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karinis Raudonosios 
veiksmų aprašymas.: 
M. G ūso, pašvęstas i

KANADA PASMARKINO
ŠNIPIŠKĄ TRUKŠMĄ 

PRIEŠ SOVIETUS

Telefonistai Žada 
Sustreikuoti Šį 

Ketvirtadienį

TRYS ŠALYS RAGINA 
ISPANUS GRAŽIUOJU 
PAŠALINT FRANKO

Amerika ir Anglija 
Bijo Skundo prieš 
Franko J. Tautose

Perskaičiau tris vaikaitis | 
apie hitlerizmo galą Berlyne, 
parašytus pulkininko V. Ve-1 
lečkos — “Pergalė Berlyne;’* 
Levo Slavino — “Paskutinės 
Dienos Fašistinės Vokietij'os” 
ir M. Guso — “Kritimas Ber
lyno.”

Pirmieji du veikalai — is- Į 
turiniai 
Armijos 
Trečias,

’daugiau atidengti pačių vokie- v
čių “sielą.” M. G ūsas nuo pir- Kanados Valdžia Pasakoja, kad Sovietai, Girdi, Norėję Iš- 
mų dienų Hitlerio užpuolimo 
ant Tarybų Sąjungos kalbėjo, 

radio iš Mask-
gyventojus, | Ottawa. — Kanados vai
tą, prie R°|dovai paskleidė dar dides- 

.js inius riksmus prieš tariamus 
me ais ;|lh jsovietinius šnipus. Karališ- 

maršalo koJ1 k*nadiske tyrinėjimų 
• c ‘ -1 komisija kovo 4 d. rapor- 

Armiįor kad Maskva, girdi, no
rėjus išgauti tokius kari- 

j0 nius “sekretus,” kaip ato
minių bombų medžiaga, ra
daras, elektroniškai sprogs- 

Balandžio 16 d., 1945 m.,: tą patrankų šoviniai, Kana- 
maršalas Žukovas davė įsaky- dos ir Jungtinių Valstijų 
mą sulaužyti Oderio frontą ir armijų stovyklos ir tt. 
paimti Berlyną. 22,000 kanuo-! Tyrinėjimų komisija pa
lės atidengė ugnį. I 40 minu- sakoja, kad vadinamų šni- 
čių jos paleido 450,000 svie- pų vadas buvęs pulkininkas 
dienių!... Hitlerininkų fron- Nikolajus Zabotinas, kąna- 
tas subyrėjo... Balandžio^24 c]įškės Sovietų aiYibasados 
d. Raudonoji Armijajau įzen- karinis narys; o sekretus 
gė į Berlyną. Prasidėjo gatve-,jam ig^ayįnėję šie asmenys: 
se mūšiai. Emma Woikin, Kanados už

sienio reikalų ministerijos 
raštininkė slaptraščių sky
riuje; Kanados armijos ka
pitonas Gordon Lunan; val
dinės tyrimų tarybos inži
nierius Ed. W. Mazerall ir

- ---- L> iK a t h 1 e e n a M. Willsher,
Raudonoji Armija slaptybių registruotoja An-

vokiškai per 
vos į Vokietijos 
aiškindamas jiems 
juos veda naciai.

Balandyi, 1915 
pribuvo į Pirmą
frontą, vadovaujamą 
G. Žukovo. Savo akimis mate 
Raudonosios
va — galą hitlerizmo. Čia pa
duosiu kelias citatas 
chronologiškų užrašų :

Rusai buvo Berlyną paėmę 
1760 metais, spaliu 6 d., lai-j 
ke Septynių Metu Karo... 
Tada vokiečiai įteikė rusu ge
nerolui paauksuotus Berlyno 
raktus...

Dabar, gegužės 2, 1945 m 
to nebuvo. 1
iš visų pusių įžengus į Berly- ■ 
na ji paėmė. .Hitlerininkai be1' 
sąlyginiai turėjo pasiduoti. . . Į

Kanceliarija ! 
Po ja giliai 
slėptuvės, li-

Štai ir Reicho 
(nacii) centras), 
požemėj įrengta 
goninė, elektros gaminimo sto
tis ir vandentiekiai. Čia buvo 
Hitleris ir jo štabas... Kada 
Raudonoji Armija baigė kriu- 
šinti nacius, 
hitlerininkai.

gaut Atominės Medžiagos, Radaro ir Kitus “Sekretus”

glijos komisionieriaus rašti
nėje Kanadoje. Emma Wol
kin, esą, jau prisipažinus 
kalta.

Svarbiausias Kanados er- 
myderio šaltinis yra Sovie
tų išdavikas Igor Gusenko, 
buvęs sovietinės ambasados 
slaptraščių r a š t i n in kelis. 
Igor Gusenko savais sume
timais tapo Kanados slapto
sios policijos agentu.

(^ovietų vyriausybė pirm 
11 dienų pareiškė, jog kai 
kurie kanadiečiai siūlė tū
liems žemesniems sovietinės 
ambasados nariams taria
mus karinius sekretus, bet 
tie sekretai buvo jau spau
doj paskelbti; o antra, So
vietų mokslas yra pralen
kęs tas vadinamas slapty
bes. Tikrasis Kanados tiks
las buvo kitas. Jinai norėjo 
užrėkt Sovietų balsą Jung
tinių Tautų susirinkime, 
kur sovietiniai delegatai 
reikalavo laisvės Graikijai 
ir koloninėms tautoms.)

Washington, kovo 3. — 
Pasinaujįno derybos tarp 
Telefonų Darbininkų Fede
racijos (savarankios uni
jos) ir Amerikos Telefonų 
ir Telegrafo kompanijos. 
Bet mažai tėra vilties iš
vengti visuotino streiko, ku
ris nutarta pradėti šį ket
virtadienį iš ryto, kaip sa
ko pranešimas iš Washing- 
tono.

Valdinis tarpininkas de
rybose, Edgar L. Warren 
siūlė, kad kompanija pakel
tų telefonistam algą 17 cen
tų per valandą. Sakoma, 
jog kompanija linkus pri
imti šį pasiūlymą; Bet uni
jos vadai nesutinką; jie 
reikalauja pakelt telefonis
tam uždarbį pusdevyniolik- 
to cento valandai.

VISA-AMER1KINE 
KONFERENCIJA 
DĖLEI TAIKOS

Amerika, Anglija ir Francija Žada Nesikišt j Ispanijos 
Naminius Reikalus; Parodo Franko Ryšius su Naciais

J. F. BYRNES IR ANGLIJA 
KURSTO IRAN 4 PRIES 

SOVIETŲ \IJINGA
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius James 
F. Byrnes užtikrino Irano 

tai sode žudėsi. ambasadorių Husseiną Alą, 
’kad Jungtinės Valstijos 
protestuos Sovietams, jeigu 
nuvykęs į Maskvą Irano 
premjeras Ahmed Ghavam 
neišgaus tokios sutarties, 
kuri patiktų dabartinei Ira-imet reikia.)

Ant plačių įėjimo laiptu, ko
ridoriuose 
krūvos ir dėžės nacių meda
liu ir ordinu. Jų čia daugy
bė!. . . O koriduriuje, prie ka
bineto durų guli vyriškis su 
kulkos skyle kaktoj. Plaukai, 
kaip ir Hitlerio ant kaktos, o 
jį apsikabinus negyva moteris, 
tai neva Eva Braun. . .

Naciai norėjo suvaidinti, 
kad Hitleris ir jo meilužė nu-1
sįžudė. . . Bet visi mato, kad !• Iv 1 ■ 
tai monai!. . . Apgavystė ne-! nOOVCTlS ISVykstfl 
pavyko, kas tik pažino Hitle-' 1 .n r • v*
rį ir Evą, tai nepripažino, kad į dClpt EiUfOpttCIlĮ 
jų lavonai... I 

visur voliojosi

no valdžiai.

London. — Anglijos val
džia įpareigojo savo atsto
vą F. K. Robertsą Maskvoj 
prašyti, kad Sovietų vyriau- 

»

Sode daug nusišovusių na
cių. . . štai guli apdegęs vyras 
ir moteris. . . Moteris dau
giau apdegus, vyras mažiau... 
Hitlerio ir Goebbelso virėjas 
Lange pakėlė vyro koją, pa
žiūrėjo ir tarė:

—Goebbelsas! — Mat, Goe- 
belso nesveika buvo pėda.

—Taip, Goebbelsas ir jo 
žmona, — pripažino ir vežė
jas Schneideris. Tą pripažino 
ir kiti. . . Galas Goebbelso, 
nacių propagandos tūžo!. . .

štai ir Himmlerio centras. 
Tai centras načių policijos, vi
daus ir užsienio šnipų... Mi- 
lionai čia dokumentų !. . . Tai 
naciu voratinklio centraą. . .

Ir štai vienas — '‘ibila” ko
kio tai Gustavo Bleero šeimai. 
Už ką? Už jo nužudymą! štai 
turinys: “Už nužudymą Gus
tavo Bleero 300 markių; už 
334 dienas užlaikymą kalėji
me po 1.50 markių. . . 532.50.

(Tąsa 5*me pusi.)

Washington, kovo 5 d.,— 
Buvęs prezidentas Herber
tas Hooveris išvyks šiomis 
dienomis į Europą, girdi, al
kanųjų šelpimo reikalais. Jį 
tam paskyrė prezid. Tru
manas. — Po 1-jo pasauli
nio karo Hooveris šelpė 
konti-revoliuciją.

sybė paaiškintų, kodėl 
dar neištraukia savo 
riuomenės iš šiaurinės Ira
no provincijos Azerbaidža
no (nors anglam žinoma 
1921. m. sutartis tarp So
vietų ir Irano, kad Sovie
tams leidžiama laikyti Ira
ne savo kariuomenę, kuo-

ka-

Washington.— Balandžio 
5, 6 ir 7 d. čia įvyks nacio- 
nalė konferencija taikai iš
laikyti ir prez. Roosevelto 
prieš - fašistinei politikai 
vykdyti, kaip paskelbė de
mokratas kongresmanas A. 
J. Sabath. Konferenciją 
šaukia 23 kongresmanai, du 
senatoriai ir daugiau kaip 
200 žymių amerikonų, tarp 
kurių yra visa eilė moksli
ninkų, darbo unijų vadų, 
artistų, rašytojų ir kt.

Washington.— Francijos, 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų valdžios kovo 4 d. iš
leido bendrą • pareiškimą, 
kad jos negalės “pilnai ir 
nuoširdžiai bendrauti su Is
panija,” kol Franko ranko
se bus ispanų valdžia. Tos 
trys valdžios priminė, kad 
Hitleris ir Mussolinis padė
jo Frankui užimt Ispanijos 
valdžią. Amerika, Anglija 
ir Francija kartu paskelbė 
15 sučiuptų Vokietijoje laiš
kų - dokumentų, kurie įro
do, kaip Franko rėi^ė Vo
kietiją karinėmis medžiago
mis ir kareiviais kovoje 
prieš talkininkus. Vienas 
dokumentas iškelia aikš
tėn Franko pasižadėjimą 
padėt vokiečiams šturmuoti 
anglų tvirtovę Gibraltarą, 
pietiniai - vakariniame Is
panijos pusąalio kampe. Sa
vo laiškuose Franko bažijo
si, kad jis amžinai bus išti
kimas Hitleriui.

, Apglijos-Francijos - Am
erikos pareiškimas tęsia:

“Neturime j intencijos kištis 
į vidujinius Ispanijos reika
lus. šios trys valdžios tikisi, 
kad ispanai išvengs naujo 
pilietinio karo baisenybių; 
kad laisvieji ispanai greitai 
suras būdus taip padaryti, 
kad Franko ramiai pasi
trauktų, kad jie panaikins 
(f a š i s t i nę) falangą ir 
įsteigs laikinę valdžią/ prie 
kurios gyventojai gautų 
progą laisvai pasirinkti pa
geidaujamą pastovią val
džią. Būtinai reikės paleis
ti politinius kalinius, sugrą
žinti tremtinius ispanus ir 
įvesti susirinkimų ir politi
nių sąjungų laisvę.”

“Ar šie trys kraštai pa
laikys ar sutraukys diplo
matinius ryšius su dabarti
ne Ispanijos valdžia, tatai 
bus nuspręsta atsižvelgiant 
į įvykių eigą ir į Ispanijos 
žmonių pastangas patiems 
pasiekti laisvę.”

Izmdon, kovo 5. — An
glijos valdžia atmetė Fran
cijos pasiūlymą duoti Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
bai skundą prieš Ispanijos 
diktatorių Franko ir reika
lauti tam tikrų spaudimo 
žingsnių prieš jį.

Paryžiuje Francijos val
džios atstovas pareiškė, jog. 
A m e r i ka taipgi nenori.| 
skundo prieš Franko. Todėl 
Anglija ir Amerika įpiršo 
ir Francijai pasirašyti tokį 
švelnų pareiškimą, kur Is
panijos žmonės raginami tik 
gražiuoju išprašyt Franko J 
iš valdžios. Bet. Francija 
tebėra pasiryžus skųsti 
Franko Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai.

UNIJA BALSUOTU, AR 
PRIIMT GENERAL 
MOTORS SIDLYMį
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Pranešama, kad Irano 
premjeras Ghavam jau ap- 
lęido Maskvą ir užprotesta
vo prieš Sovietų kariuome
nę šiauriniame Irane.

Ne Visiem Plieno r
Darbininkam 18c
Priedas,-Truman

Franko Užreiške:
“Nepasitrauksiu!”

Washington, kovo 5.—Fa
šistinis Ispanijos valdovas 
Franko atsakė Amerikai, 
Anglijai ir Francijai, kad 
jis nepasiduos jų paragini
mams ar spaudimui, ir už- 
reiškė: “Neturiu jokios in
tencijos pasitraukt iš val
džios!”

Washington. — Preziden
tas Trumanas sakė, kad jis 
siūlė pakelt algą pusdevy- 
niolikto cento per valandą 
tiktai paties plieno darbi
ninkams, o ne tiems, kurie 
dirba plieninius daiktus. — 
Tebestreikuoja 350,000 plie
ninių daiktų darbininkų 
prieš 700 fabrikų, kur sam
dytojai atmeta 18 į centų 
priedą.

Washington. — Amerika 
toliau nelaikys negrų divizi
jų, o tik pulkus.

ORAS. — Būsią šilta ir 
lietaus.

Detroit. — CIO Auto.* 
Darbininkų Unija sutiko 
leist nariams nubalsuot, ar 
jie priims General Motors 
siūlymą pridėti 18į centų 
valandinio uždarbio, ar ge
riau pasiduos valdinės ko-‘ 
misijos sprendimui dėlei 
priedo. Gen. Motors piršo 
unijistam balsuot tik kom
panijos siūlymą, bet jau pir
miau atmetė valdinės komi- 

ir sijos tarpininkavimą; kurio
atsargiai,” sako Matthews :l darbininkai reikalavo. 
“London u i atrodo, kad -------------------
francūzai, uždarydami^- i 1 iz • -
ną tarp Francijos ir Isnam- ’ ^anuomene

Berlyne jankis SteWart 
nušovė kitą jankį.

ANGLIJA NORI įPIRŠT 
ISPANIJAI KARALIŲ, 

BET UŽJAUČIA FRANKO
“Anglai dar-London.

buojasi, kad atsteigtų kara
liaus valdžią Ispanijoj; ta
tai jaučiama didžiumoje 
Europos ir pačiame Madri
de” (Ispanijos sostinėje), 
rašo londoniškis New Yor- 
ko Times korespondentas 
H. L. Matthews: “Anglija 
priėmė ir Don Juaną, kan
didatą į Ispanijos sostą. An
glų supratimu, karaliaus 
valdžia Ispanijoj būtų tvir
tovė prieš komunizmą.” O 
kas liečia diktatoriaus 
Franko pašalinimą, “tai an
glai mano, jog kiti kraštai

turį elgtis su juom lėtai

jos, padarę didžiausią kvai-

Užsieninė Ispanijos res
publikos valdžia klausia: 
Kodėl Anglija irz Amerika 
nesutrauko diplomatinių ir 
prekybos ryšių su Franko? 
Kodėl jos perša ispanam 
laikinąją valdžią, kuomet 
yra konstitucinė respubli
kos valdžia?

