityje. Aldona 
buvo gera aktorka ir daininin
kė ir savo rolę atlikdavo kuo 
puikiausiai. Tokiu būdu ji' ga
vo žvaigždės vardą.'Jos sesu
tė Lilly taipgi buvo gabi toj 
srityj ir, prie to, gabi paišyto
ja. Tai jų nustojus atsilieps į 
Toronto lietuvių meninį judė
jimą.

Draugės 
pareiškė, 
Jungtinėse
čioj srityj, kaip ir čia dirbo.

Baigiantis išleistuvių vaka
rui,-J. Berškys, Bangos Choro 
pirmininkas, visų trijų minėtų 
grupių vardu įteikė abiem po 
dovaną, kad jos, pamačiusios 
tas dovanas, prisimintų Toron-

Taip ir užsibaigė Mulan’os vedybų 
šventės. O Raudonrožytė vis da gailė
josi tų dingusių spinduliuojančių stebūk-

1911 metais išsiveržė Chinijos revoliu
cija ir subliūško karališkoji Manču gent-

Revoliucija tuojau buvo pasekminga: 
Visuotinas masių nepasitenkinimas Man
ču valdžia buvo prisirpęs ir net persi r- 

; pęs. Pirmutinis susišausimas įvyko rug
pjūčio 19 d., ir, kaip matai, per kelioliką 
dienų sukilimai paplito per keletą pro
vincijų—ir vis sklindo tolyn ir platyn. 
Ir visur pergalė buvo nesunki.

Provincijų Manču karaliukams Hūshi-

non, kramto:—-Hm, aš nemaniau, kad tai 
tikri grūdai. Išgirdęs tą stuktelėjimą už 
kito stalo žmogus mate, kad anas neturi 
kuo nusipirkt pyrago. Jis priėjo artyn, 
pasižiūrėjo į pasilikusius grūdus ir tarė 
gudriai: — O aš nemaniau, kad tai ne
tikri grūdai...

Kaip tik tuo tarpu įeina to mančo duk
tė : —Mama nori eit miestan, bet ji netu
ri kelnių, tai ji prašė, kad tu grįžtum 
namo.

—Kaip tai? Nėr kelnių! — suriko nu
duotai apmaudingai mančus 
gali atsirakint raudonosios skrynios?

—Tėveliuk, — tarė mergaitė, 
miršai, kad toji skrynia užstatyta da 
prieš Driežlalaivio šventę.

—Na tai -perlais išklotoj skrynioj,— 
pasiūlė susigėdinęs tėvas.

—Tėveliuk, tu,užmiršai: ta skrynia už-, 
statyta da prieš naujus metus.

o ar ji ne-

tu už-

Susisar ma tinęs, jis išėjo- su mergaite,
1 • 1 • • 1 • 1o kiti 3

.(Daugiau bus)

to draugus-ges.
Draugės Sarapaitės važiuo

ja į Los Angeles, California. 
Išvažiavimui pakvietimą gavo 
nuo savo giminaičio V. Railos, 
kuris joms per laiškus išsireiš
kęs, kad tenai jie sutvirtinsią 
meninį veikimą. Tai sveikinti
nas išsireiškimas. > ’ , 7

Pasiekus joms minėtą vietą, 
po. trumpo, poilsio, . vietiniai 
dfaugai-gės turėtu jas pa
kviesti prie veikimo.

Aš, nuo savęs linkėdamas 
draugėms gero pasisekimo, 
lieku pilnas vilties išgirsti per 
spaudą gražių atgarsių iš vei- 
kįmo.1 . j. b.
,, I > ■ < , —y-------------------

Mirė ’Draugė A. Bimbienė
Vasario 22 dieną mirė A. 

Bimbienė. Draudė Bimbienė 
prigulėjo prie darbininkiškų 
organizacijų *ir dirbo jose ir 
susilaukus gilios senatvės at
siskyrė iš gyvųjų tarpo.

Lai būna ramu jai ilsėtis 
šios

viai-sudarė-žymią dalį publi
kos. Bet moterų, tai buvo per- 
mažai. Jeigu moterys sulošė 
nepaprastai žymią rolę pasau
liniame kare, tai joms turi 
lybiai rūpėti ir pokarinė pa
saulio politika. Jos taipgi pri
valo'būti sargyboje, kad fa
šizmo likučiai iš naujo neužr 
kurtų pasaulio, kuriame vėl 
naujoji gentkartė būtų žudo
ma dar baisesniame kare ir 
su daug didesniais nuostoliais 
žmonijai.

Prakalbose gauta vienas 
metinis “Daily Worker” skai
tytojas, vienas “The Worker” 
ir surinkta gerokai aukų, iš 
kurių, prakalbų lėšas paden
gus, liks “The Worker” fon
dui. Prakalbų rengėjai labai 
ačiuoja Lietuvių Piliečių Kliu- 
bui už išnuomavimą svetainės 
prakalboms.

J. M. Karsonas.

Easton, Pa

šalies žemelėj Detroit, Mich

Lowell, Mass
Prakalbos Gerai Pavyko

Vasario 17 d. pas mus bu
vo surengtos anglų kalboje 
prakalbos. Jas rengė grupė 
pažangiųjų žmonių — “The 
Worker” skaitytojų, kurių čia 
yra nemažas būrelis.

Prakalbos buvo Lietuvių Pi
liečių Kliube, kurio svetainėlė 
buvo pilna žmonių.

Iš pirmo buvo manyta, kad 
kalbės Anna Burlak ir taip 
buvo garsinta per Laisvę, bet 
Burlak negalėjo tą sekmadie
nį pas mus kalbėti, 'tai kalbė
jo Otis Hood, Bostono mokyk
lų x komiteto narys. Kalbėtojas 
puikus, 
pasaulinę 
šios šalies 
nę padėtį.

Tarpe

Lietuvos Žmonių Draugai 
kavo Geru Drabužių ir 

Čeverykų
Aukavusių vardai: Marė 

Valatkienė, S. Bizauskas, dr. 
M. Palevičius, O. Stirbienė, K. 
Kriaučiūnienė, Lotužų šeimy
na, A. O. Demskiąi, E. F. Jo- 
čioniai, M. R. Padolskiai, A. 
Jakštys, Mr. Domako, A. No
reika,. F. Noreikiutė, O. Mas- 
kelienė, P. Vidrinskienę, O. 
Baronienė, A. M. Tumusai, S. 
Storonis, J. York, J. Markū
nas, J. Pocius, 
Smalstienė, E 
Mrs. T
nė aukavo per M. Janulienę, 
A. K. Lukošiai ir šeimyna au
kavo per D. Mockienę, J. Ara- 
nauskas aukavo drabužių ir 
atvežė pundus nuo Draugijų 
svetainės.

