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Gavau Genės Tautkaitės 
laišką, rašytą 1945 m., liepos 
mėnesį Vilniuje. Tai buvo tik
rai maloni staigmena!

Genė Tautkaitė — buvusio
ji Karolio Požėlos, 1926 m. fa
šistų sušaudyto Lietuvos darbi
ninkų vado žmona, taipgi V. 
Kapsuko - Mickevičiaus švo- 
gerka.

Jos sesuo, Elena Kapsukie
nė, mirė. Genė šiandien globo
ja Kapsukų vaikus Vilniuje, 
kur jie latako mokyklas. Vy
riausias Kapsuko sūnus, Vin- 

V:as, turėtų būti pilnai suaugęs 
vyras.

Tuo pačiu sykiu, rašo Genė, 
Juras Požėla, jau tarnauja 
Raudonojoj Armijoj.
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Bymes'o Protestai
Prieš Sovietus -

Amerika Nori Atstumt Sovietus 
Nuo Mandžūrijos Pramonės;

Reikalauja Apleist Iraną
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius James 
F. Byrnes kovo 5 d. pasiun- 

; tė Sovietų Sąjungai dvi pro-
1931 m., kai buvau Mask- testo notas; Viena nota 

protestuoja, kad Sovietai 
dar palaiko savo kariuome
nės dalinius šiaurinėje Ira
no provincijoje Azerbai
džane.

Kitas protestas remia 
Vinco^ Kapsuko bendradarbė, | Chinijos Chiang Kai - she- 

ne po to dar teko susirašinėti 
iki 1935 m. Tačiau Kapsukui 
mirus, nutrūko ir mano su 
Maskvoje gyvenančiais lietu-! 
viais rašytojais ryšiai.

Karo metu buvau pastebė
jęs spaudoje, jog Tautkaitė 
moko lietuvius vaikučius, eva
kuotus į Udmurtijos autonomi
nę respubliką. Dabar tie vai
kučiai jau sugrąžinti Lietu
von; grįžo Tarybų Lietuvon ir 
Tautkaitė.

Džiaugiasi ji, gyvendama 
laisvoje Lietuvos sostinėje. Jai 
ir mums visiems, be abejo, 
būtu kur kas smagiau, jei ten 1 
dabar gyventų Karolis Požėla, 
Kapsukas ir kiti žymieji ko
munistai, kadaise skynę kelią 
tarybiniam gyvenimui. Tasai 
kelias yra aplaistytas geriau
sių Lietuvos šutau ir dukrų 
krauju. Genė, be abejo, lai
minga, I 
tis gyvenimu, apie kurį anais į 
laikais tebuvo tik svajota.

vo.je, dažnai užeidavau pas 
Genę, tuomet gyvenusią su sa
vo mažyčiu sūneliu. Ji pateik
davo trumpu novelių “Prieka
lui” (pasirašydavo Jurata Ju
raitė) ; taipgi buvo artima

ri būti paliktos “atdaros du
rys” amerikonams ir ki
tiems talkininkams lygio
mis teisėmis išnaudoti Man- 
džurijos gamtinius turtus ir 
pramones. O Sovietų siūlo
ma pramoninė sutartis su 
Chinija, girdi, atimtų Ame
rikai tokią lygybę.

(Žymėtina, jog Mandžu- 
rijoj keliolika amerikinių 
kompanijų jau nuo seniai 
naudoja “atdaras duris” ir 
plačiai suleido šaknis į to 

• krašto kasyklas, įvairius 
gamtinius turtus bei pra
mones.)

Su kapsuku ir su pačia Ge-jk0 valdžįos skundą, kad So- 
I vietai siūlo Chinijai sutartį, 
pagal kurią Sovietų Sąjun- 
,ga ir Chinija partneriškai 
: naudotų Mandžūrijos gam
tos turtus ir kai kurias pra
mones. Kartu Byrnes pro-i 
testuoja, kad Sovietai nori Į Chungking. — Chinijos 
paimt Japonų paliktus ka- į Chiang Kai-sheko valdžia 
rinius įrengimus bei pramo-! nuolat pranešinėja Jungti
nes į karinius atlyginimus nėms Valstijoms apie dery- 
Sovietų Sąjungai. , i bų eigą tarp Sovietų ir Chi- 

Byrnes pareiškė, kad tu- mijos valdovų.

Amerikos Valdovai Norėję 
Paniekint Sovietus; Todėl

“Pametę” Paskolos Prašymą
Washington. — Buvusieji 

Amerikos valdžios nariai ir
kad jai tenka grožė-, politikai tvirtina, kad 

| prez. Trumano valdžia tyčia 
norėjo bloginti santykius.su 
Sovietų Sąjunga; todėl ji 
pusei metų “pametė” Sovie
tų prašymą paskolinti bi- 
lioną dolerių,, kaip sako 
specialis pranešimas New 
Yorko Post’ui. Faktinai 
niekas Washingtone .netiki, 
kad paskolos prašymo raš
tas būtų buvęs pamestas. 
Tą prašymą būtų atsiminę 
Leo T. Crowley, tuomejinis 
ekonominis a d m i nistrato- 
rius užsieniams, ir kiti val
dininkai, jeigu raštas ir bū
tų pamestas; tokiame atsiti-

Suomijos prezidentas 'Man- 
nerheimas pasitraukė iš savo 
vietos. Ar jis bus teisiamas 
kaip, karo kriminalistas, sun
ku pasakyti. Gal šiaip taip 
jam teks išsisukti nuo suvedi
mo sąskaitų su liaudimi.

Mannerheimo sėbrai, Ryti ir 
Taimeris (menševikas) jau 
patupdyti kalėjime kaip karo 
kriminalistai. Suomijos demo
kratija. vadinasi, valosi nuo 
fašistinio brudo, >— kad ir lė
tai, bet valosi.

kime jie būtų galėję papras 
šyti Sovietų vyriausybę, 
kad jinai nauju laišku 
kreiptųsi į Amerikos' val
džią dėl paskolos.

Vietoj to, aukštieji Jung
tinių Valstijų valdininkai, 
tarpe jų ir prez. Trumanas, 
tik kartotinai užginčijo so
vietinį prašymą. Tatai vėl 
blogino Sovietų santykius 
su Amerika. O kada po še
šių mėnesių Washingtono 
valdžia nuaiškino, kad pas
kolos prašymas buvęs pa
mestas ir tik dabar suras
tas, tai visiem atrodė, jog 
čia tik negražus išsisukinė
jimas, kaip rašo N. Y. Post.
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VETERANAI DŽIOVI
NINKAI APLEIDŽIA

Washington, kovo 6. — 
Džiova sergantieji Antrojo 
pasaulinio, karo veteranai 
šimtais apleidžia valdines 
ligonines, nelaukdami išgy
dymo. Tokios nesmagios 
sąlygos tose., ligoninėse. O 
neišgydyti džiovininkai gali 
plačiau paskleisi tą • ligą 
tarp kitų amerikiečių.

NESMERKTAS MIRT 21 
NACIŠKAS BELGAS

Brussels, Belgija. — Teis
mas skyrė mirties bausmę 
21 belgui už tai, kad jie ka
ro metu tarnavo nacių lau
ko žandarmerijoj.

Anglų D. Worker Sa
ko, Churchill Stato 
Aši Prieš Sovietus
London.— Čionaitinis an

glų komunistų laikraštis 
Daily Worker rašo, jog pa
skutinė Churchillo kalba 
“yra atviras šaukimas su- 
tvert Anglijos - Amerikos 
Ašį, atkreiptą prieš Sovie
tų Sąjungą.”'

Londono Daily Worker 
tęsia:

“Churchillo kelias veda į 
naują karą. Jis atmetė vi
sus tarptautinio susitarimo 
dėsnius. Chinchillas paro
dė, kokius vaisius, galų ga
le, duos dabartinė užsieninė 
Anglijos politika (‘socialis
tų’ vadovybėje), jeigu mai
nai nebus greitai pasukti į 
atbulą pusę.”

NAUJA JAPONUOS
KONSTITUCIJA
ESANTI LAISVA

Churchillas
Ameriką Viešpataui Pasauliui
Buvęs Anglų Premjeras Šaukia 

Ameriką ir Angliją Suvienyt 
Karo Jėgas prieš Sovietus

Fulton, Mo.—Buvęs An
glijos premjeras Churchil- 
las siūlė sudaryti pastovią 
karinę Anglijos - Amerikos 
santarvę prieš Sovietų Są
jungą ir prieš liaudiškus de
mokratinius judėjimus Eu
ropoj ir Azijoj.

Churchillą perstatė prez. 
Trumanas, iš anksto per
skaitęs jo kalbą. Churchil- 
las, kalbėdamas čionaitinėje 
W e s t m i n ster Kolegijoje 
kovo 5 d., atvejų atvejais 
užsipuldinėjo Sovietų Są
jungą, o augantį komunis
tinį judėjimą' įvairiuose 
kraštuose jis vadino “penk
tąja kolona.” Jis piršo tokią 
Amerikos vienybę su Angli
ja, kad galėtų pasauliui 
viešpatauti:

“Palaikyt glaudžius ry
šius tarp šių dviejų šalių 
karinių patarėjų; išvien tė-

myt galimus pavojus; nau
dot panašius ginklus ir va
dovėlius, apsikeist oficie- 
riais ir kariniais studentais 
<kadetais) kolegijose.

“Bendrai naudot visas 
laivyno ir oro jėgų bazes, 
kurias Amerika bei Anglija 
turi bet kur pasaulyje... 
Galų gale susivienyti į ben
drą pilietybę”...

Churchillas sakė, reikėtų 
įsteigt Jungtinių Tautų oro 
jėgą, bet reikalavo būtinai 
laikyt . atominės bombos 
slaptybę nuo Jungtinių Tau
tų Organizacijos. Apie da
bartinį laiką jis kalbėjo 
kaip “atsikvėpimo laikotar
pį,” kuriuom Anglija ir 
Amerika turi negaišuoda- 
mos išvien stiprinti karines 
savo jėgas.

G ą s d indamas Sovietais, i 
Churchillas pasakojo:

“Niekas nežino, ką Sovie
tų Rusija ir komunistine jos 
tarptautinė organizacija ke
tina daryti arčiausioje atei
ty ir ar yra bet kokios ribos 
jų siekimams, užsieniuose.”

Anot Churchillo, tai So
vietai užleidę savo “geležinį 
užlaidą ant Europos nuo 
Stettino prie Baltijos Jūros 
iki Triest prie Adriatiko 
Jūros,” kur žmonės esą pa- L 
imti į stiprią Sovietų įtaką 
ir “vis didėjančią Maskvos 
kontrolę.” Varšava, Berly- ' 
•nas, Praga, Budapeštas, I 
Belgradas, Bucharestas ir 
Sofija patekę į sovietinę 
įtakos sritį ir, girdi, tik 
Graikijos sostinė Athenai

(Tąsa 5-itae pusi.)
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300,000 Franko Ar
mijos Suburta prie 
Francuos Sienos

I

Perthus. — Per savaitę 
i Ispanijos diktatorius Fran- '.| 
[ko subūrė 300,000 kariuo- 

Manoma, kad Neišvengiami Į
Overseas žinių agentūros 
korespondentas Pierre San- 
idhal. Taip jam sakė žinan
tieji ispanai.

Viena Perthus miesto da- ■ | 
lis stovi Francijos pusėj, o | 
kita Ispanijos. Tas kores
pondentas slapta praslinko į 
Ispanijos pusę, pro naciškai 
išmuštruotų Franko žanda
rų sargybą; paskui jis slap
ta sugrįžo į francūžišką 
Perthus miesto ruožą. Pa- 
sieninėje Ispanijoje jis ma
tė tiktai žandarų pergąs
dintus žmones, bijančius net 
paprastą žodį prasitart.

i Gelžkeliečių Brolijų ir 
Telefonistų Streikai

Washington, kovo 6.— Iš
kriko derybos tarp Telefo
nų Darbininkų Federacijos 
ir Telefonų ir Telegrafo 
kompanijos. T e 1 e f onistų 
vadai (einant Laisvei į 
presą) sakė, visuotinas, jų 
streikas, turbūt, prasidės šį 
ketvirtadienį, 6 vai. ryto, 
kaip kad pirmiau nutartą.

sustabdytų traukinių veiki
mą visose Jungtinėse Vals
tijose.

-i

t

i

Įdomūs dalykai dedasi Vo
kietijoje. Sovietų okupuotoje 
zonoje, kur gyvena apie 22,- 
000,000 vokiečių, fabrikai dir
ba, valstiečiams, žemė (dva
rai) baigiama dalinti. O ko
munistų ir social-demokratų 
partijos rimtai ruošiasi organi
zacinei vienybei.

Yra spėjimų, jog vienybė 
įvyks neužilgo. Tai reikš, kad 
tuomet darbininkų partija tu
rės milžinišką daugumą sei
meliuose ir miestų tarybose. 
Tai reikš milžinišką dirbantie
siems laimėjimą.

Bet už tai amerikiečių, fran- 
cūzų ir anglų zonose vieny
bės nėra. Ypačiai anglai su 
amerikiečiais viską daro, kad 
tik socialistai nesivienytų su 
komunistais. Dėl to ten bujoja 
nacizmas!

PROTESTANTU BAŽNYČIOS 
PRIES ATOM-BOMBAS

Columbus, Ohio. — Pro
testantų Kristaus Bažnyčių 
specialė komisija, atstovau
dama 25 milionus jų para
pijiečių, pirmininkaujant 
vyskupui Oxmanui, atsišau
kė į Jungtinių Valstijų val
džią, kad ji nepradėtų pir
ma vartoti atomines bom
bas karui. Ta komisija 
taipgi patarė sustabdyt at- 
om-bombų dirbimą, iki bus 
įsteigta tinkama tarptauti
nė atominės jėgos kontrolė.

tenų per 2 Dienas
Kairo. — šaudydami de

monstruojančius Egipto pa
bijotus, anglai nužudė dar 
5 egiptėnus. Taigi per dvi 
dienas anglų kariuomenė 
nušovė jau 20 egiptėnų už 
reikalavimus, kad Anglija 
ištrauktų savo armiją iš 
Egipto.

Tokio, kovo 6. — Japoni
jos ministerių kabinetas pa
gamino naujos, gi?di, lais
vos konstitucijos planą, ku
rį užgyrė generolas MacAr- 
thuras ir imperatorius Hi
rohito. Ši konstitucija ne
pripažįsta imperatoriui jo
kių valdžios teisių, palaiko 
jį tik kaip japonų valstybės 
ženklą ir išsižada karinės 
politikos.

SENATORIAI KRITIKUO
JA CHURCHILLĄ

Washington. — Bent keli 
senatoriai išstojo prieš nau
ją, paskolą Anglijai.

Eva ir aš gavome pakvieti
mą j vestuves... Kalifornijo
je. Draugu Karosų dukrelė, 
Eugenija, ištekėjo už leitenan
to komandierįaus Eugenijaus 
J. Stanelio, gerųjų Laisvės 
draugų Stanelių iš Bayonnės 
sūnaus. Vestuvės įvyko š. m. 
kovo 7 d,, Oaklando mieste.

Jeigu Oaklandas stovėtų 
nors ten, kur Philatįelphija,

(Tąsa 5-me pusi.)

Washington. — Praneša
ma, kad daugelis senatorių 
peikė Churchillo kalbą, per
šančią suvienyt Amerikos ir 
Anglijos karo jėgas prieš 
Sovietų Sąjungą.

Chicago. — Visiems Gar
vežių Mašinistų ir Trauki
nių Darbininkų Brolijų sky
riams pranešta, kad sustrei
kuotų nuo ateinančio pir
madienio ryto. Tos dvi Bro
lijos turi apie 300,000 na
rių, ir jų streikas faktinai

GENERAL MOTORS NE
SUSITARIA SU UNIJA 
Detroit, kovo 6. — Gene

ral Motors atmetė CIO Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos pašildymą, kad jie per 
visuotinus balsavimus nu
sitartų, ar priimt kompani
jos duodamą pusdevyniolik- 
to cento algos priedą per 
valandą ar pasiduot spren
dimui tarpininkų komisijos, 
kurią paskirtų prez. Tru
manas. Streikas tęsiasi jau 
107 dienas.

ANGLŲ MOKSLININ
KAS IRGI IŠDAVĘS 
ATOM-SEKRETUS
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Irano Premjeras Dar 
Tariasi Maskvoje

Maskva, kovo 6. — Irano 
ministeris pirmininkas Ah
med Qavam tęsia derybas 
su Sovietų vyriausybe; sa
koma, tariasi ir apie visos 
Sovietų kariuomenės atšau
kimą iš Irano. (Taigi jis ne
išvyko iš Maskvps, kaip bu
vo klaidingai pranešta.)