Nužudė Dar 15 
Egiptiečių

•H
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Jankiai Nuvyko pas 
Sovietus Korėjoj

Seoul, Korėja. — Penki 
Amerikos, oficieriai iš pieti
nės Korėjos nuvažiavo į So
vietų užimtą šiaurinę Korė
jos pusę. Jie tarsis apie su
sisiekimus tarp abiejų pu
sių ir kitais korėjiečių rei
kalais. *

Tarp Chiny

Kairo, Egiptas. — Anglų 
kariuomenė šaudė į demon
struojančius Aleksandrijoj * f 
egip.tėnus, šaukiančius iš-| 
traukt Anglijos armiją iš į 
Egipto. Egiptenai gynėsi In • ! akmenimis ir pagaliais. An- 'Pasikarto ja Mūšiai glai nušovė 15 egiptėnų.
Užmušta du anglų karei
viai. Sužeista 299 egiptė- J 
nai ir du anglai. Tą pačią - 

Chungking. — Pasinauji- dieną Egipte įvyko visuoti- ’
no mūšiai tarp chinų komu- nas streikas protestui prieš 
nistų ir tautininkų Jehol i Angliją ir apgailestavimui 
provincijoj. Buvo iš kulko- keliolikos Egipto patrijotų, j 
svaidžių apšaudytas ir au- j kuriuos anglai sušaudė va- 
tomobilis amerikono pulki- sario 21 d. Kaire.
ninko, kuris važiavo ragint' 
sustabdyt kautynes.

TARYBŲ LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA GAMINA 5 M. PLANĄ
Vilnius.1— Tarybinės Lie- paruošė spaudai 10 moksli- 

tuvos Respublikos Mokslų nių darbų, tarpe jų pirmąjį 
Akademija turėjo pirmąją tomą didžiojo lietuvių kal- 
sesiją po savo atgaivinimo, bos žodyno.
Ši sesija įvyko penkių metų, Vokiečiai padarė Akade- 
sukaktyje nuo. Akademijos mijai milžiniškų nuostolių, 
įsteigimo. . Pirm vokiečių Jie sunaikino ne tik Akade- 
okupacijos ši Akademija mijos tnedziagas, bet taipgi 
gyvavo tik penkis menesius svarbius kultūrinius ir isto- 
ir net tuo trumpu laikotar
piu daug nuveikė — buvo 
įkurta nauji institutai ir la
boratorijos.

Akademija vedė plačius 
mokslinius tyrinėjimus ir

rinius lietuvių tautos doku
mentus bei-palaikus. Jie iš
plėšė ir sudegino evąngelikų 
reformatų sinodo knygy
ną, kuris turėjo 20,000 ne
paprastų knygų, tarp jų ir

Areštuoja Jankius Šmugel 
ninkus Japonijoj; Jie Drau

gauja su Japonais
J

4

vienintelius tomus rankraš
čių rinkinių iš šešioliktojo 
šimtmečio, retai kur užtin
kamus laikraščius, senovi
nių pinigų rinkinius, pa
ruoštus spaudai lietuvių žo
dyno rankraščius, asmeni
nius dr., Basanavičiaus, Že
maitės ir Maironio palaikus, 
kuriuos Akademija globę j o. 
Skaičiuojama, kad viso na
ciai padarė Akademijai 11 
milionų rublių nuostolių ir 
sunaikino 80 nuošimčių jos 
patalpų.

Su Sovietų vyriausybės ir 
broliškųjų Tarybinių Res
publikų pagalba, jau at- 
steigta 8 moksliniai Akade
mijos institutai ir atidary
ta botanikos daržas. Neuž
ilgo bus atidaryti 6 akade
miniai muzejai ir saugomas 
gyvių augalų plotas Žuvin- 
tės apskričio miške.

Akademija dabar gamina 
Penkmėtės Planą, taip pat 
šiems metams planą. Daik
tiškasis Akademijos užda
vinys yra atstatyti svarbią-

sias Lietuvos Respublikos 
ūkio sritis. Štai kodėl Aka
demija sukaupia savo moks
linius tyrinėjimus tokiems mė grupę savo lakūnų of i 
reikalams, kaip statybinės cierių. 
medžiagos, elektros jėga, 
žaliadaikčiai, mokslinis dar
bo sutvarkymas ir gamtinių 
Lietuvos turtų studijavi
mas.

Penkmetės planaš apima 
daugiau, kaip 200 dalykų, 
susijusių su pamatiniais 
Lietuvos ūkio ir pramonės 
reikalais.

Tokio. — Aukštoji karinė 
amerikonų vyriausybė suė-

Tie oficieriai vedė 
šmugelį amerikiniais - ja
poniškais pinigais ir išvien > 
su japonais dalyvavo juo* 
dosios rinkos biznyje, sie
kiančiame šimtų tūkstančių 
dolerių. — Kitas praneši
mas iš Japonijos sako, jog 
a m e r i k onai vis gludžiau . 
draugauja su japonais, o 
ypač su japonėmis.
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| Streikierių Puolikai
Už streikus atsako kapitalistai. Darbininkai per vi

są karo laiką susilaikė nuo streikų, kad nesutrukdžius 
gamybos. Turčiai krovėsi milžiniškus pelnuš. Pragy
venimo kainos iškilo. Darbo žmonės negali ilgiau gy
venti gaudami pirmesnes algas. Net vyriausybė, kuri 
taip pat iš turčių susideda, tai pripažįsta, kad algos rei
kia pakelti. Bet kapitalistai atsisako tai padaryti.

General Motors Corp, atsisako taikytis su streikie- 
riais. Streikieriai priima valdžios nustatytas sąlygas, 
bet kapitalistai atsisako. Jau veik keturi mėnesiai, kaip 
streiko lauke yra 175,000 automobilių gaminimo darbi
ninkų. Reiškia, apie pusė miliono žmonių įskaitant ir 
jų šeimų narius, yra be algos, be įplaukų! Jų pragyveni
mas sunkus. Bet kas ponams iš General Motors Corp., 
kurie bilionais pelno pasidarė karo metu!

General Electric ir Westinghouse 175,000 darbininkų 
yra streiko lauke. Darbininkų unija reikalauja pakelti 
algas 25 centais valandai. Kapitalistai atsisako. Phila- 
delphijoj ir kitur samdo streiklaužius. Policija žiauriau
siai muša streikuojančius darbininkus. Tie piliečiai, ku
rie keli mėnesiai atgal kovojo už laisvę, už demokratiją, 

• prieš Vokietijos fašistus ir Japonijos imperialistus, dabar 
daužomi ir arklių kojomis trypiami!

Kovo 12 d. baigiasi kontraktas United Mine Wor
kers unijos su minkštosios anglies kompanijomis. Jeigu 
nebus susitarta, tai streikan išeis 400,000 mainierių.

Telegrafų ir telefonų 150,000 darbininkų išeis į strei
ką pabaigoj šios savaitės, jeigu turčiai neišpildys unijos 
reikalavimų. Gelžkeliečių Brolijos, kurios apima 1,500,- 
000 darbininkų, sutinka pasiduoti vyriausybės tarpinin
kavimui, jeigu kapitalistai tą pattį. padarys. / Priešingai, 
gali streikas apimti visus gelžkelių darbininkus.

. Yra visa eilė ir mažesnių streikų. Visur turčiai 
spiriasi ir nenori pakelti algų, nors jie gerai žino, kad tu
ri iš ko ir kad darbininkai ir jų šeimos negali pragy
venti iš senų algų. Policija rodo žvėriškumą. Muša, 
daužo, spardo tuos piliečius, kurie taip nuoširdžiai dirbo 
karo pergalei arba kovojo karo lauke!
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“Nervų Karas ’ ir Kas Toltau?
Valstybės sekretorius Mr. James Byrnes pastarojoj 

kalboj pasisakė prieš “nervų karą.”
Bet'kas tą “nervų karą” veda? Kodėl mūsų vy

riausybės žodžiai skiriasi nuo darbų? Juk per porą pa
starųjų savaičių Amerikoj spauda ir radijo jau kelintą 
anti-tarybinę kampaniją veda.

Kanadoj “šnipų” skandalas buvo sukeltas su žinia 
admirolo W. Leahy, Mr. Byrnes pagelbininko ir prezi
dento Trumano. Irano klausime kelia didžiausią skanda
lą senatorius Connally, radijo komentatoriai ir spauda. 
Šaukia, rėkia, o tik pusiau lūpų prisimena, kad tarpe 
Irano ir Sovietų Sąjungos, apart 1942 metų sutarties, 
dar yra kita sutartis iš 26 d. vasario, 1921 metų. Pagal 
šią sutartį Tarybų Sąjunga turi»teisę laikyti bile Irano 
dalyj armiją, jeigu ji mato pavojų iš kokios kitos vals- 
stybės. Reiškia, visas skandalas be pamato. Jis pučiamas 
tyčia!

Dėl Mandžurijos mašinerijos, dar Chinija nepasiun
tė Tarybų Sąjungai protesto, o Mr. J. Byrnes tą jau pa
darė. Jeigu ta mašinerija ir būtų išvežta, tai ir tada 
Washingtonas turėjo per savo atstovus tą patikrinti ir 
atsiklausti Maskvos. Bet ir su ta valstybių santykių 
tvarka apsilenkta. Parašė kokis tai,korespondentas, tai 
tuojau jau ir protestas ir skandalas!

Jeigu prie šių skandalų pridėti Anglijos skandalus, 
Vatikano popiežiaus prasimanymus, Vokietijos socialis
tų ir į Vokietiją pabėgusių kitų tautų hitlerininkų, Tur
kijos bejų ir Lenkijos dvarponių, tai bus aišku, kokis 
“nervų karas” vedamas prieš Tarybų Sąjungą. Tik ste
bėtis reikia iš tų radio komentatorių, kurie šaukia: “Ko
dėl mums nepasitiki .Sovietų Sąjunga?” Juk tokio “ker- 
mošio” nevedė nei hitleriška Vokietija pįrma užpuolimo 
ant Tarybų 'Sąjungos, kokį dabar reakcija veda mūsų 
šalyj.

Greta “nervų karo” eina ir karinis prisirengimas. 
Anglijos ir Amerikos imperialistai aiškiausiai pasisakė, 
kad je nepasitiki Jungtinių Tautų Organizacijai. Jie 
ją naudoja tik užgyrimui savo agrėsyvės politikos. Mr. 
Attlee pareiškė, kad Anglijoj dabar daugiau gamina 
ginklų ir amunicijos, kaip bent kada pirmiau. Visa tai 
aiškiausiai parodo, kas yra kaltas už “nervų karą” ir 
prisiruošimą prie naujo karo. •

T arės Duonos ir Plieno
Tarybų Sąjungos vadas J. Stalinas pareiškė, kad 

Tarybų Sąjunga vystys plieno ir sunkios industrijos ga
mybą. New York Times šaukia, jog Stalinas “siūlo' So
vietų Sąjungos žmonėms kanuoles vietoj sviesto.” Tur
čių organui nepatinka, kad Tarybų .Sąjunga siekia pasi-

I daug plieno, žibalo ir automobilių. Times pa-
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Taip, laukia jis — Tiria' 
mosios 
Ligos 
mieste, 
puikioj 
tas, pagražintas, bet viduj 
tuščia... Tai ištikimi ame
rikiečiai tėvynainiai pasi
nio j o pripildyt, įruošt ir ap
rūpint tą nebūtą sveikatos 
įstaigą.

Ir galime pasidžiaugti, 
kad amerikiečių pasimoji- 
mas jau “stojasi kūnu.” Vi
sur mūsų n a u j o k ynuose 
pradedama krutėt. Brukli
nas jau pora savaičių kaip 
padarė pradžią. Kukli tai 
pradžia, — mat, mūsų žmo
nės išsujudina tik iš lengvo, 
nedrąsiai, lyg kad nenorė
dami pergreit įsišokt. Bet 
bematant jie įsidrąsina ir 
pasirodo, kas jie besą. Štai 
Bruklino Moterų Apšvietos 
Kliubas — “entuziastiškai 
p a s i ž a dėjo sukelti vieną 
tūkstantį dolerių.” Susirin
kime ant vietos sumesta 
krūvelė nuoširdžių, šiltų 
aukų. Keletas draugių pri
sižadėjo sudaryt ir po šim
tinę ir daugiau! Štai tuoj, 
kovo 9 d. kliubietės ruošia 
pramogą. Žinau, jos savo 
Kliubą“aukštai užsodins ant 
garbingojo Vilniaus žemė
lapio.

Medicinos ir Vėžio
Institutas Vilniaus

Namas i š našus, 
vietoj, atremontuo-

Dr. J. J. Kaškiaučius
Neatsilieka ir kiti mįestąi 

—ir paskiri asmenys. Ren
giasi, tariasi, juda, kruta. 
Jau nebevienas ■ pasižadėjo 
paklot po visą šimtinę, ir 
nebevienas jau ir paklojo: 
gražų pavyzdį ir drąsią ini
ciatyvą parodė. Kam lauk
ti? Kam delsti? Kuo grei
čiau talkon, tuo geriau! 
B i n ghamtoniėčiai Paūlytė 
ir Stasiukas Jasilioniai ne- 
bepirmą paklojo šimtinę! 
Filadelfija krustelia. July
tė Šmitienė praneša, kad 
Moterų Mezgėjų Kliubas 
rengia (lig šioliai jau ir su
rengė!) vakarienę, o Anta
nas Bakšys, nenorėdamas 
pasiduot, tuoj ir pliūptelėjo 
dvidešimtpenkinę Vilriiaus’ 
Institutui ir kita tiek Lais
vės namui. Vyras už tai! 
Dėkui, broliuk/labai žemai ! 
Daugiau tokių!!.

Žinau, daugeliui spurda 
saujoj d v i d ešimtpenkinės, 
penkiasdešimkės, šimtinės. 
Tik progos laukia... Girdi, 
palaukit: atvažiuoja iš Lie
tuvos Bimba, bus visur di
džiulės prakalbos, — tai jau 
kad pradėsim, barstyt, tai 
tik spėk sveikas rinkti... 
Bravo! Gerai, gražu, gar
binga! Laukiame, laukiame. 
Laukia išsižiojęs ir Vilniaus 
Institutas, plačiai duris at

sidaręs. Laukia tos diėnbs; 
kadagi pagaliau pribus tie 
didžiuliai pakai su r •bran
giais pabūklais, įrengimais. 
O ligoniai tai įr akeles pra
žiūrėjo.

Veikia, kruta žvitresni 
darbuotojai. Ir patys, kiek 
kada išgalėdami, aukoja ir 
aukas renka. Aukso rai
dėm amžinai savo vardą už
sirašo ant marmurinės In
stituto toblyčios. Užsirašo 
pavieniai, užsirašo kliubai, 
kuopos, draugijos. Puikiai, 
puikiai! Daugiau garo!

Nenuoalsiai pasiaukojusi 
K. Petrikienė važinėja po 
naujokynus su prakalbų 
maršrutu, klabena į tėvy
nainių širdis, aukas Lietu
vai renka, Sveikatos Insti
tutą ruošia. Klyvlandas, 
Ročesteris, Montelo, Bosto
nas, Usteris... o ten ir kiti 
dar miestai. Reikia, pla
čiau užsimojus, išsijudint 
darban. Kartu su prakal
bomis, su gyVu karštu žo
džiu talkon eina ir mūsų 
m e n i n i n kai, dainininkai, 
chorai. Geros kloties! Dė
kinga jums senutė motina 
tėvynė.

Neatsilikdami nuo kitų, 
būkime visi širdingais tal
kininkais šiame prakilniam 
humaniškam sąjūdy.

