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sauktų savo kaiiuomenę is skelbe, kad pernai ji turėjo

Washington. — Kariniai

r

Kaip Kongresmany
jis svečiavosi

am- 
ati-

atstovybės 
priiminėjo

■nas.
eskimų, laplandų

Kitas kaltinimas: 
blogi, kelis kanadiečius pada
rė savo šnipais.” Na, bet, ant 
ko remiasi Kanados vyriausy
bė? Ant savo šnipo tvirtinimo, 
tūlo Ivoro Gusenko, kuri ji 
susirado tarpe Tarybų Sąjun
gos atstovybės.

New Yorko - Camdeno 
laivų statymo korporacija, 
karti unijų priešininkė, pa-

kad Mr. King, Kanados minis- 
teriu pirmininkas, buvo ir yra 
Tarybų Sąjungos ir liaudies 
priešas. Juk taip neseniai jis 
buvo nelegalizavęs Komunistų i 
Partiją, uždari 
niu draugijų svetaines, o fa- • 
šistus nekliudė.

T . \r> nv> r n/i i eskimu, laplandų, — na,
es net pasalp.-'kejrg ŲZ1U įS| MaZiail,! Sovietų Sąjungos dalis.

Washington. — Pieninių j 
'Ožkų Savininkų Sąjunga; 
užprotestavo, kad laivyno■

Uiti oris “sim-

Electric kompaniją, tai CIO;nosios 'žiemos srityje. Ma- 
unijos skelbs v i s u o tiną nevirtose žuvo trys Ameri- 
Ureikn kos lėktuvai ir vienas laku-

Arktikos ruožte yra 
ir

tik 3 milionus 750 tukstan- 
ičiu dol. gryno pelno. Tai esą 

vyriausy-, nedaug...' Z'J t T1 ZN 1

Mes jau rašėme, kad Kana- I 
dos skandalas yra dalis tarp- i x 
tautinio raganų gaudymo. Tas mjesĮ0 policija ir toliau te- Jungtinių Valstijų lėktuvai 
reikalinga, ypatingai Anglijos! p :r cfrpikn tęsia karinius manevrus
imperialistams įdomu yra tas, ikietininkus „HeS General 'Arktikoj, vadinamoj amži- b n zl ,1/1 v» IZ i va am n r I wa t m * * • • v • • j ... • _ 11 lt. _
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Turčių spauda šaukia, kad 
Tarybą Sąjungos 
Kanadoje narys 
slaptybes” apie karo ginklus 
ir armijų judesį. Ant kiek tas 
buvo ar ne, tai ne mūsų rei
kalas.

įdomu yra tas, kad armijos 
divizijų kilnojimo “slaptybė” : 
visiems yra žinoma. Laikraš- i 
čiai aprašo tą “slaptybę” pil- . 
nai. Mūsų korespondentai net 
aprašė ir ta, kad Amerikos j chung.king. _ chinijos 
armija, stokavo amun.e.jos, ;Chiang‘Kai.sheko tautinin- 
gruodyje, 1944 metais, kai L .Hitleris kontr-atakavo.. Mena- K v?ldzia, Paartojo . rei- 
ma “slaptybė" vra viešas se- ^alavimą, kad Sovietai at- 
k retas.

Jankiu Oficieriai 
Veda Chiango Chi
nns Į Mandžuriją

! Mandžurijos. Chiango val- 
“Soviotai dininkai, drąsinami prezi

dento Trumano 1 
bes, protestuoja, kad So vie-1 
tai ima kai kuriuos karinius; 
japonų įrengimus Mandžu- 
rijoj; jie sako, viskas ten Į 
turi priklausyt Chinijai.

Sovietų Sąjunga pranešė' 
Išeina, kad Kanados vyriau- Chinijai, kad Raudonosios; 

sybė, tai gali sau šnipus,susi- ;Ąrmjjos junginiai dėl tech-' 
rasti tarpe Sovietu piliečiu ir 
tas “morališka” ir “gerai.” I 
New Yorko Daily Nows rašo, 
kad Amerika turi išvystyti j jk oficieriai veda vis 
Tarybų Sąjungoj, tam' panau- pries - sovietines
dodama savo atstovybes ir pa-j<*’"M. kariuomenes j Man- 
samdvdama Tarybų Sujungęs ;dzuilja.) Kaitojasi vietiniai 
piliečius. mūšiai tarp Chiang Kai-

Pagal tų ponu logiką: šni- sheko tautininkų^ ir chinų 
pavimas yra “blogas” tik ta- komunistų®Mandžurijoje. 
da, kad jis yra ne ponu nau- • -----------------------
dai. '-TEBEGROSIĄ GENERA-!

LIS CIO STREIKAS 
PHILADELPHIJOJ i 

Philadelphia. — Jeigu

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII

ChiarcMItas Tempia į Naują Pasaulinį 
Karą, Sako Pažangesni Kongreso Nariai
“Negana” Pelno Laivų Staty

mo Korporacijai

Chinai Nušovė 10 
FrancūzŲ

__________ A

Saigon. — Chinų artileri- 
nikinių kliūčių dar negali ja apšaudė Francijos laivus, 
būt visai ištraukti iš Man-įgabenančius francūzų ka- 
džurijos. (Tuo tarpu Ame- riuomenę į Indo-Chiną. 10 

francūzų nušauta ir daug 
sužeista. Chinijos kariuo
menė laikinai turėjo savo 
rankose pasieninį Indo-Chi- 
nos ruožtą, iki atvyks fran- 
cūzai.

1937 metais
Vokietijoj pas Hitlerį. Grįžęs 
pasakojo, kad 
patingas žmogus, kad jis nie- i -

ir komanda siūlo paimti 30(T 
panašus į ramu valstie- ožių į laivus, ant kurių bus 

išbandytos atomines bom
bos. Sako, permažai yra 
gerų ožių ir pataria bandy
mams pavartot kai kuriuos 
kongresmanus vietoj ožių, 
kaip rašo United Press.

ko nenori nuo kitu šalių 
kad 
tj.”

Taigi, nenuostabu, kad Mr. 
King atėjo i pagalbą Mr. Be- 
vTn’ui prieš Tarvbu Sąjungą. 
Bet tas Kanadai kainuos ne
mažai: pabloginimas santvkių 
su Tarvbu Sąjungą bus žalin
gas pačiai Kanadai.

Associated Press žinių agen
tūra kovo 4 d. praneša iš Wa- 
shingtono, kad mūsų valsty
bės sekretorius Mr. J. Byrnes 
pasiuntė paklausimą Sovietų 
Sąjungai ir Chinijai, ar tikrai 
Raudonoji Armija iškraustė 
mašineriją iš Mandžurijos?

Paklausimą pasiuntė pen
kios dienos po to, kaip jis jau 
užprotestavo Tarybų Sąjungai 
prieš mašinerijos išvežimą.

APŠAUKĖ ROOSEVEL- 
TOKĄ KOMUNISTU

AMERIKOS MANEVRAI 
ARKTIKOS ORE

ANGLAI NUŽUDĖ DAR 
PENKIS INDĖNUS

New Delhi. — Anglų ka
riuomenė nušovė dar pen
kis Indijos patrijotus, daly
vavusius d e m o nstracijose 
dėl Indijos nepriklausomy
bės nuo Anglijos.

JUNGT. TAUTOS, STALI
NAS IR CHURCHILLAS

Piešdamas Amerikos ir Anglijos 
Santarvę, Churchillas Siekia 

Papjaut J. Tautų Organizaciją

Buffalo Unijos Dalyvaus Tai
kos Išlaikymo Sueigoj

Amerikonai Kali
na Vokietijos 
Komunistus

Keista ta padėtis, ar ne? 
Pirma protestas, o paskui pa
siteiravimas! Arba neseniai 
tas patsai Mr. Byrnes kėlė 
skandalą prieš Tarybų Sąjun
gos prijungimą prie savo te
ritorijos pietinės dalies Sa
chalino salos ir Kurilų salų. 
Vėliau paaiškėjo, kad Ameri
ka anksčiau sutiko ir net su
tarti tuo reikalu pasirašė. Bet 
“sutarti buvo pametę” Balta
jame Name. Vėliau buvo “pa
metę ir Tarybų Sąjungos pa
skolos prašymą.” Tik po 6-šių 
mėnesiu kur tai surado!

Kodėl taip daroma? Mes to 
nežinome. Bet pasakos apie 
“nežinojimą” sutarčių ir apie 
dokumentu “pametimus,” tai 
pigios rūšies politika.

Washington.— Demokra
tas kongresmanas John E. 
Kankinas nušnekėjo, kad 
James Rooseveltas, vyriau
sias velionio prezidento sū
nus, esąs komunistas. Tai 
todėl, jog James Roosevel
tas yra direktorius Nepri
klausomojo Pilietinio Moks
lininkų, Artistų ir Profesio
nalų Komiteto, kuris kovo
ja už tarptautinės taikos iš
laikymą. z

Teheran. — Irano polici
ja nušovė tris kairiųjų de
monstracijos dalyvius prieš 
atžagareivišką Irano

Bostono laivastačiai 
sirinko CIO uniją.

Pagaliau, jau Washingtone 
ir Londone “pamate,” kad ge-

nerolas Franco, tai buvo Hit
lerio ir Mussolinio sėbras. Kiek 
tai daug laiko ima tiems “de
mokratams” pamatyti! Komu
nistai ir darbininkai jau de
šimts metų atgal tą žinojo, sa
kė ir kiek tik galėjo kovojo 
prieš nacius ir fašistus Ispani
joje.

■ ''

Washington.-— Demokra
tai ’• senatoriai Claude Pep
per, H. M. įtilgore ir Glen 
H. Taylor išleido bendrą 
pareiškimą, smerkdami bu
vusio Anglijos premjero 
Churchillo kalbą.

“Churchillas siūlo karinę 
Anglijos - Jungtinių Valsti
jų santarvę, kuri perpjau
tų gerklę Jungtinių Tautų 
Organizacijai,” sako tie se
natoriai : “Tokia santarvė 
sunaikintų Trijų Didžiųjų 
(Amerikos, Sovietų Sąjun
gos ir Anglijos) vienybę, be 
kurios nebūtų laimėtas ka
ras ir be kurios negalima 
taikos išlaikyti... Neleiski
me Anglijos ir Amerikos to
riams įtraukt mus į naują 
karą. Stebėtina, kaip Chur
chillas sėbrauja su senai
siais Chamberlaino toriais, 
kurie sustiprino nacius kry- 
žeiviškam karui prieš sovie
tus.”

Republikonas senatorius 
Joseph H. Bali pareiškė,

jog Churchillo peršama An
glijos - Amerikos santarvė 
priverstų kitus pasaulio 
kraštus telktis prieš ameri
konus ir anglus. Kitas re- 
publikonas senatorius, 
Owen Brewster sakė: “Am
erikos politika turėtų ry
moti ant gerų santykiu su 
Rusija.”

Kai kas įtarė, kad Sovie
tų Sąjunga stengiasi įsigalė
ti svetimuose kraštuose. De
ni o k r a t as kongresmanas 
Savage atsakė, jog Sovietai 
nori apsaugot savo sienas, 
ir pridūrė: “Jungtinės Vals
tijos tikisi gauti salų Paci- 
fiko Vandenyne. Kam tu
rėtume mes kritikubt Rusi
ją už tai, ko mes patys sie- 
Idame?”

Daugelis kitų kongreso 
narių sutiko su Churchillo 
posmavimais prieš Sovietus, 
bet atmetė jo siūlomą kari
nę Amerikos - Anglijos san
tarvę.

Buffalo, N. Y. — čionai- 
tinė CIO unijų taryba, at
stovaudama 100,000 narių, 
paskyrė du savo delegatus 
į taikos išlaikymo konferen
ciją, kuri šaukiama Wash
ingtone.

Nebus Telefoną 
Streiko

Washington, kovo 7. — 
Telefonistų Federacija-uni- 
ja padarė bendrą sutartį su 
Amerikos Telefonų ir Tele
grafo kompanija. Atšauk
tas streikas. Telefonistai 
gauna 17 centų priedo 
valandai ar kiek daugiau. 
Tęsiamos derybos dėl antri
nių sąlygų.

REIKALAUJA PASAKYT, KO 
CHURCHILLAS NORI

Berlin. — Karinė jankių 
vyriausybė amerikonų už
imtoje Berlyno dalyje areš
tavo 12 žymių vokiečių ko 
munistų. Juos kvočia jankių 
armijos šnipai. Amerikonai 
kaltina juos už tai, kad šie 
komunistai'stengėsi sujung
ti kairiąsias vokiečių parti
jas į vieną.

Amerikos karininkai taip 
pat sako, jog tie komuni& 
tai negerbę amerikinės val
džios, kad jie davinėię įsa
kymus vokiečiams valdinin
kams ir nesiskaitę su jan
kių oficierių įsakymais. 
(Vėjiški. kaltinimai.)

• |. Tarp areštuotų yra Ger
hard Jurr, kuris, girdi, da
vinėjęs grąsinančius įsaky
mus amerikinės Berlyno da
lies majorui. Naciai buvo ‘ 
nuteisę Jurrą 15 metų kalė
ti. Visi amerikonų suimti 
komunistai buvo valdinin
kai.

Smerkia Anglijos Lindimą 
J Jungtinių Valstijų Iždą

bilionais dolerių.
Prieš naują’ paskolą An

glijai taip pat kalbėjo re- 
publikonai senatoriai Taf
tas, C. D. Buck ir demokra
tai John Bankhead, A. Mur
dock ir E. W. McFarland.

tik

Washington. — Republi- 
koftas kongresmanas Frede
rick C. Smith reikalavo, kad 
Trumano valdžia pasakytų, 
ar buvęs Anglijos premje
ras Churchillas tikrai nori 
įtraukt Jungtines Valstijas 
į Anglijos planuojamą karą 
prieš Sovietų Sąjungą.

^Detroit miesto taryba at
sikreipė į prezidentą Tru-( 
maną, kad sutaikytų G 
ral Motors streikierius su 
kompanija. Streikas tęsiasi 
jau 107 dienas. 1

PHILADELPHIJOS LAIVA- 
KROVIAI LAIMĖJO

Nuteisė 5 Jankius už 
Korėjiečių Žaginimą

žymėtina, jog Stalinas 
paskutinėje savo kalboje vi
sai neminėjo Jungtinių Tau
tų Organizacijos. Churchil
las dabar kovo 5 d. taip nu
šnekėjo, kad Anglija ir Am
erika su “kišeniniais” savo 
šalininkais toj organizaci
joj galėtų darbuotis karui 
prieš SoVietų Sąjungą.

Washington. — Amerikos 
iždo sekretorius Vinson sa- 
•kė senatorių komisijai, kad 
tai būtų “bargenas,” jei ši 
šalis duotų Anglijai dar 3 
bilionus 750 milionų dolerių 
paskolos; anglai už tai, gir
di, priimtų amerikonų biz
nį į Anglijos viešpatauja
mus kraštus, nuo kurių 
erikinis verslas iki šiol 
tvertas.

Kai kurie senatoriai
su pašaipa ir kritika atsilie
pė į tą “bargeną.” Demo
kratas sen. Ellender pareiš
kė: “Nebūkime amžinuoju 
Kalėdiniu Dėde,” ir nurodė 
šitokius skaitmenis: Jungti
nių Valstijų iždas turi 145 
bilionais 782 milionais dole
rių daugiau skolų, negu An
glijos imperija; Amerikos 
iždo skolos viršija visų 
Jungtinių Tautų skolas 68

PALESTINOS ŽYDAI 
PUOLA ANGLUS

Jeruzalė. — žydai, persi
rengę į anglų lakūnus, die
nos laiku užpuolė didžiausią 
karinę anglų stovyklą Sara- 
fand Palestinoje ir pagrobė 
gana daug ginklų ir amuni
cijos. Vienas anglas sunkiai 
sužeistas.

I

Pulk. Peron, fašistų kan
didatas Į Argentinos prezi
dentus, gauna daugiau bal
sų už Demokratinęs Sąjun
gos kandidatą dr. Tambori- 
nį.

Philadelphia.— Amerikos 
Darbo Federacijos laivakro- 
vių unija, turinti 2,500 na
rių Philadelphijoj, išgavo 25 
centus algos priedą valan
dai.