ISPANU FAŠISTAI SUNAI
KINĘ 40 PARTIZANŲ

Madrid. — Fašistų sargai 
nužudė bei suėmė 40 ispanų 
partizanų, kurie buvo per-

London. — Policija suė
mė anglą atominį moksli
ninką Alaną Nunn May, Ka
raliaus Kolegijos profeso- ’ 
rių. Skelbiama, kad jis pri
sipažinęs, jog atidengęs ko
kiam tai asmeniui tulus ato
minius sekretus, bet nepa-

f
!

145Amerikos iždas turi 
bilionus dolerių daugiau 
skolų, negu Anglija.

t t

ėję is pietinės Franci jos Tsak0 asmens vardo nei tau- 
Ispamją, kaip praneša San- j-y^g. May padėjo ir ame- 
tander provincijos guber-. rįkonams išvystyt atominę 
natorius. Jo sargai, girdi,; bombą.
užklupę ginkluotus partiza
nus tarpkalnėje laike snie
go audros. -Partizanai sa- kituose Egipto miestuose 
k§, j°g jie gav§ žinią, kad tęsiasi demonstracijos prieš 
sugrąžinta karaliaus vai- Angliją.
džia Ispanijoj; todėl ėję na-; -------------------
mo kovoti už respublikos ORAS. — Bus dalinai ap- 
įkūrimą. siniaukę ir lietaus.

Kairo, Egiptas. — čia ir

KAIŠEDORIĮJ VYSKUPAS MATULIONIS SVEIKINA AMERIKOS LIETUVIUS
Rašo R. Rimkūnas

Aukštai į padangęs iški
lęs Kaišedorių bažnyčios 
bokštas. Bažnyčios stilius 
—vėlyvoji gotika. Rodosi, 
kad bokšto kryžius tuoj su
silies su švininiais rudens 
debesimis.

Vyskupo kurija randasi 
po' dešinei nuo bažnyčios: 
tai erdvus mūrinis trijų 
aukštų pastatas, aplink ku

rį viešpatauja pavyzdinga 
tyarka., Visur alėjos, deko
ratyviniai medeliai ir smul
kus žvyras. i

Šiandien ne priėmimo die
na, tačiau vyskupo Matu
lionio rezidencijos durys 
maloniai atidaromos kiek
vienam a p s i la n k i usiam. 
Vyskupą pamatyti galima 
kiekvienu dienos metu. Vys
kupas paprastas apsiėjime,

jam svetimi bereikalingi 
formalumai ir ceremonijos. 
—apie visa tai man pasa
koja kambarinė, vedanti 
mane ilgais koridoriais ir 
didelėmis salėmis. Prasive
ria durys į priėmimo kam
barį. Priėmimo kambarys 
nedidelis, apstatytas minkš
tais baldais. > Sienose kabo 
dvasinio turinio paveikslai, žingsniai, prasiveria durys

—Jo Eminencija prašo

jūsų palaukti, — sako kam
barinė ir pasišalina. Aš pri
einu prie lango ir matau 
pro rudens ūkanas Kaišedo- 
ris, geležinkelio stoties griu
vėsius — vokiškojo siautė
jimo padarinį ir juostą 
sunkiai slenkančio tolumoje 
traukinio. Praeina trys 
miųutės: girdisi skubūs

ir į priėmimo kambarį įei-

na vyskupas Matulionis. 
Pirmiausia, kas stebina ja
me—tai gyva, pasakyčiau 
net jaunatviška jo yeido iš
raiška, jo aukšta įspūdinga 
figūra. Vyskupo akys skaid
rios, protingos. Jose mato
si išmintis, valia. Po įpras
to panašiuose atsitikimuose 
pasisveikinimo frazių, aš 
išdėstau savo' “atsilankymo 
tikslą.” Ištarus žodį “Ame-

rika” ir “Amerikos lietu
viai,” vyskupo Matulionio 

į veidas dar labiau pagyvėja:
—Taip, taip. Aš esu ten 

buvęs ir, manau, broliai lie- | 
tuviai dar manęs neužmir
šo. Būtinai perduokite jiems 
mano linkėjimus, mano pa- 

’ laiminimą. Kaip matote, 1 
esu gyvas, sveikas, rųano" 
vyskupystė viena iš didžiau-

(Tąsa 5-me pusi.)
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Reakcijos Raganiškas Šokis
Tai, kas dabar darosi turčių spaudoj ir per radiją, 

• negalima kitaip pavadinti, kaip raganišku šokiu. Visi 
rėkia už “kietą politiką” prieš Tarybų Sąjungą. Visi 
rėkia už karą. New Yorke Daily News atviriausiai pa
sisakė, kad “padaryti tą su Rusija, ką padarėme su Vo
kietija ir Japonija, ir viskas bus ramu... Nori Rusija 
atominės bombos, tai duoti jai, kaip davėme Japonijai.”

Kas liečia karo, tai mes nesame toj srityj specialis
tai, kad galėtume taip drąsiai kalbėti, • kaip Hearsto ir 
kita reakcinė spauda. Mes žinome tai, kad ir po tos ato
minės bombos panaudojimo prieš Japoniją, mūsų val
dininkai kalbėjo, kad be Sovietų Sąjungos pagalbos sun
ku bus sumušti Japonijos imperialistus, kad be tos 
galbos Amerikai atseis apie milionas kareivių.

Kas liečia Vokietijos hitlerininkų sumušimą, tai 
aklas gali nematyti, kad tą atliko Tarybų Sąjunga,
nebuvo baisūs nei vokiečių “V-l,” nei “V-2” rakietai. Ji 
supliekė priešus savo žemėj, ji sumušė nacius ir Vokie
tijoj. Nesulaikė Raudonosios Armijos nei kalnai, nei 
upės, nei milžiniškos nacių tvirtovės. Ką Tarybų Są
junga turi, ar jos Raudonoji Armija turi—atominę jėgą, 
ar ji ja Sal dalinai ir naudojo kare —.mes nežinome. 
Faktas yra, kad ji yra galinga.

Demokratinis pasaulis drebėjo prieš Hitlerio galy
bę, o Tarybų Sąjunga parbloškė tą galybę. Ji pati viena 
per trejus metus kariavo prieš Hitlerio jėgas ir jo tal
kininkus, o Amerikos ir Anglijos generolai bijojo ati
daryti antrą frontą; bijojo, kad naciai nesurengtų antro 
Dunkirko — nesuvarytų į mares.

Mums atrodo, kad karo isterikai supranta, jog Ta
rybų Sąjunga negyvuoja iš Londono ir Washington© im
perialistų valios. Mums atrodo, kad tie, kurie rėkia už 
karą, tai patys dažnai pagalvoja, kokio galo susilaukė 
Mussolinis, Goebbelsas,' Hitleris ir jų šaika!

Tai kam jie rėkia, šaukia ir šoka tą raganišką šokį? 
Vyriausiai tam, kad apgauti Amerikos liaudį. Karas pa
sibaigė, Tarybų Sąjungoj eina atstatymo darbas. Ten 
nėra nedarbo ir nebus! Ten nėra bado ir nebus! Ten 
kiekvieno laukia darbas, kiekvieno gyvenimas užtikrin
tas!

Kitaip yra buržuazinėj demokratijoj. Nedarbas au
ga. Anglijoj maisto porcijos mažinamos, jos kolonijose 
—badas! Žmonės pradeda daugiau mąstyti, daugiau 
protauti.

Anglijos liaudis išrinko Mr. Bevin’ą ir Mr. Attlee į 
valdžią .ne todėl, kad jie tuos vardus nešioja, bet todėl, 
kad jie sakė, jog Mr. Čhurchill’o tarptautinė politika ne
gera, jis prieš kolonijų žmones, prieš Tarybų Sąjungą ir 
palaikė reakciją. Jie išrinko “socialistus” todėl, kad jie 
žadėjo nusavinti kapitalistus. Dabar tie “socialistai” 
eina reakcijos, imperialistų torių keliu.

Amerikoj imperialistai buvo išsigandę Anglijos “s'o- 
cialistų,” bet dabar—savas savą pažino. Wall stryto 
milionieriai sako, kad “Anglija tai mūsų pirmoji apsi
gynimo liniją.” Anglijos torės ir “socialistai” sako, kad 
Vokietijoj kapitalizmas turi būti išgelbėtas, kitaip visa 
Europa eis komunistiniu keliu.

Kad žmones “apšviesti,” kad išgązdinti tarybine 
tvarka, kad priversti juos mylėti;kapitalizmo vergiją, 
tam reikalingas nuolatinis skandalas, nuolatinis bliovi
mas, nuolatinis riksmas!

Bet tai yra Goebbelso priemonės, tai yra desperato 
isteriškas riksmas. Jis nepriduos stiprybės senajai tvar
kai. Jis nepakirs galybės naujai tvarkai. Kapitalizmas 
turės mirti.

Fašizmas buvo pašauktas kapitalizmą išgelbėti, 
jis susmuko! Susmuks ir nauja reakcijos banga!

bet

Coughlin
Vilnis rašo:
Karo metu “tėvas” Chas. Coughlin buvo nutraukęs 

savo propagandą per radiją. Jo šlykštus šunlapis Social 
Justice taip-pat nebeišeidinėjo.

Dabar, kaip pranešama iš Washington©, jis žada at
naujinti savo radijo propagandą iš stoties FM*. Tam tiks
lui sudaryta kompanija, kuri vadinasi Royal Oak Broad
casting Co. Royal Oak, Michigan, yra “tėvo” Coughlino 
gyvenamoji vieta. Ten randasi ir jo bažnyčia.

Royal Oak Broadcasting Co. jau padavė aplikaciją, 
kad gavus transliavimo laisnį.

Būtų didžiausia gėda ir pasipiktinimas, jeigu ta ap- 
^^Bikacija nebūtų atmesta.

Įdomu, kaip šiame atsitikime pasielgs Detroito kar
dinolas Mooney, kuris šiomis dienomis sugrįš namo, pa
sipuošęs raudona kardinoliška kepure. Jis gali, jei tik 
nori, užmaut Coughlinui apynasrį. Ar jis tą padarys?
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Kova Prieš Browderiziną Reiškia Komu 
nistų Partijos Tvirtinimą

Komunistų Partija yra 
laisvų žmonių laisvai jon 
įstojusių disciplinuota or
ganizacija. Asmuo, įstojęs 
komunistų parti j on, privalo 
vykdyti gyveniman jos su
važiavimų ir vadovaujančių 
organų nutarimus, jis pri
valo ištikimai laikytis parti
jos konstitucijos ir partinės 
disciplinos, kaip nusako 
partijos konstitucija;, jis ne
privalo organizuoti partijo
je jokių “sklokų,” jokių 
frakcijų. Jeigu jis ar ji ne
sutinka su partijos vado
vaujančiųjų organų — Na
cionalinio Komiteto — lini
ja, tai jo pareiga iškelti tai 
diskusijose, kai jos esti par
tijos narių vedamos. Kai 
diskusijos baigėsi, kai su
važiavimas tarė dėl jų galu
tiną savo žodį, tuomet na
rys ir vėl privalo pilnai pa
siduoti partijinei discipli
nai, net jeigu jis, kaipo as
muo, nesutinka su kai ku
riais nutarimais.

Šitaip komunistai supran
ta partiją ir jos ,rolę. Šitaip 
mokė Leninas, šitaip moko 
Stalinas. Kitaip juk ir ne
gali būti, nes, jeigu kiekvie
nas veiktų.pagal savo < iš
mintį, nesiskaitydamas su 
daugumos partijos narių 
valia, tuomet nebūtų komu
nistinės partijos.

Šiandien, kai visame ka
pitalistiniame pasaulyj ir 
Amerikoje viešpatauja gi
lus krizis, juo labiau kiek
vienam komunistui privalo 
būti žinotini šitie pagrindi
niai jfrincipai, jei norime, 
kad Amerikos Komunistų 
Partija būtų .verta' to var
do, jei norime, kad ji vai
dintų jai istorijos antdėtą 
vaidmenį.

Daugiau: jei norime, kad 
mūsų partija pajėgtų vai
dinti vadovaujančią darbi
ninkų klasei rolę, tai ji tu
ri būti didelė, tvirta, galin
ga ir tikrai vieninga. Ji 
privalo būti masinė partija. 
To siekiasi mūsų partijos 
Nacionalė Taryba, to siekia
si Nacionalis Komitetas; to 
privalo siektis kiekvienas 
veikėjas1, kiekvienas narys!

Amerikos Komunistų 
Partija išgyveno nemažą 
krizį, dėl kurio vyriausias 
kaltininkas yra Earl Brow
deris, buvęs partijos vadas. 
Dėka jo oportunistinei poli
tikai per tūlą laiką mūsų 
partija buvo likviduota, pa
leista. Teisindamas savo 
o p o r t u nizmą, Browderis 
skelbė, būk Amerikoje tre
čiai partijai nesą vietos, už
tenka, girdi, dviejų kapita
listinių partijų, kuriose ko
munistai'privalą veikti.. Pa
gal jo teoriją, komunistai 
pripažįstą “laisvąjį verslą” 
(free enterprise) pagrindi- 

' niu mūsų krašto santvarkos 
dėsniu. Pagal jo teoriją, 
darbininkų klasė (vilkas su 
ėriuku) gali sugyventi tai
koje su kapitalistine klase, 
visus gerus svarbiuosius 
reikalus galinčios iš
spręsti gražiai; socializmas, 
pranašavo Browderis, £alįs 
būti įvykintas ramiu budį. 
Kova dėl socializmo, kaipo 
vienintelės darbo 'liaudžiai 
išeities, nereikalinga; net 
propaganda dėl socializmo 
buvo pradėta šalinti iš mū
sų kasdieninės veiklos, iš 
mūsų pareigų. Browderis 
skelbė apie ramų pokarinį 
darbininkų klasės su kapi
talistais sugyvenimą, nes, 
girdi, esą “gerų, toliau nu
matančių” kapitalistų, ku
rie stovėsią už ramiu kelii^Lys savo pradėtojo “žygio, 
reikalų išsprendimą ir tuo'

: būdu viskas bus gerai. Ame
rikos imperializmo pasįmo-

jimų pasauliui valdyti 
Browderis nematė ir neno
rėjo, kad kiti tai matytų.

žodžiu, žala, kurią Brow
deris atliko komunistiniam 
judėjimui Amerikoje, buvo 
labai didelė. Tik dėka tam, 
kad Franci jos komunistų 
vadas, Duclos, laiku įsikišo 
su savo kritikos straipsniu, 
buvo padėtis ištaisyta, nes 
visi Amerikos komunistai, 
pastudijavę tąjį straipsnį, 
tuojau panagrinėjo giliau 
dalykus ir pamatė, jog bu
vo pertoli nueita ir jog pa
dėtis reikalingą kuovei- 
kiausio taisymo.

Padėtis buVo. pataisyta: 
Praeitų metų liepos mėnesį 
buvo sušauktas komunistų 
suvažiavimas ir vėl atgai
vinta Amerikos Komunistų 
Partija. Suvažiavime daly
vavo ir Browderis, ten gy
nęs savo oportunistinę po
ziciją, tačiau neatsirado nei 
vieno dalyvio, kuris būtų su 
juo sutikęs. Pasiliko Brow
deris vienas.

Jeigu Browderiui būtų 
rūpėjęs komunistinis judė
jimas, jis turėjo kaip vyras 
atsistoti ir pasakyti, kad jo 
vadovybė buvo oportunisti- 
nė, kad ji buvo žalinga dar
bininkų judėjimui, kad jis 
n u s i ginkluoja, pasiduoda
mas visiškai partijinei dis
ciplinai ir pažada už*savo 
klaidas ir žalą, jo atneštą 
komunistiniam judėjimui, 
dirbti ištikimai, kiek tik jis 
pajėgia.

Tūli komunistai ir manė, 
kad Browderis to sieksis. 
Tūli manė, kad jis 
frakcinių avantūrų 
pradėti. Deja, tai 
klaida!

jokių 
nedrįs 

buvo

Patylėjęs tūlą laiką, 
Browderis pradėjo frakcinę 
prieš partiją 'kovą. Kad 
užmaskuoti savo “žygį”, jis 
įsu savo broliu atidarė ofisą 
New Yorke, pradėdamas 
leisti neva žurnalą, pava
dintą “Consumers Guide,” 
kdriame neva teikiama pa
tarimai biznieriams apie da
rymą biznio. Bet iš tikrųjų 
tame savo leidiny j jis rašo 
politinius straipsnius ir gi
na savo oportunizmą.