LPT Komitetas, varde Lie
tuvos žmonių, nuoširdžiai 
ačiuoja aukavusiems drabužių 
ir čeverykų, taipgi ačiū pasi
tarnaujantiems atvežti pundus 
j stotį.

LPT Komiteto Narė.

Au-(

J. Yuogis, V.
Juodaitięnė,

Picotte. Eva Gėrybie-

Jis dėstė šių dienų 
politiką ir naminę 

i politinę ir ekonomi-

skaitlingos publikos 
buvo nemažai jaunų žmonių; 
buvo 10 karo veteranų. Smar
kūs vyrukai. ‘Matyt, jie rim
tai interesuojasi tuo gyveni
mu, už kurį jie kariavo ir gy
nė pasaulį nuo barbariško fa
šizmo. Tie jauni žmonės do
mėjosi geru kalbėtoju ir sta
tė jam klausimus, į kuriuos 
Hood atsakinėjo su plačiais 
paaiškinimais.

Reikėtų mums turėti dau
giau tokių prakalbų, .nes tai 
tiesiog brangios pamokos, 
ypač darbo žmonėms.

Gaila, kad šiose prakalbose 
mažai tebuvo lietuviško jauni
mo. Mačiau jų tik trys- buvo. 
Vienas jų veteranas — mano 
žento brolis Juozas žusinas. 
Jis prakalbomis labai įdoma- 
vosi. Juozas sakė, jog prakal
bos jam labai patiko ir kad 
jau seniai tokias buvo . girdė
jęs.

Abelnai imant, lietuvius 
tenka pagirti už skaitlingą 
-dalyvavimą prakalbose. Lietu

Telef. HUmboldt 2-7964

atsisveikindamos 
kad jos dirbs ir 
Valstijose toj pa^

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS 
Laidoluviu Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

GREEN STAR BAR & GRILL
UETWISKAS KABARETAS

pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti,

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas Į£V. 4-8698

Pramoga Naudai Veteranų
Vasario 10, Lietuvių Pilie

čių Kliubas zbuvo surengęs 
korių pramogą naudai antro 
pasaulinio karo veteranų. Jų 
ta nauja organizacija vadina
si American Veterans of 
World War II. Penn, valsti
joj jau yra susiorganizavę 68 
lokalai ir turi daugiau kaip 
tūkstantį narių. Kadangi mū
sų valdžia veteranų reikalais 
permažai rūpinasi, tai jie pa
tys pradėjo organizuotis, kad 
pagerinus savo būklę. Mūsų 
miesto lokalo No. 17 vyriau
sias komandierius yra lietuvis 
Kastantas Straukas, daug ko
vojęs su barbarais naciais Vo
kietijoj. Tai jų visų naudai ir 
pramoga buvo surengta. Pel
no davė $65 ir dar nesugrą
žinta 26 bilietai po 50 centų. 
Pramogoj dalyvavo ir svečiai 
iš Brooklyno.

Klaidos Pataisymas
Laisvės No. 43 parašė Ade

lė Namikis, kad mūsų mieste, 
(vasario 10 d., Kliubas buvo 
surengęs “parę” vienam ve
teranui, kad sukelti fondą jo 
pragyvenimui ir pagelbėti jam 
gauti darbą. Kam ta pare bu
vo surengta, virš paduota ži
nia nušviečia dąlykus, kaip 
diena. Draugė Adelė Namikis 

(parašė nepatyrus paręs tikslo.
V. J. Stankus.

CLEVELAND, OHIO
DR. L 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.

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Gr abortus
• -Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitos prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką pątarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermenine. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis • 
būsite patenkinti. •

Telefonas Poplar 4110
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•IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

LINKSMOS APLINKYBĖS

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

(56)

TUOJAU GAUNAMI DARBAI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

GERESNE ALGA

BONAI 3-CIAM SIFTUI

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

(66)

Jeweler

W8173

PATYRUSIOS 

OPERATORES

HELP WaNTE!D<—MALK 
REIKALINGI VYRA5!

užima 
toliau

ląus įsi- 
arbd 
2-oz,

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

ROBERT LIPTON
701 Grand St. Br

M: ŠoloLflS-
Atrodo

streikierį tuomet 
Draugo redakto- 

bolševiku”

EGYPT DRESS COMPANY
RACE AND COURT STS., 

ALLENTOWN, PA.

PHONE: ALLENTOWN 2-7189
NUO 8 A. M. IKI 5 P. M.

GENERAL RIBBON MILLS
NUOUAT1NIAUSIAS DARBAS 

METAS Į METĄ
1151 FRONT ST.,

CATASAUQUA, FA.

VALYTOJOS, Ofisų budlnke, vakarais, %11 
iki >35 ( savaitę, patyrimo nereikalinga. 
Užmokame Mike mokinimohi, puikios darbo 
sąlygos. Matykite MR. INGE, 8 iki 4:80 vaL 

59 Pine St., New York City.

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE 

COTTON WASH DRESSES 
UŽĖMIMUI PILNOS 

PRODUKCIJOS

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus talyonui laikrodžiu 

Ir laikrodėliu.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

PATYRI 
KASPINŲ AUDĖJAI

STIKLO POTRJAI 
NEON TUNE F AB RIKLI. 
AUKSČI AUGIOS AtGOS 

wX+likb. neon tubes.

Londone džiaugiasi “so
cialistas” Mr. Attlee, kaip 
rašo Mallory Browne, kad 
Ąnglijos parlamentas užgė
rė jo'’ ir'Mr. Bevin’o politi
ką’ Indijos kUpsime, tai yra, 
gihklų, pagalba, pasmaugti 
Indijoj revoliuciją.

Taip/bėt tas parlamen
tas yra Anglijos imperial^

- PATYRUSIOS
OPERATORĖS

Prie Singers Sewing Mašinų 
Dirbti ant Brassieres
Puikiausios Darbo Sąlygos 

ir Valandos
Gera, AlR

aloma foundations
1 Little Bumet St. 