Seoul, Korėja. — Ameri
konų teismas nuteisė 4 ame
rikonus kareivius visą am
žių kalėti, o vienam skyrė 
20 metų kalėjimo už tai, kad 
jie žagė korėjietes merginas 
ir moteris. — Kiek pirmiau 
jankių komandierius gen. 
Hodge atsišaukė į savo ka
riuomenę, • kad neplėštų . ir 
nežudytų korėjiečių.

ORAS. — Oro biuras s

feil

Bombay, Indija. — Indė
nai baduoliai šukele riaušes 
pietinėje Indijoje . Anglų 
kariuomene nušovė keturis.

Brooklyno žmonės kalba, 
kad Churchillas tikrumoj 
siūlo vėl paverst Jungtines 
Valstijas Į Anglų koloniją.

PRAŠO ROOSEVELTIE- 
NĘ GELBĖT ISPANIJOS 

RESPUBLIKIEČIUS

ANGLAI ŠAUDO BADAU
JANČIUS INDĖNUS

New York. — Abrahamo 
Lincolno, Ispanijos Respub
likos karo amerikinė briga
da, prašo, kad Eleanora 
Rooseveltienė užtartų Ispa
nijos respublikiečius S. Al- 
varezą ir Sebastianą Zapi- 
rainą, kuriem gręsia mirti
ms teismas diktatoriaus 
Franko valdomoj Ispanijoj.

Trumanas Stabdo Ge
ležinkelių Streiką

Įvairios Žinios iš Tarybų Lietuvos
Dirbtinės žuvyklos

Šiaulių žuvininkai įrengė 
dirbtinius tvenkinius žu
vims veisti ir auginti. Tie 
tvenkiniai užima 1,000 akrų 
plotą. Juose per metus bus 
užauginama 200,000 žuvų, 
vadinamų sidabriniais kar
piais. Panašios dirbtinės 
žuvyklos įtaisomos ir Vil- 

’ niaus, Kauno ir kituose, aps- 
pa-1 kričiuose.

Lietuvos Teatrai
Lietuvoj dabar veikia 12 

teatrų, Valstybinė Filhar
monija, Tautinių .Dainų ir 
Šokių Ansamblis ir Liau
dies ' Meno Namas, kuris 
padeda organizuoti chorus, 
šokių ratelius, orkestrus ir 
dramos ratelius , įvairiose 
vietose.

val-

Mokslų Akademijos Planai
Tarybinės Lietuvos Mok

slų Akademija Vilniuje, 
tarp kitko, gamina Penk- 
metės 'Planą tokiems dar
bams: Ištirti visus durpių 
klodus ir pagerinti durpių 
apdirbimą kurui; jieškoti 
dar naujų mineralų Lietu
vos požemiuose, apdirbti 
tuos mineralus; nuodugniai 
ištirti upes ir ežerus ir su
planuoti tikslų jų naudoji
mą.
Ligoninės

Tarybų Lietuvoj ’ dabar 
yra 45 nuolatinės ligoninės, 
35 poliklinikos; 32 miesti
nės ir 243 kaimiškos ligo
ninės, aptarnaujančios tam 
sykiui atvykstančius ligo-

nius; 96 centrai sveikatos 
patarimams moterims ir 
vaikams ir 62 namai palie
gėliams (invalidams). ,
Gamybos Augimas

Antrojoj 1944 metų pusėj 
Lietuvos pramonė pagami
no dirbinių už 25 milionus 
rublių, pirmojoj 1945 metų 
pusėj už 51 milioną ■ rublių, 
antrojoj 1945 m. pusėj už 
66 milionus rub. Šiemet Lie
tuvos fabrikai ir dirbtuvės 
pagamins 65 ' nuošimčiais 
daugiau dirbinių, negu 1945 
metais.
Traktorių Stotys

58 stotys trąktorių ir kitų 
žemdirbystės mašinų per-

traktorių, kurie buvo sko
linami lauko ūkio darbams. 
Sausio 1 d. šiemet Kaune 
atsidarė traktorių taisymo 
fabrikas.
Sovietų Sąjungos Pagalba 

r

Iki 1946 m. sausio 1 d. 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bė davė Tarybų Lietuvai 
200 milionų rublių paramos 
pramonei atsteigti ir ki
tiems atstatymo reikalams. 
Be to, 1944-1945 m. buvo 
išleista 80 milionų rublių 
geležinkeliams atsteigti. Čia 
dar nepriskaitoma mašinos, 
žaliadaikčiai ir statybinės, 
medžiagos, kurių suteikė 
Lietuvai broliškosios Tary-

Washington. — Preziden
tas Trumanas vartos senąjį 
įstatymą prieš gręsiantį ge
ležinkeliečių streiką. Prezi
dentas skiria “faktų jieško- 
jimo” komisiją ir tikisi per 
ją užšaldyt streiką 30 iki 60 
dienų. Geležinkelių Garve
žių Mašinistų ir Traukinių | 
Darbininkų Brolijos nutarė 
sustreikuot ateinantį pir
madienį.

Detroit. — Nutrūko dery
bos tarp CIO Automobilių 
Darbininkų unijos ir Gene
ral Motors.

nai padėjo javus augint Lie- ^in^s ResPublikps.
t Tarybinių žinių Biuras, ja, kad bus giedra.tuvoje.' Tos stotys turi 405
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Pastokime Karui Kelią!
Pirmiau rašėme, kad Anglijos imperialistų tūzas 

W. Churchill nėra atvykęs Ajnerikon tik vakacijoms. Jo 
misija—suorganizuoti naują reakcijos ir .imperializmo 
karą. Jo misija — suorganizuoti Anglijos ir Amerikos 
imperializmo bloką, aplink kurį jungtųsi visos reakcijos 
ir likusios fašizmo jėgos karui prieš Tarybų Sąjungą.

Mr. Churchill seniau matė viltį “civilizacijos išgel
bėjimui” Hitlerio ir Mussolinio legijonuose. Tik tuomet, 
kada fašistai užpuolė Angliją, jis virto jų “priešu.” Bet 
jau baigiantis karui jis metė Anglijos jėgas sutriuškini
mui Graikijos liaudies! Jis apšaukė partizanus “kalnų 
razbaininkais,” o komunistus—“penktąja kolona.” Jis 
pasimojo ne vien laikyti šimtus milionų Anglijos koloni
jose vergų, bet ir kitas tautas pavergti! Anglijos liaudis 
išmetė jį ir jo šaiką iš valdžios pozicijos.

Kada Mr. Churchill atvyko į Ameriką, pradėjo lai
kyti konferencijas su prezidentu Trumanu, sekretorium 
Byrnes’u, kitais politikais ir karo vadais, tai prasidėjo 
nauja banga atakų prieš mūsų talkininkę—Sovietų Są
jungą, kuri suteikė pergalę prieš fašizmą ir hitlerizmą.

Senatoriaus Vandenbergo, Mr. Byrnes, Mr. F. Dulles 
kalbos, “kieta politika,” protestų notos Irano ir Mandžu- 
rijos reikalais, atakos iš Vatikano ir raganų gaudymas 
apie šnipus, tai ir buvo ženklai, kad slaptai ėjo derybos 
apie įsteigimą Anglijos ir Amerikos imperializmo bloko 
prieš Sovietų Sąjungą! Kitais žodžiais, ėjimo nuo nefo- 
cialaus anglų - amerikiečiu imperializmo bloko prie vie
šos karinės sąjungos, kuri užimtų vietą buvusios Berly- 
iio-Romos-Tokio Ašies ir ruoštųsi karan prieš Tarybų 
Sąjungą!

Mr. Churchill tą viešai pasiūlė. Jo kalba buvo atvi
ra, be jokių diplomatijos skraisčių. Jis siūlo sudaryti mi- 
litarinę sąjungą Anglijos ir Amerikos imperializmo, kuri 
turėtų bendrą generalį štabą, bendras karo laivyno ir or- 
laivyno bazes ir bendrą militarinį apmokymą. Politikoj 
Anglija ir Amerika turi visur veikti išvien prieš Sovietų 
Sąjungą, aplink save sudaryti bloką iš visų kitų “demo
kratinių” valstybių. Kitais žodžiais, turįs būti mobi
lizuojamas ir organizuojamas visas kapitalistinis pasau
lis karui prieš Sovietų Sąjungą.

Mr. Churchill visada gynė ir gina kolonijų vergiją. 
Jis baisiai neapkenčia komunistų, kurie reikalauja tau
toms laisvės. Jis neapkenčia jų dėlto, kad jie vadovauja 
demokratinei liaudžiai kovoj už geresnį gyvenimą. Jam 
Tarybų Sąjunga, tai “pavojaus šešėlis,” o komunistai, tai 
“penktoji kolona.” Ši jo kalba nieku nesiskiria nuo Hit
lerio, Mussolinio, Goebbelso ir Goeringo kalbų, kada tie 
ruošėsi karan!

Mr. Churchill kalba buvo tokia akiplėšiška, tokis į 
karą šauksmas, kad ji nustebino net visą eilę kongresma- 
nų ir senatorių. Net tie žmonės, kurie nėra joki Tarybų 
Sąjungos prieteliai, ir tai mato atvirą organizavimą karo 
prieš Sovietų Sąjungą. Visa eilė senatorių įmato, kad 
Mr. Churchill nori pakinkyti Jungtines Valstijas išlaiky
mui žiauraus Britanijos imperiąlizipo ir britų viešpata
vimo kolonijose. > Net republikonų organas New York 
Herald-Tribune ir tai kjausia: ar Anglija nori, kad Ame-

chill’ui ne taip lengvai pavyks atsisėsti į Hitlerio balną 1 
ir uždegti naują pasaulinį karą.

Amerikos Komunistų Partija šaukia liaudį išstoti 
prieš Anglijos - Amerikos imperializmo karo suokalbį, 
priversti Mr. Trumaną skaitytis su padarytais nutari
mais Krymo,’ Potsdamo, , Maskvos konferencijose, at- 
steigti susitarimą tarpe Jungtinių Valstijų, Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos taikos išlaikymui, .nesikišti į rytų-pietų 
Europos kraštų reikalus, leisti liaudžiai pačiai tvarkytis 
ir sulaikyti budelišką anglų karą prieš kolonijų žmones.

Tik šie žygiai užtikrins taiką ir laimingą žmonijai 
gyvenimą. Kiekvieno piliečio ir organizacijos yra par
eiga siųsti .telegramas ir rezoliucijas jų senatoriams ir 
kongresmanams, reikalaujant atmesti Mr. Churchill’o 
karo politiką, kišamą Amerikai!

Tai Piliečių “Apšvieta”
♦ Visas tas kapitalistų spaudoj triukšmas prieš Tarybų

Sąjungą ir liaudies demokratines valstybes, yra turčių 
“apšvieta.” Kovo 4 d. tai pripažino Mr. George Fielding 
Eliot, rašydamas republikonų organe New York Herald- 
Tribune- . ' ;• L J . ! :i j

Jis išvedžioja, kad Amerikos piliečiai turi būti “ap
sišvietę,” kad jie turi būti atsargūs, kalbėdami ar tai 
krautuvėj, ar karčiamoj, ar gatvekary, ar fabrike. Ir 
daro išvadą, kad “dabar yra vienas iš svarbiausių už
davinių Amerikoj, tai informuoti piliečius.”

• Kaip “informuoti”? Nagi taip, kad jie “teisingai su
prastų” ir būtų gerai nusiteikę. Jis piktinasi, jog kada 
Amerikos kareiviai pradėjo demonstruoti užsienyj, rei
kalaudami vežti juos namo, tai ne tik jie “blogai” darė, 
bet “blogai darė” ir Amerikos piliečiai^-kareivių tėvai, 
motinos, broliai, seserys, žmonos ir vaikai, kurie parėmė 
tą kareivių reikalavimą! »

Kodėl jie “blogai padarė?” Kodėl jie “prasikalto?” 
Nagi todėl, kad tas nepatinka Amerikos imperialistams, 
kurie nori diktuoti kitose šalyse: kurie nori, kad Anglijos 
imperialistai valdytų pusę pasaulio, kad jie laikytų šim
tus milionų kolonijų gyventojų vergijoj! Jie nori valdyti 
pasaulį, visur diktuoti, o Amerikos kareiviai turi paklus
niai klausyti, gi piliečiai—neprotauti, bet remti imperia
listų politiką.

'Reiškia, tas visas triukšmas turčių spaudoj ir per 
radiją, tai yra “apšvieta”! Tarptautinėj dirvoj, tai ta 
“apšvieta” nustatyta prieš mūsų talkininkę — Tarybų 
Sąjungą, kurios vyriausias “nusikaltimas,” kad parbloš
kė Vokietijos hitlerizmą ir padėjo mums iškurnėti karą 
prieš Japoniją išgelbėdama miliono Amerikos kareivių 
gyvastį!

Namie ta “apšvieta” yra prieš streikus, prieš liau
dies demokratines teises. Pareikalavo kareiviai vežti na
mo, juos tuojau apšaukė “buntauščikais” ir “komunis
tais.” Sustreikavo darbininkai, tai jie “komunistai.” 
Pasisakė kas nors prieš imperialistų grobikišką politiką, 
jis taipgi apšauktas “komunistu.” O ką komunistai blo
go padarė ? Ar todėl jie “blogi”, kad energingiausiai dir
bo karo išlaimėjimui?

Negailestinga Kova 
Browderizmui!

‘Į

Brooklyno Lietuvių Komunistų Kliubo Pareiškimas
Brooklyno lietuvių komunistų kliubas savo narių su

sirinkime, įvykusiame kovo mėn. 5 d., svarstė Earl Brow- 
derio pašalinimo iš Komunistų Partijos reikalą. Susipa
žinęs su pastarojo Komunistų Partijos Nacionalinio Ko
miteto plenumo tarimais ir su pragaištingais Earl 
Browderio besisiekimais kenkti partijai, skleidžiant savo 
revizionistinę politiką, Brooklyno lietuvių kliubas taria:

1. Mes šimtu nuošimčių užginame mūsų partijos Na
cionalinio Komiteto žygį dėl pašalinimo Earl Browderio 
iš Komunistų Partijos.

2. Mes puikiai žinome, jog kiekvienas bandymas su
silpninti Komunistų Partiją šiuo kritiškuoju mūsų kraš
tui ir pasauliui metu, yra‘niekas daugiau, kaip tarnavi
mas Amerikos imperialistams ir atviriems darbininkų 
klasės priešams. Browderis kaip tik to siekiasi ir jam 
tegali būti skelbiama tik griežta kova.

New Jersey valstijos gub. 
Walter Edge gauna gana pa
ramos iš fabrikantų, paskubė
jusių užgirti jo aršų bilių prieš 
streikierius. Tą bilių pasmerkė 
AFL ir CIO unijos. Jos tęsia 
kovą.

SKAITYTOJI] 
BALSAI

Apie Anglišką Skyrių
Pastebėjau Krisluose, jog 

drg. Mizara rašo, kad Laisvėj 
bus įvesta dieninis angliškas 
skyrius. Jis klausia: “Ką sa
kote, draugai?”

Gal aš pirmutinis su savo 
nuomotie. Pagal mano supra
timą, angliškas skyrius lietu
viškam laikraštyj Visai netin
ka. Aš ne tik savo mintį išreiš
kiu, bet ir kiti skaitytojai taip 
mano.

Gal Brook lyne jis ir yra ge
ras, nes žinios pasiekia tą pa
čią dieną. Bet kai mes gauna
me Laisvę už keturių ar pen
kių dienų vėliau, tai tos žinios 
visai būna bevertės.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

During the last half year or 
so there has been a lot of 

talk about the freedom of the 
press. Most newspapers which 
discussed the freedom of the 
press only did so to argue that 
in Russia and other Eastern 
European countries there was 
no such freedom? Of course, 
they insisted that in the United 
States the press is unshackled, 
Yet, it seems to this wrįtehį 
that what we know, as-freedom 
of the press is npt hecė§šatįiy 
adhered to even- in-1'the United 
States. For instance, sęmę Ar
my brass-hats dp not consider 
that the press has the right to 
criticise certain policies which 
they pursue, especially should 
this criticism cause embarass- 
ment.

Take the case of the G. I. 
editors .who were removed 
from the staff of the Pacific 
edition of Stars and Stripes. 
They were removed, the official 
announcement explained, be
cause their loyalty was found 
“questionable.” *

But since this official expla
nation the cat has been let out 
of the bag. One of the editors 
whose loyalty' was found “ques
tionable” had previously ex
posed the existence of a center 
for disloyal Americans. The 
expose revealed the existence 
of a “Topping House” in Tokyo 
which was a refuge for Amer
ican citizens similar to the Cli
veden set of appealers in Eng
land.

