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REDAKCIJA

Fašistai pašo-

Praside

Dalinai apsi

SUMUŠTAS D4R 
VIENAS MELAS

Taikos Išlaikymo 
Konferencija Turi 
Gana Daug Rėmėjų

Mainierių Derybos su 
Minkštųjų Angliaka- 

syklų Savininkais

“HLUS INDĖNU 
KARIU MAIŠTAS”

bendradarbius parašyti tai 
kuriuos turime gauti grei-

Gal Amerika ir Angl’ja 
Derėtųsi su Sovietais 

Dėlei Irano Žibalo

JAPONIJOS KOMUNIS 
TAI KANDIDATAI

Depart- 
p atarė.i as 
Leon Pa-

- United Press 
patikimų šalti-

Rumunijos 
nusmerke

valstijoms, kaip sakė James 
B. Carey, CIO sekretorius- 
iždininkas, delegacijos va-

udimo 
kundą

UKRAINOS UNIJATAI 
SUGRĮŽO Į PRAVO
SLAVU BAŽNYČIĄ

Leidžiant laikraštį į presą, gavome sekamo turi 
radiogramą:
Tikiuosi būti New Yorke apie kovo 23 d.

be kitko, siūlosi už viršlai
kius mokėti tiktai po 40 
darbo valandų savaitėje, ne
duoti atlyginimo už sugaiš
tą užkandžiui laiką ir ne
mokėti po 10 centų nuo an
glies tono į unijos fondą.

Menama, kad Iranas 
Eina prie Sutarties 
Su Sovietų Sąjunga

ORAS 
niaukę ir bus lietaus.

RUMUNAI NUSMERKĖ 
21 VENGRĄ MIRTI 

Bucharest. — 
liaudies teismas 
mirt 21 vengrą kaip nacišką 
karinį kriminalistą.

Wis. Progresistai 
Sugrįžo į Republi- 

konų Partiją

Tokio
jos seimą kandidatuoja 131 
komunistas, 328 socialistai, 
apie 800 vadinamų liberalų 
ir progresistų ir kt.

ėjimą į demokratų 
. — 51. Wis. Progre-
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KAM ANGLAI LAIKO 
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ARMIJAS?

i klausi- 
susirinks 
Saugumo 
d. New

Vadinasi, sekamą šeštadienį (o jei ne šeštadienį, 
tai sekmadienį tikrai) Antanas Bimba bus jau namie.

Kovo 31 d. Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto 
brooklyniškis skyrius ruošia Ant. Bimbai prakalbas.

Apie prakalbas smulkmenos bus paskelbtos ne
užilgo.

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII

Washington, kovo 18. — 
Amerikos valdininkai sakė, 
jog ši šalis sutiktų derėtis 
su Sovietais dėlei Irano ži
balo versmių naudojimo ly
giomis teisėmis. Bet, girdi, 
Sovietai pirma turi atšaukt 
visą savo kariuomenę iš Ira
no, tik po to galėsiančios 
įvykti derybos dėl žibalo. 
Pranešama, kad Anglija 
stato Sovietam tokią pat są
lygą dėl žibalinių derybų.

maistą, kuris galėtų būti ati
duotas kitur badaujantiems 
žmonėms.

Washington. — Laukia
ma 1,500 iki 2,000 delegatų 
nuo įvairių organizacijų į 
taikos laimėjimo konferen
ciją, kuri atsidarys Wash-

Washington
da derybos tarp Mainierių
Unijos ir minkštųjų anglia-

Šiuos
dar ne-

LaFollette įkalbėjo, kad re- 
publikonų partijoj jie, girdi, 
galėsią daugiau patarnaut 
progresui, negu atskiroj sa
vo partijoj. Už republiko- 
nus balsavo 284 delegatai, 
o už i 
partiją 
syvė partija buvo įsteigta 
prieš 12 metų.

Kitas ablavukas rašo New 
York Daily News: “Rusija no
ri karo.. . Na, tai. Uncle Sam, 
ko tu lauki? Napoleonas ir 
Hitleris negalėjo paimti Mas
kvos, tik todėl, kad jie nebu
vo amerikiečiai. Mes tą gali
me padaryti. Ir aš noriu pir
mas pergalingas Amerikos ka
reivis įeiti į Maskvą.”

Sakoma, kad Anglija bus 
priversta paleisti lenku fašis
tu generolo W. Anderso armi
ja. kurios yra 146.000. Jeigu 
tai bus padarvta. tai bus pa
daryta gerai. Ta fašistu armi
ją, yra ir pavojinga ir ryjanti

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Portage, Wis. — Wiscon
sin valstijos Progresyvės 
partijos suvažiavimas dide
le balsų dauguma nutarė 
grįžti į republikonų eiles. 
Vyriausias • tų progresistų

konferenciją paskelbė dau
giau kaip 200 žymių ameri
kiečių. Prie jos šaukimo

Jungtinių- Vaiši 
džia darė didelio 
Ivanui, kad duotų 
Saugumo Tarybai prieš So
vietus su reikalavimu tuo
jau atšaukt visą' sovietinę 
kariuomenę iš Irano šiauri
nio ruožo. Amerikos vals
tybes sekretorius Byrnes 
pareiškė, kad jeigu Iranas 
neduos to skundo, tai pati 
Amerika įteiks Saugumo 
Tarybai skundą prieš Sovie-

Bombay, Indija. — 800 
gurkhų - indėnų Anglijos 
kareivių šiaurinėje Indijoje 
veda “tylų sukilimą” prieš 
anglus. Maištas prasidėjęs 
iš to, kad anglų oficieriai 
juos įžeidė laike karinės 
peržvalgos. 5, oficieriai nu
ginkluoti ir ‘sužeisti, sako 
United Press,

CIO Delegatai Giria Socialę 
Sovietų Apdraudų Visam 
Amžiui ir Jų Unijų Veiklų

metės Plano, pakilo darbi
ninkam algos, nupigo reik
menys ir statoma -milionai 
daugiau namų. Planas, be 
kitko, žada išvystyt plačią 
pramonę gaminti namams 
fabrikuose taip, kad jų da
lys «galima būtų bet kur nu
gabenti ir tuojau sustatyti.

«

Pagal šį planą bus nuties
ta bei atstatyta 3,000 mylių 
geležinkelių; 1950 metais 
bus iškasta tiek anglies, 
kaip Anglijoj pirm karo,

Maskva. — Naujos Penk- 
metės Planas sovietinei ga
mybai - pramonei kelti bu
vo patiektas Aukščiausiai 
Tarybai (Sovietų seimui). 
Penkmetės programos mil- 
žiniškumas nustebino užsie
ninius diplomatus ir pasau
linės spaudos atstovus. Bet 
neabejojama, kad planas 
bus įvykdytas^ Juk visi 
pirmęsnjeji Penkmečių Pla
nai buvo ne tik įvykdyti, bet 
viršyti.

Dar belaukiant šio Penk-

GINA AIRIJOS DRAU
GIŠKUMĄ NACIAMS 
Dublin. — Airijos prem

jeras de Valera teisino sa
vo šalies susilaikymą nuo 
karo prieš nacius. Tatai bu
vę, girdi, reikalinga tautos 
išlikimui.

Atsilankę Sovietuose, CIO Unijų 
Atstovai Šaukia Jungt. Valstijas 

Bendradarbiaut su Sovietais

Tai jau yra 1,600,000 buvu
siu kareiviu ir jūreiviu bedar
biu eilėse. Štai kokio “gerbū
vio” iie sulaukė. Kada jie bu
vo šaukiami į karo tarnvba, 
kada vežami muštis už mūsų 
šalies reikalus, tai turčiai jiem 
viską žadėjo. .