Be to, jis pradėjo įleisti 
aplinkraštį partijos na
riams, puldamas partijos 
vadovybę. Jis ėmė paskyrus 
asmenis traukti savo klikon, 
akstindamas juos kovoti 
prieš partijos Nacionalinį 
Komitetą, suvažiavimo iš
rinktą ir paskirtą vadovau
ti mūsų partijai. Čia jau aiš
kiai pasirodė, koki tikslai 
glūdi Browderio pakaušy j.

Kas beliko su juo daryti? 
Niekas kitas, kaip išprašyti 
Browder į iš partijos lau
kan. Tai vienintelis kelias 
kiekvienam, atsisakančiam 
pildyti partijos suvažiavi
mų ir jos Nacionalinio Ko
miteto (vadovybės) nutari
mus. Tai ypačiai tinka 
tam, kuris yra buvęs parti
jos vadovybėje.

Taip ir buvo padaryta. 
Browderis šiandien yra iš- 
laukyj partijos. Jis nebėra 
organizuotų komunistų eilė
se. Jis šiandien atsistoja 
komunistinio judėjimo prie
šų eilėsna.

Renegatystės istorija jau 
aiškai parodė, kur link lo
gika veda tokius, kaip 
Browderis: į aršiausių re
akcininkų liogerį. Šiandien 
jis dar dangstosi komunisto 
vardu, o rytoj nusimes ir tą 
ir atsidurs atvirų komunis
tų priešų eilėse, jei nesulai- .n
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Amerikos komunistų par
tija praeityje turėjo karčių
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Cannon’u, Lovestonu, Git- 
lowu ir kitais. Kiekvienas 
jų, kai buvo pašalinti iš par
tijos, sakėsi, būk jie esą ge
resni komunistai, kaip tie, 
kurie pasilieka partijoje. 
Kur šiandien jie!

Tuo pačiu sykiu komu
nistų partija, apsivaliusi 
nuo tos ar kitos atmatos, 
nesulaikomai žygiuoja pir
myn. , '

Browderis pašalintas, bet 
Browderis, kaip matome, 
nenuleis rankų: jis sieksis 
demoralizuoti tuos narius, 
su kuriais jam pavyks už
megzti ryšys. Jis kaišios 
jiems oportunistįnius savo 
nuodus pavydale “kritikos” 
partijos vadovybei. Jis pa
sidarys “kankiniu,” “perse
kiojamu,” tokiu ir kitokiu. 
Dėl to komunistai nepriva
lo palaikyti jokių ryšių su 
juo nei su jo šalininkais, jei 
tokių kur nors atsirastų. 
Jiems tegali būti skelbiama 
tik griežta kova, kaip kapi
talizmo gynėjams!

Nemanau, kad Browderis 
rastų tarp lietuvių bent vie
ną sau pasekėją. Tenka 
pabrėžti, kad tuomet, kai 
komunistų partija buvo pa
leista, lietuviai komunistai, 
kiek man teko su jais kur 
nors susitikti, tylėjo “au
sis suglaudę,” didžiai nepa
sitenkinę “plačia” Browde
rio politika. Kai tik parti
ja buvo atsteigta, tuojau 
kiekvienas lietuvis komu
nistas bei komunistams pri
tarėjas -šimtu nuošimčių 
stojo su Liepos Suvažiavi
mo nutarimais, smerkdami 
Browderį. Kiekvienam bu
vo aišku, jog Amerikoje, 
tvirčiausioje k a p i t alizmo 
tvirtovėje pasaulyj, privalo 
gyvuoti tvirta, masinė ko
munistų partija, pajėgianti 
suteikti vadovybę milijo
nams kovojančių už savo 
reikalus darbininkų, galinti 
p o p uliarizuoti dirbančiųjų 
masėse mintį socializmo, 
kuriam bus lemta užimti 
kapitalizmo vietą, — socia
lizmą, kaipo logišką žygį, 
vedantį žmoniją į laisvą, 
taikų ir laimingą gyvenimą.

Tačiau, tenkintis tik tuo, 
kad Browderis neras tarp 
lietuvių sau pasekėjų, neuž
tenka. Per kelerius metus 
buvęs partijos, priešakyj, 
Browderis, be abejo, šiek 
tiek užkrėtė savo oportu- 
nistiniais nuodais ne vieną 
komunistą, ne vieną komu
nistams pritarėją. Šiuo me
tu, kai mūsų partijos vado- 
vybė paskelbė griežtą 
Browderiui ir browderiz- 
mui kovą, kiekvienas'parti
jos narys ir jai pritarėjas, 
taigi, privalo galutinai at
sipalaiduoti nuo.bet kokios 
browderizmo įtakos. O tai 
jis arba ji gali padaryti vtik 
uolesniu pasiryžimu skaity
damas Markso - Lenino raš
tus, tik š a r v u o d a m asis 
marksistiniu mokslu. Be to, 
kiekvienas komunistas pri
valo daugiau veikti, tvirtin
damas savo komunistinę 
partiją.

Su kovo mėnesio 15 d. 
prasidės vajus naujiems 
nariams įrašyti į Amerikos 
Komunistų Partiją. Nacio- 
nalis Komitetas paskyrė 
20,000 naujų narių kvotą, 
kuri turi būti pasiekta va
jaus bėgyj. Vajus tęsis iki 
š. m. birželio mėnesio 1 d.

Lietuviai komunistai pri
valo šį vajų juo labiau iš
naudoti, įtraukiant į parti
jos eiles juo daugiau lietu
vių darbo žmonių.

Mes žinome, kad daugybė 
lietuvių darbininkų trokšta

Ketvirtadienis, Kovo 7, 1946

Paul A. Porter, naujasis Kainų Administracijos 
(OPA) vedėjas, ir Chester Bowles, iŠ OPA vedėjo per
keltas Ekonominės Stabilizacijos direktorių. Kainų 
kontrolė turi būti išlaikyta, sako Bowles, nežiūrint Nat. 
Association of Manufacturers norų.

ti ir dirbti jos eilėse. Ne
mažai lietuvių darbininkų 
Browderio viešpatavimo lai
kais buvo pasitraukę iš par
tijos eilių. Dabar jie reikią 
sugrąžinti partijom Ir jie 
sugrįš, tik reikia juos ap
lankyti, su jais pasikalbėti, 
jiems paaiškinti reikalą.

Be to, privalome įtraukti 
į partiją juo daugiau jaunų

džiai veiks, darbuosis, ro
dydama liaudžiai kelią į iš-

Taigi, juo mūsų partija 
bus didesnė, vieningesnė, 
sąlydešnė, a t s i palaidojusi 
nuo browderistiniu oportu- 
nistinių įtakų, tuo ji galės 
vaidinti ryškesnį vaidmenį.

Štai kodėl šiandien tenka 
kiekvienam komunistui di-

žmonių, ypačiai karo vete- džiai susirūpinti visais virš- 
ranų. Jų vieta kovojančioj išdėstytais klausimais, 
jų klasės marksistinėj - le- 
ninistinėje partijoj.

Niekad pasaulio istorijoj 
komunisto vardas nestovė
jo taip aukštai, kaip . šian
dien. Jei žvilgtelėsime į 
Europą, matysime, kad ten 
komunistinės partijos (Ita- 
li j o j, ■ Franci j o j, Čechoslo va- 
kijoj, Lenkijoj, Jugoslavijoj i 
ir kt.) šiandien skaito na
rius šimtais tūkstančių, jei;

Štai kodėl kiekvienas lie
tuvis darbininkas, sutinkąs 
su Amerikos Komunistų 
Partijos principais ir prog
rama privalo tuojau įstoti į 
jos eiles!

Lietuvis Komunistas.

Windsor, Canada
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patyrimų su. renegatais: įstoti į partijų, trokšta bū-

LLD 21 Kuopos Veikimo 
rius šimtais tūkstančių, jei! Kaip praeitais metais, taip 
ne visur milijonais. Fran- ir šiemet, vietinės kuopos su- 
cijoje komunistų partija sirinkime buvo apkalbėta su- 
šiandien pati stambiausiai rengti L. Balso naudai koncer- 
partija, turinti daugiausiai 
atstovų steigiamąjame sei
me!

Net ir Japonijoje, kur ko
munistai per ilgus metus 
buvo žiauriai persekioti ja
poniškų samurajų, kur są
lygos ir. šiandien jiems veik
ti labai sunkios,- komunistų 
partija kyla, kaip ant mie
lių!

Amerikoj, — Jungtinėse 
Valstijose — visos sąlygos 
šiandien yra labai palankios 
komunistų partijos augi
mui, tvirtėjimui. -Tik apsi
dairykime: visur darbinin
kų streikai, visur nepasi
tenkinimai, visur kovos dėl 
didesnio duonos kąsnio, dėl 
geresnių darbo 'sąlygų. Tų 
kovų priešakyj dažniausiai 
stovi komunistai, kaip ne
palaužiami, n e p a lenkiami 
kovotojai už darbininkų rei
kalus.

Ame r i kos imperialistai 
siekiasi naujo karo, karo j<onCerte galėtų dalyvauti De- 
prieš tarybų Sąjungą, so- troito Lietuvių Aido Choras, 
cializmo tvirtovę. Bet liau-itajp pat ir torontiečių, o prie 
dis karo nenori. Liaudis;to, mes dėsim pastangas kuo 
priešinga pasiutiškam gink- daugiau dainų pasimokinti, tai 
lavimuisi ir “atominės bom- apie programos gražumą ne
bos politikai”, kuria mūsų reikia abejoti, 
kbašto imperialistai grū
moja. Milijonai sugrįžusių LLD 21 kuopai ir Pašalpinės 
ir grįžtančių karo veteranų ’ Draugijos 10-tai kuopai, ku- 
trečiojo karo nenori; jie no- ri°s sutiko apmokėti chofb iš- 
ri taikaus, ramaus ir žmo-‘laidas> būtent, mokytojui už 
niškesnio gyvenimo. pamokas ir salės rendą ir kit-

Šiemet įvyks kongresiniai 
rinkimai, per kuriuos Am
erikos monopolistinis kapi
talizmas sieksis pasiųsti .J. 
V. kongresan kuo daugiau
siai savo atstovų.- Bet liau
dis dės pastangų neprileisti 
m o n o p o listams rinkimus 
laimėti.

Šiais klausimais mūsų ko
munistinė partija neatlai-

tą nevėliau pradžios gegužės 
mėnesio, šiam darbui išrinktas 
komitetas iš veiklių draugų ir 
manoma, kad tas bus įgyven
dinta.

Koncertinę programą pildy
ti kuopos nutarta kreiptis pas 
Detroito Lietuvių Aido Chorą, 
o taip pat susirašinėti ir su 
Torontu, gal ir torontiečių 
choras galėtų pas mus atsi
lankyti.

Bediskusuojant bendras pro
blemas, nekurie draugai pakė
lė minti, kad yra galimybė su
organizuoti Windsore v^rų 
chorą. Po trumpų diskusijų, 
prieita išvados šį sumanymą 
vykdyti. Surasti choro vedėją, 
vietą pamokoms ir t.t. Tas 
buvo įvykdyta.

Vasario 16 dieną turėjome 
pirmas choro pamokas ir su
sirinkimą. Susirinkime paaiš
kėjo, kad' į chorą įsirašė 25 
nariai, kas reiškia, kad mūsų 
kuopos sumanymas įgyvendi
namas.

Taigi, jeigu Liaudies Balso

Prie to, tariu viešą padėką

LLD 21 Kp. Korespond.

Redakcijos Atsakymai
Eilinei, Portland, Ore.— 

Rašinėlio “Juokai ale kru
vini” negalime sunaudoti. 
Kai dėl kitų, asmeninių jū
sų reikalų, mes negalime
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Skaitytojų Balsai
Works,

10.00

CHICAGOS ŽINIOS Šypsenos

rak-

25.00

choras, 
narių 

prisira-

34.00
10.00
18.00
12.00

Citizens 
centai ir 
j menesį.

“Moscow is a beautiful city. 
The street%,are so broad, 60 to 
100 meters wide. Huge build-

Nariai CIO ir AFL vieningai veikia susiedijos >mitin- 
ge, New Yorke, streikierių paramai, United Electrical 
(CIO) viršininkas Joseph Dermody sveikinasi su Geor
ge Holt iš Int. Assn* of Bridge & Structural Iron Wor
kers, AFL. Nick Severage of Int. .Union of Mine, Mill 
& Smelter Workers, CIO, tėmija draugingą susitikimą.

būtų rinkti au- 
nąudaiK ale 

Lietuvos

Kovo 5-tą atplaukė iŠ ĖUr 
ropos 4 laivai su 4,971 kariš
kiu.

_ 11.25
__ 5.00

Ispanijos ir Airijos 
gelbėjo ką? Tas 
su maldomis už

but sturdy air
went into a room 
round black stove, 
and a round table

Stalin Auto 
was evacuated in one

during the war, the Dy- 
Stadium, the Metro, 

is so beautifully built in

Ketvirtadienis, Kovo 7, 1946 Trečias Puslapis

Young Church Leader Finds Her Tour 
of Soviet Union Educational; Finds 

No Basis to Fear Russian 44 Aggression”
Miss Elizabeth Green, yrėsi- ings. The Red Square, and Le- 

dent of the National Youth As- nin’s tomb, and the Kremlin, 
sociation of the Unitarian and the river, are all great to 
Church, while touring the Sov.'.see. I love St. Basil’s Church, 
Union wonders “How can un- and the churches with gold 
thinking Americans be afraid domes inside the Kremlin. 
of an aggressive USSR?” She There are three big stars1 that 
expressed this opinion in a let-! are. lighted at night on three of 
ter she had written her parents 
Mr. and Mrs. Herbert Green in 
Leominster, Conn.

The editor prints this letter 
so that the reader may judge 
for himself the purpose of anti- 
Soviet headlines appearing cur
rently in most of the American 
press.

the 19 towers of the Kremlin 
that are made of rubies.

“We live at the Hotel Mos
cow, which is the very best in 
the city. Churchill stayed here, 
etc. We visited the American 
Embassy, two blocks away, and 
they ane very nice there. Mos
cow has many museums, thea
tres, and places of culture and 
learning. We have visited Le
nin’s library, a huge art mu
seum, a candy factory, the im
mense 
which

“Dearest Family:
“Can you imagine your daugh

ter visiting the Soviet Union 
at 19. Well, here I am, and 
what an experience.

“We left Prague, Czechoslo- month 
vakia, on Dec. 11, by plane, namo 
early in the morning. It was a: which 
liberator and quite warm. Good marble with statues. I was real-
take off and we flew above the ly impressed with the Pioneer 
clouds at Minsk, because of bad House. It is a culture house for 
weather near Moscow. | children, five to 14, and all

“Our first impression of-arts, clubs, sewing, drama, 
Russia was a plain, which look-' dancing, ballet, woodworking, 
ed bare and barren, with the i chess, musical bands, etc. 
snow and winds' sweeping Whatever circle a child likes 
across it. We were frozen by i most, they could join. They 
the time we reached a long low 
wood building, and Joe Engel 
said: ‘All I want are two cups 
of coffee; one to drink, and one 
to put my feet in.’ In Bratisla
va, we had bought fur hats 
with big ear flaps, and we sure 
used them.

“We went inside the roughly 
constructed 
drome, and 
with a big 
with chairs,
in the middle of the room.

“About this time, the door 
opened, and in walked a tall, 
broad-shouldered man, with a 
gabardine fur-lined coat on. 
We all looked at him a second 
before speaking, and then he 
said, ‘Hello,’ so we knew he 
could speak English. He was 
Joseph Bullitt from the embas
sy in Moscow, and he was on 
his way to the United States, 
via Berlin.

really look after their children, 
so much better than we do. The 
Conservatory of Music was ve
ry interesting too, and the Uni
versity of Moscow, etc.

“We went to Leningrad four 
days • ago, and although we 
didn’t see too much in a short 
time, we got a general idea of 
its large size, lovely buildings, 
which are so huge and painted 
in lovely pastel shades. The ri
ver is so big, and the Rossi 
building*are magnificent. We 
stayed at the Hotel Astoria, 
which is on the same square 
as St. Isaacs Cathedral. We 
went through the Hermitage 
and the Winter Palace Art Mu
seum hurriedly. We met won
derful people, who worked in 
the Road to Life, the road 
across frozen Lake Ladoga, and 
the only link to outside world 
for Leningradians.