New Brunswick, N. J.
Tel. New Brunswick 2-7091

MOKANTI AUDIMO 
VISOKIŲ RŪŠIŲ KASPINŲ

jų seserį 
Skaito rezoliucijį 
šaukimą* į Amerikos lietuvių 
jaunimą* Rezoliuciją publi
ka entuziastiškai užgina ir 
priima*;

Mūsų važiuotes kapito
nas, dzūkas iš stomens ir iš 
liemens 
kas ant tribūnos 
kaip Kutuzovas, .Raportuo
ja organizacinės komisijos 
vardū.» Skaito rezoliuciją/ 
nominuoja kandidatus į 
Amerikos D e m o k r atinių 
Lietuvių. Centrą. Publika 
.vienbalsi&i Užgiria- ir pri
imam ...

glijos karalių parlamentas 
elgėsi ir 170 metų atgal, lai
ke Amerikos kolonijų 
kalavimų 
meritas ėjo prieš 
prieš jų laisvę. Mūsų šalies 
tėvų Nepriklausomybės De
klaracija sako:

“Mes laiks nūo laiko įspė
jome juos apie jų parlamen
to pasikėsinimus ... Mes 
kreipėmės .į jų prigimtą 
teisingumą, ir kilnumą ir 
maldavome jų, vardan mūsų 
giminystės, išsižadėti tų 
uzurpacijų, kurios neišven
giamai veda prie nutrauki
mo ryšių ir susisiekimo. 
Bet jie pasiliko kurčiais...”

Taip yra ir šiandieną. 
Anglijos imperialistai yra 
kurti ir akli ne vien linkui 
Indijos liaudies balso, bet ir 
linkui kitų kraštų žmonių, 
kaip Indonezijoj, Egipte* 
Sirijoj,. Lebane, Afrikoj, 
Indb-Chinuose ir kitur. / Ir 
tas yra blogiau jiems pa
tiems. Šimtai milionų/jų ko- 
lonialių vergų žino, kad jie 
gali gyventi laisvai ir lai
mingai. Jie žino ir tuos, kas 
jiems tos laisvės pasiekimui 
kenkia. Jie sieks to, ko sie
kė 17Q metų- atgal Ameri
kos .kblonijbs žmonės. Mūsų 
Nėpnklatisomybes Deklara
ciją, kaip ir Karolio Mark
so — Komunistų Manifes
tai,/jiems yra Ketebdziai1 į

rei- 
tada parla- 

žmones

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
streikuotų patys prieš save, 
ries Tarybų Sąjungoj (įskai
tant ir Lietuvą) visi fabrikai, 
geležinkeliai ir kitokios įmo
nės priklauso dirbantiesiems!

Kryžiokai tuos faktus žino, 
tačiau jie visvien rašo nesąmo
nes, pasitikėdami, jog atsiras 
peišmanėlių, kurie ims jiems 
ir patikės!

Chinijos liaudies kovą Čangi 
Kaišeko pusėj. Vargšė ta 
vargšė didžioji, amžinoji 
Chinija! Ji pati pirmoji tu
rėjo herojiškai atlaikyt ja
poniškų samurajų imperia
listinius smūgius! Jau per 
tiek ilgų sunkių metų klai
po ir smaugia ir baladoja ją 
visokie demokratinės lais
vės nevidonai, svetimi ir 
saviškiai parsidavėliai išda
vikai! Jęs istorijos horizon
tai nušvaistyti tų daugme- 
ningų kovų ir susigrūmimų’ 
pėdsakais. Šalis be galo 
įdomi, romantiška savo 
d a u g i a s palvia ekzotiška 
saulėtekių grožybe! Šalis 
savotiškos senų seniausios 
kultūros! Šalis įstabiųjų hu
manistų mąstytojų ir filo
sofui ^alis ištisų milionų 
gyventojų — kantrių, pa
tvarių, pasakiškai ištver
mingu, simpatiškų, broliš
kų žmonių! Dideliausias, 
gyvas, amžiais kibždantis 
besit riusiančios žmonijos 
s k r u z d ėlynas! Amžinoji, 
puikioji, mieloji Chinija! 
Taip ištroškusi, taip išsiil
gusi šviesos ir liuosybės! Ir 
taip neatlaidžiai, taip at
kakliai ir pasiaukojusiai 
siekianti tos tikrosios žadė
tos demokratijos saulės — 
žadėtos didžiojo savo vado 
ir revoliucijos tėvo Sun 
Jatseno. Ir ta patvarioji, 
ištvermingoji, nenuilstamo
ji ir atkaklioji amžinosios 
Chinijos liaudis pasieks tą 
skaisčiąją, visam pasauliui 
bendrąją demokratijos sau
lę. Pro švininiai sunkius 
užgulusius feodalizmo ir fa
šistinių padraikų debesis 
jau pradeda prasimušti tos 
saulės pragiedruliai. Die
na brėkšta. Aušra aušta! 
Ir tai aušrai raudonai už- 
švietus, saulė meilės-tiesos 
užtekės!... Ir atgims ir žy
dės tad teisybė, — melas, 
prietarai žus tad šviesoj! 
Svietą^ visas sueis į vienybę 
bendro darbo brolystėj lais-

OPERATORfcS
Viena it* Dviem Adatom 

Ant Įvairių. Dalių Marškiniams 
Nuolat, apskritų metų darbas 

TAIPGI MOKINĖS IR PROSYTOJOS
Dienos šviesa dirbtuvėj. Vakacijos su

Apdrauda už 3 mėnesių 
Muzika laike , darbo 
MERIT SHIRT CORP. ' 

HERBERT ST., TARPE SMITH & MARKET
(rear of Skating Arena)
PERTH AMBOY, N. J.

Stafanik, J. Mažinauskas, I. 
Viežis, P. Bakšienė, H. žukie- 
nė.

Po 25 centus: Pakila, P. 
Skrebis, II. Kokalienė, Okule- 
vičia, S. Gaidienė.

J. Kely 40c.
Viso surinkta $56.65.
LPT Komiteto vietinis sky

rius, varde Lietuvos žmonių, 
ačiuoja visiems už atsilanky
mą ir už paramą ir visiems 
kurie tik prisidėjo prie parė
mimo Medicinos Instituto Vil
niuje.

Atsiprašom, jeigu įvyko ko 
kia klaidelė kas liečia aukoto
jų vardus.

Aukų rinkėjos:
A. Žemaitienė ir
J. K. Navalinskienė.

Pajieškau Jono Trapinavičiaus, pir- 
miaus gyveno Brooklyn, N. Y., da
bar girdėjau, kad gyvena kur nors 
New Yorke. Jei kas žino kur jis yra, 
arba pats tegul atsišaukia sekamu 
antrašu: Juozas Karasiavičius, 443 
W. Washington St., Shenandoah, 
Pa. (53-54)

MOŠŲ NEPRIKLAUSOMYBES DEKLARACIJA 
IR INDIJOS LIAUDIES LAISVE

Smetonizmo laikais Lietuvo
je darbininkai buvo skurdo ir 
vargo verčiami eiti streikai). 
Tuomet žvalgybininkai juos 
brutališkai puldavo: šaudyda
vo, mušdavo 
varydavo.

Kiekvieną 
dabartiniai 
riai* apšaukdavo 
ir smetbnininkams katutes plo
davo už tai, kad jie streikie- 
rius puldavo!