Columnist iCpl. Bernard D. 
Rubin" in. a statement criticiz-

over a story appearing that 
day. This appeared at the time 
when most newspapers were 
trying to give American read
ers the spy-jitters. Hearst was 
anxious to add his 'bit to spread
ing spy hysteria. Anyone who 
just read the headline would 
have thought that the Soviet 
Union' had been spying on us 
while , we were her ally.

' But: 'here was the story that 
followed the headline:

■ “THOMPSON, Conn., Feb. 
27 (U. P.) — Anastase Von- 
siatsky, White Russian, sen
tenced in 1942 to five years for 
conspiring to sell U. S. military 
secrets to Japan and Germany, 
has received a conditional re
lease, it was learned today.”

So the Russian spy after all 
WAS A NAZI AND JAPA
NESE SPY! But you wouldn't 
learn this from reading Hearst 
headlines.

! From Hearst you wouldn’t 
learn either that Vonsiatsky 
once received the praises of a 
Lithuanian newspaper. You’d 
have to read those praises in 
VIENYBE.

This Nazi and Jap spy, who 
spent three years in an Americ
an prison, for spying on the 
United States was hailed by 
VIENYBE on June 5, 1937 as 
“The Leader of Russian Fas
cists.” That headline appeared 
over a two column picture of 
Vonsiatsky followed by an un
signed story, which among 
other things, said:

rikos žmonės užgirtų jos intervenciją Graikijoj, Indone
zijoj, Burmoj, Indijoj ir Artimuose Rytuose? Ar tai reiš
kia, kad Amerika turės kariauti, kad išlaikyti Britanijos 
kolonialę imperiją?

Senatoriai mato, kad Mr. Churchill siekia sudaryti/ 
dvi karo sąjungas prieš Sovietų Sąjungą: vieną-^-tiesio- 
ginį susivienijimą Anglijos ir Amerikos imperializmo į 
karo sąjungą, o kitą—paverčiant į anti-sovietinį aparatą 
Jungtinių Tautų Organizaciją. O tai reiškia mirtį UNO 
organizacijai ir naują karą!

Senatorius J. H. Bali, republikonas iš Minnesota, sa
kė: “Aš nemanau, kad mes galime suorganizuoti tarptau
tinį saugumą be Rusijos...” Senatorius C. Pepper, de-

| mokratas iš Floridos, pasmerkė Churchillo kalbą, kaipo 
| grynai anglų imperialistų politiką ir pasakė, kad taikos 

saugumas negali būti užtikrintas Anglijos ir Amerikos 
karo sąjungoj, bet tik visų bendrame veikime Jungtinių

j Tautų Organizacijoj. Taip pat išsireiškė ir senatorius 
W. F. George, demokratas iš Georgia valstijos. Senato
rius Johnson iš Colorado pareiškė, kad'Churchill siūlo: 
“militarinę sąjungą vietoj tos sąjungos, kuri iki šiol 

^neoficialiai veikė.”
Senatorius Brewster iš Maine pareiškė: “Mes nega- 

t lime pasiimti pareigos apsaugojimui Britanijos kolonijų.” 
Panašiai pasisakė ir kiti. '

Francijoj pakilo banga protestų prieš Mr. Churchill 
f pareiškimą, kad visam pasaulyj veikia komunistai,, kaip 
■ “penkta kolona.” Anglijoj eilė darbiečių atstovų iškėlė 
protestą parlamente. Visa tai parodo, kad ponui Chur-

3. Nors tarp Amerikos lietuvių komunistų Browde
rio šalininkų nesimato, tačiau mes žinome, kad pragaiš
tingo browderizmo pėdsakų dar yra pasilikusių ir dėl 
to mes raginame mūsų kliubo narius, taipgi visus lietu
vius komunistus daugiau studijuoti marksizmą-leniniz
mą, gilintis politiniai ir tuo būdu atsipalaiduoti nuo bent 
kokių revizionistinio browderizmo nuodų.

4. Geriausias Browderiui atsakymas bus, jei kiekvie
nas komunistas dės didžiulių pastangų sutvirtinti savo 
partiją, įtraukiant jon juo didesnį skaičių .naujų darbi
ninkų. Su kovo men. 15 d. prasidės vajus naujiems na
riams į partiją įrašyti. Nacionalinis partijos komitetas 
nuskyrė 20,000 naujų narių kvotą, — kvotą, kuri turi 
būti išpildyta su š. m. birželio mėnesio 1 d. Mes pasiža
dame veikliai ir nuoširdžiai šiame vajuje dalyvauti ir 
raginame tai daryti visus lietuvius komunistus, nepai
sant, kur jie gyvena. Mes puikiai žinome, kad yra dau
gybė lietuvių darbininkų, komunistams pritarėjų, kurie 
mielai į Komunistų Partiją įstos, tik reikia juos paakstin- 
ti tai padaryti.

5. Mes kviečiame visus lietuvius darbininkus, prita
riančius1 Komunistų Partijos principams ir programai, 
stoti partijon. Šiandien, kai monopolistinis kapitaliz
mas puola darbininkų klasę, kai Amerikos fašistai ir im
perialistai barškina ginklais, siekdamiesi sukurti' naują, 
trečiąjį pasakinį karą, tai sąmoningieji darbininkai pri
valo juo tvirčiau stiprinti savo klasės partiją, kuri yra 
komunistų partija.

Brooklyno Lietuvių Koniunistų Kliubas.

Antras dalykas, ar daug 
jaunuolių skaito tą skyrių? Aš 
užtikrinu, kad iš 10 gal vienas 
ir pažiūri į tą skyrių, čia ang
liška spauda taip pigi, kad Vi
sokių skaitymų ir už dyką ga
li gauti, jeigu ffi nori. Ar 
daug jaunuolių, kurie čia gi
mę, rūpinasi Lietuva?

Jeigu angliškam skyriuje 
būtų “fonės,” tai gal jaunuo
liai ir skaitytų, nes tuomi mū
sų jaunimas interesuojasi.

Gal pas jus yra jaunuolių, 
kurie anglišku skyriumi inte
resuojasi. Bet toliau nuo jūsų 
mažai kas kreipia atydos į 
anglišką skyrių.

Praeitas Tiesos numeris vi
sas užpildytas angliška kalba. 
(Tas netiesa. Tik trečdalį Tie
sos užima angliškas skyrius.— 
Laisvės Redakcija).

Argi jau tiek daug tų jau
nuolių yra, kad pervišina visus 
Lietuvius? Jeigu angliškas 
skyrius taip reikalingas, tai 
Brooklynui, Philadelphijai, 
Chicagai, galima išleisti spe
ciali numerį.

Man rodosi, kad įvedus an
glišką skyrių į Laisvę prarasi
te daug skaitytojų. Dėl ma
nęs, tai mažas skirtumas. Bet 
kiti žmonės, užsimokėję už 
laikraštį už visus metus, o pu
se jo visai negali ' naudotis. 
O gal jūs manote, kad su tuo
mi pritrauksite daug jaunuo
lių ? Mano nuomonė, visai ne.

Jeigu jaunuolio tėvai prigu
li prie LDS ar prie LLD ir jie 
įrašo savo sūnų ar dukterį, tai 
pakol tėvai moka duokles, tai 
ir jaunuoliai yra nariais. Bet 
kaip tėvai perstoją mokėti, 
tai ir vaikai nėra jau nariais. 
Aš kalbu iš patyrimo.

Viso’ gero dėl jūsų, draugai.
M. Baltrušaitis, 
Seattle, Wash.

ing Brig. Gen. Elliot R. Thorpe 
charged: 

I

“Mrs. Genevieve Topping is 
an American citizen who acted 
as Kagawa’s secretary and 
made broadcasts for the Japa
nese government during the 
war . addressed to American 
women. Mrs. Topping urged 
them to stop contributing to 
America’s war effort and said 
it would be possible to nego
tiate a peace if Americans 
‘would only halt their atroci
ties’.”

Previously, Rubin had ex
posed Kagawa as an active sup
porter of Japanese war aims. 
It was for this reason he Was 
“transferred” to Okinawa.

★ ★ ★
Brig. Gen. Charles T. Lan

ham, director of the Army's 
Irformation and Education de
partment, who imposed censor
ship on soldiers newspapers ad
mitted this fact.

The General told Represen
tative Hugh De Lacy :

“A reporter on the Hearst 
press is not at liberty to attack 
Mr. Hearst or the Hearst poli
cy. If he does, first, it doesn't 
get into the papers, and Second, 
he is fired.” ,

It was ironic indeed that the 
Hearst press was cited as an 
example of the American press. 
The Hearstian concept of news 
is to distort them to fit the mo
ment.

The Hearst press which re
sorts to phony journalism re
cently carried a lesson in how 
not to write news.

The New York Journal Am
erican on February 27 carried 
the following headlines “Free 
Russian Spy Jailed Since 1942”

“... several years ago amongst 
the Russians living in America 
there emerged a young and 
energetic personality, A. Von
siatsky, who being barely 35 
years old, not only stands in 
the forefront of the White 
Russian movement, \but has al
so given a clearly formulated 
national revolutionary fascist 
ideology...”

“Therefor on April 26, 1934 
the Russian Fascist Party was 
founded, at whose leadership 
stood A. Vonsiatsky.

“Therefore, as can be seen, 
the most important purpose of 
all the Russian immigrants who 
follow Vonsiatsky is a national 
revolution in Russia and the 
destruction of the bolshevik re
gime.”

Some years later Vonsiatsky 
came to the logical conclusion 
of his purpose — spying on the 
United States.

It later appeared that Von
siatsky was very thankful to 
VIENYBE for the publicity ac
corded him.

When J. Tysliava visited Von
siatsky in 1937, less than two 
month’s after VIENYBE car
ried the Vonsiatsky story, he 
was greeted by the fascist sa
lute. Tysliava reported this in 
his column “Dabar” in the July 
27, 1937 edition of VIENYBE.

“I also went to see the ‘Rus
sian fascist nest’ where I was 
received by A. Vonsiatsky and 
members of his staff with the 
fascist outstretched arms” sa
lute. •

★ ★ ★
As if proud of the fact, Tys

liava wound up his column with 
the revelation that “even se
veral Lithuanians belong to 

| Vonsiatsky's fascist organiza
tion.”

Šypsenos
Koks Vaikas, Toks ir Tėvas

Jonukas parsinešė iš mo
kyklos raportą apie savo 
mokymąsi ir sykiu raštelį 
nuo mokytojos.

“Gerbiamoji Tamsta,” ra
šė mokytoja Jonuko moti
nai, “Jonukas yra gabus 
vaikas, bet jisai visą laiką

praleidžia su mergaitėmis. 
Aš stengiuos surast būdą, 
kaip jį nuo to atpratint.”

Motina užsimąstė, o pas
kui parašė mokytojai tokį 
atsakymą:

“Gerbiamoji Tamsta: Jei
gu Jūs surasit,- kaip jį nuo 
to atpratinti, tai praneški
te ir man. Aš tokios pat 
rūšies, vargą turiu su Jonu
ko tėvu ”

The leopard never changes 
his spots. Eight years ago Tys
liava was on very friendly 
terms with a man who finally 
went to jail for conspiring to 
sell U. S. military secrets to 
Japan and Nazi Germany. Five 
years ago Tysliavą regarded 
Hitler as a savior of Lithua
nia. Today Tysliava’s VIENY
BE is trying to savė the worth
less hides of Lithuanian Nazi 
collaborators. • i . v
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Padėkim Įrengti Maskvoj 
Medikalį Institutą

(All-Nations Book of 
Friendship)

Kariavome kartu, dirbsi
me bendrai, kad priešą nu
galėjus, šalys greičiau atsi- 
budavotų. Karui prasidė
jus mūs visų energija buvo 
sukuopta priešo sutrėški- 
mui, — tai pasiekėme, da
bar, da poilsiui ne laikas; 
kur tik nepažvelgsim, visur 
reikia darbo ir da darbo, 
karo padarytų žaizdų užgy- 
dymui. Lietuvai Pagalbos

®_ * • . b .i.j*.

VARDO REIKŠMĖ

tauta

vardo

K.

gydžius. Amerikos drau
gai - simpatikai kiek pajė
gia bando ten jiems padėt, 
nori čionai supirkę pasiųsti 
jų Medikalio Mokslo Insti
tutui tų taip labai reikalin
gų priemonių.

N a c i o n a lis Komitetas 
American Society for Rus
sian Relief, Inc., pasibrėžė 
išleisti knygą All-Nations 
Book of Friendship, kurioje 
trumpoj formoje bus atžy
mėta visų tautų ir grupių

Teikimo Komiteto pirm. ,A. veikla, surišta su RWR. 
Bimba lankosi Lietuvoje. Iš'Taipgi toje knygoje galės 
ten praneša, kad koncen- pavieniai arba grupėmis 
truotume jėgas įrengimui įduot sveikinimus. Biznieriai 
Vilniuje Tiriamosios Medi
cinos ir Vėžio Ligos Institu
to. Darbas pradeda kris
talizuotis, pinigai jau ir di
desnėmis sumomis ateina; 
pasiruošimai daromi. Komi
tetas laukia iš Vilniaus pla
tesnių pranešimų.

Mums besidarbuojant lie
tuviškame plote, negalim 
pražiūrėti ir kitus reikalus. 
Šiais metais, American So
ciety for Russian Relief, 
Inc., yra pasimojus sukelt 
du milijonus dolerių įrengi- spausdinta gale gegužės 
mui Maskvoje Medikalio mėn. Čekius išrašykit — 
Instituto, kuris bus Soviet American Society for Rus- 
tinių Respublikų Medikalio sian Relief, Inc., ir pasiųs- 
Mokslo Centru. * kite V. Chepuliui, 427 Lori-

Įsibriovę vokiški fašistai mer St., Brooklyn 6, N. Y. 
viską plėšė, grobė, naikino. 
Šaliai reikalinga visokių 
įrankių, aparatų, idant pa
liktas žaizdas greičiau už-

irgi galės siųsti komplimen
tus. Knyga, bus paskleista 
tarp Amerikos žmonių ir 
pasiųsta į visas Sovietų Re
spublikas, jų knygynams. 
Taigi; sale mūs grynai lie
tuviškų pasimojimų, kiek 
kas išsigali, teks mums pri
sidėti Maskvos^ Instituto 
įrengimui. Šisai darbas yra 
skubus, knygoje tilpsianti 
pasveikinimai turi būt pri
siųsti iki pradžios balandžio 
mėnesio, nes knyga bus at-

Komisija:
Dr. J. J. Kaškiaučius,
K. Petrikiene,
V. Čepulis.

Įdomus Laiškas iš Vilniaus
šiomis dienomis R. Mizara 

gavo laišką, rašytą Genės 
Tautkaitės, kuri šiuo metu ; 
gyvena Vilniuje. Genė Taut-j 
kaitė — buvusioji Karolio i 
Požėlos (1926 m. fašistų su
šaudyto, Lietuvoje) žmona; 
ji taipgi V. Kapsuko švoger- 
ka. Prieš karą • ji gyveno 
Maskvoje ir kadaise rašyda
vo “Priekale” vaizdelius, pa
sirašydama Jurata Juraitė. 
Kaip skaitytojas matys, laiš
kas rašytas dar 1945 m., lie
pos mėn. 26 d. Vadinasi, jis 
ėjo net septynius mėnesius!

—Redakcija.

Vilnius.
1945-VII-26.

Gerbiamas Drg. Mizara!
Daug metų praslinko, 

daug kas gyvenime pasikei
tė nuo to laiko, kai nutrūko 
mūsų ryšiai. Dabar, pra
ūžus baisiojo karo audroms, 
mėginu vėl surasti savo se
nus literatūros ir bendros 
kovos draugus tolimoje, bet 
šiandiena artimoje užjūrių 
šalyje; surasti ir vėl už- 
megsti glaudžius ryšius ir 
eiti sykiu prie vieno už
brėžto bendro tikslo. Tai 
tokie mano norai, rašant šį 
laišką. Todėl prašau Jus, 
drg. Mizara, būkite malo
nūs atsakyti man į šį mano 
laiškelį. Mano didžiausis 
troškimas, kad šitas laišku
tis greičiau pasiektu Jus.