Bet kada jie parėjo po per
galei. tai nei darbo, nei gyve
nimui kambariu, nei demo
kratijos teisiu nerado. Strei- 
kieriams. kaip buvusiems ci
viliams, taip ir kariams, poli
cija kuolais galvas skaldo!

Neoficialiai Pranešama, kad 
Irano Premjeras Tariasi su 
Sovietais del Žibalo Teisių

Tie delegatai praleido 8 
dienas Sovietų šalyje, j ku
rią atvyko po Pasaulinio 
Darbo Unijų kongreso, lai
kyto Paryžiuje pernai rude
nį. Savo raporte jie, tarp 
kitko, sako:

“Sovietinės darbo unijos 
padarė mums įspūdžio su 
daugeriopa jų veikla, kel
damos darbininkų gerovę 
ekonominėje - ūkinėje, vi
suomeninėje ir kultūrinėje 
srityse.”

Socialė sovietinė apd rau
da “yra tokia, kad apsau
gotų darbo žmones ir jų šei
mas visuose atsitikimuose 
nuo lopšio iki grabo,” kaip 
raportavo CIO delegatai. 
Jie pastebėjo, kad yra “vi
siškų panašumų tarp Ame
rikos ir Sovietų unijų^veik-

London. — Maskvos radi
jas pakartojo klausimą — 
kam Anglija laiko lenkų fa
šistų generolo VI. Anderso 
armiją Italijoj ir fašistinius 
lenkų kariuomenės jungi
nius Vokietijoje? Sovietų 
laivyno laikraštis Raudona
sis Laivynas priminė, kad 
Anglijos iždas išleidžia po 8 
milionus dolerių per mėnesį 
vien Anderso armijai Itali- joje. i

(Jugoslavų valdžia sakė, 
kad lenkų fašistų armijos 
laikymas Italijoje yra grū
mojimas demokratinei Ju
goslavijai.)

gerbiami Sovietų Sąjungo
je,” ir pareiškė, jog jų atsi
lankymas dar labiau sutvir
tino jų pasiryžimą stiprinti 
ryšius tarp Sovietų ir kitų 
kraštų darbo unijų.

Progresas po Karinio , 
Sunaikinimo

“Mes visomis pusėmis 
matėme baisų sunaikinimą, 
kurį naciai padarė savo įsi
veržimu į Sovietų Sąjungą,” 
—sako CIO delegacija. — 
“Bet mes taip pat matėme 
jau stambų progresą atsta-

(Tąsa 5-me pusi.)

Ar žinote, kad šio mėnesio 
pabaigoje bus “raudonųjų re
voliucija Francijoj?” Tą “nau
jieną” paskelbė reakcininkas 
k oi u m n i s t a s Constantino 
Brown. Washington Post ir ki
tuose laikraščiuose.

O “revoliucija” įvyks todėl, 
kad Sovietu Sąjungą suteikė 
Franciiai 500,000 tonu grūdų. 
Kai tik francūzai pavalgys 
kvietinės duonos, sukels revo
liuciją ir įsteigs Sovietus.

Churchill gavo daug 
Vokietijoj bjauriausi

Maskva. — Vakarinės 
Ukrainos unijatų vyskupiš
koji taryba sutraukė ryšius 
su Vatikano popiežium ir 
pranešė generalissimui Sta
linui, kad “numetė šalin tą 
dvasinį jungą, kuris buvo 
jiems prievarta užkartas.” 
Savo susirinkime Lvove jie 
nutarė sugrįžti į rusų pra
voslavų bažnyčią. Tuo būdu 
4 milionai tikinčiųjų vaka
rinėje Ukrainoje ir Rusini- 
joje atsimetė nuo “išdidžios, 
galybę mėgstančios Ro
mos,” kaip sako jų vadų pa
reiškimas.

Ukrainos unijatų bažny
čia buvo įsteigta 1596 me
tais, pagal Lenkijos kara
liaus Zigmanto įsakymą. 
Unijatams buvo palikta 
slavų kalba pamaldose ir 
daugelis rusiškai - pravo
slaviškų apeigų, bet jie tu
rėjo pripažint popiežių kaip 
aukščiausią visos bažnyčios 
galvą. Jų pajreiškimas da
bar, be kitko, sako: “Pirm 
3£>0 metų imperialistinė dva
rininkų Lenkija, besisteng
dama juo labiau pavergti 
atplėštas nuo mūsų tėvynės 
ukrainų žemes, taip pat su
ardė religijos ir bažnyčios 
vienybę tose žemėse.”

Jie pareiškia džiaugsmą 
Stalinui, kad vėl suvienytos 
visos ukrainų žemės.

Baghdad. — Irako prem
jeras Tewfik El Suweidi 
užginčijo išmislą, būk Irako 
kurdai išvien su savo tau
tiečiais Irane bandą įsteigt 
kurdų respubliką, girdi, su 
Sovietų parama. “Viskas 
ramu, nėra jokių kariuo
menės judėjimų kurdiškoj 
Irako srityj,” pareiškė 
premjeras Twefik.

Delegatai matė, kaip 
darbininkų vadai visur

Iš komos praneša, kad ten 
nuolatosr auga fašistu jėg s. 
Romoi jiems vadovauja bu$es 
Musolinio generalinio štabo 
viršininkas generolas Mario 
Roatta. Italiioj viešnatauia 
Chnrchillo ir Attlee “demo
kratija.” nes Italija yra britu 
kontrolėj.

Washington. — CIO dar
bo unijų delegatai, kurie 
pernai lankėsi Sovietų Są
jungoj, dabar davė apie 
tai raportą CIO pirminin
kui Philipui Murray ir vyk
domajai tos Organizacijos 
tarybai. Raportuodami, jie 
ypač šaukė sumegsti glau
desnius ryšius tarp Ameri
kos ir Sovietų žmonių. CIO 
pirmininkas Murray užgyrė 
raportą ir palinkėjo, kad 
abiejų kraštų žmonės arti
miau bendrautų ir geriau 
vieni kitus suprastų.

Ta 11-kos CIO pareigū
nų delegacija pabrėžė rei
kalą plačiaus išvystyti pre
kybą tarp Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos. Jei 
Amerika prekybiniais ke
liais pristatytų Sovietam 
mašinų ir kitų reikalingų 
produktų, tatai suteiktų 
amerikonams daugiau dar
bo, padėtų Sovietams grei
čiau atkurti karo sužalotą 
savo ūkį ir išvystytų plates
nį palankumą Jungtinėms

Kaip jau esame paskelbę, šiemet sukanka lygiai 
35-ri metai, kai eina mūsų laikraštis Laisve. Jis pra
dėjo eiti 1911 m. balandžio men. pradžioje.

Tam įvykiui atžymėti 
ves laida bus padidinta.

Mes kviečiame mūsų 
laidai neilgų straipsnelių, 
čiausiai galimu laiku.