Skaitytojų Balsai
Mirė Pačiame Smagume 

Gyvenimo — Nesulaukęs
Nei Pusamžio

Labai negražu ir peikti
na, kada žmogus meluoja— 
apgaudinėja kitus, bet ne
pateisinama jokiais išve
džiojimais, jokiais argu
mentais, kada žmogus pats 
savę apgaudinėja.

Kiekvienas žmogus nori 
ilgai gyventi. Nori gyven
ti sveiku, linksmu, paten
kintų gyvenimu. Bet kaip 
gyventi, kad tąjį patenkintą 
ilgą amžių pasiekti? Retas 
kuris iš mūsų apie tai pa
muštom ! Pradedam apie 
savo sveikatą mąstyti, kada 
sveikata jau suardyta.

Nuo 20-25 metų tau Svei
katos Užveizda prailgino 
gyvenimą, tau nejaučiant ir 
apie tai negalvojant. Kitus 
20-25 metus pats galėtumei 
nuo savęs pridėti, savo pa
stanga, bet to nedarai. Ir 
tik tada kreipiesi pas gydy
toją, kada tavo kūną skaus
mai suima, ir tankiausiai 
pavėluotai! Tad nestebėtina

skaityti laikraščiuose pra
nešimą: Mirė Jonas ar Bar
bora, nesulaukęs nei pus
amžio. Pačiame. smagume 
gyvenimo — mirė! Tai sar
mata, tai saužudystė!

Kaip gi kitaip, būtų gyve
nimas slinkęs, -, jej už kele
tą centų būtų nusipirkęs 
brošiūrą ar knygutę iš svei
katos srities iratydžiai per
skaitęs — pasimokinęs.—To 
nepadarė. Pasakinė: mirtis; 
patžudiška mirtis! Sarma
ta!

Štai Laisvė vasario 18 š. 
m. Mis. K. Petrikienė rašo: 
Ką atidengė X-spinduliai 
Krūtinės N u o t r a u k oje? 
Būtinai gauk tąjį Laisvės 
numerį ir atydžiai perskai
tyk. Gal sutaupysi šimti- 
nę-kitą doleriais ir prailgin
si gyvenimo metus. Ne tuš
čio gyvenimo metus, o rim
toj veikloj, kūrybinės kul
tūros dirvoje. Na ir man 
būsi dėkingas už ■'atkreipi
mą dėmesio į jūsų sveika
tos stovį.

Dr. A. L. Graičūnas.

šakoj a, būk socialistinė tvarka, vystydama sunkios indus
trijos gamybą, “apleis sviesto ir duonos gamybą.”

Žinoma, tai blofas! Tai bandymas pateisinti kapita
listinę sistemą, kuri negali prisilyginti prie socialistinės 
tvarkos. Tarybų Sąjungos liaudis turės plieno, mašinų, 
ji turės sviesto ir duonos.

Užtenka pažvelgti į pokarinę padėtį. Jokia pasau
ly šalis tiek daug nenukentėjo, kaip Sovietų Sąjunga. O 
štai socialistinė tvarka suteikė galimybę, kad ji pirmoji 
atsibūdavo ja, kad ten nėra-pei kalbos apie badą. Duo
nos užtektinai! Pas Tarybų Sąjungą duonos prašo Fran-' 
cija ir Italija, kur viešpatauja kapitalizmo tvarka. Ta
rybų Sąjunga padėjo Rumunijai, Bulgarijai, Lenkijai, 
Vengrijai ir Austrijai. Dabar Anglijos, Francijos ir 
Jungtinių Valstijų generolai Berlyne prašo, kad Tarybų 
Sąjunga padėtų maitinti Berlyno gyventojus amerikiečių, 
anglų ir francūzų zonose! Kodėl Tarybų Sąjungoj muša 
kainas ant maisto, naikina racionavimą, o Anglijoj 
mažina maisto porciją ir kainos kyla? Ar tai nėra aiškus 
įrodymas, kad socialistinė tvarka ima viršų ant kapita
listinės ?

Tegul ponai plepa apie tai, būk Tarybų Sąjungos 
žmonės neturės duonos ir sviesto. Tai jų sena ir nudė
vėta giesmė! Jie dar taip neseniai sakė: “Kada karas pa
sibaigs, tai Rusijoj bus badas. Tada, kai mes parodysi
me, jiems duonos kąsnį, tai jie išsižadės ir komunizmo.” 
Apsiriko! Ne “Rusija” prašo duonos, bet tos šalys, kur 
viešpatauja kapitalizmas! . *

Tarybinė tvarka yra liaudies, masių tvarka ir jie ne 
tik pasivys kapitalizmą visose srityse, bet ir pralenks. 
Lai sau turčių ir išnaudotojų tvarkos garbintojai tieši- 
jasi, bet jie patys nemato, kad stovi prie tos tvarkos 
grabo. Senas miršta, o naujas ima viršų, nes naujas'

Pittsburgh, Pa
t

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

T5fERE was little brotherly- 
love in the “City of Bro

therly-Love” last week. On two 
successive days, police armed 
with riot clubs attacked pick
ets at the General Electric 
plant in Philadelphia. On 
Thursday a bloody “battle” en
sued. Among victims of police 
clubs were a number of vete
rans, who had just recently re
turned from the wars. One ve
teran, who was carrying the 
American flag for which he 
fought and his buddies died 
for, was brutally clubbed and 
the flag beaten from his numb
ed hands. This happened in the 
city of Philadelphia.

“We read about the celebra
tion in the Navy Yard.

“We have all been in the 
armed forces and as a whole 
think that we will join the 
German navy so we can get 
some white shirts and sugar.

“Why not use the Prinz Eu
gen crew and their visitors, 
women included, for the trial 
run of the A-bomb test?”

This writer knows Philadel
phia, for it was there he was 
born and grew to manhood. It 
is known as the city of homes, 
with its long rowhouses .built 
compactly. Yet it is an indust
rial city, .whose smoking chim
neys are everywhere in evi
dence. And, as -every large 
American city it too has its 
ugly slums.

For more than a half centu
ry now a Republican adminis
tration has held a strangle hold 
on the city. Machine politics 
and its subsequent corruption 
has been the rule. Voters who 
have put this administration in 
power received their thanks 
through the medium of police 
clubs. In the future, Philadel
phians should remember the 
slogan the G. E. pickets coined 
after the police attack.

“We'll remėmber in Novem
ber,” was the spirit of GE pick
ets after the “Battle of the 
Pennsylvania Bridge.” This 
should be the spirit of all Phila
delphia voters when they go to 
the polls.

Pagalba Lietuvos Žmonėms
Gal Pittsburghe ir apylin

kėj darbas neina taip sparčiai 
dėl pagalbos Lietuvos žmo
nėms, bet ir neatsilieka nuo 
kitų miestų. . 

i .

VasarlO 17 da - Lietūvai Pa
galbos Teikimo Komitetas tu
rėjo posėdį. Pasirodė, kad di
desnėse kolonijose darbas ei
na vidutiniškai. Drg. D. Leka
vičius raportavo iš North Si
de. Sunešta nemažai drabu
žių, kuriuos dovanojo Val
kauskienė, Vilienė, Mastinkie- 
nė. Šios draugės aukojo la
bai vertingų drabužių. Drabu
žių sunešim© stotis yra pas 
draugų Lekavičių. ,

Iš McKees Rocks drg. Ma
žeika pranešė, kad darbas nei
na taip sparčiai, kaip pirmiau. 
Bet ateityje pasidarbuos dau-! 
giau.

Miesto dalyj Soho dėl su
nešimo drabužių buvo stotis 
pas dr. Baltrušaitienę. Dabar 
bus LMD Kliube.

Kurie turite atliekamų dra
bužių, paaukokite dėl Lietu
vos žmonių. Nuneškite į minė
tas vietas. Kuriems arčiau 
North Side, tai nuneškite pas 
drg. Lekavičių, 1217 Beaver 
Ave. Kita drabužių .priėmimo 
vieta, tai McKees fcocks, 3351 
W. Carson St. Tai yra LDS 
142 kuopos name. South Side 
dalyj galite nunešti pas drau
gus Pipirus, 1920 Carson St.

Taipgi LPTK Pittsburgh© 
skyrius nupirko 25 poras pa
taisytų, čeverykų dėl Lietuvos 
žmonių. Nutarė sušaukti kon
ferenciją, 28 d. balandžio, 
LMD svetainėj. Pradžia 2 vai. 
dieną.

Gerbiami Pittsburgh© ir 
apylinkės lietuviai, kurie pri
tariate šiam prakilniam dar
bui, tai malonėkite pasirūpin
ti išrinkti delegatus iš savo 
draugijų ir kliubų į šaukiamą 
konferenciją. Kurios draugiji- 
jos šelpėte pirmiau Lietuvos 
žmones, tai prisidėkite prie šio 
naudingo darbo ir dabar. Pri- 
siųskite atstovus į minėtą kon
ferenciją. -Taipgi malonėkite, 
prirengti # raportus, kiek kuri 
kolonija yra pasidarbavus. 
Taipgi nuoširdžiai komitetas 
prašo Pittsburgho priemiesčių 
didesnių ir /mažesnių kuopelių 
bendrai dirbti su komitetu dėl 
šelpimo Lietuvos žmonių.

E. K. Sliekienė, Sdkr.
LPTK Pittsburgh© Skyriaus.

To talk only of Philadelphia’s 
homes, slums and factories is 
to forget its rich American his
tory. School children have been 
taught that it is the Cradle of 
Liberty. It is there where In
dependence Hall and the Liber
ty Bell stands. It was there 
where the- First Continental 
Congress was held. And at one 
time in its history is was even 
the national capital. Not to for
get that Bettsy Ross, who de
signed our first American flag, 
lived there. To this day Bettsy 
Ross’ home is preserved and 
school children hold annual 
pilgrimages to this American 
shrine. Philadelphia' then is a 
living shrine of American free
dom.

But this shrine was desecrat
ed last week. The memory of 
Bettsy Ross was dishonored. 
Veterans who fought to pre
serve the liberties won by the 
founders of our country were 
clubbed when they tried to ex
ercise these freedoms.

There is a curious fact about 
the present labor struggles. In 
Bloomfield the authorities in
voked an age-long Riot Act 
against striking workers. In 
Philadelphia police split heads 
to enforce a court injunction. 
But General Motors flaunts a 
decision handed down by a go
vernment fact-finding board. 
But no authority is used to en
force the decision of the board. 
Thus General Motors even puts 
itself above the government. 
It’s clear whose side authority 
is on.

But to get back to the Phila
delphia story.

Several weeks ago a spect
acle occured aboard the Ger
man cruiser Prinz Eugen, at 
the Philadelphia Navy Yard. 
Seseral thousands, according to 
newspaper reports, brought 
gifts of white shirts, food, su
gar and other dainties for the 
German sailors. Even liquor 
was brought, so the story goes.

Men of the German fleet, the 
same fleet that was given ord
ers to shoot survivors, were 
greeted as conquering heroes. 
American boys, who whipped 
the enemy, several weeks later 
were treated like criminals. 
This all happened in the city of 
Philadelphia.

Since the spectacle occured 
disgusted veterans and citi
zens .have flooded the city’s 
newspapers with angry letters.

Irįere is a', typical Qne print
ed in the Letters to the Editor 
section of1 the Philadelphia Re
cord;

Speaking of the polls, it is 
reported that Al Schmidt, 
blinded Guadalcanal Marine he
ro, will be a candidate for of
fice on the Democratic Party 
ticket. Schmidt is a native Phi
ladelphian.

Another native Pennsylva
nian, Jimmy Stewart of “Mr. 
Smith goes to Washington” is 
also reportedly being groomed 
for public office.

Old-timers who used to de
scribe Philadelphia as a “Scab 
City” wouldn’t 'know the place 
anymore. In less than a1 decade 
the union idea has spread to 
all parts of the city. The CIO 
was responsible for the great
est part in spreading the union 
idea. Workers in industries 
that had been none-union for 
twenty and more years now 
carry union cards.

Not too many years ago, la
bor even ran its own candidate 
for Congress from the Kensing
ton section of Philadelphia. 
William Leader, a hosiery 
union official, then was a can
didate on a Labor Party ticket.

Kensington is by long tradi
tion one of the strongholds of 
labor in Philadelphia. Textile, 
hosiery and radio workers had 
their unions for a long time be- 
?ore the idea of unionization 
spread to other parts of the city.

that a 
to-day 
by a

It is in Kensington 
living memorial stands 
for a labor hero killed 
scab during the textile strike
more than a decade ago. This 
memorial is the .Mackivy Ap
artments, which were built 
irom funds from the treasury 
of the hosiery union. It is a ' 
living tribute to Carl Mackley 
who died from a strike-break
er's bullet.

No, Philadelphia is not the 
same old city. The administra- 
has changed little. But the 
working people of the city 
have gotten hep during the last 
ten years. Labor is beginning 
to feel its strcnght.

■

.But thitf is only in keeping 
with an old colonial tradition. 
For it was in Philadelphia that 
the first strike in America took 
place. In 1791 carpenters in the 
city struck for higher wages 
and shorter (tours.

Our colonial forbears bound 
themselves then “by the saqrcd 
ties of honor,” as most Phila
delphians are doing today in 
their struggles * for a decent 
livelihood.

*



Trečiadienis, Koto 6, 1946

Darbo žmogus yfa laimingas tada, ka> 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Tarybų Lietuvoje Moteris 
Nevaro Užpečkin

yra moterys. Jinai taipgi sa
kė, kad jos reguliariai perpil
do savo produkcijos kvotą.

Barkauskienė, Oniškių spi
rito gamyklos darbininkė, ra
portavo, kad šešios dešimt 
viena iš 72 studentų vidurinėj 
mokykloj suaugusiems yra

v
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Tarptautinė Moterų Diena
Rašo Dr. J. Baltrušaitienė.

Trečias Puslapis

Kas nors is mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fąšizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Jinai taipgi pasakojo, kad 
atidaryta vaikams priežiūra, 
kur spirito varykloje dirban
čios moterys gali palikti savo 
vaikučius visąi dienai.

Jakavičienė, šeimininkė, pa
sakojo apie savo pergyveni
mus kalėjimuose ir koncentra
cijos kempėse laike vokiečių 
okupacijos ir apie didžius sun
kumus ir vargą, kurį jinai 
kentė slapstantis miškuose.

Ragovienė,- penkios dešimt 
keturių metų amžiaus darbi
ninkė iš- Ukmergės čerpių fh-

buvo Lietuvos smetoni-‘ briko, pareiškė, kad jinai iš-

Mums Pagalvoti

mo

atsiųstoj tele- 
Vilniaus, greta ki- 
randame toki pra-

Moterų Kongrese
neseniai įvyko Pir- 

Li etų vos Darb i n i n k i ų
Majauskaitė, Li- 

darbininkė iš

“Jeigu, kaip kas nors 
daise yra pasakęs, bile civili
zaciją spręsti pagal jos mote
rų padėtį, Tarybų Sąjunga yra 
pačiame viršutiniame stalčiuje 
kas liečia civilizuotumą. Ma
no pačios pastabomis, Mask
vos moterys turi daug didesnę 
vietą kasdieniniame gyvenime, 
negu moterys, sakysime, New

ka-

Mūsų turtingiausioje pasau
lio šalyje, Amerikoje, randa
si “minkštaširdžių“ ir kieta
sprandžių, kurie tikrina, būk 
moterys turinčios apleisti dar
bus, kad užtektų darbų dar
bininkams vyrams. Vieni neva 
iš gailestingumo moterims sa
ko, būk “švelnutytėms” mote- moterys, 
rims būsią sveikiau, padoriau, 
laimingiau gyventi sėdint na
mie, tib vyro su blyneliais be
laukti (jeigu tas vyras dirba 
ir ant blynelių uždirba). O ki
ti ir gana storžieviškais ter
minais, primenančiais mūsų 
smetonininkų dievintus Vokie
tijos nacius, šaukia: “Von mo
teris iš darbų fabrikuose ir 
įstaigose

Daug moterį iš darbų jau ir 
atleistos, o darbų visiems kaip 
nebuvo, taip ir nėra.