“All the buildings are pock
marked from shells. Some of 
the bridges and statues are so 
good. And a palace once used 
by Alexander III is now used

for a Pioneer palace. We spent 
a long time there. There are all 
kinds of equipment for child
ren’s use. Four thousand child
ren go there daily. We saw one 
of the 60 war orphanages, 
where 152 children were so 
nicely cared for, loved and 
understood, and all adjust
ed, and healthy, but they were 
small, and had bad teeth be
cause of wartime poor food. 
Russian children are-So friend
ly, and well-mannered. We fell 
in love with all of them. And 
that is ^what I like about Rus
sia the most—the people. They 
are very wonderful, simple, ge
nuine, hardworking, and always 
working toward a better future 
for all the people. They think 
in terms of art anti culture ra
ther than dollars and cents.

“I am glad that I didn’t? 
know too much about USSR 
before I came here, because I 
hadn’t formed any prejudices 
against it. The Government’s 
system here is not too different 
from ours, and in many ways 
it is better — such as education 
for everybody. Russia still has 
a very poor people, but they 
have done so much in the past 
twenty years, that in another, 
20, I think the standard of liv-; 
ing between then and now will 
be incredibly changed.

“•3ft

“Last night, a tired-looking, 
wrinkled-face woman smiled at 

! me while we were both putting 
j on ours coats, after the Trade 
Union party. I was humming 
one of the four Russian songs 
that I know. So I spoke to her. 
About then one of the inter
preters came to me, and the 
woman said she was glad to see 
Americans here. I had the in
terpreter translate for me the 
things I liked, best about the 
USSR was the people. Then she 
said she had come here tonight 
to see young people again, as 
all her family had been buried 
alive in the Ukraine.

“What can be said in black 
and white? But you can under
stand how I felt. We had no 
idea at home of war. But Rus
sia has! and so have other Eu
ropean nations. How can un
thinkable ^Americans be afraid 
of an aggressive U.S.S.R.?”

MIAMI, FLORIDA

Is LKM Choro Veikimo
Vasario 18 ir 22‘vakarais 

įvyko LKM Choro pamokos, 
šiuo kartu pamokas lanko veik 
visi kankliečiai. Choro moky
tojas J. Kenstavičia dirbo su
šilęs, daug pastangų dėjo, kad 
prirengus chorą tinkamai su
dainuoti Vilnies koncerte va
sario 24 d., Sokol svetainėje.

Pirmininkas L. Jonikas pra
nešė, kad šiuo kartu 
nors lėtai, bet auga 
skaitlium. Prie choro 
šė Anna Vaišviliūtė.

Kadangi kankliečiai ne tik 
rengiasi prie operos “Bartered 
Bride,” bet turi ir kitoms or
ganizacijoms dalį programų 
pildyti, tai ne tik mokytojui J. 
Kenstavičiui yra daug darbo, 
bet abelnai visiems kanklie- 
čiams.

Jono Patdcko Gimtadienis
Sausio 29 d. po choro pamo

kų drg. J. Pateckas padarė, 
kankliečiams surprizą: atžy
mėdamas savo gimtadienį, pa
vaišino kankliečius skaniais 
užkandžiais ir gėrimais. Kan
kliečiai ir svečiai, dalyvavę va
karuškų pokylyj, turėjo gerus 
laikus, smagiai pasišoko, pa
silinksmino ir palinkėjo Jonui 
geros kloties ir paačiavo už 
vaišes.

Kaip yra numatoma, tai 
m ilsų Jonas gali padaryti tik
rą “suprizą;” yra kalbama, 
kad gali "kidnepyt” Pat No- 
wel. ftodos, būtų graži pora. 
Jonas Pateckas yra geras ar-

tįstas ir dailės mylėtojas ir jis 
gali šiuo kartu nauja rolę su
lošti.

LKM Choras yra aplaikęs 
užkvietimus pildyti progra- 
mus Lietuvių Meno ir Kultū
ros Radijo Kliubui, žagarięčių 
Kliubo koncerte, ir 30 d. ge
gužės Lietuvių Tautiškų Kapi
nių apeigose.
LKM Choro Rėmėjų Bankietas

Kovo 9 d. Liet. Auditorijoj 
įvyks choro rėmėjų bankietas. 
Choras kas metą pavaišina 
rėmėjus, suteikia vakarienę 
veltui, o rėmėjai pasimoka po 

Į$5.
šiais metais J. Rachūnas 

Tavern, 2656 W. 69th St., pa- 
simokėjo duoklę $5. Kas dau
giau ? I

šį metą bankietas bus gana 
geras. Valdyba pakvietė geras 

' gaspadines, šokiams grieš ne
paprastai žymi orkestrą. Ban
kietas įvyks kovo 9 d., šešta
dienio vakare, didžiojoj Liet. 
Auditorijos svetainėj. Choro 
rėmėjų komisija šiemet yra J. 
Juška, B. Mitchell ir L. Matu- 
zienė.

Ne tik rėmėjai, bet ir šiaip 
svečiai yra kviečiami dalyvau
ti ir praleisti laiką kartu su 
kankliečiais? Bankietas trauk
sis iki nakties vėlumos.

širdukas.

Amerikoniškai
Dangaus priemenėje 

tininkas Petras, įleidęs ką 
tik atkeliavusį amerikoną, 
duoda jam svarbiausią dan
gaus įnamių įrankį ir sako: 
“Štai čia jums auksinė har- 
pa.”

Naujasis imigrantas: 
kiek reikia tuojau už 
įmokėti ?”

\
Abudu Vienodi?

Vienas misijonierius sy
kį sakė pamokslą beprotna
mio gyventojams. Kalbė
damas jisai patėmijo, jog 
vienas plonprotis nepapras
tai susidomėjo jo pamokslu: 
akis įbedęs visą laiką tie
siai misijonieriaus veidan, 
visas ryžtingai priekyn pa
silenkęs. Toks susidomėji
mas pamokslininkui labai 
patiko. Pamokslą užbaigus 
misijonjerius patėmijo plon- 
protį kažką sakant įstaigos 
viršininkui, todėl, pirmai 
progai pasitaikius, jisai vir
šininką paklausė:

“Ar tas vyras apie mano 
pamokslą ka nors sakė?”

“Taip.”
“Ar galėtumėt pasakyt, 

ką jisai sakė?”
Viršininkas norėjo kaip 

nors savais žodžiai atsakyti, 
bet pamokslininkas užsispy
rė r~— būtinai jam pasakyk 

!ano vyro žodžius.

“0 
ja

Pulk ant Kelių, Lietuvi!

Be Dievo pagalbos Lietuva 
pražuvus. Taip rašo katalikiš
ki laikraščiai ir hitleriniai fa
šistai. Tik trumparegiai ir ma
žo tikėjimo nemato, kad be 
Dievo pagalbos negalima Lie
tuvą sugrąžinti Smetonos sai
kai. Esą, reikia mišių, rožan
čių, litanijų ir komunijų. Susi
mildami tik nemažai, ale tūks
tančiais. O ko labiausiai rei- 
kia, tai mišių, ba (doleriai rei
kalingi) su kitomis maldomis 
ne taip jau svarbu.

Tas vajus prasidės nuo bu
vusios Lietuvos nepriklauso
mybės dienos, vasario 16, 1946 
m., ir tęsis ligi vas. 16, 1947 
m. Tai nemaža dolerių reikės 
išprašyti iš tų tamsių žmonių. 
Toliau rašo: Kam čia mulkin
ti save (velyk aš tave). Be 
Dievo pagalbos Lietuva yra 
pražuvus.

Iš tikro keistai atrodo. Ir 
aš patsai gavau jau trejetą 
laiškų iš tos. “pražuvusios” 
Lietuvos. Laiškuose rašo, kad 
jie gyvi, sveiki, taip pat pa
žįstami ir kaimynai, ir laiške 
rašo dėkodami Sovietų Raudo
najai Armijai už išgelbėjimą 
nuo vokiečių pragariško tero
ro. Dabar, esą, gyvenimas 
žengia visu spartumu pirmyn. 
Dauguma dalykų geriau su
tvarkyta, negu buvo Smetonos 
laikais. Skaitant laišką atro
do, kad Lietuva dar tebėra toj 
pačioj vietoj ir apie pagalbas 
mišiomis visai neužsimena.

Pasakius teisybę, tiems Lie
tuvos “gelbėtojams” ne Lietu
va rūpi, ale dolerių žvejoji
mas iš tų , trumparegių (kaip 
jie rašo). Todėl ir reikia su
galvoti skymą, kad švariau iš
rėdytų vajus už Lietuvą visą 
metą visose parapijose, štai 
vienas geradėjas jau užpirko 
mišias kas mėnesį per visą me
tą. Už “geradėją” Mussolinį 
meldėsi visi Romos šventieji. 
O ar gelbėjo ką? Už Hitlerį 
meldėsi
šventieji. Ar 
pats bus ir 
Lietuva.

Geriausiai
kas ne dykūnų 
suteikti pagalbą 
liaudžiai, kuri taip skaudžiai 
karo nuteriota. Turiu pripa
žinti, kad aukos yra renkamos 
ne dėl Lietuvos, ale tik dėl tų 
lietuvių, kurie yra pabėgę iš 
tėvynės. Nors ten vrandasi ke
letas ir nekaltų, bet dauguma 
prasižengę prieš Lietuvos liau
dį ir jos įstatymus. '

Lietuvoj šiandien yra trūku
mas amatfriinkų ir ūkio dar
bininku. Kodėl jie negrįžta į 
tėvynę? Jei jiemfi degutas ne
smirdėtu, jau seniai būtų buvę 
Lietuvoje.

Tiems vajaus rengėjams pa
tarčiau, kad padarytų poterių 
vajų ąž minėtus pabėgėlius, 
kad geras Dievulis suteiktų

“Nagi,” neats ikratyda- 
mas, viršininkas pareiškė, 
“štai to puspročio žodžiai, 
kuriuos jis apie jus pasakė: 
'Tik pamąstyk — jis laisvas, 
o aš čia!’ ”

jiems protą grįžti namo ir pa
daryti atgailą už sąvo kaltes, 
ir imtis už tėvynės atstatymo 
darbo, o ne čia savo švelniais 
pasiteisinimo laiškais erzinti 
Amerikos lietuvius. »

Senas Juozas.

Daug Lietuvių Privažiavo

Šią žiemą čia yra privažia
vę lietuvių apie 300 iš visų 
Amerikos kampų.

Susipažinimui buvo sureng
tas balius mūsų svetainėj. 
Rengėjai buvo T. Bern’s, A. 
Kaminckas, J.- Rackus ir J. 
Paukštaitis. Buvo svečių apie 
200. Pirmininkas T. Bern's pa
prašė svečių išsireikšti mintis. 
Buvo sudainuotas Lietuvos 
himnas.- Po to moterys, naręs 
Newarko, N. J., Sietyno Cho
ro, sudainavo gražių lietuviš
kų dainelių. Dainavo* T. Stoč- 
kienė, M. Vitkauskienė, J. Ba- 
ziliauskienė, A. Rudis, M. A. 
Paukštaičiai ir t.t.

Po šito baliaus-susipažinimo 
likosi sutvertas kliubas vardu A
Miami Lithuanian 
Club. Įstojimas 25 
mokestis 10 centų 
Įstojo į kliubą 11 narių. Pir
mininkas T. Benkauskas, se
kretorius J. Rackus, iždinin
kas A. Kaminskas.

Dabar rengia kitą balių, 10 
d. kovo, Temple Building, 420 
S. W. 8 Avė. Įžanga 25 centai.

Suvažiavę lietuviai į Miami 
perka čia namus, apartmen-

tus, matydami, kad gali pa
daryti didelį pelną iŠrenduo- 
jant kambarius. Už miegamą
jį kambarį mokama nuo $20 
iki $35 į savaitę.

čia yra gorų veikėjų: J. Mi- 
kita, J. Paukštaitis, F. Martin,

čia sutverta Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo kuopa iš 
13 narių. Tai labai smagu, kad 
ir čia turėsime LDS

čia priskaitoma 
apie 30 šeimynų.

Floridoj auga 
greipfruitai. šiemet

Grandžių tuzinas- 45 
Trys greipfruitai 25 

Bananai 10 centų UŽ

kue-pą.
lietuvių

orąndžiai 
labai pa-

brangę. 
centai, 
centai, 
svarą.

Sviesto nėra. Stoka ir kito
kių valgomų daiktų. Mat, da
bar į Floridą yra suvažiavę 
daug žmonių iš įvairių Ameri
kos miestų ir net iš Europos. 
Aprokuojama, kad yra suva
žiavę apie 3 milionai žmonių.

A. J. Shimkus.

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvieta neša.

Atskaita Dovanų Lietuvos Žmonėms
LPTK, Nashua, N. H. (J. Simutis) — 50.00 
Roman Stashis, Cambridge, Mass. 3.00 
Lietuvos Draugas -----------------------  1000.00
LPTK, Binghamton, N. Y. (R. Braus) 200.00 
M. ir I. Liužinai, Johnson City, N. Y. __ 10.00 
F. Milvydas, Bayonne, N. J.------------- 20.00
Eva Višniauskienė, Bayonne, N. J.-----10.00
K. Pivor, LeRoy, Micrf._____________ 2.00
Leo Neckworth, Brooklyn, N. Y.--------- 2.00
Antanas Stripeika, Elizabeth, N. J. (blan

ką) : Po $3.50: A. Labanauskas, Pra
nas ir Anna Samolis. Po $2: Pranas 
šiaulis, K. šakšinskas, Mr. ir Mrs. Šid
lauskai. St. Ambrosas, $1. Viso .------ 14.00

Ant. Rudis,* B’klyn, N. Y. (Kom. įeig.) 1.15 
V. Gižauskas, iš Chester, Pa., aukos nuo

Chesterio lietuvių ---------------------- 65.00
Leo Gavrilovich, Brooklyn, N. Y.

(Kom. įeigos) ----------------------------- 2.35
Liet. Am. Piliečių Kl., Hartford, Conn. 602.16 
LPTK, Chicago, Ill. (J. Pauliukas) 600.00 
Elizabeth, N. J. ir apylinkės Mezgėjų Kl.

(M. Tarasienė) -------------------------
Ch. Degutis, Albany, N. Y. (buv. br.) 
LPTK, Pittsburgh, Pa. (J. P. Sliekas) 
P. Vertelka, Toms River, N. J.----------
Emma Sliekienė, Pittsburgh, Pa. (už

knygeles) ___________________
Jonas Vitkūnas, Brooklyn, N. Y. _
F. Šimkienė, Arlington, N. J., 'prisiuntė se

kamai : A. Kaziukaitis, $3.50. S. J. 
Warpus, $1. Viso --------------------- 4.50

J. P. Paserpskis, Jersey City, N. J. — 13.00 
B. Zmitraitė, Johnson City, N. Y.------ 13.25
Jurgis Kupčinskas, Minersville, Pa.-----3.00
LDS 73 kp., Akron, O. (J. Dominicks) 15.30 
ALDLD 136 kp. ir LDS 168 kp., Harri-

son-Kearny, N. J. (per V.W. Žilinską) 52.95 
LPTK, Hartford, Conn, (per J. Kazlau,

Wethersfield) -------------------------- 206.63
J. ir M. Smitai, Bethlehem, Conn.------ 11.00
J. Sholūnas, Hazardville, Conn. —,---- 2.00
LDS 2 kp., Chicago, Ill.---------------— 5.00
LPTK, Hillside, N. J. (Geo. Kudirka) _ 42.75 
Lietuvos Draugas------------- - ---------- 100.00,
Jonas Vitkūnas, Brooklyn, N. Y.--------5.00
Vincenta Kiela, Worcester, Mass. -------- 3.00
K. Žukauskas, Newark, N. J. (balansas

nuo pikniko) -----------------------------  4.00
Paul ir Nellie Venta, Brooklyn, N. Y. — 10.00 
Lietuvių Moterų Kliubas, Seattle, Wash.

(M. Baltrušaitis-) ------------ ;---------  60.00
Mary Kaunas, Perkasie, Pa.--------------- 5,00
Bendrų Draugijų Kom., Los Angeles,

Calif.. (Ig. Levanas) --------------------100.70
Jonas Mikaila, Bronjt, N. Y.--------------- 5.00
I. Lisaius, Seymour, Conn. -r--------------- 5.00
J. Peleckas, New Haven, Conn.------------ 3.50
A. Mureika, Ithaca, N. Y.---------------- 20.00
Mezgėjų ir Rėmėjų Kl., S. Francisco ir

Oakland, Calif, (per V. Sutkienę) __ 225.00 
Visų Org., S. Fran, ir Oakland, Calif.

(per V. S.) :------------------------------ 175.00
Lietuvių Moterų Apš. Kl. (pelnas nuo pa

rengimo A. Levanienė)'------------ 118.68
Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis (J.