Man labai įdomu, kaip gy
venat Jūs, ką parašėt nau
jo, ką rašote, kokie Jūsų li
teratūriniai planai ? Man 
taipgi yra labai geistina ži
noti, kur randasi drg. Ksa
vera Karosienė, norėčiau su 
ja taipgi susirašinėti; jei
gu Jūsų neapsunkinčiau, 
prašyčiau atsiųsti Jos ad
resą, o mano jai duoti. Kur 
dr. Kaškiaučius?' Žinau jį 
kaipo poetą t ir taipgi pri- 
skaitau prie savo literatū
ros draugų, nors asmeniniai 
jį nepažįstu, bet žinau, iš to, 
ką esu girdėjusi nuo Kapsu
ko, kuris su juo susirašinė
davo, daug gero, todėl man 
įdomu žinoti ir apie jį. Kur

Senas Vincas ar ką rašo? 
Per tą laiką turbūt ir naujų 
rašytojų ir poetų išaugo?

Gavus nuo Jūsų laišką bū
siu Jums labai dėkinga.

Porą žodžių apie save ir 
savo šeimą.

Turiu didelę laimę šian
dieną gyventi Tarybų Lie
tuvoje, jos sostinėje Vilnių* 
j e. Dirbu Liaudies Švietimo 
Komisariate. Šį tą rašau. 
Turiu parašiusi porą pjesių 
—veikalų vaikams, bet pas 
mus dar vis bėda su išleidi
mu, nes spaustuvės nedaug 
veikia, nes vokietis daug iš
daužė ir išvežė. Su laiku, 
žinoma, susitvarkys.

Mano sūnus Juras (Karo
lio Požėlos, sūnus), kurį jūs 
gal prisimenate mažu ber
niuku, jau Raudonosios Ar
mijos eilėse. Prie mano šei
mos dar priklauso dabar ir 
visa Kapsuko šeima. Mano 
sesuo Elena Kapsukienė mi
rė, todėl visi trys jos vaikai 
mano globoje. Gyvena visi 
pas mane. Mokosi.

Vyresnieji vaikai prisi
mena Jus iš *tų laikų, kai 
Jūs buvot atsilankę Mas
kvoje ir prašo perduoti 
Jums širdingiausius kom
jaunuoliškus linkėjimus.

Jūsų laiškas, o taipgi, ir 
kitų draugų mūs. šeimai 
bus didelis džiaugsmas. Nes 
vaikai žinojo, kaip jų tėvas 
palaikė ryšius 'su Amerikos 
draugais, ir jie norėtų gau
ti žinelių nuo tų, kas paži
no, gerbė ir mylėjo jų tėve
lį..

Lauksime Jūsų laiškų su 
didžiausiu nekantrumu. Kol 
kas viso Jums geriausio Im
kim pasisekimo darbuose.

Gerbianti Jus
Genė Tautkaitė.
(Jūrata Juraitė).

Naujo Laisvei prenume 
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa* 
kalbink savo pažįstamą, sa 
vo kaimyną, kuris dięnraš- 
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvą!

I

Keliaujantieji i 4arbą žmonės sutiko prie subway stočių policistus, aiškinančius, 
kad susisiekimas apribotas laike buvusio sustabdymo darbo dėl porto laivelių 
streiko. Majoras O’Dwyer buvo sustabdęs visą miesto judėjimą neva dėl stokos 
kuro. Tuomi padaryta milionai nuostolių algoms ir prekybai. Darbininkai, o taip 
pat ir industrija smerkė tą jo Įsakymą, kaipo bereikalingą.

Winnipeg, Canada
Iš Lietuviu Kliubo Parengimo

Šių metų vasario 17 dieną 
Winnipeg© Lietuvių Kliubas 
turėjo metinį parengimą, per 
kurį buvo suvaidinti du veika
lai. Vieną veikalą vaidino jau
nuoliai, o antrą suaugę.

Abudu vaidinimai buvo pui
kūs. Publikos buvo nemažas 
skaičius ir visa buvo užganė
dinta.

Iš jaunuolių lošė N. Stepo
navičius, R. Jasiulionytė, E. 
Lepeškaitė, O. Mičiauskaitė, 
R. Kozak, W. Gudžiūnas ir V. 
Jasilionis. Visi savo roles atli
ko gerai.

Po lošimo buvo keletas pa
įvairinimų. Lili Lepeškaitė ir 
L. Amosinkaitė puikiai padai
navo “ angliškai, nes dar visai 
jaunos ir geriau sekasi angliš
kai. R. Jasiulionytė ir E. Le- 
peškąitė puikiai pašoko rusų 
šokį, W. Gudžiūnui griežiant 
ant piano akordiono. Toliau E. 
Vidrųkas padeklamavo “Mes 
į karą su daina.” G. Zavads- 
kaitė padeklamavo ir padai
navo lietuviškai. I. Pranevi
čiūtė taipgi padeklamavo eilu
tę angliškai.

Po to buvo pertrauka ir at
sišaukimas aukų kliubui. Pu
blika gana gražiai atsinešė ir 
gausiai parėmė. Aukojo se
kančiai :

Po $2: E. J. Palmer, A. 
Ivask, E. P. Gudžiūnai, P. W. 
Steponavičiai.

Po $1: J. Radzevičius, A. 
Samulionis, V. Daubarai, M. 
P. Pūrai, O. F. Lepiai, M. M. 
Vidrukai, P. Jauniškis, V. 
Musteikis, V. Dabošinskas.

Po 50 centų : A. Boįda, 
Zavackienė.

Po $5: Sūnų ir Dukterų 
Draugijos kuopa, LLD kuopa.

Smulkiais $11.75. Viso su
kelta $39.25. Tai gana graži 
parama kliubui. Komitetas ta
ria visiems didelį ačiū.

Po poilsio, publika grįžo, at

gal į salę pasižiūrėti, kas bus 
toliau. Pirmiausia vakaro ve
dėjas Pūras pakvietė M. Vid- 
ruką, kuris plačiai išdėstė, ko
dėl lietuviai turi remti kliu- 
bą ir ką jis reiškia Winnipego 
ir apylinkės lietuviams. ' .

Antras kalbėjo J. Radzevi
čius, aiškindamas apie Litera
tūros draugiją ir jos veikimą 
bei leidžiamas knygas ir kvie- 
tė^ lietuvius stoti į minimą or
ganizaciją. Jis taipgi linkėjo 
gero pasisekimo kliubui.

Trečias kalbėjo W. Stepo
navičius nuo Sūnų ir Dukterų 
Draugijos kuopos, Turis taip
gi nušvietė pašaipiuos draugi
jos reikšmę ir kvietė visus ra
šytis į ją, kadangi dabar eina 
vajus ir įstojimas nupigintas 
pusiau. Jis irgi linkėjo kliu
bui gero pasisekimo.

Visus kalbėtojus publika 
priėmė dideliu rankų plojimu.

Toliau buvo perstatyta ko
medija, “Meška.” Vaidino K. 
žentelis, V. Lepešką, E. Na- 
rusevičienė. Visi savo roles 
atliko labai gerai. Publika 
turėjo skanaus juoko ir bu- 
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vo patenkinta.
Didelis kreditas tenka V. 

Mačiukoniui, kuris tvarkė- a- 
biejų veikalų vaidintojus ir ne
mažai darbo įdėjo.

Taipgi tenka pastebėti, kad 
I winnipegieciai ateityje turės 
gerų jaunų veikėjų, nes.jau- 

jnuomenė puikiai veikia meno 
srityje. Jau pradėjo organi
zuotis orkestras, kuris grieš 
Kliube. Nors metais muzikan
tai dar jauni, bet muzikoje 
puikiai išsilavinę. Dabar grie
žia trys, bet, ateityje tikima
si daugiau. Jais yra W. Gud
žiūnas, pianoakordinistas, E.

V. Į Lepeškaitė, smuikininkė ir R.
Jasiulionytė, smuikini nkė. 
Griežia labai gražiai.

Kliubo komitetas taria vi
siems veikėjams ir svečiams už 
kooperaciją ir* aukas širdingą 
ačiū.

P. Pūras,
Kliubo Sekretorius.

Bayonne, N. J.
Darbas ir Draugiškumas 
Duoda Geras Pasekmes

Vasario 24 d., LLD 212 
kuopa turėjo surengus ban- 
kietą, kuris pavyko geriau ne
gu buvo numatyta.

Pradėjus šį darbą, pasirodė, 
kad darbas bus sunkus, tinka
mesnės svetainės brangios, 
maistas taipgi brangus ir to 
sunku gauti. Tūli draugai pa
tarė likviduoti šį darbą, nes 
sakė, kad turėsime nuostolių.

Bet komisija ir mažas bū
relis draugų prie jos, pareiškė, 
kad jeigu nutarta, tai turi bū
ti ir įvykdyta. Ir energingai 
ėmėsi už darbo; lijo ar sni
go, šalta ar šilta, ėjo ir dirbp, 
dirbo sutartinai ir draugiškai. 
Ir atėjus nuskirtai dienai, ku
rioje įvyko minėta vakarienė, 
pasekmės pasirodė džiuginan
čios.

Kad padaryti minėtą paren
gimą pasekmingu, daugiausiai 
prisidėjo šie draugai bei drau
ges: draugai Staneliai leido 
naudot veltui savo puikiausiai 
įrengtą įstaigą lli-ITat, taipgi 
teikė ir kitokią draugišką pa
galbą, ypatingai draugiškai 
kooperavo draugė O. Stane- 
lienė. Labai daug gelbėjo ko
misijai drg. M. Panelis. Jis ir 
bilietų daugiausiai pardavė. 
Drg. K. Raulinaitis, pardavi
nėjo bilietus ir naudojo savo 
automobilių suvežimui maisto 
į paskirtą vietą. Drg. J. Bal
čiūnas, labai daug dirbo, nors 
biskį nesveikavo. Gelbėjo vi
rėjams sunešioti iš krautuvių 
maistą ir, bankietui įvykus, 
tvarkė svečių drabužius. Dau
giausiai ir sunkiausiai dirbo, 
tai mūsų draugės moterys, ku
rios rūpinosi supirkimu ir pa
gaminimu maisto. Drauges M. 
Balčiūniene ir P. Janiunienė 
dirbo beveik visą savaitę, kol 
supirko visokius dalykus, rei
kalingus prie maisto. Tą pačią 
dieną, kada bankietas atsibu
vo, prie minėtų darbščiųjų 
draugių prisidėjo d>v dvi 
draugės: A. Trakimienė ir M. 
Survilienė, ir keturios triūsė 
visą dieną prie karštų pečių, 
gamindamos maistą.

Ąžuolas, Almenė 
įminąs, Rustčį 
Tauras, Lobą 
Daugotas, Ramotė 
Vaidotas, Ilgė 
Vainis, Glaudė. 
Gašlautas, Varuna 
Liutavaras, 
Raminta 
Lingailos, Vartulė 
Jūreivio, Taleina 
Tolivardis, Daina 
Melducio, Taika 
Gigajos, Ugnė 
Margeris, Armitė 
Gubis, žibonė 
Adakris, Yama 
Trabaus, Gervė 
Lazdiko, Patolė.

Kovo mėnesis lotyniškai va
dinamas Martius. Paeina nuo 
žodžio Mars, mytologijoj reiš
kia karo dievas. Tai trečias 
mėnesis metų. Turi 31 dieną. 
Nuo kūdikystės dienų myliu 
tą mėnesį. Kovo mėnesį Lietu
von grįžta, apie 4 dieną, vy
turys su savo “giesmele,” apie 
19 dieną pempė atskrenda su 
sveikinančiu balsu: “gyvi, gy-' 
vi, gyvi!” Pagaliau 21 dieną 
oficialiai prasideda pavasaris. 
Nepamiršiu ir potvynių, kurie 
sudaro baugių ir žingeidžių 
reginių.

š.

A

K.

A.

K.
P. 
š.

Detroit, Mich
Aido Choro Veikimo

?. i

lietuvių tikyba, 
ir visur kitur, di- 
yra krikščioniškos 

Kunigai, vyskupai,

tėvų tėvai pasiekė tą 
kur dabar vadinama 
gyveno krispolinį gy- 
turėjo savo dievus,

Pareiškęs, kad jisai kreivai neprisiegaus nei del ko
kios partijos, Harold L. Ickes rezignavo iš vidaus rei
kalų sekretoriaus (ministro) pareigų, kuriose jis buvo 
ištarnavęs 13 metų. Rezignavo priešindamasis prez. 
Trumano skiriamam laivyno sekretoriaus padėjėju alie
jau interesų žmogui Edwin Pauley. Ickes kalbasi su 
spaudos atstovais pasitarime, sušauktame atsisveikinti.

Laike vakarienės prie sta
lų patarnavo dvi jaunos rper- 
gaitės, B. Maziliauskaitč ir 
St. Draučikaitė. Komisija taip
gi nesnaudė. Bet aš manau, 
kad draugės ir draugai dar
buotojai nesigaili savo sun
kaus triūso, nes publika liko
si visapusiškai užganėdinta, 
ypatingai publika gyrė mais
tą-

Tad, LLD 212 kuopos var
du, visiems darbuotojams ko
misija taria širdingiausią ačiū.

Komisija:
P. Janiūnas,
J. Survilas,
J. Čepinskas.

Eiliniai jankiai gavę 1,- 
725,344 medalius.

Beširdis istoriškasis likimas 
lietuvius skriaudė, nepalikda
mas ženklų jų persikėlimų iš 
vienos vietos į kitą. Kaip il
gus amžiuszmūsų protėviai gy
veno? Kur ir kada? Kiek jie 
prisidėjo prie kultūros senųjų 
amžių? Ar visados gyveno pa
prasto gyvenimo regratyje? 
Tuose klausimuose jstorija dėl 
mūs labai skūpi.

Kad filologijos mokslas lie
tuviams pagelbsti sklandžiau 
pažvelgti i praeitį, tai 
Bet, ant nelaimės, mūšų 
negausi tuo mokslu.

Kad nenukrypti nuo
reikšmės tikslo, pažvelgsime į 
aruodą mūsų kalbos brange
nybių — sudurtinių žodžių 
reikšmę: .Šventaragis, Šventy
brastis, Devmedis, Devanaga
ris. čia matome, kad aiškina
masis žodis sujungtas su pa
aiškinančiu žodžiu. Pavyzd
žiui, -ir toliau: Juodnagaris, 
Plačianagaris, Linktanagaris, 
ir t.t. Aukščiau paminėti žo
džiai nesutinka su rašomąja 
kalba, bet tos “i” ir “u” gra- 
matikams palikim. Turime ne: 
pamiršti, kad prie rašomosios 
kalbos yra fonetinė kalba su 
savo provincijonaliniu dialek
tu. Tos įvairios tarmės duoda 
daug vertingos medžiagos mū
sų kalbai. Tenai yra įpinta 
mūsų kalbos senovė.

Ką Naujame Testamente 
reiškia Apaštolas, Evangelis
tas, tai, palyginamai, mūsų ži
loje praeityje galėjo būti va
dinami Devanagariai, mūsų se
novės dvasininkų luomą.

Šių dienų 
Lietuvoje 
d ži urnoj e 
dogmos,
kardinolai ir 'kiti pareigūnai 
yra tiktai reiškėjai, aiškinto
jai tų dogmų.

Mūsų 
kraštą, 
Lietuva, 
venimą,
turėjo luomą dvasininkų, ku
rie skiepino dievobaimingumą 
ir kitas šventovių tradicijas. 
Jie buvo vaidylos, kriviai, ži
niai, kanklininkai, vaidilytės, 
ir t.t. Kas pirma to ?

Devanagariai. Devanagaris, 
tai ne pajuokos žodis (kaip 
kad šventakupris), bet vienas 
seniausių mūsų sudurtinių žo
džių. Nugara suteikia žmogys
tės tvirtumą. Dabar išvada sa- 
vaimi sako : Devanagaris, tai 
tvirčiausias Dievo valios reiš
kėjas. Tas žodis labai atitin
ka senovės dvasininkų luomai.