1921 metų sutartį. 
Kubos vyriausybė 

kad Jungtinės 
savo kari- 

iš Kubos, tai Mr. 
kiti tą reikalavimą

Sovietų delegatai Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bos susirinkime šiemet va
saryje priminė, jog senoji 
1921 metų sutartis su Ira
nu leidžia Sovietams net vi
same tame krašte laikyti 
savo kariuomenę, jei gręsia 
Sovietam karo pavojus iš 
tos pusės. Sovietinė spau
da šiomis dienomis nurodė, 
kaip Iranas kartotinai lau
žė savo 1921 m. sutartį su 
Sovietais dėlei žibalo vers
mių. Sovietų Sąjunga tais 
metais atsisakė nuo pir
miau įgytų žibalo versmių 
teisių Irane, bet tiktai su 
tokia sąlyga, kad Iranas 
nepersamdys savo žibalo 
šaltinių ir jokiai kitai šaliai. 
Irano valdžia po to perleidi
nėjo savo žibalo versmes 
Amerikos ir Anglijos kom
panijoms, bet apmetė visus 
Maskvos siūlymus leisti So
vietams išvystyti žibalo 
pramonę šiaurinėje Irano 
srityje.

KRISLAI
Iranas ir Kuba.
Churchill' ir Franco.
Kas Išdavė?
“Revoliucija Francijoj.” 
Hitleriškas Racionalizmas. 
Lenkų Fašistų Armija.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Čia yra hitleriškas fašizmas! 
Autorius, kuris rašo ir laik
raštis, kuris talpina, mąsto 
kaip tik taip, kaip naciai mąs
tė. Milionai tokiu buvo, kurie 
norėjo svastiką pranešti pro 
Kremliaus sienas, bet jie jau 
seniai supuvo! Tokis nuodin
gas 'nacionalizmas yra žmo
nijos nelaimė.

Tai iš Valstybės 
mento pasitraukė ‘ 
Rusijos reikalais” 
svolskis. Jis yra rusas, atkak
lus Tarybų Sąjungos priešas 
Aišku, kokius jis ir “patari 
mus” davė.

Dabar jau paniški, kad 
lerio šaika ne vien žinojo apie 
tai, kad Stalino, Roosevelto ir 
Churchill konferencija įvyko 
Kryme, bet net ir tą, ką ta 
konferencija nutarė. Nacių 
šnipų skyriaus dokumentai ro
do, kad tas informacijas gavo 
iš Londono.

London 
praneša ‘ 
nių, kad sovietiniai specia
listai vedą slaptas derybas 
su Irano premjeru” Ahma- 
du Ghavam dėlei leidimo 
Sovietam naudoti Irano ži
balo versmes. Spėjama, 
jog S o v i e t ų v y riausybė 
stengiasi susitarti su Iranu 
ir įvairiais kitais 
mais pirma, negu 
Jungtinių Tautų !
Taryba kovo 25 
Yorke.

Raudonosios Armijos Stipri
nimas Pagal Naują' Penk

metės Planą
Maskva. — Aukščiausia 

Taryba užgyrė N. I. Voz- 
nesenskio patiektą Penkme
tės Planą Raudonajai Ar
mijai stiprinti. Mašininės 
pramonės komisaras Jefre- 
movas užtikrino, kad So
vietų Sąjunga bus pasiruo
šus visoms karinėms gali
mybėms : sako, “neužmirš
kime, jog monopolistinis ka
pitalizmas gali naujus už
puolimus sukurti.”

Trieste.
ve jugoslavų of icier ių St. 
Cunderį.

talkos 
naciai atsispausdinę jo kalbą 
platina. Amerikoj ir kitur jį 
remia tik reakcija. Ispanijoj 
fašisto generolo Franco spau
da ir radio šimtu nuošimčių 
sutinka su Mr. Churchill 
kalba. *

'■'/t -t* • -T * '-.tj )*.• ■

Washington© politikai man- 
dri reikalauti iš Tarybų Są
jungos, kad ji ištrauktų savo 
armiją iš Irano, kurią ten lai
ko pagal 
Bet kada 
pareikalavo 
Valstijos ištrauktų 
nes jėgas 
Byrnes ir 
atmetė.

ANTANAS BIMBA BUS 
NAMIE KOVO 23 D.

MŪSŲ BENDRADARBIAM 
PRIMINIMAS

manai ir 2 senatoriai. Už 
taikos išląikymo konferen
ciją entuziastiškai pasisakė 
karo veteranų organizacijų 
skyriai. Tuzinuose miestų 
ruošiama masiniai susirin
kimai delegatams išrinkti.

Tarp konferencijos tiks- kasyklų kompanijų 
lų yra artimas draugišku- žodžius berašant, 
mas Amerikos su Sovietų paskelbta įvairūs mainierių 
Sąjunga; sąžiningas Pots
damo sutarties vykdymas, 
sutraukyfhas d i p lomatinių 
ryšių su Ispanijos diktato
rium Franko ir kt.

SOVIETŲ PLANAS MILŽINIŠKAI GAMYBAI
bus žymiai aukščiau pakel
ta žibalo, geležies ir plieno 
pramonė, pravesta nauji 
elektriniai ir gariniai gele
žinkeliai Urale ir Sibire; 
kolektyviams ūkiams bus 
patiekta 120,000 daugiau 
traktorių, kelis kartus dau
giau pagaminta įvairių au
deklų ir 240 milicpų porų 
batų bei čeverykų paskuti
niais plano metais. (Carinė
je Rusijoje nebūdavo paga
minama nė 10,000,000 porų 
tokių avalų per metus.)

i
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Kelionė Tarybų Lietuvon
{ Rašo A. Bimba.

|tūs, smagūs.
Vyborge įsėdo į kambarį 

tarybinis karininkas, pulki
ninkas su savo žmona. Tai 
ukrainiečių šeima. Jis turi 
du > medaliur už- atsižymoji
mą Leningrado gynyboje: 
Raudonosios Žvaigždės ir 
Tėvynės Karo; Žmonės la
bai ‘simpatingi. Moteriškė 
per ašaras pasakojo apie 
karą ir Tarybų žemės žmo
nių kančias.

Ir taip keturiese, .traukė
me į Leningradą. Pakelyje

Karo Suokalbis Nevyksta, Bet Taika Vis Pavojuj
Anglijos ir Amerikos imperialistų suokalbis valdyti 

pasaulį buvo pareikštas Mr. Churchillo lūpomis. Mr. 
Churchillo pasakytos kalbos, tai nebuvo jo, bet tai kal
bos angliškai kalbančio imperializmo.

Imperializmas pasirinko Churchillą, kad jis pareikš
tų kitų tautų žmonėms ultimatumą todėl, kad buržuazi
ja bando sudalyti legendą, būk Churchillas “išgelbėjo 
Angliją” ir net “išlaimėjo” karą. Mr. Churchillas sura
do ir tą, kad jis yra “pusiau-jankis.” Jo prakalbos buvo 
pasakytos po visos eilės pasitarimų su prezidentu Tru- 
manu, Mr. Byrnes ir kitais administracijos nariais.

Angliškai kalbančių imperialistų blokas pasireiškė 
dar karo laiku. Jo anti-sovietinis pobūdis buvo pirmiau
siai trukdyme atidaryti antrą frontą prieš Hitlerį. Ta
tai buvo daroma su išskaitliavimu, kad ilgiau nebus an
tro fronto, daugiau nusilpnės darbo žmonių valstybė, 
lengviau pasaulyj galės viešpatauti angliškai kalbantis 
imperializmas. Bet jų viltys neišdegė. Ilgiau Sovietų 
Sąjunga kariavo prieš Hitlerio bloką, galingesni darėsi 
Raudonosios Armijos smūgiai, daugiau augo Tarybų Są
jungos įtaka tarpe pasaulio darbininkų ir demokratijos 
šalininkų.