Pagaliau Lietuvos darbinin
kai ir valstiečiai susilaukė 
dienelės, kada jie patys yra 
savo krašto šeimininkai.

Dėl to kryžiokai iš kailio 
neriasi!

Atsimenat himno prana
šiškus žodžius? Ai, mieli 
broliai! Jūs atsimenat ir gy
vai tat jaučiat. Girdžiu tai 
iš’ kalbėtojų balso skambe
sio, matau tai iš jūsų nu
švitusių veidų, juntu visoj 
Suvažiavimo atmosferoj... 
Bet va ir vėl lyriškas posū
kis, vėl užuolanka. Gerai 
bent, kad tai vis ta pačia 
linkme. Na, tai sukam ir 
vėl1 vieškelin.

žodį ima T. žebraitis. Jo 
visuomet lengva ir miela 
klausyt! Ir balso skambe
sys' gludus ir kalbos turi
nys sklandus. Panašiai ir 
P. Šimonis ir K. Michelpo- 
nas, bet čia ir nestebėtina: 
juk abu> advokatai, įgudę 
kalbėtojai. Bet visokių yra 
kad ir advokatų. O va M. 
Batutis. Regis, ne advoka
tas, bet taip įspūdingai atsi- 
rekomendavo. *
; Prie garsi o riestoji Uste- 
Ho dzukaitė M; Sukackie- 
įiė. Jaunatvės dvasios įkū
nijimas. Išauginusi du pui
kiu, nepaprastai gabiu su
pu ir puikią dukterį, ji ta
čiau ir pati labiau atrodo į 

negtt į motiną.
atsi-

PRANEŠIMAS
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 8 d. Liet, salėje, 7:30 v. v. 
Kviečiame narius dalyvauti, taipgi 
nepamirškite ir naujų prirašyti. Po 
susirinkimo bus užkandžių kaip Vi
sados, kurios M. Bekerienė apsiėmė 
pagaminti, tad neprisivalgykite va
karienės namieje. Būkite laiku, o 
vėliaus gaėsime turėti pažmonj. — 
A. Navalinskas, kp. pirm. (53-54)

Filmininkaš Jurgis Klimas.
Keletas svarbių pranešimų .turin

tiems ir norintiems-turėt reikalo su 
manim, pranešu, kad su pirma kovo 
(March 1st) mano antrašas pasikeis 
čia. O su kovo 16 pradedu gastro
liuoti Montello, Mass., o 17 d.' kovo 
Worcester, Mass; Tikiu, kad ir dau
ginus Massachusetts valst. miestų 
teks aplankyt.

Nesiūlau nenorintiems, bet norin
tieji dar turite progos šiame sezone 
pamatyti tą pirmą lietuvių kalboj 
filmą, taigi naudokitės proga dabar, 
nes turiu už garbę pranešti, kad 
ateinančią vasarą filmą “Kuprotas 
Oželis” išvažiuos Lietuvon, o gal ir 
aš .kartu, taigi mūsų lietuVlški Cho
rai turėtų stisižinot su manim ir pa- 
sigamint nors trumpas filmukes, kad 
Lietuvos žmonės galėtų matyti ir 
girdėti lietuvių - amerikiečių chorus. 
Jėk visi Lietuvon nenuvažiuosite, o' 
filmą lengvai gali.

Naujas antrašas:
GEORGE KLIMAS, 

689 —i. 6th Ave., 
BROOKLYN 82, N. Y.

Gyvai seku jų kalbas—tų 
mūsų jaunuolių, jau nebeto- 
kių jaunų, jau gerokai su
brendusių politiniai ir svei
kai besiorientuojančių šio 
margo gyvenimo painiavoj. 
Tūli tų narsių kovūnų man 
asmeniškai pažįstami. Kiti 
tik ištolo matyti arba gir
dėti. Beveik visi kalba lie
tuviškai. Kiti ir visai ne
blogai suvaldo tą mūsų ka
prizingą lietuvišką kalbą.

Štai čikagietis Antanas 
Litvinas, buvaunas vyras: 
buvęs ir Lietuvoj dar anais 
tamsiais Smetonos laikais, 
buvęs Ispanijoj ir veikliai 
dalyvavęs jos liaudies ko
voj prieš užgulantį Franko 
fašizmą, Linkolno brigados 
veteranas ir dabar šio pa
saulinio karo veteranas. Pa
kenčiamai kalba lietuviškai.

Tuoj paskui Litviną stoja Merginos-Moterys
LENGVAS FABRIKO DARBAS' 

Pakavimas Potatoe Chips 
NUOLATINIS DARBAS.

PAKILIMAI
Vieta: Ridgewood-Bushwick Section 

356-360 Jefferson St., arti Flushing- Ave. 
prie Irving Avenue.

Vienas blokas nuo Jefferson St. stoties 
ant 14th St.-Crosstown subvės.

The TREAT COMPANY 
360 JEFFERSON STREET » 

BROOKLYN.
PAJIEŠKOJIMA1

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau draugo Vinco Ciablio, 

Veiktėnių kaimo, Valkininkų para
pijos. Girdėjau, kad gyvena Niaga
ra Falls, N. Y. Prašau jo paties ar 
jei kas apie jį žinote kreiptis: Anta
nas Stenchikas, 221 Palisade Avė., 
Garfield, N. J! (53-54)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
baudžiauninkus — “govė- 
das.” Bet jie laimėjo ir ne
paisant, kad visos Europos 
karaliai užpuolė Franci ją, 
jos liaudis apsigynė ir ka
raliui nukirto galvą !

Rusijos caras "ftianė, kad 
jo sostas yra nepajudina
mas, kad jis yra visos reak
cijos atspara, jis siuntė re- 
voliucijoriierius į Sibirą, bet 
galų gale revoliucija laimė
jo ir ant Sibiro rubežiaus 
sušaudė tą patį carą!

Hitleris ir Mussolinis su 
panieka žiūrėjo į Jugoslavi
jos partizanus — “razbai- 
ninkus.” Prieš juos turėjo 
net 300,000 nacių armijos, 
daugybę tankų, kanuolių, 
lėktuvų, bet galų gale par
tizanai buvo laimėtojai. 
‘ Čia tik keli priminimai. 
Jų. galima; būtų privesti 
daugybę. Naujas — revo
liucinis visadi laimi. Senas 
— reakcinis visada pralaL

CORSĖT OPERATORĖS
PATYRUSIOS

>1.00 p VALANDĄ 
NUOLAT

Skambinkite BOULEVARD .&72S0
ar HAVEMEYER 9-4275.