Stigienė, Mass.)  --------- - -----  140.00
LPTK^ Brooklyn,. N. Y. (J. August) — 40.00 
LPTK, Hartford, Conn. (J. Kazlau,

Wethersfield) -----------------   200.00
V. Krasnickas, Waterbury, Conn.----------3.00
M. Valentine, Jewett City, Conn.-------- 2.00
Mike Torrage, Showegan, Me. ---------  3.50
Charles Austro, Portage, Pa.-------------- 3.50
ALDLD 8 Apskr., Kenosha, ,Wis.-------- 10.00
LDS 65 kp., Kenosha, Wis. --------------32.00
LDS 65 kp., Kenosha, Wis. (nuo paren.) 62.03 
Lith. Am. Business Org., Chicago, Ill. 10.00

Nuo gruodžio, 1945 iki vasario, 1946.
Stefania Cedronienė, B’klyn, N. Y.------ 5.00
K. Kuzmickas, Harrison, N. J. (nuo ban-

kieto pas J. Kačergį) ------------------ 10.00
William Skodis, Brooklyn, N. Y.------ 10.00
Ant. Phillips, Cincinnati, Ohio----------- 3.50
LPTK, Detroit, (per M. Ginaitienę) 100.00 
ALDLD 77 kp. ir LDS 115 kp., Cliffside,

N. J. (Chas. Stphens) ---------------120.50
LPTK, Lawrence, Mass. (V. Taraškienė) 88.05 
Jonas Ella, Butte, Montana------------  5.00
ALDLD 2-ras Apskr., N. J. (P. Janiūnas,

Bayonne) ______________________
Liet. Jaunuomenės Pašalp. Draugystė,

Fitchburg, Mass. -----------------------
V. J. PšalgauskAs, Fitchburg, Mass. — 10.00 
Ona Samulėnienė, Fitchburg, Mass.-----10.00
Monika Kazokas, Fitchburg, Mass. — 5.00 
Gęorge Murnik, Fitchburg, Mass.--------5
Stasys Vaineikis, Binghamton, N. Y. __ 5.0 
Adelė Kalakauskienė, Brooklyn, N. Y. 5.00 
Alex Skairius, Elizabeth, N. J. (blanka) : 
.Po $2: Jonas Sabanskas, John Pūtis.
Po $1: St. Yankauskas, Joe Zaleckas, 
Frank Wilcinskas, M. Panelis, Walter 
Žukas. Viso -------------------------------- 9.00

C. Savage, Elizabeth, N. J. (blanka) :
Po $1: J. B. Paserpskis, A. Zaikauskas, 
K. Dumčius. Po 50c: F. Savičius, W. 
Dabratwar, F. Deptulo. Po 25c: A. Ka
zakevich, J. Semenovich, Ch. Perosals- 
kai, A. Slipchik, Kenishewski, Osolinec, 
Oleksiuk. Viso __________________  6.25

J. Stupor, Portland, Ore. (nuo vak.) 30.00 
V. Višniauskienė, Brooklyn, N. Y.-----1.00
John ir Eva Rudmanai, New Haven, Ct. 2 
Charles Naktinis, Brooklyn, N. Y.-----
Lietuvių Piliečių Kliubas, ^Hudson, Mass.

T. Orlauskas) ------ 1------------------ 2
S. Povilaitis, Baltimore, Md.---------------
J. Kraus, Hart, Mich.------------ ----------1.50
Nuo paveikslų pardavimo, aukavo drg.

Sleseriūnienė, prisiuntė ižd. A. Levanie
nė, Los Angeles, Calif.---------------- 19.00

Tillie Urbaitįs, Brooklyn, N. Y.--------- 2.
J. A. Jerome, Barre Plains, Mass. —3.00 
Geo. Miknaitis, Barre Plains, Mas$. — 2.00 
Lietuvių Kareivių Kliubas, Grand Rapids,

Mich, (prisiuntė pirm. M. Warniene) 100.00 
Prisiuntė G. A. Jamison, Livingston,

N. J.: Joe Griciūnas $5, jo žentas Bar
tow, $5. Viso_____ ________ '_____ 10.00

P. Balsys, New London,* Conn.'------------ 5.00
LPTK, Brooklyn, N. Y. (J. August) — 82.00 
A. Valinčius, Pittston, Pa.---------------- 25.00
S. Rauduvė, Pittston, Pa.------ ----------25.0
Eleanora Sungailienė, Brooklyn, N. Y. 1.00 
LDS 149 kuopa, Summerlee, W. Va. — 20.00 
Mike Bendinskas, Summerlee, W. Va. — 5.00 
Pranas Waitkus, Jamaica, L. I.--------- 25.00
Geras Pilietis, Brooklyn, N. Y.--------- 40.00
Ona Misevičienė, Yonkers, N. Y.--------- 3.50
Margaret E. česnavičiūtė, Jamaica, L. I. 5.00 
Lietuvių Bendro Parengimo, Seattle,

Wash. (M. B.) _______________  242.2
LPTK, Rochester, N. Y. (R. Braus) — 150.0 
P. Robokas, Brooklyn, N. Y.------------- 3.0
K. ir K. Kaston, Ozone Park,' N. Y.-----2.0
Vincas Rudaitis, Brooklyn, N. Y.-------- 25.00
K. Gutonis, Philadelphia, Pa.------------3'.0„
Charles Kiselis, Racine, Wis. (atminčiai

velionio M. Bardausko) ------ ------.— 50.00
LPTK, B’klyn, N. Y. (J. Thomson) 166.0S 
Stasys ir Paulina Yasilioniai, Bingham

ton. N. Y. ____________________  100.0
širdingai ačiū!

417. Lorimer St., Brooklyn, N. I 
L, Kavaliauskaitė, Fin. Sekr.
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(Tąsa)
Tada tas pirklys tėvas pasiuntė savo 

dukterį vienuolynan Pekino priemiesty, 
kaime, kur jis žinojo kaimo seniūnus. 
Vienuolyno perdėtinei jis prisižadėjo 
duot didelių dovanų: tegu tik jo dukre
lę gerai prižiūri. O kaimiečiams jis iš
pasakojo, kaip jį nuskriaudė ir jo duk
terį sudergė Niū’o sūnus. Kaimiečiai 
jam prijautė ir niršo ant ano rakalio.

Paskui tėvas susipažino su keliais 
Niū’o tarnais, išgavo iš' jų žinias apie 
Tungiu, kur ir kada jis šlaistos. Tada 
jis tai gražuolei dainininkei nusamdė na
muką, davė jai tarnaitę, ir tegul jos dvi 
dažnai pasišvaisto tam ir tam teatre. Na, 
Tungiu’s ii* užmatė gražuolę, ėmė roman- 
suot. Toji buvo primokyta, kaip su juo 
elgtis. Su juo ji meilinos, bet į namus 
neįsileido. Po trejeto savaičių ji susi
tarto j vietoj ima ir nepasirodo. Jos tar
naitė Tungiu’i praneša liūdną naujieną: 
gražuolės tėvai rengiasi išleisti ją už 
vyro priešais jos norą. Ji prašiusi Tun- 
giu’aus ištikimybės, ji bandysianti kaip 
iš namų pabėgt arba šiaip žinią jam 
duot.

Už trijų dienų tarnaitė pranešė Tun
giu’i, kad gražuolė iš desperacijos nusi
kirpo plaukus ir įstoja vienuolynan. Va
dinas, jam vilties nebėr. Jis dabar ją 
galėtų aplankyt vienuolyne už keleto die-

Pirklys prirengė tą gražuolę į tą patį 
vienuolyną. Jis tuo norėjo įpainiot Tun
giu su vienuole, o tatai buvo sunkiausia 
nuodėmė. Vienuolyno perdėtinė, nieko 
tokio nemanydama, priėmė naują vie
nuolę ir davė jai vardą Huineng.

Štai vieną gražią rugsėjo dieną ir at- 
e neria į vienuolyną Tungiu’s, su puikia 

.-Karieta. Perdėtinei pasisako esąs gimi
nė neseniai priimtos vienuolės, norįs ją 
matyt. Gražuolei vienuolei atėjus ir pa
reiškus, kad ji turėjusi čia atvykt, kito 
išėjimo jai nebuvę, Tungiu’s jau buvo ją 
bevedąs laukan. Jinai tada jam patarė 
vely sugrįžt už trijų dienų.

Jam išėjus, jinai ėmė verkti perdėti
nei, kad ją norįs kas išvogt. Kas? Ogi 
Turtų Dievo Niū’o sūnus. Girdi, ją mo
tina čia įstačius, kad išvengus to šelmio 
Bagy, o čia jis ją ir šičionai surado. Per
dėtinė su nerimu jai pareiškia, kad tai- 
po pat įvyko ir kitai vienuolei Huikung: 
ją irgi tas niekšas nuskriaudęs. Perdė
tinė mato, kad čia gali būti rimtų daly
kų, tai jinai papasakojo visoms vienuo
lėms, kad čia žada būti baisus daiktas. 

'Nuo vienuolių ir nuo tarnų žinia paplito 
ir po kaimą. Kaimiečiai jau dantis grie
žia iš pykčio. Jie žinojo, kad ir Hui- 
kung’ai. skriauda buvo padaryta, tai jie 
ir atėjo pas perdėtinę pasitarti,! kaip čia 

į^^padarius. Susitarta, kad kaimiečiai prie- 
4Šinais vienuolės išvogimui: juk tai būtų 
didžiausia panieka ir gėda net pačiam

I karaliui.
Už trijų dienų ir vėl atvažiuoja Niū’o 

sūnus su dviem draugais, pasisako yper- 
dėtinei, kas jis toks, ir reikalauja jam 
atiduot Huineng’ą, tą gražuolę vienuolę/ 
Perdėtinė neduot: čia, girdi, šventa vie
ta, ir jos negalima suteršti, nors tu bū
tum ir paties Niū’o sūnus. Tada Niū’ju- 
kas prisakė savo draugams padaryt 
kratą. Vienuolės ėmė rėkt, klykt, ir 
staiga iš tamsių koridorių išbėgo kaimo 
jaunuoliai su lazdomis ir apkūlė tuos 
šelmius; išvijo laukan.

Ant rytojaus atėjo pasiuntinys nuo 
NifPjuko, grąsindamas uždaryt vienuoly
ną ir nubaust kaimiečius, jei jam neduos 
tuojau tos vienuolės. Perdėtinė įsiprašė 
da dvi dienas palūkėt. Ji nuėjo pasitart 
su kaimiečiais. Vienas senelis 80 metų 
stačiai jai pasakė, kad jis pats ir visi kai
miečiai stoja už vienuolyno apgynimą: 
juk kad ir Turtų Dievo sūnus—jis negi 
gali viso pasaulio darky t...

Kai pasiuntinys ir vėl atvyko už dviejų 
dienų, perdėtinė pasakė jam, kad jis pra
neštų savo ponui, jog nieko nebus, ji 
neduos sutept šventos vietos. Tuo tarpu 
jinai patalpino vienuoles kaime, jas pa
slėpė, o tas dvi — Huineng’ą ir Hui- 
kung’ą išvežė į kitą vienuolyną, o savo 
vienuolyną ji rengėsi uždaryt. .

z Pekino valdžia pasiuntė savo klapčiu
kus uždai-yt vienuolyną už

mių lankytojų.” Atradę .vienuolyną tuš
čią, tie klapčiukai nuvyko kaiman, kad 
suareštuot jo seniūnus už dalyvavimą są
myšy. Seniukas jau norėjo pasiduot, bet 
jo vieton leidosi suareštuojamas vienas 
ūkininkas ir mokytojas.

Po kelių dienų Pekino miestą nustebi
no vienuolių ir kaimiečių demonstraci
ja, einanti gatvėmis Gatvių kampuose 
buvo primušti plakatai apie bandymą iš- 
vogt vienuolę. Procesiją vedė senukas 
80 metų žilabarzdis. Kaltino Niū’o sū
nų, reikalavo teisybės ir bausmės. Kai 
demonstrantai pasiekė didžiąją aikštę 
priešais karaliaus palocius, tai vienuolės 
ir vienuoliai pradėjo rėkt ir raudot, susi
rinko gal 3-4 tūkstančiai žmonių.

Karaliaująs kunigaikštis išsiuntė eu
nuchą dasižinot, kas čia tokio dedasi, ar 
čia revoliucija ar kas. Jam įteikta rašy
tas skundas. Kai eunuchas vėl sugrįžo, 
tai jis karaliaujančio kunigaikščio vardu 
pareiškė, kad visa kas bus išpildyta: vie
nuolynas bus ir vėl atidarytas, sulaiky
tieji kaimiečiai bus paliuosuoti, o jau
nuolis Niū’s patrauktas tieson.

Bet tas vienuolyno prietikis ir toji mil
žiniška demonstracija iššaukė dar di
desnę apmaudą ir žmonių rūstybę prieš 
Turtų Dievą. Per savaites ir mėnesius 
ėjo paskalos ir burnojimai vis prieš tą 
patį finansų ministrą, visų neapkenčia
mą Niū. Niū’o namiškiai persigandę bi
jojo ir iš namų išeiti.^

Tarpe karališkųjų cenzorių buvo vie
nas vardu Vei Vu, kurs jau seniai tykojo 
progos apkaltint finansų ministrą. Da
bar jam buvo proga. Jis apsivilko pa
prastais rūbais ir pradėjo lankytis po ar
batines ir klausytis kalbų. Jis daug ką 
išgirdo prieš tą Niū. Vienas sakė, kad 
ir šimtas vienuolių nieko nereiškia prieš 
vieną ministrą, — valdininkai stoja už 
valdininkus. Kitas: Tai jau ir karaliaus 
tiesos nebėr šaly. Yra ir kitos geros šei- 

• mos duktė, Niū’juko nuskriausta, ką tu
rėjo vienuole tapti, — ir ko tie du Niū 
broliukai neišdaro, neišjodo, nei tie ait
varai. Trečias: Geriau ir burnos neau- 
šyt: netaip lengva supurtyt Niū’o na
mus. Da vienas: Ką tie karaliaus cen
zoriai ir daro, kad jie nieko nemato. Gir
dėjau, kad Niū pasidavė ligoniu ir ieško 
būdų užgniaužt ra visą dalyką. Kas gi 
nežino tų dviejų Niū’jukų akiplėšų, kito 
žmonų ir sugulovių suvedžiotojų, žagin
tojų. Jie tam tyčia turi ir namus mo
terims privyliot. O vėl, kas-dedas pa
čiuose Niū’o namuose — tragedijos...

Tada pats tas slapukas Vei Vu užklau
sė, kas do tragedijos. Nagi vieną tar
naitę užkankinę iki mirties ir ten pat 
sode pakasę. Niū’o vienas tarnas pasa
kęs apie tą žmogžudystę.

Vei Vu paskubėjo kai ką pa tyrinę t. 
Jis nuvyko vienuolynan, pasikalbėjo su 
vienuolėmis, taipgi ir su kaimiečiais, ga
vo iš jų ano pirklio, Huikung’os tėvo ad
resą, ten gavo glėbelį smalsių žinių. Ga
vo susisiekti ir su vienu Niū’o tarnu, 
kurs užtikrino matęs tarnaitės kanki
nimus ir žinąs, kur ji užslėpta. ,

Vei Vu gražiai įsau Viską galvoj supla
navo : dabar gera proga pakrapšty t tą 
seną kelmą Niū ir jį raute išraut.

Činia buvo atsilaftkęs pašikiertiinėt 
uošvių namuose, kada ten užbėgo uraga
nas. Senis Niū’s buvo įbaugintas žmo
nių rūstybės ir laikė auseles suglaudęs, 
bet ta Senelė Kumelė vis nepasidavė, vis 
pūtėsi ir grąžino. Tik štai įbėgą Uždusęs 
vartininkas: bėda, karališka policija ir 
sargų būrys atėjo...

Senis Niū’s nukubuldavo pasitikt ne
prašytų svečių, o tuo tarpu kitas tarnas 
pranešė Niū’ieneiy kad visi namai apstoti 
sargybos.

Tuo tarpu lauke -valdininkas įsukė 
Niū’i priimt vyriausybės patvarkynlą. 
Niū’s puolė ant kelių ir klausė protoįolo:

(Daugiau bus)

Povilas Kaminskas," 33>6 
Prospect nStį Binghamton, 
N. Y., gavo titio sąyo sesęi’š 
sekamą laišką iš Lietuvos, 
rašytą 18 d. geguže^ 1945 i

Mielas broli ir broliene ir 
jūsų vaikeliai. Ačiū širdin
gai už laišką, kurį ■ gaVonie 
nuo jūsų gegužės 17 d. La
bai jūs mus pralinksminote 
su savo širdingais ir mei
liais žodeliais. Mums labai
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linksma, kad'jūs neužmirš
tate mūšų Vargingose die
nose. Sveikinam mes jus 
visus ir linkime jums vi
siems laimės, sveikatos ir 
kuolinksmiausio gyvenimo, 
ypač dėl jūsų sūnaus Povi- 
luko, kad jis laimingai grįž
tų iš karo.