Liaudies demokratija—nauja forma valstybės — ta
po išgelbėtoja nuo karo nualintų žmonių Rumunijoj, 
Bulgarijoj, Lenkijoj, Čechoslovakijoj, Jugoslavijoj, Al
banijoj ir Raudonosios Armijos okupuotoj Vokietijos da
lyje.

Tarybinė demokratija Sovietų Sąjungoj pasirodė 
'tinkamiausia forma valstybės, kaip taikos, karo ir po 
kariniam laikotarpy j. Jokia kita valstybė nebūtų ga
lėjus atlaikyti Hitlerio smūgių, o tarybinė šalis atlaikė ir 
išėjo pergalinga. Jokia kita valstybė, po tokio baisaus 
karo nuteriojimo, nebūtų galėjus išvengti bado, o Tary
bų Sąjunga jo išvengė. Turi sau maisto ir jo suteikia 
kitoms šalims.

Liaudies demokratija Lenkijoj, Rumunijoj, Bulgari
joj, Čechoslovakijoj ir Jugoslavijoj, taip pat pergyvena 
karo nuteriojimo laikotarpį.

To gi negalima pasakyti apie buržuazinės demokra
tijos ir jos globojamas fašistines šalis. Graikija daugiau
siai gauna pagalbos iš UNRRA, bet badas ten siaučia, 

ylndija visai nepaliesta karo, o žmonės badu miršta. Bur
žuazinės demokratijos okupuota Vokietija pasidarė, 
kaip kokis siurblys, kuris vis daugiau iš kitur reikalauja 
pagalbos.

Tarybų Sąjunga po karo imasi energingai darbo, 
jau išbudavojo virš 1,000,000 naujų gyvennamių, atsista
to miestai ir fabrikai. Bedarbių nėra, dar stoka darbo 
jėgų. Išdirbta nauji trys Penkių Metų Planai.

Tuo kartu kapitalo šalyse negali galo su galu su
vesti.. Amerikoj ‘auga nedarbas. Yra pinigų, medžia
gų ir darbo jėgų, bet nėra žmonėms kur gyventi. Angli- 

x ja negali jokiu būdu apsieiti be Amerikos pagalbos. Fran
ci ja, kuri daug mažiau kare nukentėjo, negu Sovietų Są
junga, turi iš Tarybų šalies prašyti duonos. Indija tą 
pat daro. Buržuazinės demokratijos okupuotoj Vokieti
joj yra puikiausi fabrikai ir anglies kasyklos, yra ten 
“išvietintų” apie 1,000,000 asmenų be darbo, bet nėra an
glies. Senos kapitalistinio pasaulio sąlygos, seni būdai 
—negali rasti išėjimo iš krizio!

Jeigu prie to pridėti politinius įvykius, tai bus aišku, 
kaip darosi baisu angliškai kalbančiam imperializmui, 
kuris tikėjosi po karo pasidaryti neginčijamu viešpačiu 
pasauly. Indijoj anglai šaudė laisvės reikalaujančius 
žmones. Indusai ir mahometonai ketina kovoti iki per
galės. Jie prašo duonos iš Sovietų Sąjungos, o ne iš 
Anglijos. Egipte britai šaudė į studentų demonstraciją. 
Studentai išrinko delegaciją ir pasiuntė į Sovietų Są
jungos atstovybę, padėkavoti už tai, kad ji gynė jų tau
tinius reikalus Jungtinių Tautų Organizacijos posėdy. 
Graikijoj britų “demokratiją” atmeta net jų pačių pasta
tyti ministerial, ne vien tik liaudis.

Kur atėjo Raudonoji Armija, ten buvo pašaukta pa
ti liaudis prie tvarkymo ir net sunkiausiose sąlygose su
randa išėjimą iš bado, apseina su savo jėgomis ir savo 
medžiagomis. Taip buvo Lenkijoj, Rumunijoj, Bulgari
joj, Čechoslovakijoj, Jugoslavijoj ir Korėjoj. Tuo ne
gali pasigirti buržuazinė demokratija.

Todėl Churchillas, tas patsai, kuris po Pirmo pa
saulinio karo organizavo intervenciją prieš Sovietų Ru
sijos žmones, kuris vėliau džiaugėsi Mussolinio ir Hit
lerio fašistų jėgų augimu, nes manė, kad fašizmas su

naikins darbo žmoųių valstybę, ir metė obalsį,'kad an
gliškai kalbanti imperialistai turi pasaulį valdyti.

I tai atsakė maršalas Stalinas, kad jeigu jis ir jo 
sėbrai ir suorganizuos naują užpuolimą, tai pralaimės, 
kaip pralaimėjo 26 metai atgal.

Amerikos ir Anglijos nuoširdūs demokratai ir liau-

(Tąsa)
Pagaliau jaunuolė atneša 

raudono vyno įr jau duonos 
torielką. Bet nebėra.- laiko 
laukti., Išme tahie ant:Rūs
čio’pilvo po du Vynu'ir teki
ni bėgam į traukinį. Trau
kinį '.radome jau bęsijudį*' 
nantį. . S v

Ir likome be pusryčių " 
, K į dabar darysime ?.. Įr 

čia tasai mūsų draugišku
mas tikrai sųšicęmentavb.

Palauk, sako mano drau
gas Aleksiejus, aš; turiu 
konservuotos mėsos. Gau
sime arbatos ir užkąsime. 
Nu, o aš, beveik surikau, tu
riu visą kepalą juodos suo
miškos duonos.

.Išsiėmė jis du kenu tos 
mėsos, aš išverčiau tą juo
dą duoną. Žiūrėk, jis sako, 
koks supuolimas. Ši mėsa 
yra importuota iš Ameri
kos, ant blėkinės parašyta 
“Swift Company, packed in 
Chicago.”

Gal visam savo gyvenime 
nebuvau taip skaniai mėsos 
valgęs.

Išgėrėme po tris stiklus 
arbatos ir pasidarėme so-

cųlių. storio aukoti, kuolai, 
sukalti į -žemę ir nukreipti 
nuo Lehiųgrūdd. Jie padė
jo priešo .tankus? sulaikyti. 
Per čia Žiauiteiš priešas 
negalėjo prasimušti ir čia 
jojo1’visos pastangos paimti 
Leningradą sudužo. Lenin- 
gradiečiai kovojo, mirė, 
kentėjo, bet nepasidavė...

Pagaliau, vagono prieme
nėje, stovi toji triukšmin
goji moteriškė. Nei iš šio, 
nei iš to, ji prakalba į ma
ne. Ji klausia: Gal ir jūs

THESE ARE THE TIMES
q I. Il:

. ;. / By Matt Sholomskas
r?

matėme keletą milžiniškų įg'
armotų, beriogsančių taip, S t^’
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Q11 hakiomk gerklėmis Jlnal Padeda girtis ir di- su baisiomis gerklėmis, dž}uotis. Aš Helsinkio 

daviau telegramą, kad ma
ne pasitiktų. Nusamdžiau 
ir mašina, kuria turės atva
žiuoti ir paimti. Užmokė
jau penkis šimtus suomiškų 
markių. Galėsime sykiu nu
važiuoti !

(Daugiau bus)

armotų, beriogsančių taip, < 1 , . T
kaip buvo naudojamos prie- sa^au> ^en Pa^- kuojai 
šo, i 
atsuktomis linkui Leningra
do. Žiaurusis priešas tu
rėjo jas palikti, kai buvo 
vejamas atgal.