Tarybų Lietuvoje, kuri pir
miau
ninku buvusios santvarkos nu- pildė produkcijos kvotą 150 
alinta, o karo metu nukentėjo nuošimčių. Kiekviena delega- 
baisų sunaikinimą ir okupan- tė kalbėjo, kad Tarybų san- 
tų vokiečių apiplėšimą, nei ne- tvarka išlaisvino Lietuvos 
kalba apie moterų prašalini- toris, 
mą iš darbų. Ten moteris aks
tiną į darbą ir jos pasišventu- j 
šiai dirba atstatymui savo. 
laisvos tėvynės.

šiomis dienomis Lietuvos ži- ; 
nių agentūros 
gramoj iš 
tų žinelių, 
nešima: c

Lietuvos
Vilniuje 

masis
Kongresas, 
teks fabriko 
Kauno raportavo, kad didžiu- Yorko.” 
ma darbininkų tame fabrike Taip rašė The New York 
---------------------------------------- Times’o žurnalo koresponden-

Nnritp Svipęfn? *'tė Oriana Atkinąon, kovo 3- 1WIIIC uVlvolU. čios laidoje, straipsnyje apie
---------  i“Tarybų Sąjungos Silpnesnią-

Atrodo, kad tam geriausia į ją (?) Lytį.” 
ekspedicija būtų Maskvon. 
Amerikiečiai korespondentai 
iš ten rašo, kad pirmoj mais
to gavėjų kategorijoj esan
tieji žmonės ten gali pirktis 
tris kilogramus sviesto per 
mėnesį. Jie pastebi, kad gero 
sviesto. (Kilo yra su virš du 
ir pus svarų.)

I pirmą kategoriją tenai įei
na vaikai, laukiančiosios moti
nos,1 sunkiai dirbantieji eilinio 
darbo žmonės, taipgi artistai, 
mokslininkai.

Pas mus į pirmą kategoriją, 
suvalgyti viską geriausio, įei
na tie, kurie nieko nedirba ir 
turi prisigrobę maišus pinigų, 
kurie nori sukelti krašte in
fliaciją permokėdami juodojo 
turgaus kainas.

Mrs. Margaret Mary Man- 
att, 18 metų, brooklynieteTjau 
spėjo atbūti metus WAC tar
nyboje, ištekėti, susilaukti du
krelės, išlaikyti egzaminus iš 
vakarinės vidurinės mokyklos 
ir ruošiasi rudenį stoti kole
gijom nori būti daktare. Kvo
timams ji baigė prisirengti 
sveikdama po gimdymo.

virtu-Slidinėjančios duiąjs 
vės šėpoms yra saugesnės už 
atidaromąsias — niekad gal
vos neprasikirsi.

Sumanytojoms Tarptau
tinės Moterų Dienos, mato- . 
mai, rūpėjo, kad moterys 
nuolatos ir visados prisi
mintų tuos erškėčiais nuklo
tus kelius, kuriais turėjo 
keliauti prie apsišvietimo 
ir švietimo drąsesnėsės mo
terys visų laikų ir šalių.

Sumanytojos šios šventės 
norėjo, kad amžinai prisi
mintume anas pionieres, 
kurias visaip paniekino, 
persekiojo—kankino ir ant 
laužų degino —, kurių kū
nus sudraskė į kavalkus 
vien už tai, kad drįso kovo
ti už savo, kaipo moteries' ir 
visos žmonijos teises — už 
apšvietos, mokslo teisę sau 
ir darbo žmonėms. ,

Tokių drąsuolių buvo gan 
daug, — istorijos lapuose 
patilpo vardai tik vienas ki- 1 
tas.

Joks perversmas nėr įvy
kęs be didelio skaitliaus au
kų, pasišventimo, kovų, tad 
turime suprasti, kad ir mo
terų išsilaisvinimui tas vis
kas reikėjo pakelti ir pergy
venti.

Gal nėra įdomesnių is
torijos užrašų, kaip moterų 
kovų istorija. Nors tos ko
vos nėra priderančiai nu
šviestos, tačiau pakaktinai 
žinome apie jas, kad jų 
pėdsaką aiškiai matytume'..

Nuo seniausių laikų vis 
randame moterį: pirm vis
ko — vyro vergę, ir, antra 
— gimdymo mašina. Mote
ris gimdė, bet jos vaikai 
buvo vyro nuosavybė. Ji net 
prie savo uždarbio neturė
jo teisės.

.Tokia sunki buvo moters, 
būklė, kad tik gimusias sa
vo dukrytes drąsesnės mo
terys nužudydavo, idant tė
vas paaugusią negalėtų 
parduoti prostitucijos, pirk
liams arba haremui.

Tik nuo tada, kada mote
ris pakliuvo į industrijos 
nasrus ir su bendradarbė
mis turėjo progų susitarti 
ir organizuotis ir būti savo 
uždarbio savininke, ji pra
dėjo bendrą kovą prieš 
įvairiausias skriaudas ir 
nelygybę. Spauda jos pas
tangoms daug patarnavo.

Dr. Johanna Baltrušaitienė
Neseniai pakilusi iš po 

operacijos, Dr. Johanna T. 
Baltrušaitienė tačiau sura
do pajėgos ir energijos tar
ti mums savo žodi mūsų 
Tarptautinės Dienos proga. 
Tart žodį, turtingą žiniomis 
iš praeities ir jauną, įžval
gų žiūrint ateitin.

Linkime gerbiamai dakta
rei sveikatos ir dar daug 
laimingų ir nuodarbių me
tų džiaugsmui ir. gerovei 
mūs visų.

SLA nariams, beje, ypa
tingai svarbu prisiminti, 
jog toji visuomenės gerove 
susidomėjusi, nuolat tam 
besidarbavusi Dr. Baltru
šaitienė yra kandidate į 
SLA Piki. Tarybą — kan
didatė į daktarus kvotėjus. 
Nueikite į jūsų kuopos su
sirinkimą, paduokite savo 
balsą už lietuvių veteranę 
profesionalę ir visuomeni- 
ninkę Dr. Baltrušaitienę.

SLA Narė.

Drąsesnėsės tvėrė labda
ringiems tikslams draugi
jas. Kitos rūpinosi tvėrimu 
kliubų ir reformavimu mo
terų aprėdalo, plėtimu ap- 
švietos ir kultūros, tvėri
mu moterų kolegijų, iš ku
rių buvo teikiami profesijo- 
nalėms diplomai.

Kitos vedė sufragizmo 
kovas už lygias pilietines 
teises, lygias ekonomines 
teises, socialės apsaugos įs
tatymus — už moterų ir 
vaikų apsaugą ir prieš iš
naudojimą.

Unijos atidarė duris ir 
priėmė moteris į narystę.

Šita kovos dalis buvo jau 
pačių moterų suorganizuo
ta ant tokios plačios papė
dės, kad visos šalys viena 
po kitai nusilenkė prieš mo
terų valią ir veik visur jau 
viešpatauja pilietinė lygy
bė visų šalies gyventojų — 
vyrų ir moterų. Visos pro
fesijos, visi amatai, visi 
mokslai moteriai šiandien 
prieinami lygiomis teisėmis 
su vyrais.

Mokymas valdiškose mo
kyklose veik išimtinai yra 
moterų mokytojų rankose.

Slaugymas ligonių taip
gi veik išimtinai moterų 
slaugių rankose.

Tyrinėjimų laboratorijose 
didelė dalis moterų veikia.

Stenografijos darbuose 
didelė dalis moterų.

Jau ir kariuomenė lygio
mis teisėmis ją priima. Iš 
viso to rodytųsi 
moteris pasiekė visas 
mas teises-, bet:— 
išrišta toje lygybės 
je—

Dar verguvė nėra 
panaikinta ne vien moterų, 
bet ir vyrų — neprileidžia- 
ma juodveidžiai ir šiose 
Jungtinių Valstijų pietinė
se valstybėse prie balsavimo 
ir kitų lygybių;

Dąr nėra išspręsta toji 
juodžiausioj i verguvė, mo
terų prostitucijos įrėdnė, 
kurioje žūsta kas metas 
tūkstančiai mergaičių;

Dar nėra panaikinta lab
darybė (draugijos raup
lės) ;

Dar neišrištas kūdikių ir 
jaunuolių sveikas, norma
lus gyvenimas, užtikrinan
tis dorą ir sveiką ateities

kad jau 
gali-

kovo-

visur

Pusiau atidaromieji, vieton 
pakeliamųjų ir nuleidžiamųjų, 
langai yra lengviau, saugiau 
nuvalomi. z
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Nors karas pasibaigė, tačiau dar yra tūkstančiai kare 
nukentėjusių, gulinčių ligoninėse. Tūli ten bus dar kelis 
metus. Jiems bus miela sulaukti Raudonojo Kryžiaus 
lankytoją, kurią atsiųs jūsų Siame vajuje duota auka.
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Amerikos Moterys Protestavo 
Prieš Žudymą Ispanių

Amerikos Moterų Kongreso j gauto pranešimo Iš Tarptauti- 
Cėntras, 
New Yorke, vasario 28-tą pa- * d oracijos 
siuntė kablegramą 
fašisto diktatoriaus 
užrubežių reikalų 
Martin Arta j o, 
prieš nuteisimą 
žymių priešfašistinių 
Ispanijoj.

Nuteistomis trimis yra Ma-; deracija. 
ria Teresa Torai, veikianti su j Moterų Kongresas taipgi 
Rockefeller Research Institu- pasiuntė paraginimą Jungtinių 
tu Madride, Mercedes Gomez 
Otero ir Isabel San Toledano, 
darbininkų vadovės.

Protestas kilo pasekmėje

Capitol viešbutyje, nes Demokratiškų Moterų Fe' 
Centro, neseniai 

Ispanijos įkurto Paryžiuje, pasaulinia- 
Franco me moterų suvažiavime. Tai 

ministrui jos gavo tą šiurpią žinią ir pa- 
protestuojant; siuntė savo skyriams paragi- 
mirtin trijų mimus veikti. Amerikos Mote- 

moterų j rų Kongresas mobilizuoja 
amerikietes kooperuoti su fe-

Valstijų sekretoriui Byrnes 
protestuoti prieš “nežmonišką 
nuteisimą tų trijų vertingų Is
panijos moterų. v j

Bostono ir Apylinkes Žinios
KATRINA PETRIKIENĖ 

kalbės' Cambridge
Kovo 10 d., 2:30 vai. po 

pietų, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo svetainėje, 823 
Main St., Cambridge, įvyksta 
labai svarbios prakalbos, ku
rias sakys viena iš žymiausių

K. Petrikienč

Mes turime kovoti prieš kė 
limą kainų ant 
reikmenų ;

pakėlimą

pragyvenimo

L J

algų^

Už

darbininkams

bedarbiams;

lūšnynų ir 
gyvenimui

moterims

apdraudą 
numažinimą taksų dar

bininkams ;
Už nugriovimą 

pastatymą tinkamų 
namų ;

Už lygias teises 
lygiam darbe.

Šiuos ir kitus’ pagerinimus 
pasieksime tiktai visos vienin
gai, bendrai dirbdamos. Taip
gi galėsime suteikti tinkamą 
pagalbą savo mylimai tėvynei 
Lietuvai.

Bostonietė.
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Dar daleidžiame motinas 
gimdyves patikrinti, kad 
būtų sveikos nuo sifilio, 
kuomet jos vyras nėra -pa
tikrinamas.

Tai yra Jceleta dalykų, 
kuriuos turėtume atsiminti 
Moterų Tarptautinėje Die
noje — ir kovoti prieš tuos 
blogumus bendrai, neatlai- 
džiai, kaip kad anos pionie
rės kovojo.

Moterys ir Pasauline Vienybe
Visame plačiame pasaulyje 

matome pažangiųjų moterų 
norą tapti lygia žmonijos da
limi ir prisidėti su konstruk
tyviais planais pokariniam pa-' 
šaulio atstatymui. Visose ša
lyse susipratusios moterys drą
siai ir nenuilstančiai parodo 
savo ryžtingą nusistatymą ne
prileisti pasaulio prie kito ka
ro, kuris, be abejo, visą1 žmo
niją privestų prie baisiausių 
katastrofų. Francijos moterys, 
pirmu kartu balsuodamos, pa
juto atsakomybę, kuri tapo ant 
jų uždėta su teise dalyvauti 
balsavimuose. Iš 200 kandida
čių į Seimą, buvo išrinkta 31. 
Tai džiuginąs pasirodymas!

Mums, Amerikos moterims, 
karas atnešė daug permainų ir 
gan ryškiai pakeitė mūsų kas
dieninį gyvenimą. Moterys, 
kad ir neorganizuotos, paju
to, jog atsakomybė puola tiek 
pat ant*jų, kiek ir ant vyrų 
taikos ir vienybės tarp tautų 
palaikymui. Dalis mūsų mote
rų tatai žinojo ir pirmiau, bet 
labai, labai didelė dalis turė
jo tai išmokti tik per didŽiau-

šią širdgėlą ir vargą, kurį rei
kėjo pernešti per šio karo lai
kotarpį. Moterys dabar žiūri į 
pasaulį ne kaipo atskira ma
ža grupelė, kurių reikalai ne
siriša su pasaulio reikalais, bet 
kaipo plati žmonijos dališ, tu
rinti išvien su vyrais imtis 
konstruktyvaus darbo pasta
tymui pasaulio, kuris būtų be 
neišsprendžiamų prieštaravi
mų, be rasinių ir tautinių ne
apykantą, be karų.

Per paskutiniuosius penke
rius metus moterys sulošė di
delę rolę, organizuodamos 
“naminį frontą.” Jos užpildė 
vietas profesionalų, fabrikų 
darbininkų, ūkininkų, ir t.t. 
Jos pardavinėjo ir pirko bo
nus, jos siuvo, mezgė, siutinė
jo kariams laiškus, pakelius, 
ii ant pagelbėjus palaikyti jų 
moralą. Nemaža dalis važia
vo su kariais į užsienį, į fron
to linijas, ir visur, kur tik rei
kėjo prisidėti su darbu, kad 
pagreitinus pergalės valandą; 
moterys visur stojo darbah be 
išmetinėjimų,, su didžiausią 
energija, petys petin su vyrais.

Todėl visai logiška, kad da
bar moterys turėtų pilną teisę 
savo balsui išreikšti pokari
niuose reikalų sprendimuose.

Pirmiausias mūsų troškimas, 
tai kad pasaulyje būtų taika 
ir vienybė, kad negalėtų iškil
ti fašizmas nei namieje, nei 
mažiausioje šalyje, nei toli
miausiame pasaulio kampely
je.

Antras moterų troškimas, 
kad nebūtų pasaulyje prie
spaudos, kad nebūtų rasinių 
ir tautinių nelygybių, kad bū
tų laisve darbo žmonijai, kad 
nebūtų badaujančių vienoj pu
sėj, o perdidelio ištekliaus ki
toj.

Mes, organizuotos moterys, 
panaudokime šį “atbudimo” 
periodą ir supažindinkime mo
teris su darbininkų klasės rei
kalais. Nesidžiaugkime vien 
tik lygiortiis teisėmis su vyrais, 
naudokime tas teises gražes
niam pasauliui sukurti. Dirb
kime iš vien su vyrais, kvies- 
kime vyrus dirbti išvien su 
mumis!

Stokime organizuotų darbi-

moterų kalbėtojų, Katrina Pe- 
trikienė, iš Brooklyn, N. York.