Dabar mes esam labai 
linksmi, kad mus išvadavo 
iš to prakeikto fašizmo. Mes 
esam labai dėkingi Raudo- 
Raudonajai Armijai ir drg. 
Stalinui už suteiktą mums 
laisvę.

Dabar aš, Barbora, gyve
nu sykiu su sesute Elzbie
ta, nes prie brolio Juozo ne
galėjo gyventi ir turėjom 
tarnauti pas buožes. Elzbie
ta, patarnavus 1 metus, ap
sivedė už Grigariaus Sme- 
tonio, Jurgio sūnaus. Tada 
mes atsiėmėm iš savo bro
lio Juozo po 5 hektarus že
mės. Bet neturėjom nei 
trobesių, nei gyvulių. Turė
jom visi tarnauti iki įsigi
jom karvę, arklį ir pasista
tėm grįčią ir klojimą.

Užėjus vokiečiams buvo 
tuojaus areštuotas ir paso
dintas į kalėjimą Elzbietos 
vyras. Taip mes turėjom 
vargti visus tuos 3 metus, 
iki išvijo Raudonoji Armija 
tuos prakeiktus žmogžu
džius. .

Žinai, broli, Panevėžio 
beržyną. Jame vokiečiai nu
kankino ir sušaudė kelis 
šimtus mūsų brolių. Pas- 
kiaus Pajuostės miške prie 
Kurganavos apie 7 tūkstan
čius sušaudė tie prakeikti 
rudi šunes fašistai.

Dabar Elzbietos vyras 
tarnauja Naikinamojo Ba- 
talijono karių eilėse ir ker- 

jam padarytas 
J

mielas broli ir 
viską aprašyti,

ši j a už 
skriaudas.

Sunku, 
broliene, 
kiek mes vargo prikentėjom 
prie to rudo žvėries. Dabar 
jį užmušė jo paties urve. 
Kiek jis iškankino Lietuvos^ 
moterų ir mergaičių. Kiek 
žmonių turėjo badauti, pus
nuogiai ir basi būti tuos 
tris metus. Reikia, mielas 
broli, susėsti ir šnekėti tris 
diehas, ir tai vargu viską 
išpasakotumėm.

Jūsų brolis Juozas apsi
vedė žmoną iš Bajoriškių 
kaimo, Liesytę Pauliną. Tu
ri keturias dukteris. Elzbie
ta, tavo sesuo, turi vieną 
sūnų ir dvi dukteris. Dabar, 
kada prie tarybų valdžios 
moksjas veltui, leidžia sūnų 
mokytis. Jis mokinasi Pa- 
nėvėžy gimnazijoj, antroj 
klasėj.

Kaip jūs minėjote, kokia 
pagalba mums reikalinga. 
Mums visokia pagalba rėi-

, ..-„n

kalinga. . Tiktai pagalvokite, 
tris metus iškentėti karo 
audrose. Viskas išsieikMtojo, 
drabužiai, pinigai. Ir be to, 
visai neturime tvarto, nei 
klėties.

Dabar, mylimas broli ir 
broliene, kad pamatytumė
te, koks yra Panevėžis. Vo
kiečiai išbėgdami ne tik 
grobė gyvulius, maistą ir 
drabužius, bet taip pat su
sprogdino visus mieste ma
lūnus ir šiaip didesnius pa
status. • (.

• Sudiev, mylimieji, mūsų 
aplankyti. Parašykite mums 
laišką. - . #.

Barbora Kaminskaitė,
Miežiškių vienkiemis.

Panevėžio apskr.

San Francisco ir 
Oakland, Cal, Žinios

Aukos Lietuvos Žmonėms
Mezgėjų Rėmėjų Kliubo 

vardu, drg. Hoffmanienė su
rengė bankietą drg. Koblin 
saliukėj, su tikslu, kad pada
ryti pelno naudai Lietuvos 
žmonių. Pati rengėja negalė
jo dalyvauti, nes turėjo šaltį. 
Laike pietavimo pakviesta drg. 
Karosienė pakalbėti. Ji trum
pai nurodė reikalingumą 
remti šį prakilnų darbą.

Kliubo sekretorė drg. Sut- 
kienė, negalėdama dalyvauti 
šiame parengime dėl šalčio, 
pasiuntė laiškelį, sveikindama 
svečius, atsišaukdama remti 
įsteigimą ligoninės Lietuvos 
žmonėms. Svečiai aukojo se
kamai :

Po $5 : Burdiai, Senbernis, 
Shultz, Strausai, Estonas, Se- 
iriits.

Karosai $4. ,
Po $3: Lizdėnas, Koblin, 

Padienė.
Po $2.50: Demikis, Sutkus, 

Stales, Norman.
Po $2: Menoff, Mikels, Mit

chell, Tilda King, Mugianienė, 
šilkaitienė, Baronai, E. Shle- 
gerienė, Reams, Leming, Stens, 
Yurolckes, Phillips.

Louise $1.25.
Po $1: Pavelauskas, Palšie- 

nėį Danset, Sėlenka, Kudre- 
vich. |

Po 50 centų: Hager, Jude- 
la, Riviera, Rilels, Ruso.

Viso su pelnu nuo baro 
$126. Ačiū drg. Hoffmanienei 
už puikius pietus ir drg. Kob
lin už vietą.
Atvyksta Kalbėtojas iš Vilnies

Oaklando LLD 198 kuopa, 
sužinojus, kad Vilnis rengiasi 
siųsti kalbėtoją į vakarus, pa
rašė laišką Vilnies administra
cijai, kad šį sykį prisiųstų mo-

terį kalbėtoją ir kad kuopa 
pageidauja, kad Julė Skeber- 
dytė atvažiuotų. Pasirodo, kad 
Vilnies administracija jau bu
vo' nusprendus, kas vyks į va
karus. Gal ateityj californie- 
čiai gaus progą pasimatyti su 
drg. J. Skeberdyte ir išgirsti 
jos prakalbą.
Rengiasi Kviesti Los Angeles 

Chorą
Lietuvių, estonų ir latvių 

organizacijos rengiasi kviesti 
Los Angeles lietuvių chorą, po 
vadovyste Nellie Valaitis, su
lošti operetę “Kada Kaimas 
Nemiega.” Susirinkime daly
vavo draugų, kurie buvo nu
vykę į Los Angeles pamatyti 
tą puikią operetę. Jie nurodė, 
kaip choras puikiai perstatė 
tą operetę. Išrinkta komisija 
susirašinėjimui su choru apie 
jo galimybes atvykti į San 
Francisco sulošti tą operetę.

Laisvei Pasveikinimas
Surengtam bankiete dėl 

Laisvės pas drg. Karosus pa
daryta pelno $55. Pinigai pa
siųsta Laisvės dalininkų suva
žiavimui.

San Francisco ir Oakland 
LLD kuopos ir mezgėjų rėmė
jų kliubas pasiuntė dovaną 
dėl Laisvės bazaro.

Laike šio bankieto Laisvės 
naudai, drg. Karosai apskel
bė, kad jų duktė Eugenia ve
sis su Lieut. Commander E. 
J. Staneliu iš Bayonne, N. J. 
Svečiai sveikino Karosus ir jų 
dukrele Eugenia. Vestuvės at
sibus 17 d. kovo. Laukiame 
vestuvių, mūsų mylima Euge
nia.

K. M.

Lowell, Mass.
Šaukiamas Labai Svarbus 

Kliubo Susirinkimas
Draugai ir draugės, šį sek

madienį, kovo 10 dieną, 3:30 
valandą po pietų, yra šau
kiamas labai svarbus susirin
kimas kliubo reikale. Tad rū
pinkitės visi pribūti į laiką, 
kad visiems nariams Susirink
ti ir dalyvaut svarbiuos apkal
bėjimuose bei tarimuose dėlei 
kljubo labo.

Tuoj po Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugystės susirinki
mo kliubo nariai turės savo 
susirinkimą.

Šaukia Komitetas.

Baltimore, Md.
Klaidos Pataisymas

Mano korespondencijoj, ku
ri tilpo Laisvėje vasario 26 d., 
įvyko klaida.

i Vienam sakinyje buvo pasa
kyta sekamai:

“Pijus Grigaitis kadaise sa
kė: Už $5 aš ir kiaulei galiu 
prakalbą pasakyti.”

O turėjo būti šitaip:
“Bagočius kadaise sakė: 

Už $5 aš ir kiaulei galiu pra
kalbą pasakyti.”

Rašydamas korespondenciją 
turėjau mintyje Bagpčių, bet 

‘per klaidą parašiau, kad taip 
pasakęs Grigaitis.

V-kus.

Washington. — Amerikos 
iždo sekretorius Vinson 
karštai ragino kongresą už- 
girt bilionus dolerių pasko
los Anglijai. Tatai, girdi, 
“patarnaus mūsų bizniui.”

Detroite pasinaujino de
rybos tarp unijos ir General 
Motors.

Amerikine vyriausybe lei
džia jankiams pačiuotis su 
austrėmis.

Berlin. — Amerikos leite
nantas James Wilson auto
mobiliu važiavo į sovietinę 
Berlyno sritį; nepaisė sar
go įspėjimų, ir nenoriai bu
vo nušautas.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuoa biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: g_g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC
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TELEPHONE 
STAGG 2-5048

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

p arė Kiekvieną šeštadienį

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

•••••••••••••••••••••••••••••••*••••
: CHARLES J. ROMAN :
• (RAMANAUSKAS) J

Telefonas Poplar 4110

1113 ML Vernon St Z 
PHILADELPHIA, PA. *

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

Laidotuvių 
Direktorius

Į
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Kaišedorių Vyskupas 
Matulionis Sveikina 
Amerikos Lietuvius

liepia apie Tarybinės val
džios lojalumą katalikų 
bažnyčios atžvilgiu, apie ta
rybinį auklėjimą, skiepijan
tį piliečiams sveiko demo
kratizmo principus.

Pasikalbėjimo gale į pri
ėmimo kambarį įeina kuni
gas, kurį vyskupas Matu
lionis pristato kaip kurijos 
generalinį vikarą, prelatą 
Labuką.

—Dar ir dar kartą per- 
siųskite mūsų nuoširdžius 
linkėjimus Amerikos lietu
viams ir lietuviams katali
kų kunigams, — baigia vys
kupas Matulionis.

Mes atsisveikiname. Ma
sė sunaikinimas. Vokiečiai ne vėl vedą didelėmis salė- 

vien tik mįs įp ilgais vyskupo rezi- 
mūsų miestuose ir kaimuo- dencijos koridoriais. Išeinu 
se. Jie kišosi ir į bažnyčios į alėją. Po kojų girgžda 
reikalus: daug Lietuvos ka-,žvyras. Kaišedoris gaubia 
talikų dvasiškijos nukentėjo vėlyvojo rudens ūkanos, ir 
nuo jų nuožmios rankos, plačios miestelio gatvės al- 
Blogiausia, kad buvo kliu- suoja lapkričio šalna, 
doma laisvai parodyti mūsų ------------------
bažnyčios g a i 1 e stingumą.; NEPARDUODA PLIENO 
Mes turėjome slaptai tiekti KAISERIUI
pagalbą artimui, nepastebi-1 Washington. — Plieno 
mai daryti tai, ko js musų kompanijos neparduoda ne 
reikalauja k r i k š č i oniška vieno svaro plieno naujajai 
pareiga: naktimis mes slė- Kaizerio - Frazerio automo- 
pėme p e r s e k iojamuosius, | bilių k o r p o r a c i jai, kaip 
kurijos rūsyje gydėme Ii- skundžiasi H. J. Kaiseris. 
gonius...

Vyskupas Matulionis pie
šia pasibaisėtinus fašizmo 
žvėriškumo vaizdus, kurie 
amžinai pasiliks atmintyje 
išsigelbėjusių žmonių.

Praeina valanda, tačiau 
mūsų pašnekesys dar nesi
baigia. Vyskupas Matulio
nis su didele pagarba atsi-

Anglai Šaukia Pasaulinę So 
cialistų Konferenciją VAŽIAVIMAS IR SUVAŽIAVIMAS HELP WANTED—FEMALE 1 HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
šių respublikoje ir darbo 
po karo turiu labai daug.

Vyskupas Matulionis kal
ba apie nukentėjusiųjų nuo 
vokiškųjų grpbikų bažnyčių 
remontą:

—Pasakykite mano tau
tiečiams Amerikoje, kad 
mes visi pergyvenome di
džiausio pavojaus dienas. 
Lietuvai ir lietuviams gre-

London. — Anglų Darbo 
Partija išsiuntinėjo pakvie
timus visų Socialistų Parti
jų vadams užjūriuose, kad 
atsiųstų delegatus į tarp
tautinę socialistų konferen
cijų, kuri šaukiama Londo
ne gegužės mėnesį.

Kvietimai n e p r i simena 
apie Socialistų Internacio
nalo atstatymą, bet londo- 
niškiai socialistai sako, kon
ferencija rimtai svarstys tą 
klausimą.

ĮSPŪDŽIŲ ŽIUPSNELIS

Rašo Jonas Kaškaitis

šeimininkavo ne

(Matyt, jos turi sąmokslą 
su senaisiais auto, fabrikan
tais.)

Washington. — Atominių 
bombų entuziastai pasako
ja, būk viena tokia bomba 
reiškianti tiek, kaip milio- 
nas didžiausių bombinių 
lėktuvų.

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

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

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

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletėles 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 Tabletėles 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 Tabletėles, kurios yra sudarytos iš geros 
, rūšies įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už

1000 tabs. $4.50. 'W
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 
iSl&idds

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

Persodinant Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių - 

- ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
•Jules Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS

Churchillas Ragina 
Angliją ir Ameriką

Viešpataut Pasauliui
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

esanti “laisva” (nes Athe- 
nuose anglų globoje laisvai 
veikia karališkai - fašisti
niai žandarai, terorizuodą- 
mi, žudydami ir kalindami 
demokratinius graikus).

Chinchillas beveik apsi
verkė, gailėdamasis, kad 
tiek vokiečių perkraustoma 
iš Rytines Prūsijos ir Sile
zijos į vidurinę Vokietiją. 
Kartu jis smerkė Lenkijos 
valdžią, kaip “rusų viešpa
taujamą.”

Churchillas kurstė Ame
riką prieš Sovietus ir dėl to, 
kad jie savo užimtoj Vokie
tijos daly j mėginą sudaryti 
“kaip ir komunistinę parti
ją ir rodą ypatingą palan
kumą kairiesiems vokiečių 
vadams.” Jis taip pat smer
kė didžią Italijos Komunis
tų Partiją. Churchillas tę
sė:

“Apart Didžiosios Brita
nijos ir Jungtinių Valstijų, 
kur komunizmas tebėra sa
vo kūdikystėje, kitur Ko
munistų Partijos arba penk
tosios kolonos yra augantis 
grūmojimas ir pragaištin
gas pavojus krikščioniška
jai civilizacijai.”

Churchillas sakė:
“Aš nemanau, ovie* 

tų Rusija norėtų karo. Bet 
jie nori karo vaisių ir be
galinio išplėtimo savo galy
bės ir teorijų.”

C h u r chillas aplinkiniais 
žodžiais gailėjosi, kad nega
lima nuversti Sovietų Są
jungos, kuomet “mes (ang- 
lai-amerikonai) turime to
kią daugybę keblumų ir 
sunkenybių namie.”

Trumano Virėjo Pati Nukirto 
Galvą Savo Kūdikiui

Washington. — Oliva Or- 
dona 4 kartotinais smūgiais 
nukirto galvą savai ‘ vienų 
metų mergaitei todėl, kad 
mergaitė per tris dięnas rė
kė.

Oliva yra pati jūreivio 
Celedonio Ordonos, kuris 
tarnauja kaip virėjas pre
zidentiniame Trumano lai
ve Williamsburg.

Dėl Vilnies Kalendoriaus
Jau išbaigėm - išpardavėm 

visus Vilnies kalendorius 1946 
/netų ir prašome daugiau už
sakymų nesiųsti.

Gavome pranešimą iš Vil
nies Adm., kąd ir pas juos jau 
išsibaigė kalendoriaus knyga.

Laisvės Adm.

REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS ar MOTERYS
VYNIOJIMUI IR

PAKAVIMUI
Ir Kitam

Lengvam Fabriko Darbui
DAUG VIETŲ PRIE GERŲ DARBŲ 

PUIKIAUSIA PROGA 
INIMANT MOKESTI

NUO KAVALKŲ
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

i > Kr«ipkite«

KOPPERS CO. INC.
(White Tar Division) 

BELLEVILLE TURNPIKE

OPERATORĖS
PRIE VAIKAMS MARŠKONUI 

SUKNELIŲ 
LINKSMOS APLINKYBES 
MODERNINIS BUDINKAS 

GERA ALGA. 
PAŽANGIOS PAŠALPOS. 
GYVYBES, SVEIKATOS, 
NELAIMES APDRAUDA.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS.
V AKACIJOS SU ALGA.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI.
CELESTE FROCKS, INC.

308 W. SECOND ST. (Antros lub.) 
PLAINFIELD, N. J.

(tl)

/

Ir virbinte virbino jautrią
sias sielos stygas. Ne tik 
tais žavingais savo balso vir 
bėjimais ir vietomis susilie
jimais į duetus, bet ir gyva 
mimika, judrumu, drama
tiškais mostais, lyg kad jie’ 
būtų tikroj operoj.

Kas taipgi malonu prity
rusiai ausiai, tai jų geras 
italų kalbos ištarimas, aiški 
dikcija. O tai toli netaip 
jau lengva. Italų kalba — 
pati muzikalingoji kalba, 
pasižyminti savo nepapras
tu skambumu, ryškumu ir 
brandumu. Ji skamba, kaip 
pati muzika.’Tūli jos gar
sai sunku perduoti nuo ma
žens įpratusiam angliškai 
kalbėt. Itališkoji r virba 
kietai ir ryškiai, dar smar
kiau ir už lietuvišką. Dau
gelis net ir garsiųjų operos 
dainininkų ne italų nesuge-

(Tąsa)
Sėdžiu, klausau ir tuo 

patim tarpu kartkartėmis 
kai ką tarsteliu tai vienai 
taį kitai kaimynei. Tarp kit
ko, matau netolimoj prieki
nėj eilėj sėdi kuklioji Že
maitienės sesutė Liudutė 
Mankienė. Sėdi sau man
dagiai, kaip nieko nebūta, 
o čia šalia jos Jonas Zalec- 
kas ką tai jai kalbinė j a. Iš 
jo minos ir nudavimų, ma
tyt, ką tokio labai įdomaus. 
Tarsteli ką, žypteli smal
siai, rankutę spusteli. Peš- 
telėjau Žemaitienei už alkū- 
nytės: “Matot, kaip jūsų 
sesytę gražiai užbovija anas 
riestas dzūkas.” — “O kad 
aš jo nepažįstu.” — “Nepa
žįstate? Netolimas mano 
kaimynas. Stambus vyras 
ir kad jau riestas, oho!”

Prakalbų - kalbų jau kiek 
ir 
va ir gerai, kad jos pasi
baigė: prasidės tuoj koncer
tinė dalis. Bet dar ne. Ei
na aukų rinkimas, fašizmui 
naikinti, demokratijai ug
dyti. Žvitrios rinkėjos vos 
tik spėja rankiot dešimtkes, 
penkines, o Dr. Palevičius 
prie megafono kad jau ra
gina, tai ragina. Ir sumesta 
dar keliolika šimtų. Puikiai! 
Tai gražu! Tai širdinga!— 
“Duodu jau iš. pagrandų,” 
patėmija kaimynė: “duoč ir 
daugiau, ale, kad jau pri
stigau. Na, tai kitą kartą. 
Bus tuoj’ mūsų mieste pra
kalbos. Kalbės šolomskas, 
tai tegul bent ir mūsiškis 
komitetas pasirodo gražiau, 
su aukom Lietuvai. Tada 
paaukosiu daugiau.”

v Na štai gi ant galo ir tas 
mūsų lauktas - nesulauktas 
koncertas! Puiki, jauki, 
įkvėpianti užbaiga Demo
kratiniam S u v a ž i avimųi. 
Kas ypač būdinga —/visi 
koncerto artistai buvo ir 
veiklūs Suvažiavimo dele
gatai. Paskirtu laiku išsi
skyrė jie iš publikos ir su
siėjo ant estrados, užkuli
siu, besirengdami viešai iš
eiti prieš publiką.

Ž v a igždinis koncertinės 
programos numeris buvo 
dialoginė arija iš antro Ai
dos veiksmo. Didis italų 
operos kompozitorius Džiu- 
zėp Verdi sukomponavo Ai
dai muziką, jau pilnai su
brendęs ir- nusistovėjęs. Ir 
Aida pasižymi savo muzikos 
pilnumu, apvalainumu ir 
gražia pusiausvyra. Šita 
muzikinė drama ištisai ku
pina stebėtinų muzikos gro-1 
žybių — perlas ant perlo! 
Tiek daug kartų matyta ir 
girdėta, visokių operos 
kompanijų bei grupių ir vi
sokiose vietose, su visokiais 
artistais, Aida pasidarė 
man gana pažįstama, su vi
sais savo niuansais ir voka
liniais gludumais. Taigi ir 
tėmijau smalsiai, kaip gi čia 
dabar išpildys šitą, sunkią 
ilgą ariją mūsiškiai lietu
viai dainininkai. Ir nenu
sivyliau. P a s i t e nkiiiimo 
Šypsą nejučiomis, pati sa
vaime laikė man nušvitusį 
veidą.

Įgudę Čikagiečiai artistai 
—Agnė Kenstavičienė ir 
Povilas Stogis pasirodė sa
vo balso ir vaidybos meniš
koj pilnumoj. Jau ir pir
miau keliais atvejais girdė
ti, šiuokart jiedu buvo ypa
čiai puikūs ir įstabūs. Dra
matiškas Kenstavičienės so
pranas skambėjo maloniais 
kontrastais su brandžiu 
S t o gi o baritonu. Visus 
arijos muzikinius ypatumus 

• 4igfr~pat~ iotai
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KRISLAI
KEARNY, N. J.

Phone KEARNY 2-Š600 
matykite MR. MOLDT, U.SJ&B.ar

2855 BLVD., JERSEY CITE, N. t.

nusibodo klausyt. Tai bi suvaldyt tos kapriziškos

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
tai būtinai važiuotum į Euge
nijaus ir Eugenijos vestuvių 
sueigėlę.

Kaip, dabar dalykai stovi, 
tai tik tenka jaunavedžiams 
palinkėti: laimingiausio šei
myninio gyvenimo!
* Jei jaunavedė paseks moti
nos pavyzdžiu, o jaunavedys 
—tėvo, tai bus gražios nau
dos visam demokratiniam ju
dėjimui. Jiems to ir linkiu!

PATYRUSIOS

OPERATORES

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE

COTTON WASH DRESSES 
UŽĖMIMUI PILNOS 

PRODUKCIJOS

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS*

LINKSMOS APLINKYBESr priebalsės: kažkaip su
gargaliuoja iš gomurio ir 
įžeidžia tau muzikinį pojū
tį. Mūsiškiai artistai ir čia 
perėjo egzaminą gana 
sklandžiai.

Tėmijau, kaip mūsiškė ei
linė publika, išauklėta dau
giausia liaudies dainomis ir 
retai kada girdėjusi tikrą
ją operą, — kaip ji reaguos 
į klasiškas arijas, patiektas 
svetima, nesuprantama kal
ba. Ir nenusivyliau. Spon- 
t a n i š k ai, gaivališkai nu
griaudė visa didžiulė salė 
plojimais, pliaukšėjimais ir 
net bent keliais šūksniais 
“bravo”! Visiškai europiš- 
kai! Muzikinis mūsų publi
kos pojūtis tebėra natūra
lus ir sveikas, nesugadin
tas tais visokiais barškan
čiais džiazais, ligotos katės 
miauksėjimais, melancholiš
kais raliavimais ir kitokiais 
moderniškos “muzikos” per
lais, nuo kurių tau net blo
ga paširdžiais pasidaro...

Bravo Agnei Kenstavičie- 
nei! Bravo Povilui Stogini! 
Pirma mano girdėti bent 
keliais atvejais, šiuokart 
jie pasirodė puikiau, negu 
kitados.

Sėdžiu visas įšilęs nuo 
muzikos ir nuo uoliųjų plo
jimu ir mąstau. Bepiga tai 
didžiulei Čikagai, kai ji tu
ri daugybę jau aukštai pra
sisiekusių muzikų, daininin
ku, artistų. Jau daug kartų 
čikagiečiai atvaidino “Kor- 
nevilio Varpus,” “Studentą 
Kunigaikštį.” Dabar imasi 
patiekt ir tą stebėtinąjį 
operinės muzikos žemčiūgą 
“Parduota Nuotaka.” Kiek 
aš kartų girdėjau tą šur
mulingą čekų muzikos paži
bą Metropolitinėj Operoj— 
ir vokiečių ir anglų kalba, 
ir rekorduota per radiją 
čekų kalba, aš gėrėjaus ir 
atsigėrėt negalėjau ta sta
čiai stebėtina dainų ir me
lodijų grožybe ir orkestri
nės muzikos turtingumu. Iš 
tikro, savo operon “Proda- 
na Nevesta” (“Bartered 
Bride,” “Verkaufte Braut”) 
gabusis Franco Lišto moki
nys Bedrikas Smetana su
rankiojo čekų liaudiškos 
muzikos žibučius. Nežinau 
kam, o kai man, tai čekų, 
muzika (kaip ir ukrainų 
muzika) atrodo taip artima 
lietuvių liaudies muzikai— 
ir savo tūriniu ir savo dva
sia. Įsivaizduoju, kaip pui
kiai turi ši opera skambėt 
Lietuvos Valstybinės operos 
repertuaruose. Įsivaizduo
ju, kad ji gražiai skambės 
ir čikajgoj, mūsiškių daini
ninkų ir artistų patiekia
ma.

Prastos žinios ateina iš Ar
gentinos : fašistas Peronas 
gauna daug balsų krašto pre
zidento vietai. Nejaugi jis bū
tų išrinktas ?!

Apie tai plačiau kalbėti kol 
Kas yra dar perariksti. žiūrė
simo, koki liūs rezultatai, kai 
visi balsai bus suskaityti.

Komercinė spauda, radijo 
komentatoriai ir net mūsų 
valstybės vyrai (p. Byrnes) 
pradėjo dar aštresnę propa
gandos audrą prieš Tarybų 
Sąjungą. Ką tie ponai mano 
pasiekti ?

PRANEŠIMAI
BOSTON-CAMBRIDGE IR 

APYLINKEI
Svarbios prakalbos su koncertine 

programa įvyks šį sekmadienį, kovo 
10-tą, 2:30 vai. dieną. Liet. Am. Pi
liečių Kl. salėje, 823 Main St., Cam
bridge. Kalbės K. Petrikienė iš 
Brooklyn, N. Y. Dainuos < Emma 
Chuladienė ir Ruth Gittzus iš Bed
ford, Mass. Rengiama minėti Tarp
tautinę Moterų Dieną. Toj pat vie
toj ir tą pačią dieną iš ryto, 10 v. 
įvyks Naujosios Anglijos Moterų 
Sąmyšio konferencija. KELRODIS: 
I Cambridge einančiais požeminiais 
traukiniais važiuoti iki Central 
Square. Išlipus ant gatvės eiti atgal 
iki Main St. (55-56)

HARRISON-KEA^NY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia smagų po

pietinį parengimą, kovo 10 <Lž, 3 v. 
dieną. Labor Lyceum salėje, 15-17 
Ann St., Harrisone. Bus skanių kar
štų Valgių ir išsigerti. Pelnas skiria
mas Lietuvos žmonėms, nukentėju
sioms nuo karo. Malonėkite visi iš 
visur dalyvauti. — Kom. (55-56)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. Moterys rengia 

paminėjimą Moterų Tarptautinės 
Dienos. įvyks kovo 10 d., 1:30 vai. 
dieną. Salėje, 103 Green St. įžanga 
visiems veltui. Kalbės Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius iš Newark, N. J., sveika
tos klausime ir apie Vilniaus Insti
tutą. Bus ir daugiau kalbėtojų. Taip
gi dainuos Vilijos Choras, vadovau
jant G. Ulinskaitei. Kviečiame visūs 
dalyvauti. — Rengėjos. (55-56)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks 10 d. kovo, 6 v. v., 735 Fair
mount Ave. Dalyvaukite skaitlingai.
— Seki’etorė. (55-56)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. rengia pasilinksminimo 

pramogą, kovo 10 d., 1 vai. dieną. 
Liet, salėję, 315-17 Clinton St. Ren
gėjai aptarnaus svečius skaniais už
kandžiais ir gėrimais. Tikimės, kad 
šioje pramogoje dalyvaus netik kuo
pos nariai, bet ir jų draugai bei kai
mynai. Todėl, mes kviečiame visus 
it prižadame smagų bei draugišką 
priėmimą. įžanga nemokama. —- 
Rengėjai. (55-56)

BALTIMORE, MD.
ĄLDLD 25 kp. specialis susirinki

mas įvyks kovo 10 d., 5:30 v. v. 
Liet, salėje, 851 Hollins St. Po pri
kasto dienotvarkio, bus pagerbti 
kuopos seni nariai ir narės. Kviečia
me* visus narius ir pritarėjus atei
ti, bus valgių ir gėrimų ir platūs, 
vieši pasikalbėjimai. — P. Paserskis.

(55-56)

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

EGYPT DRESS COMPANY
RACE AND COURT STS., 

ALLENTOWN, PA.

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

po

Merginos-Moterys
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Pakavimas Potatoe Chips 
NUOLATINIS DARBAS.

PAKILIMAI
Vieta: Ridgewood-Bushwick Section 

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

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

The TREAT COMPANY 
360 JEFFERSON STREET 

BROOKLYN.
(6«)

OPERATORES
Viena ir Dviem Adatom 

Ant Įvairių balių MarSkiniami 
Nuolat, apskritu metų darbas 

TAIPGI MOKlNfcS IR PROSYTOJOS
Dienos šviesa dirbtuvėj. Vakacijos su alga.

A pd rauda už 3 mėnesių
Mutika laike darbo
MERIT SHIRT COR?.

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

(5»)

MERGINOS—MOTERYS
PAKAVIMUI MAKARONŲ 
GERA PRADŽIAI ALGA 

Proga Pakilimams 
NUOLATINIS DARBAS

G. Santoro 6c Sons, Ine. 
225 COOK ST. 

BROOKLYN, N. Y.

CORSET OPERATORES 
PATYRUSIOS 

S 1.00 Į VALANDA 
NUOLAT

Skambinkite BOULEVARD 8-7280 
ar HAVEMEYER 9-4275.

VALYTOJOS, Ofisų budinke, vakarais, <2? 
iki >36 f savaitę, patyrimo neralkalihga. 
Užmokame laike rnokinimosl, puikios darbo 
sąlygos. Matykite MR. INGE. « tki <:80 V*L 

68 Pine St., New York City.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PATYRI 
KASPINŲ AUDĖJAI

TUOJAU GAUNAMI DARBAI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

GERESNE ALGA

BONAI 3-ČIAM ŠIFTUI

MOKANTI AUDIMO 
VISOKIŲ RŪŠIŲ KASPINŲ

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudalyta 
iš daug skirtingų elementų, |uri sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilginus, ale tudjaus įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT Cd. 
w . ------

■ «■ .....-........    itbhtoa*

i) ji :
(Daugiau bus)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas jvyks ne

dėlioję, March 10-tą, 1946 m., 2 vai. 
po pie(ų. Lietuvių Piliečių Kliube, 
631 Walnut gatv. Vfel nariai malo
nėkite atsilankyti. — Evelyn Farion, 
Seta-. (55-56)

GENERAL RIBBON MILLS
NUOLATINIAUSIAS DARBAS 

METAS J METĄ 
1151 FRONT ST., 

CATASAUQUA, PA.

STAL1ORIAI 
VIEN TIK PATYRk

Unijinė Šapa
URBAN WOODWORKS

NORTHERN BLVD.
CORONA L. L

’ * ’ * r > m' -a *A *. . a1 ak .? S _ v*'* • i/ j
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’ iš Darbo Traukite į Union Sq 
Laisvę Visiems Amerikos Žmonėms; už 
Žmoniškas Algas; už Taiką Pasaulyje!

Kazakevičiai Turėjo 
Šaunias Vestuves

t

> &

r'<.