. .. _____ . . 155)

padarysi.Šalutiniam ^ kam
bary suėjau netolimą kai- 
minką iš Lietuvos, nuo Ka
majų—Verą Smalstienę. Jos 
vyras Petras Smalstys — 
giminietis garsiojo 1905 me
tų revoliucijos veikėjo stu
dento Jurgio Šlhalsčio iš 
Kamajų miestelio. Jurgio 
Smalsčio direktyvoj ir man 
teko tuomet pasidarbuoti ir 
dalyvauti revoliuciniame 
saviškių kaimiečių. įkaršty. 
Užėjus reakcijai, caro ka
zokai ir dragūnai ieškojo 
nesuieškojo ano šaunaus 
veikėjo. Užtat “iš armotų” 
sušaudė Smalsčių namus ir 
suėmė bent jo brolį Napolį. 
Važiuodamas iš poros sa
vaičių slėptuvės iš Salų 
miestelio, su savo dėde Juo
zapu Kvedaru Dvirėžių kai
mo, apsistojau Kamajuose. 
Apžiūrėjom su dėde sušau
dytą Smalsčių namą. Klai
ku- žiūrėt! Per visą namą 
žiobso skylės, o.čia pats vi
dužiemio šaltis, kad tau 
net kvapą užima! Smalsčio 
tėvelis ir maloni priplaiki 
motina ir gražuolė sesuo 
sėdi ir stidena nuo šalčio 
kamaroj, kuri kažkaip išli
ko nekliudyta didžiųjų šo
vinių ..: Ilgai paskui po vi
są apylinkę skardėjo kalbų 
kalbos apie anuos sušaudy
tus namus, apie vikriai pa
sprukusį iš cariškų bašibu- 
zukų nagų ir nagaikų žvit
rųjį revoliucionierių Kama
jų Smalsčiuką...

Va, taip nežymiai ir išsi- 
sukiau iš vieškelio... Tai 
grįžkime vėl atgal į salę, į 
šalutinį kambarį. Iškalbė
jau su Smalstiene, užtru
kau gal kokį pusvalandį. 
Grįžęs į prakalbų svetainę, 
gavau atsisėsti naujon vie
ton, tarpe gerų draugių ir 
darbuotojų Lucijos Žemai
tienės ir Onos Šilkienės. Pa
sirodo, kad mano praleista 
bent keli jaunuoliai kalbėto
jai. Kad atsigriebus, -klau
sau įsirėžęs ir auseles atsta
tęs. Štai vėl kalba Matas 
Šolomskas. Rėžia angliš
kai —v taip jam esą leng
viau išsireikšti. Smarkiai 
pakedena tą mūsų Ameri
kos netikusią politiką Chi- 
nijoj, jos įsikišimą į vidinę

MERGINOS ’ar MOTERYS
VYNIOJIMUI IR 

PAKAVIMUI
Ir Kitam

Lengvam Fabriko Darbui
DAUG VIETŲ PRIE GERŲ DARBŲ 

PUIKIAUSIA PROGA 
INIMANT MOKESTI

NUO KAVALKŲ 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

Kreipkitės' •

KOPPERS CO; INC.
(White Tar Division);

BELLEVILLE TURNPIKE
KEARNY, N. J.

Phone KEARNY 2-3600 
ar matykite MR. MOLDT, U.S.E.S. 
2855 BLVD., JERSEY CITY, N. J.

. ... . .... (M)

Aukos Lietuvos Žmonių 
Pagalbai

Vasario 16 cl. parengime se
kami asmenys aukavo Lietu
vos žmonių pagalbai:

Po $5: J. K. Vaičikauskas,
I. Luzinas.

Kastvekis $4.
Po $1: A. Navalinkas, P. 

Kastravickas, P. Balčiūnas, F. 
Maldaikis,. V. Kazėnas, A. 
Mainionis, L. Mainionienė, V. 
Zmitraitė, P. Juozapaitis, J. 
Kasleinis, I. E. Sliesoraitis, V. 
Gaidis, H. Viežienė, V. Kapi- 
čiauskienė, J. Gerais, (City 
Cleaner), J. Skrebis, P. Miko- 
lajunas, A. Beker, A. Tvari jo- 
nienė, M. Luzinienė, P. Ma
čiukas, Jane Kulbytė, M. Kul- 
bienė, S. Vaineikis, A. Klimas, 
A. Varanauskas, J. Undreju- 
nas, M. Kazlauskienė, P. Ker
šis, V. Kaminskienė, J. K. Na
valinskienė, A. Žemaitienė, L. 
šimuliunas, S. M. Kaminskai,
J. žemaitis.

Po 50 centų: J. Degutis, N. 
Garniene, A. Barzdavičienė, 
A. Zmitra, M. Onufrak, B.

STALIORIAI 
VIEN TIK PATYRk

Unijinė Šapa
URBAN WOODWORKS 

108-08> NORTHERN BLVD. t 
CORONA L. L

(.60

(Tąsa)
Ant tribūnos išeina ir ima 

žodį vienai po kito visa ei
lė karo veteranų. Įdomu įsi- 
klausyt jų kalbų, jų karinių 
patyrimų, prietykių, jų pa- 
simojimų mestis visuome
ninių darbų sūkurin ir veik
ti, krutėti dėl tikrosios de
mokratijos įvykdinimo čia 
pat mūsų Amerikoj ir ki
tuose pasaulio pakraščiuo-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS
PATYRUSIOS OPERATORĖS 

VIENA ADATA 
OVERLOCK ar MERROW 

DVIEM ADATOM BINDING 
HEMMING IR BARTACKING 
Gera Alga — Nuolatinis Darbas 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės
PENN STATE UNDERWEAR 

MILLS, Ine.
" 640 N. TACOMA ST., 

E. ALLENTOWN, PA. 
Gatvekaris sustoja prie kampo.

(54)

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 nepervčlu.

1- Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, 
! kaipo (multiple vitamins and minerals1.) susi- 

deda iš' 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
^1 Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin-

ga yra vartoti kiekvięnam, per apskritus me- 
j fo/MpUHBu tus, dėl sustiprinimo viso, kūno audinių. 100 

Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2' Balanced Brand Vitamin B-Complex 
t Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam,
i J' 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, ir 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. bonka (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.

Rašo Jonas Kaškaitis.
prie megafono kitas čika
gietis karo veteranas — A. 
Vaizgėla. Riestas atrodo 
vaikinas. Vikriai kalba lie
tuviškai. ir nuosekliai išva
džioja apie mūsų antrąją 
Amerikos lietuvių gentkar- 
tę, apie jos sąlydų darbą 
plačioj visuomeninėj dirvoj. 
Daugiau vietos jaunuo
liams! J a u n u o liai 
mūsų vietas ir varo 
bendrą darbą.