Mokslas darodo, kad mūsų 
kalba yra bendra sanskritų 
kalbai ir kad mūsų kalba tu
ri didelį nuošimtį sanskritų 
kalbos savyje. Paminėsime 
kelis seniausių indų literatū
ros paminklų: “Vedos,” “Rig- 
Veda,” “Brahmana,” “Mahab
harata,” “Ramayana.” Reikia 
nepamiršti, kad tie veikalai 
siekia labai toli žilą senovę, 
tai nuo 1,000 iki 2,000 metų 
pirm krikščionių gadynės. 
Tuose / veikaluose surinkti 
šventraščiai ir šventos tradici
jos.

žinome lietuviu kalba ir 
reikšmę mūsų raidyno, kuris 
neša antraštę, Abėcėlę arba 
Alfabetą. Sanskritų raidynas 
neša antraštę “Devanagari.” 
Dabar mums aišku, kad mū
sų lietuviškas sudurtinis žodis 
Devanagaris, kaip sakiau, nė
ra pajuokos žodis, bet turi gi
lią reikšmę ir vienas iš žilos 
senovės vardų.
Mėn. Sav. 

diepa diena Vardai
Devmedis, Tylgina 
Aikinas, Vandutė 
Devanagaris, 
Midutė
Liūnas, Nora 
Armonis, Tyla 
Gedeikis, Aukure 
Kudirka, Lūšna 
Grubis, Sagunda 
Sudargas, 
Kunagunda 
Arminas, Rama 
Dumbliunas, Uoga 
Pilymas, Audra 
Basanis, Nenorą

S.

P.

T.

Š.

S.

T.

Detroito Aido Choras dirba 
gana smarkiai visais galimais 
būdais. Ypatingai daug dirba 
prie prisirengimo perstatymui 
operetės “Pepita.” Choro mo
kytojas sušilęs lavina choris
tus, kad tik geriau sudainuo
ti laike perstatymo minėtos 
operetės balandžio 28 d.

Beje, reikia pasakyti, kad 
Aido Choras dirba ne vien 
dailės srityje. Jis gausiai prisi
deda prie teikimo paramos 
Lietuvos žmonėms.

LPTK Detroito skyrius pri
siuntė pakvietimą chorui, kad 
prisidėtų prie rengiamo baza- 
ro, kuris atsibus kovo 30-31 
dienomis, tai choras nusitarė 
turėti savo stalą bazare. Be 
to, iš savo iždo choras paau
kavo tam reikalui $25.

Aido Chore didžiuma jau
nuoliai, bet jie taip širdingai 
ir gausiai prisideda su parama 
ir darbu dėl teikimo pagalbos 
jų tėvų gimtinės žmonėms, 
kurie tiek daug nukentėjo 
nuo nacių surengto karo.

AidieČiai taip pat remia ir 
streikuojančius darbininkus. 
Dar neperseniai buvo paaųko- ■ 
ta iš iždo 
kierių.

žiūrint
veiklumą ir rėmimą svarbių 
reikalų, mes turime jiems at
sidėkodami širdingai remti jų 
parengimus. Ypatingai turėtu
me nusipirkti iš kalno jų ren
giamos operetės bilietus, kad 
jie būtų tikri, jog turės daug 
svečių, tai ir mokinimosi dar
bas eis pasekmingiau. Be to, 
pirkdami tikietus iš kalno su- - 
taupysite 25c ir užtikrinsite 
sau vietą.

Iš G. M. Streiko Lauko
C. E. Wilson, G. M. galva, 

dėjo visas pastangas sulaužy- J 
mui streiko, bet jam tas nepa
vyko, darbininkai laikosi tvir
tai, tai matomai dėl to tas po- | 
nas net susirgo. Pas darbinin
kus nėra pasigailėjimo dėl to 
pono, jis gali sirgti ar ne, jie 
laikosi tvirtai streiko lauke ir 
laikysis iki laimėjimo.

Paskutinėse dienose numa
toma, kad G. M. streiko reika
las gali atsidurti Washingto
ne, D. C. Kaip ten bus nu
spręsta, sunku pasakyti. Ten
ka palaukti ir pamatyti, kas 
laimės šią kovą — CIO uni
jos darbininkai ar G M Co.

Kiek žinoma,, tai dar nėra 
buvę tokio ilgo įr tvirto strei* | 
ko automobilių industrijoje, 
koks yra dabar G. M. darbi
ninkų. Labai svarbu, kad jį 
laimėtų darbininkai.

Kapsas.

$25 del G. M. strei

į aidiečių nuoširdų
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(Tąsa)
Niū’s prasižengė prieš įstatymus i-r 

piktai naudojo savo galią. Karališki 
cenzoriai apkaltina jį kyšių ėmimu, palū
kanų plėšimu ir paniekinimu viešųjų 
įstatų; taipgi nepriežiūra savo namų ir 
vaikų, kurie baugina žmones, apgaudi
nėja ir suvedžioja mergaites, net bando 
išvogt vienuolę. Jis dargi kaltinamas 
nužudymu tarnaitės ir jos palaikų pa
slėpimu. To dėliai Niū’i atimama jo tar
nybos vieta ir visi jo užtarnauti laips
niai, jis ir jo du sūnai Huaiju’s ir Tun- 
giu’s sulaikomi, ligi pilno ištyrinėjimo. 
Niū’o namai po sargyba...

Valdininkas prisakė suimt Niū. Belai- 
mis visai sukniužo, lyg staiga likęs be 
nugarkaulio. Sargai jį, suėmę už pa
žasčių, įstamino vežiman, atėmę jam val
dišką apsiaustą ir kepurę. Kiti sargai 
ktvarė abu jo sūnų ir išsivežė.

Vienas vyresnysis valstybės tarybos 
narys, senis Uang’as parodė prielanku
mo ir žymiai suminkštino Niū bylą. Niū’i 
tapo atimta jo užtarnauti laipsniai ir vie
ta, bet jis pats paleistas, dėl jo senatvės 
ir atgailos. Jo gerybė ir paskolų įstai
gos Pekine sukonfiskuota, tačiau jam 
palikta dvarai kituose miestuose. Vy
resnysis jo sūnus pasodintas trims mė
nesiams kalėjiman, kam jis leido tarnui 
nukankint ir slaptai pakast tarnaitę. Už 
jos nužudymą tarnas pasmerktas ištrė
mimu ir katorga iki gyvos galvos. Mo
terys išliko nepaliestos. Jei tėvas būtų 
buvęs nužudytas, tai jos būtų konfiskuo
tos ir parduotos ant licitacijos.

Jauniui sūnui Tungiu’i tapo nukirsta 
galva už suvedžiojimą ir prievartavimą 
merginų, už pasikėsinimą suteršt ir iš
niekint šventą vietą ir išvogt vienuolę. 
Bent 30,000 žmonių susigrūdo pasižiū
rėt to padaužos galo.

Abiem vienuolėm, Huikung’ai ir .Hui- 
.neng’ai duota liuosybė grįžti namo, nes 
joms pavojaus nebeliko. Tame visame 
sąmyšy ir ermyderį, kuomet tarnaitės 
kūnas Niū’o sode tapo atkastas ir tyri
nėtas, nelabai kas norėjo nagrinėt tų 
dviejų vienuolių asmenybes. Tik už ke
leto metų Huineng’os paėjimas išėjo 
aikštėn.

Kai užplūdo revoliucija, Niū’o galybė 
buvo dingusi. Jie gyveno savo nuosavy
bėj Tiencin’o mieste. Ir paskui, kai jam 
draugingas Juan šikai’jus paėmė val
džią, nieko jis padaryt negalėjo. Tik už 
keleto metų, Sujun’os vyro įtaka, jos vy

kesnis brolis gavo valdišką darbelį.

Huaiju’ienės tėvas, apskrities švietimo 
inspektorius, padėjo Niū/bankan 50,000 
dolerių. O už trijų dienų po ištikusios 
Niū audros, atėjo pasiimt pinigų, nes 
Niū bankai nebuvo paliesti niekur kitur, 
tik Pekine. Niū’ienė atsisakė jam mo
kėt ir dabar išmetinėjo jo dukteriai jų 
beširdystę: girdi, žmogus (Niū) įmestas 
šulinin, o jie da ant jo akmenis svaido...

Tuo tarpu įėjo vartininkas ir pranešė 
Niū’ienei, kad atėjęs kontraktorius bo- 
rįs jos matyt. Niū’ienė pat pirma davė 
pipirų vartininkui, kam jis nesiklausęs 
įleido. Įeina kontraktorius, kukliai ap
sirengęs, reikalauja pinigų. — Kokių pi
nigų? Juk aš tau, girdi, užmokėjau. Tas 
aiškina, kaip buvo. Jis pastatęs Niū’i 
namus už 35,000 dolerių. O, kai atėjęs 
atsilyginimo, jam Niū’ienė tedavusi 27,- 
000 dolerių: esą to turi pakakt, nes jam 
Niū’s duosiąs daugiau valdiškų kontrak
tų, tai ir užsidirbs. Su nuošimčiais už 
tris metus jam da išpuolą 12,000.

Niū’ienė striukai ir aiškiai atkirto, 
kad negausi, tau užmokėta ir aš pinigų 
neturiu... eik sau...

Mulan’a iš Sujun’os dasižinojo da vie
ną įdomybę: Niū’s turi pašaly prigyven
tą 8 metų mergytę Taijun’ą. Nors Niū’
ienė ir kaip pridabojo savo senį, vienok 
ir jo paragauta romanso. Niū’ienė jį iš- 
rėkino, išdirbo, ir tas prisižadėjo daugiau 
anei piršto nepakrutint. Taijun’os moti
nai pakišo tris tūkstančius ir liepė išva
žiuot, kad čia jos nė kojos nebūt. Mer
giotei tada buvo sukakę šeši metukai. 
Dabar ji išmokyta. Niū’ienę vadint savo 
mama; ji iš veido, iš pilnų lūpų panaši į 
tėvą Niū.

Kai Juan Šikai’jus tapo prezidentu, 
Niū’ienė manė savo vyrą vėl valdžion 
įstatyt. Nieko neišėjo. Šikai’jus patarė 
pasilsėt... Nėr kas daro, tai Niū’ai ir ap
sigyveno Tiencin’e 1912 m. vasarą. Su- 
jun’a irgi čia atsikraustė. Ji nesutapo 
su Tseng’ų šeimą. Jos instinktas vieš
pataut čia neturėjo vietos. Jos privati
nė tarnaitė Aukso Žibėsis kažkaip susi
kivirčijo su Rojaus Paukšte. Tseng’iene 
neužtarė, tai Sujun’a pamatė, kad nebe
verta čia jai iš viso šlaistytis, sudieu— 
ir išvažiavo. Jos ryšiai su Tseng’ais, su 
Činia vienok da nepasibaigė.

Sunia vis da sau ramiai tebebuvo na
mie. Činia susirado tokį valdišką darbą. 
Sunia’i politika iš viso nepatiko, o ir jo 
tėvas Tseng’as nebelabai jau taip užsi
puolė. Jis neturėjo jokio entuziazmo dėl 
respublikos gadynes. Jam visąs manda
rino kvėpėsys išgaravo. Tie naujoviški 
valdininkų rūbai stačiai juokingi. Nu- 
sikirpt kasą jam reiškė panieką ir paže
minimą.

Tseng’as, mat, žinojo estetiką, tikrą 
chinišką kultūrą. Savo šilkinę skrybėlę 
be kraštų, be bryliaus, ką taip harmoni
zavo pilnam, banguojančiam siautalui,

Cambridge, Mass.
Mirė R. Grigaliūnas

Kovo 2 d.,- skaitlingas būrys 
giminių, draugų ih pažįstamų 
(didžiumoj pandeliečiai), viso 
13-koj automobilių, palydėjo
me Rohiualdą Grigaliųną. į 
amžiną poilsį, į Cambridge 
miesto kapines. ’ , , '

R. Grigaliūnas gimė Lietu
voj, 1882 metais, Buivėnų kai
me, Pandėlio parapijoj, Rokiš
kio apskrityj. 1906 metais at
vyko į šią šalį ir apsigyveno 
Cambridge, Mass. Vėliau jis 
gyveno Detroite, Akrone, o 
pastaruosius kelis metus gyve
no Lawrence, Mass. Dirbo au- 
dinyčioj. Prieš praeitas Kalė
das buvo sužeistas dirbtuvėj ir 
nuvežtas į Lawrence ligoninę, 
ir ten mirė vasario 27 d.

Romualdas pergyveno savo 
amžių kaipo pavienis. Jei ne 
Sužeidimas, veikiausia būtų il
giau gyvenęs. Jo brolis ir bro
liene Grigaliūnai, Cambridge 
gyvenanti, rūpinosi jo palai
dojimu. Graborius Overka 
maloniai patarnavo.

Velionis buvo laisvas. Visa- 4
da rėme pažangų judėjimą. 
Džiaugėsi, kad naciai liko iš
grūsti iš Lietuvos, džiaugėsi 
nauja tvarka Lietuvoje. Kai 
jaunesnis buvo, aktyviai dar
bavosi pažangiam veikime. 
Todėl buvo laisvai palaidotas. 
Graboriaus įstaigoje ir ant ka
pinių D. G. Jusius pasakė atsi
sveikinimo prakalbėles.

Visi palydovai nuo kapinių 
atvyko į L. P. Kliubą ir buvo 
pavaišinti skaniais užkand
žiais. Užkandžiaujant, besi
šnekučiuojant, draugė Stanie
nė nusiskundė, kad Cambrid- 
ge’uj Laisvės korespondentu 
stoka. Moterys, esą, tiek daug 
pasidarbavusios dėl pagalbos 
Lietuvos žmonėms ir šiaip vi-1 
šokiems reikalams nemažai pi
nigų sukėlė, bet apie tai nie
kas neparašo į spaudą. Dabar 
ji norinti priduoti $7 nuo mo
terų “pares.” Aukojęs J. Ja- 
sas du sūrius. O. Savickienė 
aukojo $1 dėl Lietuvos vaiku
čių. Pinigai perduoti Moterų 
Sąryšio Komitetui. D. J.

kyatijos, kad ten nėra aristo
kratijos ir. biurokratijos, ir nė
ra nei gemblerių, nei šmugel- 
ninkų, nei partijinių vijurkų, 
balsavimuose balsi) gaudytojų 
už .cigarus ir alų. Keleivis su 
Naujienomis turavoją tai pro
pagandai., Neškite atomo bom
bą ir meskite, tai kryžiokų 
darbas, ir tiklas., Reiškia, ir tu, 
Petrai, esi pagautas į tą kry
žiokų tinklą.

Apart tO| tu, Petrai, tą sa
vo pragaištingą propagandą 
skelbi tarpe tokių žmonių, ku
rie eina su tikrais, švariais 
darbininkais, su komunistais. 
Tie žmonės žino ir pažįsta, 
kad Sovietų Sąjunga yra šalis 
darbo klasės .valdoma; kad 
ten valstybė rūpinasi šalies ir 
visų tautų ir Tarybų Lietuvos 
tikra darbo žmonių defnOkra- 
tija. Tai va, kur tu, Petrai, 
smalą verdi. Bet mažai kas 
tavo tos filozofijos paiso.

O tavo taš senas populia- 
riškumąs sutirpo, kaip snie
gas. Mestum tą savo plepėji
mą, nors ant senatvės. Kapita
listinė sistema, jų stakai ir Še
rai daug žmonių prigavo. Aš 
pats, nors mažai, bet buvau 
apgautas. Šių dienų streikai, 
tai kova už duoną, kova sun
ki. čia algą pakėlė, bet ir kai
nas ant pragyvenimo produk
tų pakėlė, ir vėl prisieina dir
žą paveržt ant vienos skylu
tės, 
čiai

Kiti tavo “tėviški” spy- 
Vincui neverti atsakymo.

V. J. Stankus.

Scranton, Pa

Hudson, Mass lietuvių, vyrų ir moterų. Lie
tuviai turėtų visi prigulėti prie 
unijos ir dalyvauti veikime.

3

Darbininkai- Laimėjo
Hudson Woreted Kompani

jos darbininkai laimėjo unijos 
pripažinimą. Kompanija .pri
pažino uniją ir pasirašė kon
traktą ant dviejų metų,. Po 
sunkaus organizacinio darbo 
likosi suorganizuota Amerikos 
Darbo Federacijos unija ir 
kompanija išpildė unijos rei- 
kalaviriius. , , ’

Darbininkams algos bus pa
kelta 15 centų į valandą. Kom
panija atmokės taip vadinamą 
“back pay” xnuo lapkričio 26 
d*?, F945 m., o tūluose skyriuo
se nuo spalio 9 d., 1945 m.; 
mat, tam ‘ tikruose skyriuose 
kompanija nemokėjo tiek, 
kiek reikėjo mokėti, tai val
džia privertė atmokėti.