Ketvirtadienj, darbo užbai
gos sulaukę, kovo 7-tą, tiesiai 
iš darbo, 
Square, 
pareigą

patraukite į Union 
atlikti savo pilietinę 
— masinėje demons- 
galingu #balsu pasisa- 
visą tai, už ką mūsų 
kariavo ir mirė.
7-tos demonstracija

kyti už
vaikinai

Kovo
rengiama pasisakyti:

William Z. Foster

Už laisvę visiems Amerikos 
žmonėms gyventi be baimės 
būti sušaudytiems už paprašy- 
mą puoduko kavos ponams 
nepatinkamoj vietoj;

Už teises visiems Amerikos 
žmonėms dirbti ir gauti žmo
niškas, pakankamas pragyve
nimui algas; už teisę dėl jų 
kolektyviai - bendrai tartis; 
už teisę net ir streikuoti ir 
streiką laimėti be policijos 
buožės vertimo vergauti po
nams;

Už taiką pasaulyje — pa-

---------- R
Lietuvių Komunistų Kliubas 

atsišaukia į visus savo narius 
dalyvauti toje demonstracijo
je ir darbuotis už jos sėkmin
gumą.'šiandien prieš mus sto-

Graži Programa, Sma
gus Pažmonys-Ateikit!

tie visi klausimai bus 
Union Square įvyk- 

demonstracijoj. Apie

sakyti ponui ChurchjŲ, kad 
Amerikos žmonės neis į karą, 
neis savo’ nei kitų žmonių 
kraują lieti, kad ponui Chilr- 
chill’ui atsteigti sostą, nuo ku
rio jį nusodino patys Anglijos 
žmonės.

Taip, 
atsakyti 
siančioj
tai išgirs visa mūsų šalis, apie 
tai išgirs visas pasaulis, jeigu 
jūsų šapos darbininkai, jeigu 
visi demokratiniai nusistatę, 
išeis bendrai pareikšti savo 
nuomonę šio ketvirtadienio 
prievakariais, Union Aikštėje.

Demonstracijos pradžia 5 
vai. Jeigu negalite būti pra
džioje, pribūkite vėliau, bet 
būkite, pasisakykite prieš lyn- 
čininkus, prieš pavergėjus, 
prieš kurstytojus naujo karo.

Demonstracijoj Kalbės:
Mrs. Minnie Ferguson, naš

lė kariškio Charles Fergus- 
on’o, kurį nušovė Freeport po
licija.

Kunigai Ben Richardson ir 
Kenneth Leslie, redaktoriai 
žurnalo The Protestant, ir ra
binas Max Felshin iš Radio Ci
ty Sinagogos;

Miesto Tarybos .nariai Ben
jamin J. Davis, Jr., newyor- 
kietis, ir Peter V. Cacchione, 
brooklynietis;

Komunistų vadai: William 
Z. Foster, nacionalis pirminin
kas, Elizabeth Gurley Flynn, 
Centro Komiteto narė ir kiti.

Elizabeth Gurley Flynn

šio šeštadienio vakarą, Lais
vės salėj, 419 Lorimor St., 
rengiama vakaras Tarptauti
nei Moterų Dienai minėti.

Programą tai iškilmei jau 
minėjome, tačiau, kaip prane
ša komisija, ji dar padidinta. 
Naujais priedais yra:

Florence 'Kazakevičiūtė, ar- 
monistė.

Eva Mizarienė, kalbės die
nos klausimais.

Jau pirmiau minėtais pro
gramoje buvo: Ina Wood, kal
ba; Frances Bovinaitė ir Mi
riam Gottlieb, muzika; Sue 
Kazokytė, Sylvia Pužauskai- 
tė, Frances Pakalniškytė, Mer
ginų Kvartetas, dainos.

i Vakaro pradžia 7 vai. Pro-

Kovo 3-čią susivedė George 
Kazakevich, J r., sūnus Laisvės 
kaimynų George ir Anna Ka
zakevich, gyvenančių 18 Stagg 
St., su Valeria Petraška, du
kra John ir Mary Petraška, 
1349 E. 93rd St.

Santuoka įvyko lietuvių Ka
ralienės Angelų bažnyčioje. 
Pirmaisiais palydovais buvo 
Anthony Novikas, • jaunojoAnthony 
pusbrolis, ir Mildred Petraška, 
jaunosios sesutė. Kiti palydo
vai — Florence Kazakevich, 
jaunojo sestitė ir Albert Kaza- 
keųich, pusbrolis; Aldona Ne- 
chunsky ir Joseph Petrolonis, 

John 
ir An-

šaunią

Miesto Taryboje Iškėlė termą dėl Dvasiškio
Užsimoję, kaip sakoma, “by 

hook or crook” sukurstyti vie
nus žmones prieš kitus, vieną 
religiją prieš kitas, kad žmo
nės negalėtų susitarti tarpiiša- 
vyje už geresnį kąsnį duonos, 
Miesto Tarybos reakcininkai 
pasišovė išaukštinti ką tik iš 
fašisto Franco Ispanijos pribu
vusį kard. Spellman’ą. ,

Miesto Taryboje įteikta re
zoliucija sveikinti kard. Spell- 
maną. Miesto Tarybos narys 
Benjamin J. xDavis, Jr., atsi
stojęs perskaitė pareiškimą, 
kuriame sako, kad gerbiant 
demokratinius Amerikos prin
cipus ir gerbiant visų žmonių 
tikybą negalima vienos religi
nės grupės iškelti virš kitų.

Pačios katalikų dvasiškijos 
duomenimis, visame New Yor
ke 1945 metais buvo. 1,113,- 
987 katalikai. Tiek buvo įskai
tant ir taip vadinamus “šiau
dinius” katalikus, kurie turi 
bent retkarčiais turėti ryšius 
su bažnyčia Tie! įvairių prie
žasčių : kad neišmestų iš pa- 
šalpinės draugijos, kurion jį 
kada prirašė konstitucijos ne
mačius; kad išlaikyti kapinėse 
lotą, kurį nuo jo atimtų, jeigu 
jis nutrauktų su bažnyčia ry
šius; vaikų ir jaunuolių, senų 
tėvų, vyrų ir moterų, kurių 
daugelis palaiko ryšius iš prie
vartos, kad neprarasti namų, 
kad neiširtu šeimyna, ir t.t.

vei- 
ku- 
po-

ba-

klausfrnas: ar fašizmo šąli-[grama pradžioje, paskiau ge
niukams pavyks atakomis ant ros vaišės ir linksmas pažmo- 
negrų, atakomis ant unijų, iatakomis ant pažangiųjų dar
bininkų suskaldyti Amerikos 
liaudies vieningumą ir visus 
kartu pavergti ir pasiųsti į 
trečią pasaulinį karą; ar lai
mės vieningumas, ^gerovė ir 
taika. Jūs turite tam atsaky
mą. Jūsų veiklumas ar neveik
lumas nusvers svarstyklę. Nuo 
jūsų priklauso pasirinkimas, 
kurion pusėn.

Lietuvių Kom. Kliubas.

vi

ant Davis’o, ant Komunistų 
Partijos, ar ant Tarybų Są
jungos. Tačiau nei vienas ne
drįso ginčyti teisingumą Da- 
vis’o pozicijos, kadangi ji yra 
konstituciniai teisinga. Visi 
atakavo jį šalutinėmis temo
mis. •

nys iki vėlumos.
Svečiai gali drąsiai eiti be 

vakarienės ,nes mūsų gąppadi- 
nės turės gerų ant vietos ga
mintų ir iš namų atneštų so
čių valgių ir skanumynų, taip
gi gėrimo. O likęs nuo to vis
ko pelnas eis Medicinos Insti
tutui Vilniuje.

Narėm Prašymas

Vakaro paįvairinimui-, buvo 
nutarta turėti “grab bag.” Na
rės prašomos atnešti tam tiks
lui turimų nuliekamų smulkių 
dovanėlių. Ta žaismė bus 
įvykdyta tiktai’tada, jeigu jūs 
tame pagelbėsitę.

Komisija.

Kovo 6-tą pribuvo 
York o portan 4 laivai, 
8,512 kariškiais.

Now 
vežini

Adele Zenkevich ir 
Blass, Stella Sadowsky 
thony* Ozelis.

Jaunųjų tėvai iškėlė
puotą, National Hali, Maspe- 
the. Svotu ir svočia buvo John 
Mažeika ir Helen Zailsky. 
Skaitlingi svečiai — pilnutėlė 
didžioji National Hali — bu
vo nepaprastai draugiškai pri
imti ir svetingai pavaišinti. Ko 
čih nebuvo?

Puota praėjo draugingoje 
nuotaikoje, jaunimui, senimui 
ir mažiems, bent trims gent- 
kartėms Kazakevičių-Petras- 
ku-Mažeikų ir daugeriopų jų 
giminių ir draugų greta šo
kant polkas, noriu miego, val
elis ir kas tik žinoma, šokiuo
se matėsi‘daug jaunavedžių 
jaunų draugu choristų — ai- 
diečiu, ir pirmyn’iečių iš Great 
Neck, čia pat ir chorų moky
tojos Aldona Anderson-žilins- 
kaitė ir Alma Kasmočiūtė. 
Čionai ir teatrininkai, taipgi 
LDS jaunimas, čia laisviečiai, 
parapijiečiai — gražus gru
pių ir organizacijų symposiu- 
mas, bot tai nekenkė visiems 
smagiai susipažinti, pasilinks
minti. žodžiu, puota buvo ma
sinė ir smagi. Kaip jie pajėgė 
tokią minią taip puikiai pri
imti ir prižiūrėti, tur būt tik 
jie patys (ir gal jų kojų pa
dai) tebežino.

Valstijos Darbininkų 
Delegacija Albanėj

Susidarė Freeport 
Komitetas

O visokių tikybų žmonių 
New Yorke yra septyni ir pu
sė milionų.

Taigi, Davis perspėjo, kad 
netinka, nedemokratiška iš
aukštinti vieną kurią virš vi
sų kitų. Kad tai yra priešinga 
Amerikos valstybės įkūrėjų 
principai, kuriuomi buvo at
skirta bažnyčia nuo valstybės.

Vyriausia, sakė Davis, ta 
rezoliucija bus pirštine į 
dą visoms toms grupėms, 
rios nepritaria Spellmano 
litinėms pažvalgoms.

Prieš Davis’ą kilo arši
talija už tą principiniai ir 
konstituciniai teisingą pareiš
kimą. Brooklynietis demokra
tas McCarthy iškėlė asmeniš
ką ataką ant Davis’o, grasi
nančią jo saugumui, o Hugh 
Quinn, Queens demokratas, 
per laikus broliavęsis su 
coughliniečiais ir antisemitų 
grupėmis, pakėlė. vainą ant 
komunistų. Tose sąlygose, ži
noma, rezoliucija buvo priim
ta.

Su Davis’u prieš tą rezoliu
ciją stovėjo brooklynietis Pe
ter V. Cacchione.

Išskiriant nepriklausomą re- 
pūblikoną Stanley iš New Yor
ko, darbiečius Eugene Con
nolly ir Michael Quill iš New 
York ir Bronx, taipgi Libera
lų Partijos- narius, visi kiti, 
mažiau ar daugiau išsireiškė

Kovo 5-tą į Albany atvyko 
valstijinių ir miestų vyriausy
binių įstaigų darbininkų dele
gacija, sumobilizuota per CIO 
State, County and Municipal 
Workers. Iš kitų miestų atvy
ko apie 400. Ant vietos prisi
dėjo apie 100 iš Labor De- 
partmento, State Insurance 
Fund ir iš U. S. Employment 
Service raštinių.

Delegacija atvyko reikalau
ti gub. Dewey ir Seimelio pa
kelti algas $700 metams, mo
kėti laiką ir pusę už viršlaikį, 
nutrumpinti tarnybos laikotar
pį iki atleidimo ant pensijos 
nuoz 30 iki 25 metų, 5 dienų 
savaitės raštinių darbininkams 
ir 40 valandų visų kitų įstaigų, 
darbininkams, kolektyvių de
rybų.

Apie 150 darbininkų, atvy
kusių iš valstijos vakarinės da
lies, sustojo Schenectady pa
gelbėti to miesto darbininkam 
pikiete prie General Electric 
šapų sekamą rytą.

Angliškam darbininkų dien
raštyje Daily Workeryje pra
nešama, kad susidaręs Free- 
portui teisėtumo išgauti ko
mitetas — Committee for Jus
tice in the Ferguson Case — 
jau priima aukas. Jas siųsti 
iždininkui (jĮeorge Roseblum, 
37 Annette Ave., Merrick, L. 
Island.

Daily Worker taipgi priima 
tokias aukas, jas pakvituos ir 
perduos komitetui. Bet siun
čiant turi būti pažymėtos, kad 
perduoti Freeport Support 
Fund, nes turėdamas įvairių 
kitų fondų, dienraštis be tokio 
pažymėjimo nežinos, kam pi
nigai skiriami. Dienraščio ad
resas: Daily Worker, 50 E. 
13th St., New York 3, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steiėius bu naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Nauji Biznieriai
Mateušo Simonavičiaus vieta perėjo į naujas

• rankas. Ją perėmė
JOHN DAVIS ir

JOSEPH LUGAUSKAS
. Biznio antrašas:

426 South 5th St. Brooklyn, N. Y.
Davis ir Lugauskas yra simpatingi žmonės 

ir nusistatę kuo puikiausia patarnauti kiek
vienam atsilankiusiam į jų įstaigą.

JOHN DAVIS ir JOSEPH LUGAUSKO 
įstaiga patarnaus jums gerais gėrimais: deg
tinėmis, vynais ir alum. Pas juos yra gražus 
atskiras kambarys kur patogu grupėm užeiti. 
Tad pasimatykite su naujais biznieriais John 
Daviu ir Joseph Lugausku aukščiau nurodytu 
antrašu. .

Motery Rūby Siuvėjam 
Pakelia Mokestį

Keturios dešimtys tūkstan
čių darbininkų, dirbančių prie 
siuvimo moteriškų ploščių ir 
kostiumų, gaus algos priedo 
nuo $2 iki $5 savaitei, kaip 
skelbia unija. Taipgi samdy
tojai mokės 3.5 nuošimčius į 
darbininkų sveikatos ir ato
stogų fondą.

Arthur S. Meyer, buvęs ar-, 
bitratoriu Irit. Ladies Gar
ment Workers Unijos reikala
vimo pakelti algas 20 nuošim
čių, sako, kad gautasis pakė
limas yra apie 11 nuošimčių.

Jau Laikas Atlikti 
Taksų Atskaita

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

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

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

Lietuviškas
TRAKTYRIUS

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojam Akis, 
: Rašome Receptus 
Darome ir Pritaikome Akinius.

Dainos
Kitur, — Vien Aido Chore!

Mėgėjai, Nedainuokite

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tntpe Ten Eyck ir Mnujer St*. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

Tel. ST. 2-8842

Ketvirtadienis, kovo 7, 1946

Dorothy McGuire ir George Brent žvaigždžiuoja bai
mingoje melodramoje filmos “The Spiral Staircase,” 
Palace Teatre, Broadway ir 46th St., New Yorke.

Pasilinksminę, visi skirstėsi 
namo smagūs, linkėdami jau
navedžiams laimingo šeimyni
nio gyvenimo, o kartu ir ma- 
tymosi su jais visuomeniškoje 
veikloje, kaip kad praeityje, 
pirm Jurgio išėjimo ’karinėn 
tarnybon, iš kurios jis tik ne
seniai sugrįžo.

Jaunieji gavo ir gražių do
vanų, nors rinkliavos nebuvo.

Kovo 4-tos vakarą, Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo salėj, Wil- 
liamsburge, dar įvyko links
mos vestuvių užbaigtuvės, ku
riose dalyvavo nemažas būrys 
abiejų šeimų artimiausių gi-

minių ir draugų.
Linkime jaunavedžiams lai

mės ! Rep.

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 Ave., 
Brooklyne. Malonėkite nariai daly
vauti, nes yra svarbių reikalų apta
rimui. — Valdyba. (54-55)

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 
susirinkirrfo, jie svarbūs
visus narius. Pasižiūrėkite į mokes
čių knygutę, kad nesusispenduotu- 
mėt. Atsiveskite ir naujų 
kuopą prirašyt. 
Prot. Sekr.

liečia

F ot o grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

narių į
— M. Stakovas, 
(54-55)

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-
esant ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
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. GLenmore 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
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Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

.. Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Alps.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: ’
Pirmadieniais ) 9 . p M 
Trečiadieniais > įp ČT 
Penktadieniais )

Valkų Ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

™ 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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra
■ sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, J^urie savo na 
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreipti]

496 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas EVergreen 7-1661

y-'7,>-^