Kalbas klausovai 
energiškų plojimų griaus
meliais. Prie garsio stoja 
nauji man veidai ir nelabai 
girdėtos pavardės. Tačiau 
kiekvienas veteranas pasa
ko ką nors įdomaus, savin- 
ga jaunuoliška aistra. Kiti 
man atrodo kiek girdėti — 
L. Jonikas, berods vilniečių 
čikagiečių Jonikų įpėdinis, 
pažįstamas dar iš jo vaikys
tės dienų. O dabar štai 
koks vyras! Yr ko pažiū
rėt ir pasiklausyt. Kiškiū- 
nas girdėtas — jo tėvą esu 
kadaise suėjęs. Taipo pat 
ir Lekavičius. Na, o Ma
tas Šolomskas tai jau ir ga
na gerai pažįstamas ir arti
mas kaimynas.

J u n u o Ii ams bekalbant, 
man teko iš-salės išeiti ir 
nebegirdėti bent kelių kal
bėtojų. Gaila, bet ne ką

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iŠ daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Rėuhiatišlais skaus
mus, rankų,* kojų * skaudėjimą ir tiri 
pimą, dieglius, šdfff. Daugumui 
žmonių pagelbėjo-ir tajhstai pagel* 
bės. Nelauk : ilgiausi ale ' 
gyk dekens* oinIm: 
rašykite į dirbtuvę. , Kfciha 
$1.00; 4-oz. $2,00. Ekstra didele dė^ 
že 16-oz. $5.00. '
- DURENS OINTMENT* CO.

• P. /.Q,
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Apsivedė Petras Velykis 
Su Emilija Rugieniute
Praeitą šeštadienį, kovo 2, 

3-čią vai. dieną, susituokė Pet-

Amilija Velykime.
ras Velykis su Amilija Rugie- 
niūte. Šliubą ėmė airių bažny
čioj, Flatbush dalyje. Vestuvių 
pokilis-pietūs buvo Midwood 
•estau rante, ant Flatbush Ave. 
Pokilin buvo sukviesta gerokas

Mūsų Laukia Tikrai Gražus I Patys Negalėjo Būti Ba-
Z 1 7- C? TB "V* 41 *■ Z'h *■ zare, Jie Užsakė AtstovąVakaras Šį Šeštadienį

Jau pirmiau esamo minėju
sios, jog rengiame iškilmingą 
Tarptautinės Moterų Dienos 
minėjimą, žadėjome jame ža
vingos koncertinės programos, 
šiuomi turime progą jums jau 
pranešti, ko mes tikimės toje 
programoje.

Merginų Kvartetas sudai
nuos — Jau kelias Lietuva.

Frances Bovinas skambins 
pianu.

Sylvia Pužauskaitė dainuos 
solo.

Su Kazokytė dainuos solo.
Ina Wood, paskubusios Ok

lahoma bylos dalyvė, tūlą lai
ką veikusi su Pabaltijo Kultū
rine Taryba, trumpai kalbės 
apie reikšmę Moterų Dienos.

Miriam 
pianu.

Sylvijos 
Kazokytės

Francine Pakalniškyte dai
nuos solo.

Gottlieb skambins

Pužauskaitės ir Sue 
dainos duetas.

Petras Velykis.
būrelis jaunavedžių 
draugų bei giminių. Iš 
atvykusių buvo Velykio 
Fruzė Ulozienė su dviem sūnų-' 
kais ir Dimitri Preslopski; iš! 
brooklyniškių bei apielinkės bu-' 
vo Carl Albrecht su žmona, 
Teofilius Urbonas su žmona, 
Simas Damijonaitis, Adomas 
Strazdelis su žmona, Eddie Ur
bonas ir P. šolomskas. Dar ke- 

' Jęto vesuvėse buvusių nesuspė
jau vardus užsirašyti pirm iš- 
siskirstant.

Pabrolis (“best man”) buvo 
Carl Albrecht; pamergė—Har
riet Fishback. Jaunosios moti
na Rugienienė ir vyresnioji 
duktė (jaunosios sesuo) Matil
da laike puotos sveikino visus 
svečius ir traktavojo gėrimais; 
grojant restauranto muzikai, 
veseilininkai gražiai pašoko..

Petras Velykis tarnavo ka
riuomenėj ir ilgoką laiką daly
vavo mūšiuose Italijoj ir Fran- 
cijoj. Buvo patekęs vokiečių ne
laisvėn, kur išbuvo apie metus 
laiko. Jisai yra Aido Choro na
rys ir taipgi dalyvauja Liaudies 
Teatro veikime.

Amilija, Petro žmona, iš pro
fesijos slaugė (nursė), dirba 
Crown Hights ligoninėje.

Laimingiausio gyvenimo jau
nai porai! A š.

artimų
toliau
sesuo

Komunistai Kviečia 
Buvusius Narius

y

Merginų Kvartetas dainuos
— Country Gardens.

Po programos — smagus 
pažmonys iki vėlumos, geri 
namie gaminti užkandžiai, 
kaip jau priprasta moterų 
pramogose, t įžanga nemoka
ma.

Vakaro visas pelnas skiria
mas Medicinos Institutui Vil
niuje.

Tas gražus, smagus ir nau
dingas moterų metinei šven
tei paminėti sąskrydis įvyks 
jau šį šeštadienį, kovo 9-tą, 7 
vai. vakaro.
419 Lorimer St.,
Laisvės 
Ateikite 
tus!

Visus,
žią programą įspėjame ateiti 
anksti, nes programa bus iš 
pat pradžių pramogos.

Rengia ir kviečia visus —
Moterų Apšvietos Kliubas.

Laisvės salėje, 
Brooklyne. 

skaitytojų prašome: 
patys! Pakvieskite ki-

norinčius išgirsti gra-

Ona ir Vincas Čepuliai visuo
met Laisvės bazaruosc daly
vauja, juose dirba. Bet šiemet 
O. Čepulienė turėjo dalyvauti 
dvigubai. Kaip tas galima?— 
klausite. O visgi turi surasti 
būdą, kada gauni toki įsakymą:

“Drauge Onute:—
“Nors žinome, kad jūs svei

katos perviršio neturite, neigi 
laiko. Bet«taip pat gerai žino
mo, kad Laisvės bazare būsite, 
taigi manome prašyti, kad jūs 
mus atstovautumėte tenai.- Ro- 
mandienė nori, kad už' tą de
šimkę jai nu pirktumėt didelio 
saizo žiGrkštų kokį vieną ar du, 
o taipgi kokią vieną ar kiek 
(rankų darbo) nosinių. O man, 
kiek liks pinigų, nupirktumėt 
kokių t i kietų. Na, o jeigu man 
tektų kokia dovana, tai turėtu
mėt man ir prisiųsti; kas ten 
nebūtų, geras ar blogas daik
tas. Aš už persiuntimą užmo
kėsiu . . .