Taipgi bus graži muzikalė 
programa, kurią mums duos 
draugės Emma Chuladienė ir 
Rutė Gittzus iš Bedford, 
Mass. Tai taip Cambridge’os 
ir apylinkės moterys apvaikš
čios savo tarptautinę šventę, 
kovo 8-tą.
Mūsų Šventės Siekiai Svetur ir 

Pas Mus
Šį metą pirmu syk po an

trojo pasaulinio karo moterys 
apvaikščios savo tarptautinę 
šventę, kovo 8-tą, skirtingose 
sąlygose:

Sov. Sąjungos ir Lietuvos mo
terys švięs ją su įtemptu dar
bu ir padidinta energija, kad 
kaip galint greičiausia atbuda- 
vojus savo šalį, prikėlus ją iš 
karo griuvėsių, į kuriuos ją 
įstūmė baisusis fašizmas;

Indijos, Indonezijos, Grai
kijos ir kitų ■ pavergtų šalių 
moterys švęs šią tarptautinę 
kovoje už savo šalies laisvę, 
už išsiliuosavimą iš po Angli
jos imperializmo, kuris slėgia 
juos ir žiauriai išnaudoja per 
daugelį metų.

Mes, Jungtiniųt Valstijų mo
terys, gyvendamos turtingiau
sioje pasaulio šalyje, taipgi 
turime savo problemas. Mūsų 
šalyje taipgi yra blogumų, 
prieš kuriuos turime kovoti, 
kad pagerinus savo gyvenimo 
sąlygas;

Kelrodis J Naujosios Anglijos 
Moterų Sąryšio Suvažiavimą

Suvažiavimas tapo perkel
tas iš Bostono Į Cambride 
(įvyks kovo 10 dienų, 10 vai. 
ryto).

Imti požeminį traukinį, ku
ris eina į Cambridge ir važiuo
ti iki Central Skvero. Išlipus į 
viršų, reikia eiti atgal. Paė
jus keletą minutų, prieisite 
Main Strytą, kuris sukasi po 
kairei. Ten netoli rasite Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bą su numeriu 823.

Ką Jungt. Valstijos - 
Veikia Islandijoj?

■

Maskva. — Sovietų spau
da statė klausimą, kokiu 
tikslu Jungtinės Valstijos 
pasilaiko karines bazes Is- | 
landijoj, Danijai priklau
sančio j saloj. (Žymėtina, 
jog iš Islandijos gana trum
pas oro kelias į Sovietų 
Šiaurę.)

ą
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ninku eilėse — mes užsitarna
vome teisę būti jose. Nesvar
bu, kas esi, šeimininkė, profe
sionalė ar fabriko darbininkė 
—geresniame pasaulyje bus 
geriau 
nam

kiekvienai ir kickvie- 
gy venti!

Eva T. Mizarienė.

Ar žinote, kad namie ištik
tų nelaimes žmonių skaičius 
Amerikoje buvo virš 16 kar
tų didesnis už visus Amerikos 
karo nuostolius užmuštais, su
žeistais, dingusiais ir belaisvėn 
patekusiais visu karo laijtu.
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WANTED: 66,000,000 WEAR
ERS—The Red Cross hopes that, 
by March 31, 66,000,000 Ameri
cans will be wearing this lape! 
tab, symbol of a generous hea 
How about it?
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AKIMIRKA PEKINE-
STEBĖTINA KNYGA
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2-4-46 JONAS KAŠKAITIS

(Tąsa)
Ir nevien tik mančiai įpuolė bėdon. Vi

sa Pekino mandarinų klasė pasitraukė iš 
viešojo gyvenimo. Tie bejėgiai sutvėri
mai prarado visą savo priprastą pamatą, 
pamatė naują visuomeninę santvarką, 
pametė savo moralinį prestižą.

Turtingesnieji nusipirko sau palociu- 
kus, kur tolimesniam mieste, užsieniečių 
apgyventoj srity, ir gyveno liuonasty. 
Kiti nusisamdę kuklesnes buveines, kur 
užpakaly, kad užslėpus savo sugrobtą lo
bį. Kiti nepaisė nieko ir norėjo blyks- 
tert, įsitaisė automobilius ir net kitatau- 
.čius šoferius. Dar kiti įsigijo biznį, ir 

daugelis vėl prasimušė atgal į kokią val
dišką vietą. Tokių prisiplakėlių valdi
ninkų priviso pilna visur, ir tatai suga
dino republikinę valdžią, padarė iš jos 
pajuoką, nuo 1911 iki 1926 m.

Mulan’os tėvų namai nedaug ką pasi
keitė. Net ir revoliucija neįstengė su- 
purtyt giliai įsišaknijusio arbatos ir vais
tinių žolių biznio. Mulan’a tik paskiau 
dasižinojo, kad jos gudrusis tėvas, da 
pirm revoliucijos, pasiuntė kitą šimtą 
tūkstančių dolerių revoliucionieriams, 
pietuose. Kai užėjo revoliucija, jis pir
mutinis nusikirpo savo kasą.

• Mulan’os šešiūro namuose dėjosi ki
taip. Pats Tseng’as ištisai buvo senovės 
žmogus, įgudęs Konfucijaus sekėjas. To
kiam revoliucija buvo pasaulio pabaiga. 
Jis nepaisė Manču valdžios sugriovimo, 
bet būkštavo, kas bus paskiau. Jis nie
kad nesidraugavo artimai su Jao’u, nes 
Jao’as buvo pažangus reformistas, o jis 
—senovės ir senybės garbintojas.

Mulan’a tuoj po ištekėjimo patyrė, jbg 
Tseng’as neapkentė užsienio knygų, 
įstaigų, daiktų, net ir to paties muzikinio 
laikrodžio, padaro žemesnės klasės — 
amatninkų proto. Įmantrūs užsienių 
amatninkai, jo nuomone, stovėjo žemiau 
net ir už kaimiečius ūkininkus, daug že
miau už apšviestūnus ir už valdininkus, 
—žemiau savo kultūra, savo dvasia. \.

Kaipgi dabar bus be karaliaus? Kaip 
ir šeima be tėvo? Galas bus visai Chini- 
jos civilizacijai... Jis atkakliai pasiliko 

' nusistatęs prieš užsienio pasaulį. Tik 
daug vėliau jis kiek suminkštino tą savo 
nuomonę, kai jo dukters Ailien’os kita
tautis gydytojas vyras su “insulinu” pa
gydė jo šlapligę.

Tseng’as nusiteikė pasitraukt iš val- 
dininkystės ir saugotis to viso ermyde- 
rio. Nors jo įtakingas draugas Juan Ši
kai’jus tuoj po revoliucijai tapo pašauk
tas atgal valdžion, Tseng’as laikėsi nuo
šaliai.

O tuo tarpu, jdidelio Tseng’ų palociaus 
užuvėjoj, Mulan’ai su Sunia prisiėjo da
ryt asmeninių prisitaikymų. Abu jie 
stengės būti nuolankūs tėvams ir naudin
gi namų tvarkai. Mulan’a tuoj įgijo sa
vo'anytos pasitikėjimą: ir pati Tseng’ie- 
nė ir Kasia statė ją visa kuo aukščiau 
už jos mošą Sujun’ą,' kuri nesikišo į na
mų tvarką ir vis laikė nosį iškėlus. Mu
lan’a buvo labai taktinga su tarnaitė
mis ir tarnais, kurių būdavo ligi 30. Jai 
padėdavo Sniego Gėlė .ir Rojaus Paukš
tė. Tarpe tarn^ vyresniuoju skaitėsi 
Pien’as, kokių 40 metų amžiaus mančų 
tautos žmogus. Jis net prisibijojo Mu
lan’os, nors ji niekad nesibarė, bet, kada 
jai išlaidos atrodydavo didokos, ji tik 
ženklingai nusišypsodavo, o Pien’ui tai 
buvo ženklas, kad jinai jį ir vėl nutvėrė 
nukniaukus ką iš namų apyskaitos.

I
Tseng’ienė pamažu perleido visą namų 
priežiūrą Mulan’ai. Už’ keleto mėnesių 
Mulan’a pasijuto esanti “tokia.” Suniai 
tai buvo didelis džiaugsmas ir viltis su
silaukti kūdikio. Mulan’a bendrai jau
tėsi laimingesnė, negu ji iš pradžių ga
lėjo tikėtis. Kažkaip visi tikėjosi ber
niuko. Mulan’os veržlumas, protas ir 
žvitrumas davė jai pamato manyt, kad 
jos svajonės įsikūnys naujagimio asme
ny. •
Bet gimė mergytė. Niekas neparodė 

nusivylimo, tačiau pokylis nebuvo taip 
pakilus, kaip galėjo būti. Mergytė buvo 
vardu Aman’a. Ji buvo vienų metukų, 
kai užėjo revoliucija.

Vienu dalykėliu Mulan’a užsitraukė 
nepasitenkinimo iš savo šešiūro. Jinai 

’ ' ■ - ‘lanču gentkar-

p

tės žlugimu ir tuoj po spalių mėh. ma
nifesto, be jokių ceremonijų, ji nukirpo 
Sunia’i kasa, nesiklaususi Tseng’o. Už 
tai jų šešiūras pabare. Už kelių savai
čių kasą nusikirpo ir činia, bet pats 
Tseng’as* su kasa atsisveikino tik už ko
kių metų, kai jau ir Juan Šikai’jus buvo 
apsikirpęs. Šikai’jus dabar jau tapo re
spublikos prezidentu: mat, Sun Jat-se- 
n’as negudriai padarė — atsisakė nuo 
prezidentystės Šikai’jaus naudai, nes ta
sai buvo labiau įgudęs ir veržlus ir tvir
tas.

Pusmečiui praslinkus po vestuvių, 
Sunia, taipgi ir jo vyresnis brolis Či
nia gavo vietelę vidaus ministerijoj. Val
džiai nuvirtus, jie buvo apie namus. Pe
kine buvo ramu, jokio kraujo pralieji
mo sostinėj neįvyko. Atsižadėjusiam 
sosto karaliui buvo pavelyta tebegyvent 
jo auksastogiuose palociuose. Labiau
siai Manču valdžios neapkenčiamas Juan 
Šikai’jus buvo dabar vyriausias valdo
nas. Militariniai viešpačiai valdė Chini- 
ją per visą sekamą dešimtmetį.

Nors ir paviršutinė' tebuvo valdžios 
permaina, vis viena revoliucija pradėjo 
naują gadynę. Visa nuotaika pasikei
tė. Naujas vakarietiškas kalendorius, 
nauji diplomatų rūbai, nauja valdžios 
forma liudijo, jog vakarai ima viršų. 
Tai buvo juokingų kontrastų laikotar
pis. Nuo dabar nauji metai skaitėsi 
sausio mėn. 1 diena, o* ne vasario vi
durys.

Revoliucija užklupo Sujun’os šeimą 
Niū, jai esant pačiam žemutiniam laips
ny. Kokie metai prieš revoliuciją, vi
suomenės apmaudos audra praūžė ant 
Niū namų.

Krizis pakilo, kai antrasai Niū sūnus 
Tungiū suteršė vienuolyną ir bandė pa
vogt vienuolę. Žmonių įniršimas buvo 
toks didelis, kad nei pinigai nei politi
niai Turtų dievaičio ryšiai nepadėjo jam 
išsikivinkliuot iš tvano. Jei tai būtų bu- 

. vęs tik vienintelis nuotikis, tai bėdos to
kios gal' ir nebūtų buvę. Bet prieš jį bu
vo pagieža pritvinkusi iš daugelio pu
siu, ir tai buvo tik išsiveržimo ženklas.

Niū broliai — Huaiju ir Tungiu buvo 
apsvaigę galybės manija. Motina už 
juos visada užtardavo: ar tai su polici
ja ar su tiesa, ta Visagalingoji Pekino 
Senelė Kumelė vis rasdavo prielankumą. 
Ji ir jos vyras Niū’s valdė šalies finan- * 
sus, tai prieš ją niekas negalėjo ko peš
ti. Vieno tik ji bijojo—Budos. Netaip 
jau jinai jį' mylėjo, bet bijojo pragaro 

^karaliaus Jenlo. Tai ji didelįus pinigus 
aukojo bažnyčioms, šventykloms ir vy
lėsi, kad Buda jos bėdoj neapleis, apsau
gos nuo to nelabojo Jenlo.

Niū’ienė žinojo, kad jos sūnai pazylie
ja, kad jie labai siausti, bet visko žinot 
ji nežinojo. Kad jie nuolat laužydavo 
važiuotės taisykles, tai mažas daiktas, 
bet tiedu velniūkščiai — galybės dievai
čiai ir dar ko pridarydavo. Jaunos gra
žios moterys stačiai bijojo ir pasirodyt 
viešai, kur teatre ant balkono. Vieno 
asmens sugulovė taip įpuolė Niū’jukui į 
akį, tai po perstatymo jojo sargas ir pa
kvietė ją į tam tikrą nuošalią vietelę ant 
nakties su Niū’juku. Ji grįžo pas saviš
kį tik ant rytojaus, ir jos vyras nedrįso 
nei žodeliu prasitarti: būtų sarmata, o 
prieš Niū—prieš vėją nenupūsi...

Vyresnysis Niū’o—Huaiju’s vedė silp
ną, kuklią, buką moterį ir jis jos visiš
kai nepaisė. Jaunis, Tungiu’s, nevedęs 
—da daugiau turėjo laisvės. Daugybė 
merginų ir moterų nuo jų nukentėjo, 
fimė jis sekiot vieno turtingo pirklio 
dukterį, kol ji jam įtikėjo, kad jis ją- 
įsimylėjo ir ją ves. Paūžė, kiek jam 
patiko, ir tuoj pradėjo su kita. Apvil
tos mergaitės tėvas rengėsi atmonyt. Jo 
vargšė duktė iš apmaudo nusikirpo plau
kus ir nusisprendė Tapti vienuole. Jos 
tėvas susirado gražiausią Pekino dainų 
artistęį 18 metų mergaitę. Už gerus pi
nigus jis ją nusipirko nuo tėvų ir laikė 
savo ištaigiam palociuj. Jis jai pasakė 
suvo sumoksią, kad jinai j arų padėtų at
keršyt jaunajam Niū’jukui už jo duk
ters negarbę. Tik prašė visa ką kol kas 
laikyt griežtoj slaptybėj, kad anasai ne- 
dasižinotų, kad čia jam kas sląstus stato.

Apie Sergančius

Ilgokas laikas kaip serga 
jaunuole Lillian Mikolajunhi- 
tė,- Ona- Girdienė' sveiksta po 
operacijos ; parvežta pas sese
rį M.« Kazlauskienę.

Serga A. Yudikaitis ir J. 
Kireilis'. Sveiksta Ona Kizienė, 
kuri buvo susižeidus dirbtu
vėj. E. Tinkunienė susižeidė 
koją, serga namuose. . ’’ '

Jau ilgokas laikas kaip ser
ga E. Paliliunienė. Ji suaižei* 
dė ranką. 1

Kuriems laikas leidžia, ap
lankykime sergančius.

Nuo savęs linkiu visiems li
goniams greito pasveikimo.

J. K. Navalinskienė.

Waterbury, Conn
Kalbės Dr. Kaškiaučius

Liet. Lit. Draugijos 28 kuo
pos moterys rengiasi prie ap- 
vaikščiojimo moterų tarptauti
nės dienos, 8 d. kovo. Tuo 
tikslu jos rengia prakalbas ko
vo 10 d., svetainėje po num. 
103 Green Street, Waterbury, 
Conn. Kalbėtojai bus: dr. J. 
J. Kaškiaučius, kuris kalbės 
apie sveikatą ir apie Vilniaus 
Medicinos Institutą; M. Svin- 
kūnįenė kalbės apie moterų 
organizavimąsi ir M. Meiso- 
nienė kalbės apie rinkimą dra
panų dėl Lietuvos žmonių.

Taipgi programos išpildyme 
dalyvaus ir Vilijos Choras, po 
vadovyste G. Ulinskaitės.

Rengėjos kviečia visus vy
rus ir moteris iš Waterburio

ir jo apylinkės atsilankyti į 
šias prakalbas; Jūs išgirsite 
daug ką naujo ir pamokinan
čio tose prakalbose.