Artinantis prie 
grado, • 
garsiosios Leningrado gy
nybos. Lygūs laukai, kur 
nekur dažyčiai krūmokš
liai. Apkasai, apkasai... jau 
žole apaugę... spygliuotų 
vielų tvoros, kurių galo ne
simato. Penkių ar šešių

Lenin-
prasidėjo vaizdai.

Chicago. — James Rbose- 
veltas pareiškė, jog Churc
hillo kalbos žalingos.

Prie Taikos Taip Neprieisime
Atvykę europiečiai į Am

eriką atsivežė su savimi ir 
daug blogumų.

Pirmiausiai prisiėjo ko
voti su šios šalies tuomlai- 
kiniais gyventojais - indi jo
nais.

Kovos buvo sunkios, bet 
“civilizuotų” žmonių buvo 
pergalė. Indijonų visai ma
žai yra likę ir tie turi gy
venti jiem nuskirtose vie
tose.

Anglija, įveikusi Ispani
ją, tvirtai valdė daugiausiai 
kolonijų. Ji taip tvarkė tas 
kolonijas, kaip jai atrodė 
yra geriausiai pasipelnyti.

Kolonijų gyventojai daug 
kraujo praliejo ir gyvybių 
prarado, kol nusikratė An
glijos jungo.

Gimė Jungtinės Valstijos. 
Jos daug davė gero pasau
lio varguoliams ir politi
niams prasikaltėliams. Jie 
labai gausiai atsimokėjo už 
prieglaudą. Jie iš visų sa
vo jėgų išbudavojo šią šalį 
galinga, dirbdami bile dar
bus: mainose, geležinėse, 
farmose, mėsinyčiose ir taip 
toliau ir toliau.

Pereitam Pirmame pa
sauliniame kare, kuris buvo 
sukurtas Europoj, Jungti
nės Valstijos patapo pirma- 
eiline valstybe. Kaip Euro
pos valdonai, taip ir Jung
tinių Valstijų valdžia dėjo 
kuodaugiausiai pajėgų, kad 
ten. heįsikurtų nauja eko
nominė santvarka. Net virš 
12 bilijonų dolerių buvo su-f 
dėta, paskolinta visoms 
tuom laiku sukurtoms ir 
esančioms tautoms.

Kas iš to išėjo?
Išaugino fašizmą, kuris 

taip pavojingu pasidarė, 
kad net pasirįžo pražudyt, 
užkariaudamas ne tik Eu
ropos šalis, bet visą pasau
lį. Pasekmes turime ir ži
nome.

Europos fašistinės vals
tybės ir japonija turėjo būt 
sunaikintos, kad mes galė
tume ramybėj savo bizniu 
rūpintis. Toj sunkioj ko
voj trys stipriausios pasau
ly valstybės kariavo, Sovie
tų Sąjugna, Britų imperi-

ja ir Jungtinės Valstijos.
Sovietų Sąjunga gal yra 

netekusi tarpe 15-20 milijo
nų žmonių. Jungtinės Val
stijos apie arti 3 šimtų tūk
stančių žmonių. Britų im
perija gal būt neteko apie 
tiek, kiek Jungtinės Valsti
jos. Vadinasi,.visą, galima 
aiškiai sakyt, sunkumą ko
vos prieš fašizmą panešė 
Sovietų Sąjunga.

Na, ir vietoj atjausti, pa
gelbėti tai šaliai, tai dabar
tiniu laiku eina bjauriausia 
propaganda prieš ją. Tik
rai isteriškai šūkauja viso
kį elementai, kad eiti į ka
rą ir sumušti bolševikus.

Mat, Britų imperijoj nėra 
viskas tvarkoj: Palestinoj, 
Jeruzolime, Graikijoj, In
dijoj, Indonezijoj, Indo- 
Chinijoj išnaudojami gy
ventojai kelia liaudį iš mie
go, kad nusikračius Britų 
jungo, kaip 1776 metais 
a m e r i k o niškos kolonijos 
nusikratė to jungo. Už vi
są tą Britų ponai verčia bė
dą ant komunistų ir Sovie
tų Sąjungos. '

Kaip pasirodo, Britų 
peri jos valdovai 
prastoj padėty, 
laikraščiai rašė, 
Valstijos ir jų 
yra “sužyčiję” virš 25 bili
jonus dolerių! Na, o dabar 
vėl svarstoma paskola pus
penkto bilijono dolerių.

Kad išėjus iš tos biaurios 
padėties, kad nukreipus 
žmonių mintis ant ko kito, 
tai Britų imperijos gelbėto
jai su Jungtinių Valstijų 
reakcionieriais skleidžia vi
sokią propagajidą prieš So
vietų Sąjungą.

Britų užimtose vietose 
gyventojai yra šaudomi. 
Apie tai visai mažai mūsų 
komercinės spaudos špalto- 
se matome.

Jungtinės Valstijos turi 
taipgi savo taisykles 
bizniui vesti: “Open 
policy or Monroe Doctrine.”

Jeigu Britų imperijai leis
tina važinėti oru, laivais iy 
žeme, kur tik ji nori; jeigu 
Jungtinėms Valstijoms turi 
būt visur durys atdaros, <tai

irri-
yra 
tūli

visai
Kaip 
Jungtinės 
bankieriai

savo 
door

dis atmeta Mr. Churchillo šauksmą. Po to Mr. Byrnes 
ir Bevin’as bando “atsirubežiuoti” nuo jo kalbų, bet tuo 
pat kartu ruošia naujus suokalbius.

Taika yra pavojuj! Churchillo šalininkai dirba 
prieš taiką! Jie nori, kad Amerikos sūnūs eitų į karą 
ir mirtų už britų ir Wall stryto* viešpatavimą pasaulyj ! •
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kodėl Sovietų Sąjungai, ku
ri prarado apie 20 milijonų 
gyventojų pereitam kare, 
nevalia turėti draugiškus 
kaimynus? Kodėl jai neva
lia plaukioti jūromis, oru 
lekioti ?

Kodėl ji turi būt “fenced 
in”?

Jeigu angliškai kalbanti 
žmonės, kurių yra apie 200 
milijonų, nori liųosybės tik 
sau, tai kaip bus su tais 
žmonėmis, kurių yra apie 
virš pusantro bilijono?

Nejaugi mes norime juos 
visus savaip sukontroliuoti. 
Nejaugi jįe turi taip daryti, 
kaip mes norime?

Sovietų Sąjungą gązdina 
visokiais būdais. Smarkiau
sias gązdinimas, tai atomi
nė bomba. Ir tą atominės 
bombos baubą taip išpūtė, 
kad tūli komentatoriai per 
radiją ir savo raštuose ban
do Jungtinių Valstijų žmo
nėms įkalbėti, kad toki 
miestai, kaip New Yorkas, 
Bostonas, Philadelphia, 
Chicaga, Detroitas, visai 
lengva nušluoti nuo žemės 
kamuolio. O kad tuo dides
nę baimę sukelti žmonių 
tarpe, tai jie “susekė” tūlos 
valstybės šnipus. O ta vals
tybė—tai Sovietų Sąjunga. 
O t, tai šitaip jie bando su
kelti tų miestų gyventojų 
opiniją prieš tą šalį. Dar to 
neužtenka. Jie bandys ato
mines bombas numesti ant 
buvusių priešo laivų. Bet 
ten nieko nepraleis. O kas 
žino, kaip ten bus išbandy
tą tų laivų skandinimas su 
ta atomine bomba. Juk yra 
iki valiai dinamito įdėti į 
tuos laivus, kurie bus leng
va į padangęs išnešti ir be 
tos atominės bombos, bile 
jos varde.