Scena iš linksmos komedijos — muzikališkos filmos 
“Stork Club.” Rodoma Brooklyn© Paramount Teatre, 
Flatbush ir DeKalb Avės.

Iškilmingos Vestuvės Teatrininkų Atydai!

Įkalino 3 Queens 
! . Fašistus

Masiy Galingas Balsas Gali 
Sulaikyti Linčininkus

Nuodinga Rankin’ų ir Bil- 
bo’ų naciška propaganda iš 
pietinių valstijų išsiliejo ir į 
daugelio iš ..mūsų manytas es
ant saugiomis šiaurines valsti
jas. Pasekmėje tos propagan
dos prieš keletą savaičių bu
vo nužudyti du negrai kariš
kiai Fergusonai čia pat mū
sų susiedijoje, Freeport, L. L

Tennessee valstijoje iškelta 
lynčo teroras prieš visą negrų 
susiediją.

Komunistų Partija šaukia 
masine’ demonstraciją šio ke
tvirtadienio prievakariais, tuo- 

(jau po darbo, 5 vai., kovo 7-

tą, Union Square, New Yorke, 
protJktui prieš negrų žudy
mus ir terorą, šaukia į protes
tą prieš naują Scottsboro.

William Z. Foster, Komu
nistų Partijos nacionalis pir
mininkas, atsišaukė į darbo 
žmones . ir visus tikros demo
kratijos visiems Amerikos 
žmonėms šalininkus išeiti į šią 
demonstraciją. O į partijiečius 
atsiliepia :

“Pareiga kiekvieno partijos 
nario kovo 7-tą paversti Union 
Square galihgu šauksmu : “Su
stabdykite lynčo terorą prieš 
negrų liaudį!’!

“Draugiškai, V. Komandas. 
‘Cleveland, Ohio.

Taigi, Onutė Čepuliene, pagal 
užsakymą, atstovavo Clevelan- 
do Romandą, o šiaip jau—:save. 
Greta darbo prie pardavimo 
gražumynų, visu bazaro laiku 
turėjo pirkti dvejus tikietus. 
Ir, tiesa, Romandui teko gra- 

tori^ii laikyti indas. (Tai 
bus tam didžiųjų sukaktu- 
pyragui pridengti!) O ko 

nespėjo prapirkti 
penkis dolerius 
davė pinigais j bazaro 1 
Ypatingai jinai džiaugėsi 
vusi Romandui tą indą. Sako— 
bus įrodymas, kad jo 
šventai pildžiau.

žus

tikietajs, 
Čepulienė pri- 

fondą. 
i ga-

D-ė.

Gražiai Pasitiko Saržen 
tą Alfonsą Leonavičių

Vasario 23, Mikalausko - 
Jankausko svetainėje, East 
New Yorke, gražiai sutiktas ir 
pagerbtas sarž. Alfonsas Leo
navičius, sūnus Antano 
Franciškos Leonavičių, 
495 Lincoln Ave., East 
Yorke.

ir 
nuo 

New

Juškevičiaus Šapa 
Naujose Rankose

79 m.

ir

Lietuviu Komunistų Kliubas 
kviečia ne vien tiktai dabar 
esamus narius, bet ir visus bu
vusius narius atvykti j L. K. 
Kliubo susirinkimą šio antra
dienio vakarą, kovo 5-tą, 8 
vai., 419 Lorimer St., Brook-

Sarž. A. Leonavičius 
porą savaičių sugrįžo iš 
Valšt. armijos, išbuvęs joje 
virš tris metus ir virš du me
tus išbuvęs užsieniuose: Afri
koj, Chinijoj, Burmoj, Indi
joj ir kitur, matęs daug svie
to, nors labai “plono” am
žiaus, vos 22 metų.

Gražų pasitikimo ir pager
bimo sarž. Alfonso pokylį su
rengė jo tėvai, sukvietę virš 
šimto savo artimųjų draugų 
bei giminių. Prie užkandžių ir 
grikšųojimo, kurių buvo daug, 
buvo ir trumpa kalbų progra
ma, vadovaujant J. Glavec
kui,, kuris pasakę ilgoką, ata
tinkamą tam padengimui kal
bą. Trumpai kalbėjo Burdulis, 
Miltakienė, sarž. Alfonso tė
vai Leonavičiai ir pats garbės 
svečias, kuris priminė, kad per 
tris metus negirdėjo lietuviš
kos' kalbos, bet visgi kalbėjo 
lietuviškai į susirinkusius jį 
pagerbti. Ačiavo visiems už at
silankymą ir priminė, kad 
daug šalių buvo apvažinėjęs, 
daug žmonių matęs, bet tokių 
jam 
kaip

prieš 
Suv.

Ilgus laikus vedęs vyrams 
jaunuoliams, ploščių siuvyklą, 
Juškev.ičius pastaruoju laiku ją 
perleido į naujas rankas. Jos 
vedimą paėmė Paul Zorland.

Pakaitos proga, senieji ir 
naujieji šeimininkai bendrai 
suruošė savo darbininkams 
puikią puotą šapoje, 2416-30 
Atlantic Avė., Brooklyne, va
sario 22-ros priekariais, bai
giant darbą. Visus gerai ir 
gausiai pavaišino. Vaišėmis 
ypatingai daug rūpinosi nau
joji šeimininkė Mrs. Zorland. 
Buvo ir kalbų-linkėjimų pro
grama, darbininkų pirminin
kas Frank Reinhardt iškvietė 
daug darbininkų, o taipgi ir 
šeimininkus. Darbininkai reiš
kė gerus linkėjimus buvusiems 
ir būsimiems šeimininkams, o 
naujasis šeimininkas žadėjo 
viskame kooperuoti su darbi
ninkais per jų išrinktą šapos 
pirmininką Reinhardt’ą.

Kor.

Juozas Dukevičius, 
amžiaus, gyveno 440 Liriwoo'd 
St., Brooklyn, mirė kovo 2 d., 
Brooklyn State ligoninėj. Kū
nas pašarvotas Bieliausko ko
plyčioj, 660 Grand St. Bus pa
laidotas kovo 5 d., šv. Jono 
kapinėse. Laidotuvių, apeigas 
prižiūri graborius Mathew R. 
Ballas (Bieliauskas).

Paliko nuliūdusius: dvi 
teris, Marioną Bruno ir 
Tilvikienę, 1 anūką ir dvi 
kės.

Draugas Juozas Dukevičius 
priklausė prie Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo.