Nustatyta alga ne mažiau 
kaip 80 centų į valandą.

Kompanija cįuos darbinin
kams dvi savaites pilnai ap
mokamų vakacijų.

Įvedama darbininkams ap- 
drauda, už kurią kompanija 
mokės du trečdalius, o 
ninkai vieną trečdalį.

Dirbtuvės pripažinta 
ne. Kurie ckarbininkai
kės duoklių į uniją, tai jiems 
bus duota 72 valandų laikas 
apsisvarstyti, ir jeigu jie po 
to nesutiks prigulėti prie uni
jos, tai negalės dirbti toj dirb
tuvėj. '

Kas liečia mokestį už lega- 
1 iškas šventes, tai tas klausi- 
msa palikta ant toliau. Jeigu 
unija prirodys, kad tokios rū
šį ės išdirbystėj mokama už 
šventes, tai kompanija ves tuo 
klausimu derybas su unija.

Kontraktą pasirašė kompa
nijos- manadžerius Mr. Filsan 
ir jo pagelbininkas H. Daisan. 
Už uniją pasirašė direktorius 
John Silva ir visas veikiantis 
komitetas, kuris susideda iš 
15 nąpų. Komitete yra gerų 
veiklių draugų. Taipgi komi
tete yra du lietuviai. Tos kom
panijos dirbtuvėj dirba daug

. Jau 6 savaitės, kaip strei
kuoja Dipan mašinšapės dar
bininkai. Jie priguli prie CIO 
unijos. Jie yra sunkiam padė
jime. Unija stengiasi sušelpti, 
kiek galima. Kompanija pa
traukė uniją į teismą, kalti
nant, būk unija sulaužė sutar
tį.' Girdi, sulyg sutarties uni
ja prižadėjo nestreikuoti, o 
dabar sustreikavo. Taipgi 
kompanija patraukė teisman 
ir miesto viršininką, kad negi
na kompanijos reikalų ir ne
davė užtektinai apsaugos. Dar 
nežinia, kaip baigsis šitas teis
mas.

darbi-

uniji-
nenio-

•i

v >

$

Sujun’ai tai buvo skaudus nuopuolis. 
Jai įgriso visa Pekino atmosfera ir ji 
ieškojo ramybės triukšmingame Tien
cin’o uosto mieste. Čia Niū’ai atsigavo 
ir įsigyveno nauju aukso garbinimo gy
venimu. Kas pinigingas, tas ir garbin
gas, kas garbingas, tas ir pinigingas, jis ištikimai išlaikė visą savo gyvenimą.

Eini žmogus—plaukte plauki, didingai, 
vertingai, išlengvo. Tai netaip, kaip ši
tie moderniniai laibakojai, su kelnėm 
laksto. O vėl tas jų šleikštus rankų kra
tymas! Toks įžūlūs, stačiokiškas intymu
mas ! 'Koks ten Londono studentėlis, laz
delę sukinėdamas, atbėga ir tuoj už ran
kos griebia... Juk tai asmens neliečia
mybės įžeidimas.

Ir tie visi nauji valdininkų ir valdvie- 
čių vardai! Ministrų viršininkas, Provin
cijos viršininkas, Apskrities viršininkas, 
Policijos viršininkas... Lėkštu, prozaiš- 
ka, net vulgaru. Et, dingo tos geros se
nos dienos, seno mandarino pagoda. Din
go rimtė, kultūra, gamtinis senybinio 
mokslinčiaus - valdininko vertingumas. 
Dingo tos didingos juodos šilkinės kepu
rės su raudonais spurgais, su kutosais, su 
blizgančiais, kaip stiklas, viršais. Tie 
platu diržai, tamsiai mėlyni ploščiai; 
gausingi ketvirtainiškai kampuoti akso
miniai, baltais padais kuntapliai, purpu- 
ravinė liųlka su suraitytu per vandenį 
išleistu cibuku. Dingo tas atkratingas 
juokas, grakštus pirštais barzdos glosty
mas, tie puikūs literatiniai palyginimai, 
ką priduodavo tokio žavingumo kalbai; 
tie mandagūs suminkštinimai, tie apei
nami aplinkiniai palyginimai, — ta švel
nutė, gludi, ritminga mandarino kalba. 
Ir to vietoj nekultūringa, kapota kalba, 
netašyti akižaros modernizmu pakvipę 
jaunikliai.,. Fe! (Bus daugiau)

Naujos mados, kabaretai, šokiai, auto
mobiliai pagavo Sujun’ą savo svaigulin- 
gan glėbin. Ji bodėjosi Pekino, nemėgo 
savo uošvių, nei jų visų namų, nei savo 
.vyro. Činia gavo naują vietą republiki- 
pėj valdžioj, bet ji velijo laisvai sau ban
guoti nauju gyvenimu, tarp nepažįsta
mų, tolimam mieste, kur pilna išrautos 

I - ir išmestos žmonijos.
Kad lengviau būtų jo marčiai Su

jun’ai, Tseųg’as uždraudė namiškiams ir 
tarnams kalbėt apie Niū nelaimę. Mu- 
lan’a jai buvo labai prielanki, net ji su 

p savo anyta Tseng’iene atsilankė į naujus 
|, Niū namus Tiencin’e. Sujun’ai ta tai'at

rodė lyg ir šnipinėjimu ir įsikišimu į sve- 
B timus dalykus, tai ji ir nemėgo tokių 

priejautų. Niū’ienė vis pasiliko Niū’- 
iene, su pilna vilčia vėl kada pasiekt pa
čių viršūnių ir atsilygint su priešais. Se
nis Niū’s ramiai sau kriuksėjo ir daž
niau drybsojo lovoj, kaip gniūsas.

Niū’ienė labai nekentė tokio minkšto, 
suglebusio vyro ir jo aimanų. Nekentė 
ir verkšlenimo ir kvaksėjimo savo mar
čios Jachin’os, Huaiju’aus pačios. Toji 
silpno kūno ir minkšto proto moterėlė 
jautėsi visai bejėgė, o jau augino' visą 
ketvertą sūnų, didelių Niū’ienės vilčių. 
Niū’ienė juos ir praminė garsiais var
dais: Kuočang, Kuotung, Kuoliang ir 
Kuo j u — “Valstybės Garbė,” “Valstybės 
Spindulys,” “Valstybės Rąstas” ir “Vals
tybės Palaima.”
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LL Draugijos 103 kuopa bu
vo surengus vakarienę ir šo
kius, 2 d. kovo. Parengimas 
nusisekė pusėtinai, žmonių da
lyvavo neperdaugiausia. nes 
tą dieną labai lijo ir sutruk
dė norinčius dalyvauti ir sy
kiu paminėti moterų darbinin
kių tarptautinę šventę, kuri 
pripuola kovo 8 d.

Nors pas mus dabar veiki
mo spėkų trūksta, ale mes dar 
esame laimingi, kad turime 
veiklių moterų ir gerų gaspa- 
dinių. Už tai mūsų parengimai 
yra visada pasekmingi ir su 
geru uždarbiu. Jos moka la
bai ekonomiškai sutvarkyti 
parengimus. Kuopa turės pu
sėtinai pelno. Gaspadinės yra 
šios draugės: M. Kazlauskie
nė, Anne Markunienė, A. Zu- 
lanienė, K. Pieredniene. Jos 
visos gerai ir nuoširdžiai dar
buojasi.

Su aukomis prisidėjo K. 
Pieredniene ir F. Kaulakis.

Dabar kuopa gerai stovi fi
nansiniai.

Pavykus Vakarienė
LPTK vakarienė, įvykus 

d. Vasario, ir vėl nusisekė 
sais atžvilgiais. Tas tik ii’ pa
rodo, kad scrantoniečiai įver
tina komiteto užsibrėžtą dar
bą ir jį paremia. Vakarienėj 
dalyvavo ne tik vietiniai, bet 
ir svečiai iš kitų miestų: Iš 
Wilkes-Barre buvo Valukų 
šeima, iš Pittston’o Rauduve 
su žmona ir Valinčius. Po va
karienei pirmininkas paprašė 
svečius ramiai užsilaikyti per 
kokį laiką, kad galima būtų 
nors trumpai paaiškinti šio 
parengimo tikslą. Buvo pa
kviestas 1. Klevinskas, kuris 
trumpoj savo kalboj apibėgo 
komiteto nuveiktus darbus dėl 
pagalbos Lietuvos žmonėms, 
kuriuos per daugelį šimtmečių 
teriojo govėdos kryžiokų ir 
kurie dabar buvo pasiryžę ga
lutinai sunaikinti lietuvių tau
tą. Nors jų planai tapo* suar
dyti, vienok jie baisiai nuali
no mūsų tėvų kraštą ir jo 
žmones. Dėkavojo visiems at
silankiusiems už taip gausų 
parėmimą šio naudingo darbo.

Negaišuojant rengėjams, po 
keletos dienų liko padaryta 
atskaita. Nuo šios vakarienės 
liko pelno $186.19, kurie bus 
sunaudoti Lietuvos žmonių pa
galbai. Nugirdęs.

24 
vi-

Hudsonietis.

STABDYK VERIANTĮ SKAUSMĄ

L STRĖNŲ GĖLOS
Štai švarus, naujas būdas liuosuot 
paprastą strfnų gėlą. Jdhnson’s 
Back Plaster! Lengvina skausmą, 
sustingimą, {veržimą. Jautiesi pui
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnsqn & Johnson kokybės.

Telef. HUmboldt 2-7964

Easton, Pa

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

<!>

<!>

<♦>

<♦>

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

uįinrf*J| “ '»**** rImmMmhm

Atsakymas Keleivio Pisoreliui 
P. Berukščiui

Per Keleivį iš Bethlehem, 
Pa., tūlas hitlerinės propagan
dos suklaidintas žmogelis, Pe
tras Berukštis, verkšlena ant 
Laisvės, kam apie jį buvo pa
rašytas teisybės žodis. Tą 
šlamštą Keleivį aš neprenume
ruoju, man jį kitas atneša 
mainais už Laisvę. Berukštis 
iki tiek yra žioplas, kad nesu
pranta, kas tie tąki kryžiokai, 
kurie politinę smalą verda. 
Bet pats nesupranta, kam jis 
ją verda. Na, ir Berukštis nie
kus tauškia, rašo, būk Sovietų 
Sąjungoj nėra komunizmo, ale 
ten valstybinis kapitalizmas, 
ir kad ten nėra demokratijos, 
ale diktatūra. Juokis ir volio- 
kis iš tokio durno rašto, kuris 
tiktai Keleivyje vietos turi.

Tai yra faktas, kad tu, Pet
rai Berukšti, buvai kadaise 
ncsuklaidintas, geras žmogus. 
Bet politikierius iš tavęs ne
koks. Prisiperki Hearsto ir ki
tų buržuazinių, prieš-sovieti- 
nių gaziety, kurios visos šalies 
žmones siundo ant Sovietų Są
jungos ir Washingtono vald
žią kiršina, kursto, kad kry
žiaus karą skelbtų už tai, kad 
ten nėra kapitalistinės demo-

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

z

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

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ię kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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VAŽIAVIMAS IR SUVAŽIAVIMAS žų dienų'.iki dabartiniijrjai- :i Įsinorėjo, ir valgyt, tai, 
kų. _ Gražiai’ išauginti ..ir stabtelėję kokiąm miestely,

ĮSPŪDŽIŲ ŽIUPSNELIS

(Pabaiga)

Icons tanci ja Abekienė tu
ri brandų ir gerai valdomą 
kontralto balsą. Dainuoja ir 
viena ir kartu su Kensta- 
yiciene. Abekienę girdėjau 
keletą kartų ir jos dainavi
mas man 
šiuokart 
publikai.
energingi 
mai.

Gražiai
vęs pitsburgietis, o dabar 
čikagietis M. Jakubauskas. 
Tai vienas iš “grenadierių”, 
kada jie trise dažnai links
mindavo čikagiškę publiką. 
Stasys Kuzmickas ir Vincas 
Valukas, abu netolimi Pen
silvanijos kaimynai. Ir abu 
netolimi savo balsiniais ga
bumais. O gabumų jie turi 
ir gan gražių. Balsai jauni 
skardūs, apvalaini. Dainuo
ja romantiškai.

Iš tikro, reikėtų pasi- 
kviest šiuos dainininkus į 
mūsų rytiečių parengimus. 
Gražus išeitų įvairumas. 
Malonu būtų ir publikai iš
girst gerai prasisiekusius 
dainininkus. Naudos būtų ir 
patiems dainininkams.

Nežinau, bet man atrodo, 
kad ir lietuviai galėtų pa
daryt, kaip daro Ukrainai 
ir rusai. Jųjų dainininkai 
važinėja po naujokynus su

Rašo Jonas Kaškaitis
koncertais ir tuo prisideda 
prie aukų rinkimo savo nu
alintai tėviškei. Sprendžiu, 
kad panašūs mūsų gerųjų 
artistų išstojimai galėtų būt 
labai naudingi ir aukų Lie
tuvai rinkimo dalykuose.

Koncertas pasibaigė. Su
judo, sukilo publika. Užė
jo jaudinantis atsisveikini
mų ir paskutinių šiltų, in
tymių pasikalbėjimų pusva
landis. Daugelis skubėjo į 
savo busus ir automobilius 
ir žadėjo keliaut nakčia. 
Jau povėliai, po 11 vai. Su- 
sigaudėm ir mes, visas pen
ketas. Kaip gi mes dary
sim? Žinoma, už važiuosim 
pas Norkus, o ten jau ma
tysim, kada mums pasiseks 
išsirengti kelionėn. *

Ir pasisekė netaip jau 
greit. Išvažiavom gal jau 
po 3 vai. sekmadienio rytą. 
Pat pirma Norkai gražiai 
pavaišino visą kompaniją. 
Paskui kalbėjom, kalbėjom 
ir atsikalbėt negalėjom. Re
gis, nuvargę per mielą ilgą 
dieną ir vakarą iki pat vi
dunakčiui, o energijos vis 
dar buvo. Nepaprastas toks 
ūpo pakilimas!

Norkai išrodė visą savo 
buveinę. Parodė daugybę 
fotografinių nuotraukų sa
vo, savo dukters 'Elzutės ir 
sūnaus muziko, nuo pat ma-

patiko. Patiko ir 
ir man ir visai 
Apie tai liudijo 
delnų pliaukšėji-

pasirodė" ir bu-

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

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

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

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

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

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

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

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

gabūs, matyt, vaikai. Ir tė
vai Norkai tąip jais džiau
gėsi ir gėrėjosi!’ Regis, kal
boms ir galo nebus. O galas 
vis dėlto atėjo. Važiuot juk 
reikia: kitaip negalima. At
sisveikinom, a t s iglebesčia- 
vom. Laimingos gi dabar 
kelionės!

-Sušėdom, susiglaudėm ar
čiau, kad šilčiau būtų. O 
šaltumo buvQ; šalta! Oho! 
Ketvirta, valanda ryto. Pats 
smarkumas vėlyvo rudens 
šalčiukų. Vėjūkštis kad jau 
pūsters, tai taip tave ir nu
plikina. Žinoma, automobi
ly tokio žverblumo kad ir 
nejunti, bet vis viena vėjas, 
prasiskverbia, ir tau šalta 
ir gana.

Iš pirmo susėdom, kaip iš 
Niū'varko išvažiuodami: šo
lomskas su Gasiūnu prie
ky, abi merginos užpakaly. 
Ten pat ir aš. Atsisėdęs, 
užsimaukšlinęs skrybelką, 
įtraukęs sprandą į apykak
lę, jau maniau; sau, kad 
miegosiu, tai miegosiu, kad 
ir sėdom, atsimiegosiu ir už 
praeitą naktį. Užsimerkiau, 
bandau save užhipnotizuot. 
Nuobodžiai, mono toniškai 
kartoju atminty itališkas 
“La Tosca” operos eiles. 
Toks manievras man labai 
padėdavo greit užmigt bet 
kada, bet ne šiuokart. Kar
tojau, perkartojau gal bent 
du ar tris puslapius iš lib
reto išmoktų eilių, bet vis 
nieko...