Dar toliau. Jau kalba apie 
karą virš Šiaurių Poliaus. 
Ten jau net ledinius orlai
viams nusileisti laukus tai
so. Na, ką tas reiškia?

Mūsų šalies prezidentas 
irgi nesnaudžia. Jis irgi 
pareiškė, kad mūs šalies 
karo laivynas yra didesnis 
už visų tautų į krūvą sudė
jus laivyną'. Tas ir yra grū
mojimo kalba.

Neatsilieka nuo prisiren
gimo karui ir popiežius. Jis 
smerkia Sovietų Sąjungą, 
būk tai už tikėjimo paikini
mą Sovietų draugiškose, 
kaimyniškose* šalyse.;
. - Tiek Sovietai kalti už tai,

" i 't ; v

OVERSEAS the boys —• dog
gies, swabbies and gytenes 

—used to joke about what they 
would do after the war. Usual
ly the jesting ended with the 
boys all deciding to go into pri
vate enterprise. Mike would 
describe the swell cornef he 
had picked for his apple stand. 
Joe would announce that he 
was going to-be a big time ra
zor blade salesman. Harry had 
made up his mind and was go
ing into the lead pencil and shoe 
lace business. Then there would 
always be some wise guy who 
would be a big rubber sales
man. But underneath all of his 
cynicism the G. I. concealedi his 
real aspirations and ambitions. 
He had higher hopes fhan just 
standing on some street corner 
peddling cheap wares.

* * *
The other day while skipping- 

over the newspapers we were 
attracted by a certain item. A 
marine veteran, believe it or 
not, was actually selling apples.- X

The veteran, father of three 
children, had been laid off by 
the Schaeffer brewing company 
and was forced to sell apples 
to provide for his family.

* * *
After reading the story we 

couldn’t help but wonder whe
ther the golden Hoover era of 
free enterprise wasn’t just 
around the corner. This column
ist was still a school boy when 
selling apples was a well 
known Hoover institution, and 
simply an American “rage.”

Dad used to tell us then about 
the pre-election promises Mr. 
Hoover had made before he be
come President. It seems Apple 
Herbie had promised “two- 
chickens in every pot and a car 
in every garage.” Then like,the 
French queen, Mr. Hoover said: 
“Let them have apples.” And 
apples it was for some time.

* * * ”
On our way home from school 

we used to stop and admire the 
red, shiny and tempting fruit. 
They were only a nickel, but a 
nickel seemed like a big sum of 
money. We were still not suf
ficiently educated in the ways 
of the world to understand why 
there were apple salesmen on 
almost every street corner and 
why we didn’t have a nickel. 
To our young minds it all seem
ed very natural, despite the fre
quently expressed dissatisfac
tion of oųr elders. The only 
thing that was at all clear was 
that Herbert Hoover was res
ponsible for it all. And as dumb 
as we were we at least knew 
he was our President. In years 
to come we were to learn the 
significance of the apple era.

* * *
When our memory harkens 

back to those days of “free en
terprise,” we have our doubts 
that Hoover is the right guy 
to be in charge of feeding hung
ry Europe. He sure made one 
big flop of seeing that Americ
ans were fed during his term of 
office and we can’t see where 
that qualifies him for the job 
of feeding Europe.

Feeding the starving Europe
an people is a noble venture. 
But charity begins at home. If 
feeding Europe is going to 
make apple salemen and shoe-

*

kaip kad jie būtų kalti, kad 
aš pasitraukiau nuo Romo* 
katalikų tikėjimo.

Už visus puolikus ant So
vietų Sąjungos aiškiausiai 
ir griausmingiausiai suriko 
p. Churchillas. Jis net nori 
prijungti Britų imperiją 
prie Jungtinių Valstijų, kad 
tik apgynus jo imperiją, ku
rią dabar krečia drugys. Ir 
dar kaip krečia!
• Jeigu norim taikos pasau
ly, būkim atviresni.

Kalbėkime apie taiką ir 
dirbkime tam tikslui.

Pr. Jočkmis.
i

surprise last

idea a picture of 
began to take

* *

lace peddlers out of our vete
rans, then that is indeed a sad 
commentary.

♦ ♦
Speaking of shoe-lace ped

dlers, we got a 
week. While swimming through 
the crown on Broadway at 
Times Square on a Saturday 
evening we were stopped by an 
angiy bark.

At first we weren’t quite sure 
that our ears had heard right.

“Why don’t you damned 
foreigners go back where you 
came from,” was the bitter re
mark we had heard.

Turning our head in the 
direction from whence came 
the voice, we saw a tall, well 
built lad with a bundle of shoe
laces in his hand standing 
against the side of a building. 
On his lapel we spotted the ho
norable discharge emblem. It 
was this emblem that caused us 
to pause and observe. It was all 
somewhat bewildering.

First we hadn’t expetced to see 
veterans entering “private en
terprise” so soon after their 
return from the wars. Then we 
quite couldn’t figure out the 
guy’s hostility to what he term
ed as “damned foreigners.”

Later when we had time to 
mull over the 
the incident 
shape.

*
This Joe like many others had 

come back to the States hoping 
for a descent sort of a job. He 
probably went to the USES ’ 
which had nothing for hiru. 
Disillusioned and embittered 
he took to selling shoe-laces. 
Selling shoe-laces isn’t the most 
profitable business and the rate 
of turnover is very bad. Further 
chagrined by his lack of selling 
success and bewildered by his 

' unfortunate plight he grabbed 
for the first straw that floated 
by. Perhaps someone had told 
him in the not too distant, past 
that it was the “foreigners” 
who were responsible for vete
rans failing to get descent jobs.

This of course is a worm- 
eaten gag, but it is being used 
and used effectively by unde
mocratic and fascist forces still 
active within the country. The 
fascists intend to play upon the 
misfortune of the veterans to 
enlist them in the future ranks 
of storm troopers. There are 
some unsuspecting Joes who 
will fall for the gag, as evi
dently this guy had done. The 
old fascist solution to one’s eco
nomic dilema was to introduce 
some hatred into the mind of 
the victim of economic condi
tions? Such hates take root 
quicker and deeper in such 
minds, especially if the victim 
is not capable of comprehend
ing the actual ‘ causes of his 
misfortune.

* * ♦
WORTH REPEATING

Following Winston Churchill’s 
speech, a regular U. S. Army 
Colonel issued a printed order 
to the men under his command, 
which among other things, 
said:

“Millions of Russian soldiers 
and civilians died to save our • 
skins. Just remember that. If 
propaganda causes you to hate 
the Russians, stop and think. 
They died for you, too.

“The Russians are our allies. 
They have guts. They kept 
hordes of Jerries off of us and 
by God I never want to fight 
again. Think it over. You have 
beeruHvarned.”

♦ ♦ ♦
VEST-POCKET EDITION— 
Description of Churchill’s 

speech:
<(It was 

an Oxford
Hitter's voice with 
accent.h

-—A letter to PM.

' Description of diplomats: rt 
. “Old horse-traders who have 
no more horsesto trade.”