Vilijos Choras laiko savo 
dainavimo pamokas kiekvieno 
ketvirtadienio vakarą, 103 
Green St. Choristai kviečia vi
sus, jaunus ir senesnius, vyrus 
ir moteris, kurie tik galite dai
nuoti, ateikite ir prigulėkite 
prie choro, padekite dainuoti, 
ir tuomi sutvirtinsite ’Vilijos 
Chora, v

Vasario 23 d. apsivedė Nel 
Aldona Griniūtė su Edward T. 
Raczynski. Vestuves įvyko 
103 Green St. svetainėje ir 
svečių dalyvavo pusėtinai 
daug ir visi gražiai pasilinks
mino. Griniūtės tėveliai Uršu
lė ir Motiejus Griniai yra pa1 
žangūs žmonės, seni Laisvės 
skaitytojai ir Liet. Literatūros 
Draugijos nariai. Jie labai 
daug su savo darbu prisideda 
prie visokių parengimų. Vasa
ros laiku jie visuose mūsų pik
nikuose padeda dirbti. U. Gri
nienė labai 
rinkimo ir 
dėl Lietuvos 
navedžiams
sėkmių- jų naujame gyvenime, 
o draugams Griniams geros 
sveikatos.

daug dirba prie 
siuvimo drapanų 
žmonių. Mes jau- 
linkime gerų pa-

Jau ilgas laikas, kaip ser
ga draugas J. Pabilionis, po 
npm. 810 Bank St. Draugai, 
kurie turite laiko, atlankykite 
jį. Jis yra Laisvės skaitytojas 
ir darbininkų klasės geras rė
mėjas. Mes visi linkime jam 
geros sveikatos.

Laisvės Agentė.

Iš LLD 15-tos Apskrities 
Komiteto Susirinkimo

15 ir 10 apskritys į 
naujų narių gavime

padiskusavus, pasi- 
LLD Pirma Apskri-

LLD 15-tos Apskrities ko
mitetas laikė susirinkimą va
sario 18 .d. Keletas kuopų bu
vo pakviesta prisiųsti į susi
rinkimą po vieną atstovą iš. 
valdybos. Tik drg. P. Nemura 
dalyvavo nuo 190 kuopos. Vi
si kiti,* turbūt, nesurado laiko.

Skaitytas laiškas nuo LLD 
Pirmos (Chicagos) Apskrities 
sekretoriaus S. Včšio. Jame iš
šaukiama 
lenktynes 
į LLD.

Plačiai 
rodė, kad
tis pasiskyrė labai lengvas iš
lygas. Palyginus, kiek lietu
vių randasi vienos ir kitos ap
skrities ribose, tai būtų musės 
kova su jaučiu.

LLD 15 Apskritis stato šias 
sąlygas Pirmai Apskričiai. Abi 
apskritys, 15 ir 10, gausime 
150 narių, o Pirma Apskritis 
turi gauti mažiausia 300 nau
jų narių. Kadangi 15 Aps
kritis yra mažiausia kuopomis, 
tai su 10 Apskritim turėsime 
tartis, kaip supliekti Pirmą 
Apskritį. Ką sakote, draugai 
iš 10-tos Apskrities? >

Pagal paskutinius kuopų ra
portus, daugiausia naujų na
rių gavo 22 kuopa. Kreditas 
už daugiausia naujų narių pri
rašymą tenka K. Romahdie- 
nei. Antra, tai 190 kuopa. 
Kreditas tenka P. Nemurai. 
Kitos kuopos nupuolė nariais.

Nutarta laikyti apskrities 
konferenciją gegužės mėnesį, 
Cleveland, Ohio. Diena, vieta 
ir laikas bus paskelbta vėliau.

Draugai, kuopų valdybų na-

riai ir nai’iai, LLD 15-tos Aps
krities koĮnitetas prašo jus vi
sus, kad pasiskubintumėte už
simokėti mokestis už 1946 
metus. Nelaukite, kad kas ko- 
lektuotų. Stengkimės visi'iki 
konferencijos pasimokėti mo
kestį. Būkime patriotai šios 
apšvietos organizacijos.

Antra, tai svarbu lenktynės 
su Pirma Apskritim, jei susi
tarsime dėl išlygų. Verbuoki
me naujus narius, kaip tik ga
lima, kad laikui atėjus galė
tume lenktynes laimėti.

D. Petrauskas,
LLD 15-tos Apskrities sekr., 
1451 Clermont Rd., 
Cleveland 10, Ohio. .

Mirė V. Yovis
Vasario 12 d. mirė širdies 

liga Viktoras F. Yovis (Yo- 
vaišis), 52 metų amžiaus. Pa
liko nuliūdime moterį, dukte
rį ir sūnų. Iš Lietuvos paėjo 
iš Rakevės dvaro, Vaiguvos 
parapijos, Šiaulių apskričio.

Vasario 14 d. likosi laisvai 
palaidotas miesto kapinėse. 
Buvo gražus būrys palydovų.

Velionis išgyveno šiam 
mieste virš 20 metų. Prie vie
tos lietuvių pašalpinių draugi
jų neprigulėjo. Prigulėjo prie 
Eagle pašalpinės organizaci
jos ir prie Lietuvių Pašaipinio 
Kliubo, Waterbury, Conn.

Lai būna lengva jam šios 
šalies žemelė.

mus kas antrą mėnesį. Susi
rinkimai būna silpni. Veikimo 
nėra jokio. Nėra jokių paren
gimų.

Su darbais šiam mieste šiuo 
tarpu nėra geriausia, taip, 
kaip ir kituose miestuose, kur 
eina streikai. Kaip žinoma, 
General Electric kompanijos 
darbininkai streikuoja nuo va
sario 15 d. šiame mieste yra 
didelė General Electric komp. 
dirbtuvė. Kada pilną laiką 
dirbo, tai joj dirbo 11,000 dar
bininkų.

Čia
dirbtuvės: 
nė ir odos 
ba gerai.

General
jos darbininkai 
prie dirbtuvių. Be unijos lei
dimo niekas negali įeiti į dirb
tuves. Kompanija deda pa
stangas išimti indžionkšiną, 
kad uždrausti masinį pikieta- 
vimą. Turime kelis iš li<*tuvių, 
kurie kenkia darbininkų vie
nybei. Patyręs.

yra dar kelios kitos 
guzikinė, audekli- 
išdirbystė. Jos dir-

Electric kompani- 
pikietuoja

PALENGVINK KANČIAS

STREW GĖLOS
/ , \ A Štai Svarus, naujas būdas liuosuot
/ / / ' l\ Paprastą strėnų gėlą. Johnson’s 
( /__ į / Į Back Plaster! Lengvina skausmą, 
/\dMf I sustingimą, įveržimą. Jautiesi pui-
' kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk

Johnson & Johnson kokybes.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogūs laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI ,

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

šiam mieste lietuvių gyvena 
nedaug. Gal nebus daugiau 
kaip 50 šeim.ynų. Gyvuoja dvi 
pašalpinės draugijos: šv. Juo
zapo Draug. ir Sūnų ir Duk
terų Draugija. Pastaroji drau
gija yra laisva, neturi jokių 
bažnytinių ryšių. Finansiniai 
kiek tvirtesnė už pirmesnę. 
Abi draugijos laiko susirinki-

Anglija ir Francija žada 
ištraukt savo kariuomenę 
iš Syrijos ir Lebano iki bal. 
13 d.

Pradedate ar Didinate
Smulkųjį Biznį? j
anai gaukite knygutę, kuri viską I
2 nacakn «nin nnaalha knkin i ii s — ■

Dovanai 
jums pasako apie pagalbą, kokią jūs 
galite gauti per New Yorko Valstijos 
Planą Smulkiajam Bizniui Didinti— 
planą siekianti visiem patarnauti šioj 
Valstijoj! Jūs galite gauti svarbių ži
nių, lavinimo, pagalbos nuo sėkmingų 
vietinių binio žmonių, kaip vesti savo 
smulkų biznį su pelnu! Negaišuokite! 
Išpildykite šį kuponą žemiau ir pasiųs
kite dėlei pinų žinių, kaip gauti svar
bios bizniui pagalbos—DOVANAI!

------NEW YORK STATE--------

BIG AIDS 
.(or Buildin j 

Smail 
Dusinės

DEPARTMENT OF COMMERCE
Room sec, 112 State Street, Albany 7, New York.

Malonėkite tuojau atsiųsti dovanai knygutę, duodančią pilnas žinias apie 
pagalbą, teikiamą pagal New Yorko Valstijos Planą Smulkiajam Bizniui - 
Didinti.
Vardas..
Adresas.
Miestas. Zonc....  .......Valstija

Telef? HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
t '

530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: gUg Sekmadieniais nėra valandų.

A   . .. -................................................................................. -■ ..................... .  - r- -

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
’ (BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
i 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
, f (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- J 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kaipomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St. S 
PHILADELPHIA, PA. J 

Telefoną* Poplar 4110 *

tiwtfil
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Po Pogromo prieš Negrus 
Ištraukiama Milicija iš 

Columbia Miestelio

TreCiadienis, Kovo 6, 1946 LaisvB—Liberty, Lithuanian Daily, Penktas Puslapis

Roselando Aido Choras Pasisakė už 
Meno-Kultūros Suvažiavima

Columbia, Tenn.—Po bal
tųjų kruvinų pogromų prieš 
negrus, jau ištraukiama 
valstijos milicija iš Colum- 
bijos miestelio. Po jų pa
darytų riaušių buvo suimta 
apie 70 negrų. Policija nu
šovė du negrus bekvočiant 
ir sužeidė 9.. Laikoma teis
mui 34 negrai, kuriem grę- 
sia po 21 metus kalėjimo.

Visi linksmi susitarus. Buvęs viską sustabdęs Phila- 
delphijoj ^transportininkų streikas buvo laimėtas. Jie 
gavo 12c už valandą daugiau mokesties ir kitus svar
biausius reikalavimus. Iš kairės: newyorkietis Michael 
J. Quill, Transporto Darbininkų Unijos (CIO) prezi
dentas; Philadelphijos majoras Bernard Samuel ir Phi-' 
ladelphia Transportation Co. prez. Charles Ebert.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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.

MERGINOS ar MOTERYS
VYNIOJIMUI IR 

PAKAVIMUI
Ir Kitam

Lengvam Fabriko Darbui
DAUG VIETŲ PRIE GERŲ DARBŲ 

PUIKIAUSIA PROGA 
INIMANT MOKESTĮ

NUO KAVALKŲ • 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

Kreipkitės

KOPPERS CO. INC.
(White Tar Division) 

BELLEVILLE TURNPIKE 
KEARNY, N. J.

Phone KEARNY 2-3600 
matykite MR. MOLDT, U.S.E.S.

tolimų ir artimų valstijų — 
autobusams, automobilių ka
ravanams ir net laivams.
, 4 Suvažiavimas turi tęstis 

visą savaitę. Su trim dienom 
nėra nei ko pradėti, žiūrint į 
mūsų skaitlingas grupes ir pa
vienius menininkus. Jie visi, 
norės tinkamai pasirodyti. •

5. Liet. Meno Sąjunga turi 
susisiekti su Tarybų Lietuvos 
menininkais ir pakviesti juos 
dalyvauti Amerikos lietuvių 
meno - kultūros suvažiavime. 
Vėliau jie galės daryti marš
rutą po miestus.

6. Mes kviečiame Chicagos 
menininkus ir grupes sušaukti 
konferenciją kovo mėn. pabai
goj šio suvažiavimo aptarimui 
ir prisirengimui prie jo.

Choro pirm.
J. Nedvaras.

1

Sovietai reikalauja, kad 
vakariniai talkininkai su
traukytų ryšius su Franko.

KRISLAI
(Tąsa

Už pašto 
gai. Viso 
pfenigų.”

Komentarai
Tai “nauja tvarka.

nuo 1-mo pusi.)

Detroitas — Tinkamiausias 
Miestas Šiai Mfeno Šventei 
Ketvirtadienio vakare, vas.

21 d., Roselando Aido Choras 
specialėj pamokoj, Liet. Kul
tūros svetainėj, 10413 S. Mi
chigan Ave., plačiai diskusavo 
i LMS sekretoriaus V. Bovino 
i atsišaukimą sušaukti didelį, vi
-sos Amerikos plotu, lietuvių 
meno-kultūros suvažiavimą at
einantį rudenį. Aidiečiai me
no suvažiavimo mintį priėmė 
su didžiausiu entuziazmu ir 
vienbalsiai nutarė patiekti 
Chicagos ir Amerikos lietuvių 
chorams, meno ir kultūros 
grupėms ir pavieniams meni- 

jninkams sekamus punktus dis- 
Ikusavimui, už kuriuos Rose- 
I lando Aido Choras stovi, kad:

ženklelius 24 pfeni-. 1. Tinkamiausias miestas
838 markės ir 44 i šiai didžiai meno-kultūros su-

i važiavimo šventei yra Detroi- 
nereikalingi! j tas. Jis parankus, susisiekimo 

atžvilgiu, rytams ir vakarams 
ir, kas svarbiausia, ten yra 
tvirtos mūsų progresyvio me
no jėgos ir visa eile nenuils
tančių veikėjų. Jiems teks pa
kelti visa to suvažiavimo naš
tą ir, mes žinome, jie tą gali 
atlikti.

2. Į šį mėno-kultūros suva
žiavimą turi būt pakviesta da
lyvauti mūsų meno jėgos iš 
Kanados. Jiems Detroitas pa
togiausia. Jie noriai dalyvaus.

3. Patogiausias laikas šiam 
suvažiavimui, tai “Indijonų 
vasara” — spalių mėn. Tada 
gamta.graži ir keliai geri iš

AMERIKONAI ŽADA 
’’VALYT NACIUS”

(54)

VAŽIAVIMAS IR SUVAŽIAVIMAS

OPERATORES 
Viena ir Dviem Adatom

Ant Įvairių I^lių Marškiniams 
Nuolat, apskritų metų darbas

TAIPGI MOKINES 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.

___________________________ (59):

MESGINOS—MOTERYS 
PAKAVIMUI MAKARONŲ 
GERA PRADŽIAI ALGA 

Proga Pakilimams 
NUOLATINIS DARBAS

G. Santoro & Sons, Ine. 
225 COOK ST. 

BROOKLYN, N. Y.
(CO)

alga.

ar
2855 BLVD., JERSEY CITY, N. J.

____________________________ (57)

PATYRUSIOS

OPERATORĖS

ĮSPŪDŽIŲ ŽIUPSNELIS
Už dviejų dienų po nacių 

kapituliacijos, jau Berlyno 
gatvės galimos pravažiavimui. 
Laike mūšių buvo nuo 2,000,- 
000 iki 3,000,000 gyventojų... 
Visi turėjo dirbti po 2 valan
das į dieną miesto išvaly
mui . . . “Patys turite ats’tatyti 
ir išvalyti miestą !. . . Patys.” 
—pasakė Raudonosios Armi
jos Berlyno komandierius ge
nerolas Berzarinas. . . Ir už 
mėnesio laiko Berlyne veikė 
subvės, vandentiekiai ir tram
vajai . . .

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonai ketina pavest 
vokiečių teismams valyt 
amerikinę Vokietijos sritį 
nuo nacių.

ANGLIJA PALAIKYS 
DĖLĘ ARMIJĄ

DI-

London. — Anglijos prem
jeras Attlee sakė seimui, 
kad anglam būtinai reikią 
palaikyti 1,200,000 pastovios 
armijos.

Rašo Jonas Kaškaitis

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

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

r 1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, 
’ kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi

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

ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

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

3. Balanced Brand Vitamin A, D, 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.

I

Sukūrė Illinois
Citizens PAC

Ištrinkta Valdyba ir Priimta 
Konstitucija; Ruošiasi 

Balsavimams

Vasario 21 dieną, Chicago- 
je, Sherman viešbutyje buvo 
svarbi sueiga, kurioje sudary
ta Illinois Piliečių Politines 
Akcijos Komitetas, kuris bus 
skyrius National Citizens Poli
tical Action. Priimta ir konsti
tucija ir išrinkta valdyba.