Prieky, girdžiu, Domini
kas su Jonu vis ką tai kal
basi. Abi merginos tyli, 
matyt, irgi mėgina pri- 
snūsti. Elziutė pasiskundė 
jai esą šalta, pasisiūlė pa
sikeisti vietomis su savo 
vyru. Taip ir padaryta. 
Mat, prieky kojom ir šiaip 
šilčiau, nes nuo šildytuvo 
pravestos karšto vandens 
dūdelės. Ar ten 
nei buvo šilčiau, 
Sakėsi, esą šilčiau. Bet aš 
stačiai stebėjaus iš jos to 
nepaprasto budrumo. Visą 
mielą naktelę iki pat rytui 
kalba ji, mergšė, čiauksi, 
klausinėja Šolomsko ir pati 
pasakoja. Aš jai net bent 
kelis kartus patėmijau, iš 
kur jai tiek energijos, kad 
ji bandytų prisnūsti. O ji 
tik vis juokom: girdi, besi
kalbant, greičiau laikas 
praeis, ir vairuotojui bus 
budriau vairuot ir saugiau.

Šalia manęs sėdįs Gašlū
nas nurimo — gal snūdu- 
riot pradėjo. Iš kito- šono 
Jakštienė, atmetusi galvu- 
kę man ant peties, ramiai 
sau niurkso, tur būt kiek 
gauna prisnust.

• O man mintys. Visi jų 
spiečiai. Suvažiavimo są
jūdis, matyt, padarė savo 
įtakos. Taip ir stovėjo aky
se tų dviejų dienų šurmu
lingi įspūdžiai, vaizdai, kal
bos, koncerto smulkme
nos. ..

Štai ir dienelė aušt pra
dėjo. Skaidrus toks, vais
kus rytas. Saulutė išsišvie- 
tė maloniai. Pasidarė tru
putį šįjčiau. Kai važiavom 
per tuos visus septynis tu
nelius, buvo dar naktis, tai 
aš atkakliai laikiaus užsi
merkęs. Kad ir nemiegu, 
tegul gi bent akys pasilsi... 
0, kai nušvito rytas, pradė
jau ir aš spoksot, tėmyt pa
kelės panoramą.'

Gasiūnie- 
nežinau.

..-'■aL.;,'.

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

šiaip netaip susiradom val
gyklėlę. Perkandom-; kiau
šinių, dubnutes spragintos 
su sviesteliu, išsriaubėm ka
vutės, dar ir pięnūko, 'ątpil- 
dėm, prikrovėm išeikvotas 
baterijas, na, ir vėl važiuot. 
Važiuotė buvo smagesnė, 
nekaip anądien. Mūsų “ka
pitonas” varė gerai. Štai 
jau ir Niū Džiorzės valsti
ja. Perlėkėm keletą mies
telių. Nebetoli ir Niūvar- 
kas. Vieškeliai geri, auto
strados europiškai.

Išsikalbę jom gražiai viso
kiomis temomis ir visokiais 
mažmožiais. Šolomskas — 
geras informacijų šaltinis. 
Daug nupasakojo apie mū
sų darbininkiško judėjimo 
etapus, apie veiklius ir ne
veiklius draugus, apie įdo
mesnius prietykius. Nuobo
du nebuvo. Atbulai. Ke
lionė buvo gyva ir maloni ir 
davė man gražių atminimų.

Mane išleido prie pat na
mų. Atsisveikinom širdin
gai. Mašinoj liko vienu 
mažiau. Tik įėjęs gryčion, 
pajutau saldų nuovargį. 
Dar spėjau išsimaudyt — ir 
lovon, nors buvo tik vaka
rienės metas. Miegų jau, 
kaip išvystytas. Žmonos 
grįžta povėliai iš Niū Jorko, 
iš operos koncerto. Apie tai 
dasižinojau, tik ant ’ ryto
jaus.

Tai ir po Suvažiavimui. 
Dabar tik darbuotis, pildyt 
Suvažiavimo nutarimus. Ir 
reikia darbuotis — ir dar 
kaip!

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalti. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, alė tuojaus įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite i dirbtuve. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didele dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

Detroit, Mich
Iš LLD 52 Kp. Veikimo

Kuopos susirinkimas 17 
vasario buvo gana skaitlingas. 
Taigi galima kuo ir pasirody
ti. G-^as skaičius narių užsi
mokėjo savo 1946 m. duokles 
ir pasiėmė sau lauktąją kny
gą "Bern. Gavelio Klaida.”

Toli gražu ne visi dar na
riai atliko savo* užduotį. Dar 
randasi gerokas skaičius, ku
rie iki šiolei per du mėnesiu 
šiuose metuose neatsilankė į 
susirinkimą. Tikime, kad jie 
trečio šių metų susirinkimo ne 
apleis.

Buvo, rodos, pastoviai pri
imta, kad po spaudos vajaus 
padaryti tam tikrą parengimą, 
bet iki šiol nariai vieni su ki
tais nesusikalba.

Dabar, tai tik ir reikia tokį 
pagarbos parengimą padaryti, 
neš LLD 52 kp. nusinešė pir
mutinį laimėjimą. Tai prie 
spaudos vajininkų pridėjus ki
tas ir kitus, kurie atliko ge
rą visuomeninį darbą, tai kaip 
tik ir vietoje toks parengimas.

Manau, kad kovo mėnesio' 
susirinkime tai atliksime.

Po atsišaukimo Liet. Pag. 
Teikimo Komiteto apie rengia
mą' bazarą kovo 30-31 dd. ir 
paaiškinus, kad tie pinigai 
nuo bazaro eis naudai Vilniu
je steigiamam Experimentiiles 
Medicinos ir Vėžio Ligos Tyri
mo Institutui, nutarta iš kuo
pos iždo paaukoti $25. Tuo 
pat sykiu nekuriu nariai sudė
jo $15 su tuo supratimu, kad 
likusieji nariai prisidės ‘ su 
savo dalele, kad, vardu 52 
kp., sukėlus $100 dėl to In
stituto.

Tie, kurie patys priduosite 
LPT& po $25, tai jūsų pačių 
vardas • bus įrašytas Institute. 
Bet kurie po tiek neišgalite, 
tai nors su mažesne suma pri
sidėkite sykiu su 52 kp. Tai 
manau, kad 52 kp. galės pasi
žymėti su daugiau, negu su 
šimtine.

Nors LPT K pm. ne prid avė 
visų vardų (dviejų stoka), 
bet tam tikslui aukavo šie na
riai :

Po $1: N. Astrauskienėj E. 
juodaitienė, J. Gugas, G. Nau- 
sfeda, J. Laukaitis, J. VjosiliUs, 
G. Shruga, J. Luobikis, Lietu
vos Draugas, Bevardis, 1Z»- Ra
manauskas, M. Podolskis, J.

d.

Penktas Puslapis
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MINERŠVILLĘ, pa.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. kovo, 2 vai. dieną, pas drg. 
Šemberienę namuose. Visi nariai
prašomi susirinkti ir nepamirškite 
užsimokėti metines duokles. Taipgi 
yra svarbių reikfalų aptarimui. — 
Valdyba. (56-57)

WORCESTER,VI ASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks 11 d. kovo, 7:30 v. v. 
Liet. Salėje, 29 Endicott St. Malo
nėkite visos dalyvauti, yra daug 
svarbių reikalų Aptarimui. — A. W.

(56-57
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
10 d. kovo, 10:30 vai. ryto. Svetainė
je, 29 Endicott St. Visi 11 kuopos 
nariai dalyvaukite ir užsimokėkite 
savo metinę duoklų. — J. M. Lukas, 
sekr. (56-57)

hartfordTconn.
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 

Lietuvių Grupė rengia didelį Bazarą, 
kovo 9 d. Liet. Parapijos salėje, 339 
Capitol Ave. Bazaras bus įvairus. 
Bus daug visokių dalykų pardavimui 
ir dovanomis. Tai bus paskutinis šios 
grupės parengimas. Kviečiame vi
sus dalyvauti, atsiveskite draugų 
smagiai praleisite laiką, paremdami 
Raudonąjį Kryžių. Pradžia 8 v. v. 
Prašome atsinešti ir dovanų baza- 
rui. — W. B. 56-57)

BOSTON-CAMBRIDGE IR 
APYLINKEI

Svarbios prakalbos su koncertine 
programa įvyks šį sekmadienį, kovo 
10-tą, 2:30 vai. diedą. Liet. Aon. Pi
liečių Kl. salėje, 823 Main St., Cam
bridge. Kalbės K. Petrikiene 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 
Sąryšio konferencija. KELRODIS: 
Į Cambridge einančiais požeminiais 
traukiniais važiuoti iki Central 
Square. Išlipus ant gatvės eiti atgal 
iki Main St. (55-56)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia smagų po

pietinį parengimą, kovo 10 d.ž, 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 
visur dalyvauti. — Kom. (55-56)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. Moterys rengia 

paminėjimą Moterų Tarptautines 
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 klapsime ir apie Vilniaus Insti
tutą. Bus ir daugiau kalbėtojų. Taip
gi dainuos Vilijos Choras, vadovau
jant G. Ulinskaitei. Kviečiame visus 
dalyvauti. — Rengėjos. (55-56)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas 

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

iš

BINGHAMTON, N. Y.
' LDS 6 kp..rengia pasilinksminimo 
pramogą, kovo 10 d., 1 vai. dieną. 
Liet, salėje, 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, mos kviečiame višus 
ir prižadame smagų bei draugišką 
priėmimą. Įžanga rieinokama. — 
Rengėjai. (55-56)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. specialis susirinki

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

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks rtb- 

dėlioje, March 10-tą, 1946 m., 2 vai. 
po pietų. Lietuvių Piliečių KliUbe, 
631 Walnut gatv. Viši nariai ihalo- 
nčkite atsilankyti. Evelyn Farion, 
Sekr. .......... (,55-5fi).........

Stakvila- • »
Po 50c: J.'Aranuk, M. An- 

drulienė.
Tai gera pradžia. Manau, 

kad tolimesnes aukos atneš 
didelę naudą’ Lietuvos liaUd- 
ižiai.

P. Paserskjs.

J. Danta,
LLD 52 kp. fin. raut.

<

Naujos Plieno Industrijos 
Algas

KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ

893 SEAVIEW AVE.
Arti Stratford Ave.

BRIDGEPORT, CONN

The Stanley Works

PLOKŠČIŲ METALO
išdėstymui vyrai

ALUMINUM MIŠINIŲ 
NERŪDYJANČIO PLIENO.
Reikalaujama patyrimo akuratnam 

* darbui.
KREIPKITĖS

ROBINSON AVIATION 
TETERBORO AIR TERMINAL 

TETERBORO, N. J. 
HASBROUCK HEIGHTS 8-1548

AUKSKALIAI
Patyrę

Mokanti Sulydinimo 
NUOLATINIS DARBAS.

VIRŠLAIKIAI
Krėipkitės A. ECKSTEIN, Inc.

17-19 WILLIAM ST., 
NEWARK, N. J., ROOM 603

(68)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI PRIE AUTO METALO
JPatyrę

AUKŠTOS ALGOS.
NUOLATINIS DARBAS

MAJESTIC
1601 Bedford Ave., Brooklyn 

(Priešais Ebbet’s Field)
.............................................„ (58),

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ar

MERGINOS ar MOTERYS
VYNIOJIMUI IR 

PAKAVIMUI
Ir Kitam

Lengvam Fabriko Darbui 
DAUG VIETŲ PRIE GERŲ DARBŲ 

PUIKIAUSIA PROGA 
INIMANT MOKESTĮ 

NUO KAVALKŲ 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkite!

KOPPERS CO. INC.
(White Tar Division) 

BELLEVILLE TURNPIKE 
KEARNY, N. J.

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

2855 BLVD., JERSEY CITY, N. J.
...... . . . (67)

OPERATORĖS
PRIE VAIKAMS MARŠKONIŲ 

SUKNELIŲ
LINKSMOS APLINKYBĖS 
MODERNINIS BUD1NKAS 

' GERA ALGA.
PAŽANGIOS PAŠALPOS. 
GYVYBES, SVEIKATOS, 
NELAIMĖS APDRAUDA. 

MEDIKALIS PATARNAVIMAS.
V AKACIJOS SU ALGA. 

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI.
CELESTE FROCKS, INC.

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

(«1)

MERGINOS—MOTERYS
PAKAVIMUI MAKARONŲ 
GERA PRADŽIAI ALGA 

Proga Pakilimams • 
NUOLATINIS DARBAS

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

BROOKLYN, N. Y.
*____ _ _________usu
VALYTOJOS. Ofisų budlnke, vakarais. W 
iki $35 i savaitę, patyrimo nereikalinga 
Užmokame laiko niokihiniosi, puikios darbo 
sąlygoi. Matykite MR. INGE, 3 iki 4:30 vai.

59 Pine St., New York City.
I (X)

*

SKBLWJSS LAISVĖJE!
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(61)

STALIORIAI 
VIEN TIK PATYRk

Unijinė Šapa
URBAN WOODWORKS 

108-08 NORTHERN BLVD.
•corona L. L

PATYRĘ 
KASPINŲ AUDĖJAI

TUOJAU GAUNAMI* DARBAI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

GERESNĖ ALGĄ

BONAI 3-ČIAM ŠIFTUI

MOKANTI AUDIMO 
VISOKIŲ RŪŠIŲ KASPINŲ

KREIPKITĖS -ASMENIŠKAI

GENERAL RIBBON MILLS
NUOLATINIAUSIAS DARBAS 

METAS Į METĄ 
1151 FRONT ST., 

CATASAUQUA, PA.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

t
i

PATYRUSIOS

OPERATORES

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE

COTTON WASH DRESSES
UŽĖMIMUI PILNOS 

PRODUKCIJOS

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

LINKSMOS APLINKYBĖS

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

EGYPT DRESS COMPANY 
RACE AND COURT STS., 

ALLENTOWN, PA.
PHONE:' ALLENTOWN 2-7189 

NUO 8 A. M. IKI 5 P. M.

(68)

9

f

PO

Merginos-Moterys
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Pakavimas Potatoe Ctiijxs 
NUOLATINIS DARBAS.

PAKILIMAI
V ieta: Ridgewood-Bushwick Section 

366.860 Jefferson St., arti Flushing Ave., 
prie Irving Avenue.

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

The TREAT COMPANY 
360 JEFFERSON STREET 

BROOKLYN.
- (6$)

- I'—------------- ---------- ...... ......**

OPERATORES
Viena Ir Dviem Adatom 

Ant {vairių Dalių Marškiniams 
Nuolat, apskritų metų darbas 

taipgi mokinės ir prosytojos 
Dienos Šviesa dirbtuvėj. V akacijos su alghs

Apd rauda už 3 mėnesių
Metiką laike darbo
MERIT SHIRT CORI’.

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

■

(W)į K.
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Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

New Yorko^Mifeliniot
Laiškas iš Lietuvos

Jonas Kaulinis, maspethie- 
tis, . gavo laišką nuo Stasio 
Kaulinio iš Spakšių km., Vy- 
žuonių v., Utenos apskr.
Brangus brolau ir jūsų šeima!

Sveikinam jus visus, linkė
dami didelės laimės tamstų 
gyvenime.

Koks didelis erdvės tarpas 
skiria mus nuo viens kitų. Ne
galima ir svajoti, kad galėtu
mėm asmeniškai pasikalbėti, 

didelė laimė, kad sulau- 
iš tamstų , nors žinutę, 

esate gyvi, nors ir nebe 
bet mirtis šiuo laiku nėra 

nes gyvenimas rei-

5L

f

4

i'"

A

A ;•

I r

M1IV

kėm 
kad 
viei, 
naujiena,

‘kalauja aukų.
Mes, kol kas, esame sveiki 

ir gyvi, tik nelabai linksmi, 
nes karo audra pareikalavo 
daugelio gyvybių, nors ir ne 
iš mūsų šeimos, bet visa tau
ta, tai yra šeima.

Ir mūsų Lietuvėlėje karo 
audra siautėjo. Daug žmonių 
apleido šį pasaulį, daug atli
ko našlaičių, daug vargšų, be 
pastogės, be prieglaudos.

Bet dabar, kai išvadavo 
mus Raudonoji Armija, tai vi
są sutvarkys. Jau karo griaus
mai aptilo, einasi prie tvarkos. 
Sunku ir galvoti apie pergyve
nimus, apie vokiečių okupaci
jos laikus.