—Henry Morgan*onWJZ,

E M į .pj. 5. ¥7^
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• Tuaisve Liberty, Iiithnanian Daily ’Antradienis, ičovo 19, 1946
Trečias Puslapi*

Detroit, Mieli Akron, Ohio
GM Korp. Atmetė Unijos Pa
siūlymą, kad Valdžios Pareigū
nai Tarpininkautų Susitarime

CIO Automobilių Unijos at
stovų suvažiavimas pasiūlė 
General Motors korporacijai, 
kad pre z. Tru manas paskirtų 
tarpininkų komisiją ir kad 
korporacija ir unija iš anksto 
priimtų tos komisijos sprendi
mą dėlei reikalaujamų algos 
priedų darbininkams. General 
Motors atmetė šį unijos pasiū
lymą ir pareikalavo leist uni
jos nariams per visuotinus bal
savimus nusitart, ar jie norė
tų grįžt darban tokiomis sąly
gomis, kokias General Motors 
siūlo. Kompanijos viršininkai 
sako, tuos balsavimus galėtų 
suruošti valdinė Darbo Santy
kių Taryba arba tam tikra 
komisija.

Aišku, G. M. tikisi, kad to
kiame 
klaidinti 
sužinotų, 
kovingi 
mačioms. Vėliau bandytų jiem 
keršinti, paleisdama iš darbo.

Automobilių Darbininkų U- 
nijos pirmininkas R. J. Tho
mas, atsakydamas, • pareiškė, 
jog kompanija, piršdama to
kius balsavimus, kišasi į vi
dujinius unijos reikalus ir vei- Į 
kiaušiai laužo Nacionalį Dar
bo Santykių įstatymą. Antra, 
General Motors siūloma nau
ja sutartis taip blogina įvai-1 
rias sąlygas, I 
nedrįsta ’ pasirodyti valdžios 
tarpininkams.

175,000 General ' 
darbininkų streikuoja jau k et-j LLD 10-tai • Apskričiai 
virtas mėnuo. Vienas jų reika-1troito apylinkės). Bet iki šiol 
lavimų yra pridėti pusdvide-1 oficialiai negavau jokio atsa- 
šimto cento algos per valandą, kymo nuo minimų apskričių 

siūlo I8V2 centų sekretorių.
nustatė I Kovo 6 d. pastebėjau Vil- 

|nyje LLD 15-tos Apskrities
Petrausko raš- 
15tos Apskri- 
Susirinkimo,“ 

18 d. vasario, 
yra pasakyta: 

Skaitytas laiškas nuo Pir-

atsitikime galėtų su- 
darbininkus. Be to, 

, kurie darbininkai 
ir priešinasi jos už-

«mmri
Uty 

- . wvw#*o| 
r.'-." , į

■ 5 f■ į

■ . •. . A4i,w< I
J - ,#W , į
' '•*£*?  w^e j

MCHYSTHtM^ 
■;'*&* AN Hi)A

,t '■ '' ■ '■%/ t,1- • < .■■'

M*rSMW>S
SWW^MC^W ■

,”♦»*< N .5?®
gsa*^**'
wWp>*T<
ipw *

»- .Lni **9 -»* non
Pįk;>>

f i

Sėkmingos Prakalbos

Kovo 2-trą, Slavėnų salėje 
įvyko ’ prakalbos, kurias su
rengė Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 73 kp. Kalbėtojom 
buvo F. Abekas iš Chicagos.

J prakalbas žmonių prisirin
ko daug. Seniai yra buvę tiek 
daug ir tokios pasekmingos 
prakalbos.

Atidarant 
pirmininkas 
lo į publiką
kalais ir perstatė kalbėtoją.

Abekas kalbėjo apie 
ir darė palyginimą su 

stoviu. Jis plačiai apibu- 
dabartinius streikus, pa-

sueigą kuopos 
Ch. Puišis prabi- 
organizacijos rei-

% •

“Neapkenčiu Jack Benny dėl to, kad. . . “ American 
Tobacco Co. yra jo programos rėmėju, sako tos strei- 
kierių, Food, Tobacco & Agricultural Workers (CIO) 
narių iškabos. Tie pikietai nukeliavo informuoti ir Hol- 
lywooda apie savo streiką už pragyvenimo algas, už
sitęsus; jau virš 20 savaičių. Daugelis Hollywoodo įžy
mybių pasižadėjo boikotuoti užstreikuotus cigaretuš 
ir tabaką. .... /

A. L. D. L. D. REIKALAI
Pasitarimas LLD 15-tos Aps
krities su LLD 10-ta Apskritim 
Kaip Supliekti LLD 1-mą Aps.

Daugiau, kaip mėnuo laiko 
kad kompanija ! prabėgo po to, kaip pasiunčiau 

! pakvietimą stoti į LLD vajaus 
i lenktynes LLD 15-tai Apskri- 

Motors ciai (Cleveland© apylinkės) ir 
1 x I r T r\ a—(De-

minimu apskričių

siūlymą [sekretoriaus D. 
dėl to, j tą — “Iš LLD 

Komiteto

Kompanija 
priedo, kaip valdžia 
kitoms pramonėms.

Tokį kompanijos 
darbininkai nepriima
kad pradžioje, streiko darbi- ;ties 
ninkai tai būtų priėmę, bet!kuris atsibuvęs 
kompanija, atsisakė ir tiek pa- Tarp kitko, ten 
kelti. Dabar, kada darbinin
kai išstreikavo apie arti 110 mos (Chicagos) Apskrities še
ri ienų, tai ji ima kalbėti apie 
18t/> centų algų pakėlimą.

Vargiai G. M. darbininkai 
pasiduos kompanijai. Jie jau 
ir taip daug nukentėjo.

Apskritis Jrgi 8 kuopos, viso 
per abi apskritis 16 kuopų.

Na, o LLD ,Pimoj Apskri- 
tyj randasi 18 kuopų, tik 
dviem kuopom daugiau.

Taigi, palyginus tą musę su 
jaučiu, beveik lygūs didumo 
pagal kuopų skaičių. Na, o pa
gal lietuvių skaičių, Clevelan- 
dą'ir Detroitą sudėjus ir pa
lyginus su Chicaga — irgi ne
bus didelio skirtumo.

Todėl, atsižvelgiant į sumi
nėtus faktus, Pirma Apskritis 
negali priimti 
tos. kuria siūlo 
lenktynėm LLD 
ties komitetas,
keis to tarimo, tai reikia skai
tyti, kad vajaus lenktynių de
rybos jau pasibaigė be pasek
mių.

Nepaisant to, stengkimės vi
si nariai padaryti vajų pasek
mingu.

S. Vėšys,
LLD 1 Apskr. Sekr.

dvigubos kvo- 
kaip pagrindą 
15-tos Apskri- 
ir jeigu neat-

Miami, Florida
Susiorganizavo Kliubas

čia susiorganizavo kliubas 
po vardu Miami Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubas.

Kliubas surengė balių kovo 
4 d., Temple svetainėje, 420 
S. W. 8th A ve., Balius pavy
ko labai sėkmingai, žmonių 
dalyvavo apie 150. Tuo pačiu 
sykiu prisirašė į kliubą apie 
30 naujų narių. Prisirašė dau
giausia iš kitų valstijų (Sta
tes).

Gerbiamos ir gerbiamieji, 
minimas kliubas dėl lietuvių 
bus labai naudingas, ypatin
gai tiems, kurie manote lan
kytis Miami. • čia atvažiavus 
jau kiekvienam lietuviui bfls 
kur sustoti ir pasiteirauti apie 
gyvehimo aplinkybes.

Taigi, prašome visus iš ar
timų ir tolimesnių kolonijų 
prisirašyti į minėtą kliubą. 
Mokestis tik $1.20 metams ir 

'25c įstojimo.
tamstų pinigus, tuojau prisiu
sime tamstoms kliubo kortu- 
kę (Pasirodymą).