Kovo 2 d. šv. Teresos 
(Saint Theresa) bažnyčioj, 
Richmond .Hill, tapo surišti 
moterystės ryšiais Charles 
Olgerd Klimas ir Louise So
phie Waiginis. Po šliūbo sve
čiai buvo užkviesti į Hoff
mann. Hall, Glendale. Svečių 
susirinko apie 250. Valgyti ir 
gert\, pradedant šampanu ir 
baigiant alumi, buvo tiek, kiek 
tik kas norėjo ir tas tęsėsi per 
visą vakaru. Vieną dalyką rei
kia pastebėti, nors gėrimų bu
vo labai daug, stalai apstaty
ti buteliais, vienok girtų nesi
matė, visi draugiškai linksmi
nosi, nuotaika tarp svečių bu
vo labai pavyzdinga, rengė
jai — Vaiginiai, labai suošir- 
džiai svečius priėmė ir visus 
stengėsi kuo geriausiai paten
kinti.

Jaunavedžių tėvai vietos ir 
apylinkės lietuviams labai ge
rai žinomi. V. Vaiginis yra 
partneri^ kriaučių, dirbtuvės, o 
M. Klimas — Laisvės Bendro
vės direktorius.

Jaunavedžiai vakare išdū
mė medaus mėnesį praleisti, 
rodos,, Į Floridą. Linkėtina 
jiems laimingo šeimyniško gy
venimo. V. P.

Kovo 2-rą atplaukė iš South
hampton laivai Argentina ir 
Washington su 1,676 karo 
nuotėkomis. Vyrui ar kam ki
tam vienam iš giminių leista, 
jas pasitikti prieplaukoje.

duk- 
Oną 
anū-

Kenneth Ehrick, 18 m., jū-' 
rinin'kas, tapo užmuštas Ca- 
narsie traukinio prie Wilson 
Ave, stoties, Brooklyne.

SKELBKITĖS LAISVĖJE!

Nauio Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas: pa
kalbink savo pažįstama, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti

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:

Šiuomi noriu priminti, kad 
Brooklyn© Liet. Liaudies Teat
ro valdybos, sykiu su veikalo 
“Pergalė” režisūros komisija 
susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
kovo 6, 1946, Laisves salėje, 
8 vai. vakare. Būtinai daly
vaukite. J. B., sekr.

Radęs vagone $5,000 vertės 
•sagą, bet jos nepadavęs “ras
tų - pamestų” departmental, 
vagonų plovėjas buvo teisia
mas, kaipo kriminalistas, bet 
nuo bausmės atleistas apdrau- 
dų firmos agentui to prašius.

l Trys vietiniai fašistų propa
gandos skleidėjai, buvę įkai
tinti už surengimą hitlerinio 

. ; pobūdžio mitingo pereitą ru- 
įdenį, Queens Village, vasario 
į 28-tą, tapo nuteisti nuo 6 me
nesių iki 1 metų kalėti. Nuo

sprendį išnešė trys Queens ap- 
Iskrities Geseral Sessions teisė- 
|.iai.

Homer Maertz nuteistas 
metus kalėti Rikers Saloje; 
Ernest Elmhurst ir Kurt Mer-i 
tig gavo po 6 mėnesius kiek
vienas. Pastarieji žadėjo ape
liuoti. Elmhurst yra vienas iš 
buvusių įkaitintųjų Washing
tone įvykusioje byloje.

Minėtame mitinge buvo 
'skleista bjauri naciška propa
ganda prieš žydus. Nuėjusieji 
mitingo pažiūrėti žmonėf? tos 
šlamštinės literatūros paėmė 
ir pristatė teismui. Tarpe kitų, 
bu v oknygpalaikė “The Tal- 
buvo knygpalaikė “The Tal- 
pagamino ^Sanctuary, bet zMa- 
ertz jos persispausdino pla
tinti dabar, kurstyti kitus ame
rikiečius prieš žydus ameri- 
rikiečius.

Mertig buvo sekretorių da
bar panaikintos league of 
German National Societies. Jis 
taipgi yra savininku ir vedėju 
fašistinio Pionęer News Ser
vice, Chicagoje.

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

• Iš senų padarau 
naujus paveiks, 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

tokio
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES

P AJIEŠKOJIM AI
Pajieškomas John Bolita. Jeigu kas 

žino kur jis dabar randasi, malonė
kite kreiptis po sekamu antrašu: 
70 Pine St., Room 5410, New York 7, 
New York. (54)

512 Marion St., Brooklyn, 
Kampas Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Skalius
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avehue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.,

* (Tarpe Harrieon ir Marcy Arės.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) 9 . p M
Trečiadieniais > «‘J p 77
Penktadieniais * '

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

Ypatingai svarbu, kad“ at
eitumei i Ši susirinkimą, nes 
bus raportas iš naujos sekci
jos konvencijos ir susidaroma 
planas ateities darbams, ku
riuose mes be jūsų talkos ne
galime apsieiti. Tad bus daug 
geriąu, jeigu jūs dalyvausite 
ir susidaryme planų, kuriuose, 
mes tikimės, jūs talkinsite at* 
eityje, kaip kad talkinote pra
eityje. Kliubo Valdyba.

gerų žmonių neradęs, 
jo tėvas ir motina.

Rep.

jau 
sis-

Gaisragesybos oficieriai 
perkelti ant trijų pakaitų 
temos. Eiliniai žadama grąžin
ti į tris pakaitas prie pirmos 
progos, kaip tik bus'"paimta 
daugiau gaisragesių tarnybon. 
Viso esą perkelta jau apie 25 
nuošimčiai. Karo laiku dirbo 
dviem iftais

SUSIRINKIMAI
MASPETH, L. L, N. Y.

LDS 14 ir Literatūros Draugijos 
138-tos kuopų susirinkimas įvyks 
kovo 7 d., 8 v. v. Rusų Name, 56-58 
61st Street. Visi nariai'ir narės da
lyvaukite, užsimokėkite duokles ir 
atsiveskite naujų aplikantų į minė
tas organizacijas. — V. Karlonas, 
Org. (53-54)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 6 d., 8 v. v. Liet. Neprigulmin- 
go Kliubo Name, 269 Front St. Vi
si nariai dalyvaukite, nes tūrėsime 
prisirengti rie mūsų parengimo ir 

reikalai atlikti. —Val-
dyba. (52-53X

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, 
ištisą 
likite 
kalą.

Jei 
keblumų taksų reikalu, pasitarkite 
su Stanley Zubavičium., Jis jums su
teiks legališkus ir teisingus patari
mus.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS 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

o sekmadieniais 
dieną. Kreipkitės tuojau ir at- 
j laiką taksų atsiskaitymo rei-

jūs turite kokių neaiškumų bei

5 CHARLES
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists Į

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. '

Tel. ST. 2-8842 |

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

sunkus pristatymas anglies

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

196 Grand' Street Brooklyn, N., Y
Telefonas EVergreen 7-1661-•