Dabar aiškiai matosi, kad 
po sunkumų sulauksime ir ge
rumų. Dabar viskas laisva, vis
kas visų žmonių, o ne paski
rų buožių. Ir mes pagyvensim, 
kaip gyvendavo Bernotas.

Ir mano sūnus ir žentas tar
nauja Raudonojoj Armijoj. 
Namie dar turiu du sūnus, vie
nas 15 m., kitas 11 m. Duktė 
irgi gyvena pas mane, kol 
grįš vyras iš kariuomenės. 
Adomo šeima irgi sveiki, 
motina ir mažasis Bronis 
re. Sudie, lauksim laiško.

tįk 
mi-

Muzika Nakčia
t j

Apdovanojome Mūsų 
Jaunavedžius

aina ir Muzika Eisim 
neti Motery Dieną ir
Paremti Lietuvą

Kovo 8-ta yra' Tarptautinė 
Moterų Diena, tad jai minėti, 
dieną vėliau, šeštadienio vaka- 

Laisvės salėj, 
Brooklyne, 
vakarą, su' 
muzikos ir 
Programoje

rą, kovo 9-tą, 
419 Lorimer St., 
turėsime smagų 
įspūdinga dainų, 
kalbų programa, 
dalyvaus:

programą, prašom nepavėluo
ti. Baliaus pradžia 7 vai. Pro
grama bus iš pradžių, o pas
kiau tęsis pažmonys-pasilinks- 
minimas iki vėlumos. Įžanga 
nemokama.

Mūsų gerosios gaspadinės 
turės visko,’ kas reikalinga al
kanam ar ištroškusiam, tad iš

ina Wood
Francene Pakalniškytė 
Miriam Gottlieb v 
Sue Kazokyt.ė 
Frances Bovinas 
Sylvia Pužauskaitė 
Florence Kazakevičiūtė 
Merginų Kvartetas 
Ina Wood 
Eva Mizarienė.
Norinčius išgirsti šią įdomią

New York© Gyventojai 
Reikalauja Palaikyti 

Rendy Kontrolę
Majoras O’Dwyer pereitą 

trečiadienį priėmė pas save 
trumpam pasitarimui Commit
tee of One Thousand atsto
vus, su Franklin D. Roosevelt 
priešakyje. Jam įteikta peticr- 
ja, reikalauja*nti palaikyti ren-

Timothy Collins, 1365 
Brooklyn Ave.> Brooklyne, 
apsiskundė policijai, kad kai- 
m^n.° guboje piano muzika dų kontro+ę. Majoras pirmasis
neleidžia jam užmigdyti vai
kus. Gi kaimynas McMahon, 
kurio stuboje pianu skambin
ta, apskundė Čollins’ą už įžei
dimą. Pagaliau, teisėjas Sala 
juos sutaikė, sakydamas, kad 
savaitės dienomis valia skam
binti lig 11, šeštadieniais lig 
12 ir du syk per mėnesį — vi
są naktį. Esą, daleistina, kad 
bile kuris populiarus asmuo 
turės svečių iki vėlumos nors 
retkarčiais.

I )o-Re-Mi
O m* president, Eva M i žara, 

managed to send in a word 
last Friday that she’ll not be 
able to attend the . rehearsal. 
Reason — she was taking a 
hot tea with lemon for her 
severe cold 
that she 
rehearsal

and regretting 
to sip this one

At the
*

out. 
*

time when the Chor
us was deciding to rehearse
operetta “Kada Kaimas Ne
miega” on Sunday, March 10, 
your A.C.C. was present at a 
meeting, not connected with 
the Chorus. Being unaware of 
the Chorus’ decision, did not 
object to a next meeting being 
called by this group on the 
same date and practically on 
the same hour and, of course, 
at the same place — Laisve. 
To illustrate 
of that - 
eggs in a 
fan and 
mean.

best the result 
throw some

fast moving
you’ll see

raw 
electric 
what I

*

A n der

Sue Kazokytė

namų ar iš darbo, iš miesto ar 
iš parko traukite tiesiausiu 
keliu čionai, viskuo būsite ap
rūpinti. O iš jūsų pasilinksmi
nimo visas pelnas eis į Vil
niaus Medicinos Instituto fon
dą, kuriam brooklyniečiai yra 
pasiskyrę sukelti $1,000 greitu 
laiku. /

Rengia ir visus kviečia —
Moterų Apšvietos Kliubas.

Laikraštininkai Vetera 
nai Reikalauja Spaudai 

Laisvės

Sužinoję, kad mūsų sandar- 
bininkas, Jurgis Kazakevičius, 
jaunas veteranas, apsiveda, 
sumanėm jam palinkėti lai
mingo šeimyninio gyVenimo— 
palinkėti ne tuščiomis. Pasita
rę, Matulio ir Vaiginio darbi
ninkai sudėjome $43 ir per 
savo šapos pirmininką, Jurgį 
Bernotą, pasiuntėm pasveikin
ti Jurgį Kazakevičių 
nuotaka 
(dabar

su J o 
Valerie Petraškaite 
Kazakevičienė). Jų 

dviejų šaunios vestuvės 
kovo 3-čią, National 
Maspethe.

įvyko
Hali,
Kor.

Vaikas Pasivažinėjo

of newlyweds:

Last Friday Aldona 
son (to her astonishment and 
our exhilaration, still our con
ductor) has agreed to convey 
Chorus’ congratulations to the 
four then lonely an anxious 
people who became two hap
py families
Member of the Chorus Peter 
Velykis and Emily Rugieniute, 
are now known as Velykis’ fa-. 
mily: George Kazakevičius & 
Valerie Petraška, both Ai- 
doettes, as of last Sunday, will 
be known as Mr. & Mrs. Ka
zakevičius. Congratulations & 
best* wishes for. a happy mar
riage to the newlyweds. But 
if the marriage does not turn 
out to be a happy one for 
some of you, you can always 
become a philosopher. . . 

>» * *

Arthur Bernstein, 6 metų 
amžiaus, 329 9th St., Brook
lyn, aną‘dieną gavo nuo mo
tinos 15 centų nusipirkti sal
dinto pieno užkampinėj sal
daininėj. Tiek jo motina ir be
matė vaiką tą popietį. Susirū
pinusi, atėjus prievakariams ir 
pradėjus temti, motina rapor
tavo policijai vaiką dingusiu. 
O tuo tarpu jos Artūrėlis va- 

I žiavo ir važiavo subvėmis.
Pravažinėjęs apie 13 valan

dų, už likusį penktuką už
kandęs peanuts, pagaliau, jis 
pavargo ir išėjęs iš i subway 
prie 34th St., užsnūdo. Ten jį 
policija atrado ir pristatė na
mo.

Išsiaiškino, kad Artūrui jau 
ne pirma tokia kelionė. Vai
kas įdomaująs visu kuo pože
miniame traukinyje. Jis žinąs 
traukinius pagal 
stotis 
daug 
ir jų 
vaiko 
ti ilgam pasivažinėjimui be 
tikslo kur nors nuvažiuoti. Ta
čiau kai kada gal per ilgai jis 
tokios ekspedicijos negauna, 
ar jaučiasi jose laisviau be 
motinos, eina važiuoti pats 
vienas.

Westchester apskrities teis
me užvesta keistoka byla. Da
vid Graham, 41 motų, firmos 
viršininkas, užvedė bylą pa
siųsti žmoną, 38 m., protiškai 
sergančių įstaigon. Jis sako, 
jog jau nuo pat pradžių jų 
vedybinio gyvenimo jinai pra
dėjo skųstis matanti dvasias, 
bijanti būti viena.

žmonos advokatas bando 
įrodyti ,kad vyras norįs žmo
ną įstaigon pasiųsti tik dėl 
lengviau gavimo divorso, kad 
vesti kitą. Jisai gi. iš savo pu
sės, visai nesigina turįs mei
lužę, bet įrodinėja, kad tokią 
žmoną turint -tas neišvengia
ma. Gi teismui teks spręsti, 
ar jo žmona ligonė, ar tik to
kia perstatoma.

New York o valstijos įstaty
mai leidžia divorsuoti 5 metus 
išbuvusį įstaigoje asmenį.

Serga, Ar Neserga?
■penktadifenis

Žmonės Piktinasi Quinn 
Grąžipimu Mokyklon

Nauji Komisionierjai
Miesto sveikatos komisio- 

nierius Stebbins staiga pasi
traukė iš tų pareigų. Nors jis 
buvo rezignavęs, bet galutino 
pasitraukimo nebuvo tikėtasi 
iki birželio. Jo vietą užima 
buvęs ligoninių komisionierius 
Bernecker, o jį pavaduosiąs 
dr. William F. ’Jacobs.

Miesto priešfašistiniai gy
ventojai pasipiktinę, kad mies- 
tava visuomenės švietimo vir
šenybė (Board of Education) 
paliko mokytoją May A. 
Quinn mokytojauti, tik perkė
lė į kitą mokyklą — No. 220, 
Brooklyne. Quinn yra kitų mo
kytojų kaltinama skleidime 
fašistiškų minčių mokyklose.

Paskiausis iš tokių protesto 
mitingų prieš Quinn įvyko ko
vo 5-tos vakarą, mokyklos 131 
patalpose, Fort Hamilton 
Parkway ir 43rd St., Brookly
ne. čia susirinkę tėvai 220-tą 
mokyklą lankančių vaikų, 
apie 600 prieš 4,'priėmė re
zoliuciją, reikalaujant praša
lint Quinn “iš mūsų mokyklos 
ir iš visos mokyklų sistemos.” 
Taipgi ragino majorą O’Dwy
er reikalauti, kad pasitrauktų 
pati taryba.

Mrs. Theresa Schmitt, 42 
m., 131-09 101st Ave., Ozone 
Park, sulaikyta teismui kalti
nimu, kad jinai sudarius pla
nus 15 metų amžiaus sūnui ir 
kitiems dviem tokiem jaunuo
liam apvogti tris susiedijos 
krautuves.

jų šviesas, 
pagal jų išvaizdą ir 

ką kitą apie traukinius 
eiseną. Motina ne kartą 
patenkinimui važiuojan- 

pasivažinėjimui

Pereitą trečiadienį įvykęs 
trijų valandų streikas prižiū
rėtojų 35 bildingų New Yor- 
<o drabužių distrikte, už- 
trukdė bildinguose tūkstančius 
žmonių. Savininkai norėję pri
žiūrėtojams uždėti daugiau 
darbo.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer SU. 
BROOKLYN 6. N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- Joseph Garszva

Undertaker & Embalmer

pasirašė peticiją.
>

Minėtasis komitetas mobili
zuoja viso miesto gyventojus 
reikalauti palaikymo kainų ir 
rendų kontrolės ir ateityje.

Su jaunuoju Booseveltu pas 
majorą lankėsi Mrs. Rose Sha
piro nuo United Parents As
sociation, Mrs. Mary .Lescaze 
nuo Piliečių Komiteto rūpintis 
vaikų gerove, ’ Mrs. De Forest 
Van Slyck nuo Moterų Kliubo, 
Joseph P. Lash nuo Demokra
tiniams Veiksmams Unijos.

Manager

JOHI^ A. PAULEY
Licensed Undertaker

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. -Rei
kalui . esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

A constructive Sunday mor
ning was 
and three 
March 3, 
of Frank 
practiced
ently from females, 
ally, I think they didn’t do 
bad !

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES <161 Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

New York o urtijistai laik-. 
raštininkai veteranai savo su
sirinkime, kuriame dalyvavo 
du tūkstančiai narių, pasiuntė 
karštą protesto telegramą Ka
ro Departmental prieš cenzū
rą ant Tokio kariškių laikraš
čio Stars & Stripes. Taipgi 
reikalavo .nuimti drausmę nuo 
dviejų to laikraščio kariškių 
redaktorių, sarženfo Ken Pet
tus ir korporalo Bernard Ru
bin. Drausmę uždėjo gen. Mc
Arthur štabas.

Tuos du redaktorius Karo 
Departmentas atleido iš re- 
daktorystės ir pasiuntė prie 
eilinių pareigų kituose tarny
bos skyriuose tik už tai, kad 
jie reiškė karių nuomonę. Pro
testuodami prieš Pettus ir Ru- 
bin’ui uždėtą drausmę, 12 ki
tų Stars and Stripes štabo na
rių rezignavo, prašydami juos 
irgi perkelti į kitas pareigas, 
kadangi jie mano, jog sucen- 
zūruotas kariams laikraštis 
nebeatstovauja karių nuomo
nės.

had by four Basses 
Tenors, last Sunday, 
under the guidance 
Pakali. These men 
to sing independ- 

Person- 
so

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

« * :|:

has discovered 
that the females

by 
are

£1

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Area.

B’KLYN, N. Y.
accident
also grouping up their voices 
to give males a run for their 
money in singing independ
ently. If that enthusiasm has 
its way, in the not-too-distant 
future we’ll have a Chorus to 
be proud of, and be proud to 
be a member of. Only let’s get 
together and keep it up!

>V: ❖

Overheard at one of the 
current rehearsals was the 
following dialogue:

Bass to one of the Tenors, 
coming in l.ate for rehearsal: 
“You should have been 
at eight.”

Tenor: “Why, what 
pened ?”

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVetgreen 7-6868
221 South 4th Street

Suteikiam garbingas laidotuves

$750
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel: Virginia 7-4499

OFISO VALANDOS
2-4 P. M.
6-8 P. M.

Pirmadieniais
Trečiadieniais 
Penktadieniais

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

Dėl Vilnies Kalendoriaus

here

hap-

*

Kbe a

kad

jau

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

ku
to i-

11 m., 
Queens 
tėvu į 
Lewis

%<

still better turnout 
hearsal than it was 
dy.‘

See you Friday.

tel

Biznio antrašas:
426 South 5th St. Brooklyn, N. Y.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai•* *
Hope this Friday will 

for re
last .Fri-

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Nauji Biznieriai
Mateušo Simonavičiaus vieta perėjo į naujas 

rankas. Ją. perėmė

JOHN DAVIS ir
JOSEPH LUGAUSKAS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
----------- /--------------------------------- .--------------------------------- -

Lietuviy Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nęs žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Jau išbaigėm - išpardavėm 
visus Vilnies kalendorius 1946 
metų ir prašome daugiau už
sakymų nesiųsti.

Gavome pranešimą iš Vil
nies Adm., kad ir pas juos jau 
išsibaigė kalendoriaps knyga.

Laisvės Adm.

Majoras O’Dwyer pasirašė 
išrendavojimą Hunter Kolegi
jos dviejų bildingų United Na
tions Organizacijoms. Tarpe 
išrehduotų yra buvusi vartoja
ma mankštai salė, kavinė, 
mašinoms pastatyti plotas ir 
prie jo esamoji tuštuma.

Berniukas Nuskendo, 
Įlūžęs Prūdan

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 gerai gėrimais: degtinėmis, 
vynais ir alum. Pas juos yra gražus atskiras kam
barys, kur patogu grupėm užeiti.* Tad pasimaty- 
kite su naujais biznieriais John Daviu ir Joseph 
Lugausku aukščiau nurodytu antrašu.

Pasakykite vaikams, 
šiuo sezonu ledas yra • apga- 
vingas.

Norman Engstrom, 
217-39 Hollis Ave., 
Village, nuvažiavęs su 
giraitę prie Francis
Blvd, ir Central Parkway, nu
bėgo ant prūdo, o tėvas pa
siliko skaityti laikraštį. Po tū
lo laiko, su vaiku buvęs jo šu
niukas sugrįžo prie mašinos 
vienas, išgąstingai lodamas. 
Tėvas Engstrom suprato, kad 
šuo jį kviečia, nusiskubino 
paskui šunį prie prūdo. Prūde 
buvo įlūžus skylė už apie 20 
pėdų nuo krašto. Vaiko 
nesimatė.

Tėvas pašaukė policiją, 
riai tik už apie valandos
ko pavyko ištraukti vaiką, jau 
mirusi. ?

Jau Laikas Atlikti 
Taksų Atskaita

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

STANLEY P. ZUBAVIČIUS savo 
ofisą turi adąrą 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 ZubavičlUm. Jis jums su
teiks legališkus ir teisingus patari
mus.

; A .t j\ ' i i y J'- 1/v ■<

Valandos: 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y 

TeJ. 8T. 2-8842

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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