Dr. Bradley, atvykęs iš New 
Yorko, NCPAC narys, aiški
no, kad jau daugelyje valsti
jų sudaryti komitetai, kurie 
plačiai apima ir pradeda veik
ti pasiruošimui būsimiems bal
savimams.

Organizacija šiuo tarpu dar 
nebus trečia partija, bet ji ga
li išsivystyti į tokią.

Bradley aiškino, kad dau
gelis pažangių organizacijų 
susidėjo į šią organizaciją ir 
bendrai veikia.

Mitingą vedė teisėjas Geor
ge Quilici. Majoras Goldberg 
skaitė neilgą konstitucijos pro
jektą, kuris priimtas vienbal
siai. * '

Susirinkime dalyvavo nuo 
keliolikos tautybių, taipgi įvai
rių organizacijų atstovai; dar
bo unijos taipjau turėjo atsto
vus, gera buvo CIO atstovybė.

Atstovauta ir Chicagos Lie
tuvių/ Organizacijų Bendras 
Komitetas.

Susirinkime buvo 
nigai.

ši organizacija 
gerus kandidatus, 
.kokiai partijai jie
taipgi kai kur savus statys. 

* I
Teisėjas Quilici pabrėžė, jog 

“dalykams einant tokia kryp
timi, kaip dabar,” progresyvei 
Amerikos visuomenei gal teks 
visai nepriklausomai nuo senų 
partijų veikti.

Viena atstovė klausė, ar 
konstitucija nedraus šiai orga
nizacijai tapti trečia partija? 
Majoras Goldberg paaiškino, 
kad nedraus, kad organizaci
ja neatsižada trečios partijos 
idėjos, jei tas bus reikalinga.

Mitingas ėjo sklandžiai ir 
vykusiai.

Valdybon išrinktas vienas; 
profesorius - emeritus Illinois! 
Universiteto . i-..^MMlfU***.'?*****
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REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE

COTTON WASH DRESSES 
UŽĖMIMUI PILNOS 

PRODUKCIJOSmas, žinoma, žmogus ir vėl 
susitinki tai su tuo tai su 
tuo. Truputį pasikalbam 
su vikriąja binghamtoniete 
E. Žukiene, taipgi ir su gėli
ninke Vaičiekauskiene. O 
va vietinis Stasys Orda sve
tingai šaiposi pro praviras 
duris. Jis prie drabužių po
dėlio. Irgi žmogus daug 
triūso pridėjo, padėdamas 
sukti Suvažiavimo ratus.

Čia pat palei sieną ypatin
gas šusigrūmimas. Aha, 
tai čia jau esama padarytos 
fotografijos. Eime pasižiū
rėt! Atvaizdas didžiulis. Vi
si sklandžiai susibūrę, tik 
spėk lakstyt akim paliai vei
dus, ieškodamas pažįstamų 
ir artimesnių. Bus graži 
atmintis, prisiminimas ma
lonus. Paduodu adresą fo
tografui Varnagiriui, užsi
moku “rublinę.” Paveikslą 
p r i s i ų s iąs kada paskiau. 
Keblu esama su reikalin
gom m e d ž i a g om, sunku 
gaut, tai gal priseis luktert, 
kol susilauksime atvaizdų 
kopijas.

Bet va jau reikia sėstis. 
Matau, man vietą laįko re
zervuotą mano gerosios kai- 
minkos Šilkienė ir Žemaitie
nė, “k o n e k t i k o jankės.” 
Skubu sėstis. Nors Suva
žiavimas formaliai jau už
sibaigė, bet, dėl pribuvusios 
pašalinės publikos labo, gal 
dar gerą valandą ėjo pra
kalbos, skaudžiomis dienos 
temomis. Vėl kalbėjo pla
čiais bendrai bruožais R. 
Mizara, V. Andrulis, F. 
Abekas, K. Petrikienė, E. 
K. Sliekienė.

(Daugiau bus)

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

LINKSMOS APLINKYBĖSdarbiavimo pasižadėjimus 
visiems tiems Tarybų Lie
tuvos veikėjams, kurie svei
kino Suvažiavimą. Ir dar 
skyrium pavedė pasveikint 
Tarybinę Klaipėdos krašto 
valdžią ir jos žmones, vėl 
bendrai prijungtus prie mo
tinos Lietuvos. Senoji Prū
sų Lietuva dabar turės ga
limybių atsigauti ekonomi
niai ir kultūriniai — atsi
gauti iš ano ilgaamžio vo
kiško slogučio. Andrulis re
komenduoja, kad dabar su
si o r ganizavęs Demokrati
nių Amerikos Lietuvių Cen
tras pasirūpintų išleisti vi
są Suvažiavimo veiklą bro
šiūros pavidale ir ją plačiau 
paskleistų. Įnešimai mielai 
priimti.

Iš salės tapo padarytas 
pasiūlymas, kad DAL Cent
ras atspausdintų tam tik
rus atvirukus, su reikala
vimu, kad J. V. valdžia pra
šalintų nieko nebeatstovau- 
jantį smetoninį atstovą P. 
Žadeikį ir du smetoninius 
konsulus. Pasiūlymas pri
imtas ir jis reikia greičiau
siai realizuot.

Vietiniai p i t sburgiečiai 
darbuotojai, kurie pridėjo 
tiek energijos, triūso ir lai
ko šio Suvažiavimo reika
lais, sako atsisveikinimo 
prakalbėles. Tai J. Urbo
nas, E. K. Sliekienė, J. Slie
kas. Kalba ir nuo savęs ir 
varde organizacijų ir asme
nų, prisidėjusių prie šito 
bendro darbo.

Posėdžio pirmininkas T. 
Žebraitis Suvažiavimą už
daro kaip 7 vai. vak.

Dabar vakarienė, paskui 
koncertas — ir namo. Va
karienė buvo čia pat, šaluti
nėj salėj, Lietuvių Piliečių 
Draugijos parengta.' Na ir 
susidarė čia tirštai sviete
lio. Valgėm, kandom, stip- 
rinoms, gėrėm, vaišinoms. 
Ir, besistiprindami, besi- 
vaišindami, gražiai sau pa- 
siūtarojom, pasikalbėjom. 
Su kuo arčiau pabūt pasi
taikė. Nors bent keliais 
sakiniais persimetėm. Kaž
kaip teko man pritūpti prie 
b o s't o n i ečių ratelio. Čia 
“mūsų krošto” žmogus J. D. 
Jusius, čia prof. Kubilius, 
čia keletas malonių moterė
lių. Tokie atsitiktini susi
ėjimai labai gražiai paįvai
rina mūsų didžiuosius sam
būrius, įneša jaukaus gyvu
mo ir savotiškai atmiežia 
formaliųjų posėdžių įtampą 
ir vientisumą. *

Tai ir po vakarienei. Pro 
šonines duris vėl einam at
gal į didžiąją svetainę. O 
čia, matyt, jau ateita nema
žai ir pašalinės publikos 
prakalbų ir koncerto pasi-

(Tąsa)
Tuoj įkandin išeina adv. 

K. Michelsonas. Mąsliai ir 
įspūdingai perskaito rezo
liuciją National War Fun- 
d’ui, kam jis taip berei- 
kalo mėto mūsų visuomenės 
pinigus, kam šelpia tuos fa
šistinius niekšus Lietuvos 
pabėgėlius, susukusius savo 
gūžtą Vokietijos užuvėjoj. 
Delegatai net atsistojimu 
pareiškia savo pilnutinį re
zoliucijos užgyrimą.

Šmikšt! jaunuolė 0. Lu- 
kauskaitė perskaito telegra
mą J. Valstijų prezidentui 
Trumanui, kad jis greičiau 
atsiimtų iš Chinijos ameri
kinę armiją ir nesikištų į 
vidinius Chinijos dalykus.

Tuoj paeiliui V. Andrulis 
perskaito rezoliuciją prieš 
tų Amerikos smetonacių lie
tuvių fašistinius žygius, 
kad suklaidintos pilkosios 
masės greičiau susiprastų ir 
praregėtų gyvenimo tikro
vę, kad nebeklausytų savo 
demagogų vadų kurstymo 
prieš Tarybų Lietuvą.

Vėl kita, lyg ir dapildo- 
moji rezoliucija. Išnašiai 
ją perskaito R. Mizara. Tai 
rezoliucija apie Tarybų Lie
tuvos atstatymą. Visų mū
sų didžiausioji prievolė šelp
ti savo senąją tėviškę, pa
dėti jai greičiau atsigaut ir 
sustiprėt po anų baisiųjų 
karo smūgių, po anų bar
bariškų hitlerinio žvėries 
siautėjimų.

Į tą patį tašką mušda
mas, adv. P. Šimonis daro 
įnešimą, kad susiorganiza
vęs Demokratinis Centras 
pradėtų skleisti radijo pra
nešimus apie Lietuvos daly
kus, apie šelpimo ir atsta
tymo eigą, apie atgyjantį 
gyvenimą mūsų tėvų šale
lėj. Publika gyvai pareiškia 
savo pritarimą.

Ir vėl darbščioji M. Su
kackienė skaito rezoliuciją. 
Šiuokart apie mūsiškių mo
terų darbus, kaip jos v gra
žiai pasirodė Lietuvos šel
pimo reikaluose ir kaip jos 
bendrai veikė ant visuome
niškos dirvos. Rezoliucijos 
prasmę praplėtė ir paaiški
no- Ieva Mizarienė ir rezo
liuciją dalyviai vienbalsiai 
priėmė.

Dar vieną rezoliuciją per
skaitė Dr. M. D. Palevičius. 
Tai apie Chinijos dalykus. 
Ir labai gerai ir labai 'vie
toj. Chinijos milžinas at
bunda ir jis nori užimt sau 
pritinkamą vietą pasaulio 
tautų bendrijoj.

Suvažiavimas eina prie 
užbaigos. Keletą dapildomų- 
jų punktų padaro V. An
drulis. Jis daro įnešimą, 
,kad Suvažiavimas .nusiųstų

M^U^todia^ klausyt. B e s t o v iniuoda
X-W'' k' .-\.j ' ■’£’•'

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

EGYPT DRESS COMPANY

RACE AND COURT STS., 
ALLENTOWN, PA.

PHONE: ALLENTOWN 2-7189 
NUO 8 A. M. IKI 5 P. M.
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Merginos-Moterys
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Pakavimas Potatoe Chips
NUOLATINIS DARBAS.

PAKILIMAI
Viela: Ridgewood-Bush wick 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.

PATYRUSIOS
OPERATORES

Prie Singers Sewing Mašinų
Dirbti ant Brassieres
Puikiausios Darbo Sąlygos 

ir Valandos
Gera Alga

ALOMA FOUNDATIONS
1 Little Burnet St.

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

(54)

ii’ keli ku-

indorsuos 
nežiūrint, 
priklauso,

TUOJAU GAUNAMI DARBAI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

GERESNĖ ALGA

BONAI 3-CIAM ŠIFTUI

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MOKANTI AUDIMO 
VISOKIŲ RŪŠIŲ KASPINŲ

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAI.

Pajie^kau draugo Vinco Čiablio, 
Veiktėnių kaimo, Valkininkų para
pijos^ Girdėjau, kad gyvena Niaga
ra Falls, N. Y. Prašau jo paties ar 
jei fkąs -apie jį žinote kreipeis: Anta
nas Stenchikas, 221 Palisade Ave., 
Garfield, N. J. (53-54)

PATYRĘ 
KASPINŲ AUDĖJAI

VALYTOJOS, Ofisų budinke, vakarais, j*27 
iki 885 j savaitę, patyrimo nereikalinga 
Užmokame laike rookinimosi, puikios darbo 
sąlygos. Matykite MR. INGE. 8 iki 4:30 vai.

69 Pine St., New York City.
(X)

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,

STALIORIAI 
VIEN TIK PATYRk

Unijinė Šapa 
URBAN WOODWORKS 

108-08 NORTHERN BLVŲ. 
CORONA L. L

(H)

GENERAL RIBBON MILLS
NUOLATINIAUSIAS DARBAS 

METAS Į METĄ
1151 FRONT ST.,

CATASAUQUA, PA.

CORSET OPERATORĖS
PATYRUSIOS 

Jl.OO'l VALANDĄ 
NUOLAT

Skambinkite BOULEVARD 8-7280 
ar HAVJ0MEYER 9-4275.

(55)

■ ............................... ................................ .. y--

Jūs centai ar doleris Lai 
svei aukotas, — tai smūgis 
į galvą fašizmui užduotas I

ROBERT LIPTON
701 Grand St
Tel. ST. 2-2178

Jeweler Į 
Brooklyn, N. Y. j 

ATDARA VAKARAIS j 
■

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 pažmonį. — 
A. Navalinskas, kp. pirm. (53-54)

Reiunatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dięgliųs, šalti. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsi
gyk DEKENS OINTMĘNT, arba 
rašykite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz, $5,00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
Newark 1, N. J.
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Laisve-—Liberty,

New nios Tarp Lietuviu

LB>r

Maloniy Dainy ir Muzi
kos Vakarui Prašome 
Rengtis ir Kitus Kviesti

Kada Priešas Nori Nugalėti, 
Pirma Padalina Būrį

Newyorkietis Kongrese 
Pagirtinai Atlieka 

Pareigą

Peter V. Cacchione

Atsimename, 
džiojo nedarbo,

pradžioje di- 
kada darbo

Tarptautinės Moterų Die
nos minėjime,• kovo 9-tos va
karą, Laisvės salėj, dalyviai 
turės visapusiškai turtingą va
karą — dvasiniai skaistu, vai
šingai patenkinantį, tautiniai- 
naudingą.

Laisvės skaitytojų būrys, 
mes jau žinome, dalyvausite,, 
kaip kad visuomet dalyvauja
te, paremiate tuos veiksmus, 
kuriuos laikote gražiais ir 
naudingais. Bet mes prašome 
iš jūsų daugiau: būkite šio va
karo garsintojais. Kadangi vi
sas pelnas skiriamas Medici
nos Institutui Vilniuje, o ren
giant maža skale pelnas ne
bus didis, tad ir brangių gar
sinimų neišgalime, atsidedame 
tik ant jūsų talkos.

Kviesdami svečius, neapsi-; žmonės, balti ir negrai, kartu 
vilsite. Merginų .Kvartetas, : pradėjo vienytis ir bendrai ko- 
Frances Pakalniškytė, Sylvia i voti už nedarbo apdraudą ir 
Pužauskaitė, Sue Kazokytė,! darbus, buvo prasidėjęs bai- 
teiks mielų dainelių, o Frau-;sus riksmas ir suokalbiai prieš 
ces Bovinas ir Miriam Gottlieb negrus. Reikėjo žmones sukir- 
—saldžiai malonios muzikos, sinti vienus prieš kitus. Ta"da 
Ina Wood pasakys kai ką nau
jo Moterų Tarptautinei Dienai 
skirtoje kalboje.

Gaspadinės, kaip jau įpras
ta moterų pramogose, svečius 
pasitiks su geromis vaišėmis, 
pasirenkamai norinčiam pa
valgyti ar užkąsti.

Kliubietė.

Komunistų Partija atsako, 
kad NE. Ji šaukia visus tikros 
demokratijos ir darbo žmonių 

j laimėjimų šalininkus sueiti į 
1 demonstraciją protestui prieš 
nužudytojus dviejų negrų ka
riškių Freeporte, prieš lynčo 
terorą Tennessee valstijoje.

Jeigu jūs tikite į darbo žmo
nių ir demokratijos pergalę, 
jūsų vieta būti toje demons
tracijoje. jūsų pareiga dar
buotis uz tos demonstracijos 
sėkmingumą.

Didžioji demonstracija įvyks 
jau šio ketvirtadienio prieva
karį, kovo 7-ta, tuojau po 
darbo, 5 vai., Union Square, 
New Yorke.

Kalbės kunigas Ben Rich
ardson ,rabinas Max Felshin, 
komunistų vadai Elizabeth 
Gurley Flyn, Peter V. Cac
chione, Benjamin J. Davis, Jr., 
William Norman, Israel Am-

Irving Potash, Irving 
John Lavin.

narių

jį kaipo

Jungtinių 
žurnalas 
kovotoją 
ir kaipo 

sargą

ter, 
Goff,

DAR DAUGIAU BAZARU1 
DOVANŲ

J. Blazonis, Lowell, Mass, 
(blanka) :

J. Kazlauskas, $5. Po $1:
V. J. Chulada, Blazonis, 
Laisvės Draugas, A. Rutkaus
kas, F. Greka. Viso $10.

Pavieniai: A. Lideikienė, 
Great Neck, N. Y., $5. Mrs. 
J. Yovis, Pittsburgh, Pa., $2.

širdingai ačiū I
Laisvės Adm-cija.

vienijosi ir iškovojo 
apdraudą, viešuosius 
Iškovojo ir Naująją 

leidusią žmogui lais-

iškilo ir Scottsboro žiaurus in
cidentas.

žmonės nesidavė apgauna
mi, kovojo už nekaltus Scotts
boro vaikinus, negrai ir balti 
stipriau 
nedarbo 
darbus. 
Dalybą,
viau atsikvėpti ir visapusiškai 
pakilti.

Dabar vėl žmonėms tenka 
kovoti už pragyvenimo algas, 
už darbus, už geresnę nedar- 
bp apdraudą. Dabar vėl iškilo 
kurstymas baltų prieš negrus, 
atsilikusių, elementų prieš pa
žangiuosius. Atsirado Free
port, L. 1., atsirado užpuolimai 
ant knt negrų Tennessee vals
tijoje.

Ar dabar Amerikos liaudis 
leis demokratijos ir darbo 
žmonių priešams laimėti?

N.

Benjamin J\ Davis, Jr.
New York o 

nariai, kalbės 
monstracijoje

' lynčininkus.

Miesto Tarybos 
masinėj’e cle- 

protestui prieš

Apie Mūsų Pačių Kariškius
Lauktai, bet visai netikėtai, 

pereito šeštadienio rytą mus 
atlankė jauniausias laisvietis 
kariškis, Edward Sidney, e.m 
2/c.

Edward as pasirinko atostogų 
dabar. Virš du metus veikda
mas karo zonose, Edwardas 
laukė šio pasimatymo su tė
vais, sesute Ruth ii- draugais. 
Edwardui šį mėnesį sueina 
pustrečių metų, kai tarnyboje. 
Išėjo Tiuosnoriai, pirm suėji
mo 18 metų. Taigi, yra dau
gelio karinių veiksmų vetera
nas pirm 20 metų amžiaus.

Edward o tėvas, Rojus Sid- 
- židžiunas, beje, šiuo tar- 
yra apsigyvenęs Bostone, 
ir šeima ketina grįžti Ru- 
užbaigus mokslo terminą.

spaustuvininko. Jj ten ir pa
skyrė. O kad jo gamintas val
gis pasirodė skoningesnis už 
daugelio kitų virtą, visi kem
pėje beinantieji gailėjo jį iš
leisti. Susirengia būdavo, su
sirengia jis išvažiuoti užjūrin 
ir vėl nebeišleidžia.

ney
pu 
kur
tai
Jie seniau ilgai gyvenę Bosto
ne ir tas miestas, jo žmonės, 
atrodo, juos vėl išsivilios 
gal.

at-

nuo 
jau 
Ed- 
pa-

E. M. 2/c Edward Sidney
Edvardą atlydėjo jo moti

na, Ona Sidney (židžiunienė), 
dar vos tik susilaikydama 
džiaugsmo ašarų. Jinai 
per tūlą laiką žinojo, kad 
wardas randasi Pacifiko
jūryje, ant Amerikos sausže- 
mio. Pastarosiomis dienomis 
buvo gavusi telegramą, pra
nešant, kad jis parvyksiąs ato
stogų pirmadienį, bet, gąvęs 
progą greitesnės transportaci- 
jos, parvyko dviem dienom 
ahksčiau laukto laiko ir na
miškius nustebino..

Edwardas atrodo paaugėjęs 
_ kiek. Parvyko dar tik atosto

gų, 45 dienoms. Edwardas ga
lėjęs pasirinkti — dar pabūti 
veiklioje tarnyboje trumpą 
laiką ir būti visiškai atleistu, 
arba imti 45 dienas atostogų 
ir grįžti tarnauti dar 4 mė
nesius. Išsiilgimas laimėjo —

|fe

Nikis Pakalniškis, prieš 
lėtą savaičių sugrįžęs iš 
nybos laivyne, kiek pasilsėjęs, 
garbingai užbaigęs tarnybą 
Dėdei Šamui, sugrįžo vėl tar
nauti Amerikos lietuvių judė-> 
jimui Laisvės spaustuvėje. 
Plačiau apsidairęs, arčiau su
sipažinęs su sūneliu Niek, Jr., 
kuris pribuvo pas juos jau ka
rinės tarnybos laiku, Niek, Sr., 
be abejo, vėl grįš ir į kitas 
pareigas. Tomis kitomis parei
gomis buvo, dalyvavimas Lie
tuvių Liaudies Teatre, jo vai
dyboje, taipgi talkinimas Bo- 
vinui Lietuvių Meno Sąjungos 
darbuose (žinoma, kiek Niek, 
Jr., su Frances galės jį pa- 
liuosuoti nuo KP pareigų).

N. Pakalniškis išbuvo kari
nėje tarnyboje porą su virš 
metų, bet karo frontų’ pasiekti 
neteko. Jisai kadaise, nedar
bo laiku, buvo išbandęs savo 
talentą virėjo pagelbininku 
valgyklose. Kariškoje tarny
boje jis kaž kaip iš netyčių 
atsiminė buvęs ir virėju, apart

ke- 
tar-

Nikodemas Pakalniškis

Newyorkietis kongresmanas 
Adam Clayton Powell tapo 
pagerbtas savaitinio žurnalo 
New Republic, kaipo vienas iš 
geriausių
Valstijų Kongrese, 
atžymėjo 
prieš d iskri m i n ac i j ą 
labai atsakomingą narį,
žmonių reikalu, nuolat budin- 
tį savo pareigose?

Powell, išlikęs iš posėdžių 
tik trim atvejais per visus me
tus: vieną kart mirus jo moti
nai, kitu kart mirus jo žmo
nos motinai, trečiu kart dėl 
jo paties ligos.

Ot, kad taip mes budėtumo 
savo pareigose, būtume orga
nizacijų visuose susirinkimuo
se, neįvyktų tokių kurijoziškų 
dalykų ir fašistiniams elemen
tams laimėjimų, kaip 
tais įvyksta.

Tiesa, nėra saldu 
se susirinkimuose, 
tenka kovoti priešą,
tas, kuris neirta į susirinkimus, 
manydamas, kad tik jam vie
nam nemalonu. Ir tie, kurie 
eina, taip pat ne kartą per 
naktį neužmerkia akių sugrį
žę iš susirinkimų, kuriuose rei
kia kovoti pries fašistuojan- 
čius ar šiaip suktus, begėdiš
kus elementus. Tačiau, tai yra 
kova. O jokia kova nėra bu
vus ir nebus laimėta saldžiai 
sapnuojant ar girkšnojant toli 
nuo kovos fronto. ■

Buvęs gerai žinomas brook- 
lyniečiams, kaipo, geras lais
vietis, dabai* tarnaujantis U.S. 
M.S. laivyne, Fort Trumbull, 
New London, Conn., rašo J. 
Byronui, brooklyniečiui:
Mielas draugo:

Gaila, kad negalėjau pereik 
to menesio 23 būti Brooklyne 
ir pabuvoti su jumis. Mat,- tar
nyba, tai tarnyba. . . Sudarai 
sau planus vienaip, bet žiūrėk, 
jau'turi juos pakeisti ir” dary
ti taip, kaip sąlygos padiktuo
ja.

Viepaip ar kitaip, bet brook- 
lyniečių jau pasiilgau ir, ma
nau, jeigu kas nepaprasto ne
įvyks, tai .šio mėnesfo 9 d. pas 
jus atsisuksiu, žinoma, ir šiuo 
kartu dar nesu pilnai užtik
rintu.

kad k ar-

būti tuo
kti ridose
* Klysta

Įsigykite Operetės
Skietus

už atvirutę. Suprantu, 
kad tu ir kiti mano 
bei draugės visuome-

Ačiū 
drauge, 
draugai 
ninio darbo turi “iki ausų.”
Todėl aš mažai jumi ir truk
dau savais laiškais. Be to, ma
nasis gyvenimas kaž kaip tuš
tokas, nieko jame įdomaus, 
kad būtų verta apie jį rašyti. 
Tai ir tyliu, kaip kiautvarlė 
dumble.

Tai bus ii* viskas šiuom sy
kiu.

Beje, pasiunčiu mūsų laik
raštuką — “TRUMBULLOG.” 
Jame rasi ir mano “abrozą” 
(grupėje).

Iki pasimatymo, drauge!
. Draugiškai,

P. Balsys.

Tragedija Grįžtančio
Kario Šeimoje

McDonaldų šeimai tik kelios 
dienos buvo belikusios iki pa
simatymo po 15 mėnesių ilgos 
lūkesties ir rūpesčių vieniems 
apie kitus. Laimingai išlikęs 
kare, Richard McDonaldas 
jau buvo kur nors ant Atlan- 
tico kelyje į namus, 169-37 
149th St., Springfield Gar
dens, kur jo laukė gražuolė 
žmona su 16 mėnesiu dukre
le. ,

Laiminga žmona buvo nu-* 
vykusi pas gimines pasidžiaug
ti savo laime, pasitarti apie 
sulauktuves. Grįžtančią, gimi
nių lydimą skersai gatvę 
ti buso namo, ją mirtinai 
žeidė praskriejanti mašina 
Sutphin Blvd., prie 155th
Jamaica. Jos dukrytė- likosi 
globoje giminių, o Raudonasis 
Kryžius pasiėmė pareigą susi
siekti su nelaimės apnašlintu 
kariškiu, netikėtai grįžtančiu 
į šermenis.
,. Moteriškės užmušėją Samu
el Fox, 41 m., areštavo už 12 
blokų susidūrus su kita ma
šina.

im- 
su- 
ant 
St.,

Teatrininku Atydai!
Šiuomi noriu priminti, kad 

Brooklyno Liet. Liaudies Teat
ro valdybos, sykiu su veikalo 
“Pergale” režisūros komisija 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
kovo 6, 1946, Laisves salėje, 
8 vai. vakare. Būtinai daly
vaukite. J. B., sekr.

Lankėsi Laisvėje
šeštadienį lankėsi Laisvėje 

Antanas Stripeika, dienraščio 
Laisvės ”vajįninkąs ir darbuo
tojas visokiuose lietuvių liau
dies darbuose. 
Laisvės reikalais 
Lietuvos žmonių
drapanų. O kelionė su drabu
žių prikrauta mašina jam jau 
gal |)ūt ne kelinta, bet kelio
likta.

i------------------
Dainos Mėgėjai, Nedainuokite 
Kitur, — Vien Aido Chore!

Atvykdamas 
neužmiršo ir 
atvežė daug

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK 

RICHMOND HILL, N. Y.
L.D.S. 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, kovo 7 d., 8 v. v., pas 
dd. Misevičius, 115 Montauk 
Brooklyne. Malonėkite nariai 
vauti, nes yra svarbių reikalų 
rimui. — Valdyba. (54-55)

Avė., 
daly- 
apta-

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ko

vo 7 d., Laisvės salėje, 7:30 v. v. Vi
si nariai-ės dalyvaukite. Pora svar
bių dalykų liko neaptarta iš praeito 
susirinkimo, 'jie svarbūs — liečia 
visus narius. Pasižiūrėkite į mokes
čių knygutę, kad nesusispenduotu- 
mėt. Atsiveskite ir , naujų narių į 
kuopą prirašyt. — M. Stakovas, 
Prot. Sekr. (54-55)

MASPETH. L. I., N. Y. t
LDS 14 ir Literatūros Draugijos 

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

Veronika Mikutaitytė, žino
ma kaipo Laisvės platintoja, 
pernai Laisvės bazare susipaži
no su maspethiečiu Budrioniu. 
O šiemet jiedu dalyvavo baza
re, kaipo vyras su žmona—VO- 
dę- v.

Savo laimingo susipažinimo 
proga pernykščiame bazare, 
šiemet dalyvaudami bazare 
Budrioniai apdovanojo savo 

j dienraštį su dešimtine.

Tos . garsiosios operetės 
“Kada Kaimas Nemiega” loši
mas jau nebetoli. Tikietų yra 
padaryta tik tiek, kiek svetai
nėje sėdynių yra. Taigi, kurie' 
manot matyli paskutiniu kar
tu Brooklyne lošiant operetę, 
tai tuojaus įsigykite tikietus, 
kad turėt užtikrintą įėjimą į 
svetainę. Tikieto kaina $1.

šitos operetės lošimo daug 
žmonįų eis pažiūrėti po antrą 
sykį, nes jie prašė lošėjus, kad 
loštume antru kartu, žinoma, 

kaip ši, ne- 
o antra, 

labai

tokių operečių, 
daug yra parašyta, 
Brooklyno menininkai 
gerai šį kartą yra susimokinę.

brooklynie- 
nebus pro

Taigi du sykius 
čiams pamatyti ją

kovo 17-tą 
svetainėje,

Lošimas įvyks 
dieną, Ukrainų 
216 Grand ^t., Brooklyn, Y

Reng. Komisija.

PAVASARIS?

Pereitą pirmadienį tempe
ratūra pasiekė 67 laipsnius. 
Tačiau nebuvo šilčiausia 4-ta 
kovo. Ta garbė tebepasiliko 
1880 metams. Tada kovo 4-tą 
buvę 69 laipsniai.

Antradienio ryto 11:30 prie 
Laisvės namo termometras ro
dė 66 laipsnius.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-6868
221 South 4th Street

__ , , ■ 5 9—12 ryteValandos: j 8vakare
Penktadieniais Uždaryta

P A JI EŠKOJIMAJ
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)

pavienių. 
padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame-

Rei- 
esant ir

Joseph Garszva

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
®Iš senų 

naujus 
lūs ir 
sudarau

rikoniškals. 
kalui 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GEenmore 5-6191

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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 Harriaon ir Marcy Avės.) 
B’KLYN, N. Y. 

«

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) 9 d p M 
Trečiadieniais > r'R p’ K, 
Penktadieniais )

Vaikų Ilgų specįallstas 
« nuo 1908

Tel. E Vergreen 4-0088 ■.<

lai-

Nikis sako, kad tuo laiku 
būtų bevelijęs ko daugiau 
spaustuvininko amate išmokti, 
tačiau mano, jog ir kariškoje 
tarnyboje praleistas laikas ne
buvo veltus, ko nors pamoki
no, kas gali būti naudinga ir 
civiliniame gyvenime. Gi jo 
darbas tenai taipgi buvo įver
tintas, baigė tarnybą petty of
ficer 1/c laipsnyje. (

Džiaugdamiesi Nikio
mingu sugrįžimu,‘linkime jam 
laimės civiliniame gyvenime.

Nikiui sugrįžus, Laisvės šta
bas spaustuvėje susistiprina 
antru veteranu, iš čionai išėju
siu tarnyboj. Pirmiau buvo su
grįžęs Povilas Venta. Taipgi 
pirmiau jau buvo sugrįžę re
daktorių - raštininkų'darbams 
LDS ii* Laisvėje Matas šoloms- 
kas, Jonas Orman as ir Jo
nas Siurba. Taigi, stiprėjame 
veteranų jėgomis.

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 Ainslle St., Brooklyn,' N. Y. Tai 
lietuvis visokių taksų išpildyme spe
cialistas.

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

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

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
* Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis;
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS. LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Trtrjno Ttn Eyck ir Mnujer Stu, 
BROOKLYN 6, N„ Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
. • <••• v ,

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway _ — -- _ _ »

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

nrSYir/Sxlh

Lietuvių Kuro Kompanija ♦
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkuf! užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

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

§