Kliubo valdyba susideda iš 
penkių ypatų: pirm. Tony 
Penney, rašt. Juozas Ratkus, 
ižd. Antanas Kaminskas, vice 
pirm. Jonas Sharp, rašt. pa- 
gelbininkas Joseph Marshall. 
Pinigus siųsdami adresuokite: 
Seer. Joseph Ratkus, 901 S. 
W. 27 Ave., Miami 35, Fla.

Rašt. J. Ratkus.
- - -

Kai gausime

Indijos mahometonų va
das Jinnah pasmerkė Ang
lijos premjero Attlee pasa
kojimą. būk mahometonai 
reikalaują atskiros valsty
bes nuo kitų indėnų.

kretoriaus S. Vėšio, kuriame 
iššaukia 15-tą ir 10 Apskri
tis į lenktynes naujų narių ga
vime į LLD.“

Toliau sakoma, kad: “Pla
čiai apdiskusavus, pasirodo, 
kad Pirma Apskritis pasiskyrė 
labai lengvas išlygas, palygi
nus kiek lietuvių randasi abie
jose apskrityse, tai būtų kova 
musei su jaučiu“ (mano pa
braukta — S. V.)

Todėl toji musė, nusigandus 
jaučio, stato sekančias išly
gas: “Mes abi apskritys, 15- 
ta ir 10-ta, gausime 150-narių, 
o Pirma Apskritis turi gauti 
300 narių mažiausia.“

Suprantama, jeigu tokias iš
lygas priimtu LLD Pirma Ap
skritis, tai išeitų taip: Jautis 
sunkiai dirbtų, ardamas kultū
ros dirvą, o musė tupėtu ant 
jo rago, ir kai vajus pasibaig
tų. tai sakytų jaučiui: 
ariau, sunkiai dirbau ir 
pralenkiau tave...“

Toliau sakoma, kad 
Apskritis dar tarsis su 
Apskritim, kaip supliekti Pir
mą Apskriti, ir po to stato se
kantį klausimą: “Ką sakote, 
draugai iš 10-tos Apskrities?“

Na, o 10-tos Apskrities 
draugai dar vis tebetyli, nieko 
neatsako. Matyti, kad ims dar 
ilgą laiką, pakol pereis tarpe 
15-tos ir 10-tos Apskričių ko
mitetų susitarimo procedūra ir 
išdirbimas planų, “kaip su
mušti Pirmą Apskritį.“

Galima jau daryti tokią iš
vadą, kad pakol tos dvi ap
skritys susitars ir praneš ofi
cialiai Pirmos Apskrities se
kretoriui, tai jau bus LLD va
jus pasibaigęs.

. Kadangi f5-tos Apskrities 
komitetas pasiūlė Pirmai Ap
skričiai išlygą gauti dvigubą 
kvotą — vietoj 150 naujų na
rių, 300, tai pažiūrėkime, kiek 
tos dvi apskritys turi kuopų. 
Sulyg LLD Centro Sekreto
riaus drg. D. M. šolomsko, in
formacijų, LLD 15 Apskritis 
turi 8 kuopas, o LLD 10-ta

LDS
SLA 
dino 
saulinę padėtį ir tame Ame
rikos rolę; kalbėjo apie Lietu
vą ir nurodė, kad mūsų tėvų 
šalis apvienyta. Ten kuriasi 
gyvenimas socialistiniais pa
grindais.

Užbaigus kalbą, pirminink. 
paprašė aukų dėl lėšų ir Lie
tuvos žmonių rėmimui. Auka
vo sekami:

Mr. ir Mrs. Andruškevičiai 
$1.50.

Po $1: Frank Abekas, Nor
kienė, Mr. ir Mrs. Stillman, 
Tony Bartnik, Ben Siurblis, 
Anthony Tiškus, Victor Neva- 
rauskas, John Vitaitis, Geor
ge Brazas, Frank švelnis, Vit
kus, Margaret Puišis, Mrs. A. 
Bakla ir John Navickas.

Po 50c: Mrs. Rose Mockus, 
Dominikaitis, William Puišis, 
Mrs. A. Kirtiklis.

Viso $18.60.
Po prakalbų buvo klausimų, 

į kuriuos kalbėtojas atsakinė
jo.

Protokolų raštininkas Na
vickas pardavinėjo Vilnies 
kalendorius. Kiek teko maty
ti, tai jis visus kalendorius 
pardavė.

Aukas rinko Kirtiklienė ir 
Navickas.

Prakalbų surengimo komisi
ja Ch. Puišis,, Kirtiklis ir Ne- 
varauskas gražiai pasidarba
vo skaitlingos sueigos suruoši
me.

Kiek 
tis, tai

ir visai

teko su publika kalbė- 
visiems prakalbos pa
to bus naudos kuopai 
lietuvių kolonijai.

Korespondentas.

Veteranų Problemos

jokio 
praleisto 
“socialės 
pravesti 
Security

“Ir aš 
darbe

154a
10-ta

Klausimas: /

Kas link “socialės .apdrau- 
dos,“ ar laikas, praleistas tar
nyboje priskaitytas prie rei
kalingų 40 bertaininių įmokė- 
jimų ?
Atsakymas:1

Veteranai negauna 
kredito dėl laiko, 
tarnyboje kas. link 
apdraudos.” Reikėtų 
priedą prie Social
įstatymo, kad“ pakeisti šį pa
tvarkymą. Bet veteranai turi 
atsiminti, kad jiems priklauso 
kitokių pašalpų, jeigu ištarna
vo 90 dienų arba daugiau gin
kluotose jėgose ir garbingai 
palių osuoti.
Klausimas: ,

Ar veteranas, kuris ištarna
vo daugiau, kaip 90 dienų Ar
mijoj pagal Selective Service 
prieš Perlų Uosto įvykį, gali 
gauti pirmenybę dėl Civil Ser
vice darbo? 
Atsakymas:

Pirmenybę gauna tik 
kurie įstojo po paskelbimo 
ro, gruodžio 7 d., 1941 m. 
Klausimas:

Veteranas nori žinoti,
gali atnaujinti savo Pirmo 
Pasaulinio Karo apdraudą? 
Jis jau seniai nemoka mokes
čius.
Atsakymas:

Jeigu gali išlaikyti fizinį eg
zaminą, kuris yra lygus ko- 
mercijinių kompanijų egzami
nui, tai galėsi gauti valdžios 
apdraudos certifikatą. 
Klausimas:

Ką tik paliuosuotas 
nas nori žinoti, ar turi 
federalius įeigų taksus
gos, (Uždirbtos tarnyboje? 
Atsakymas:

tie, 
ka-

ar

Ne. Bet turi išpildyti blan
ką. Kongresas pravedė įstaty
mą paliuosuojant tarnybos al
gas nuo taksavimo. • 
Klausimas:

Kada kareivis apleidžia tar
nybą be leidimo, ar jo šeima 
vis gauna savo paskyrimą (pi- 
nigišką)
Atsakymas:

Ne. Paskyrimas sustoja, ir 
nebus vėl mokamas, pakol jis 
negrįš prie pilnų pareigų sto
vio.
Klausimas:

Mano sūnus baigė mokyklą 
birželio mėn., įstojo į laivyną 
liepos mėn. Ar jis gali prašyti 
tolesnio mokslo pagal GI bi- 
lių ? Jis nebuvo laivyno reika
laujamų 90 dienų pirma karo 
užsibaigimo.
Atsakymas:

Sūnus gali prašyti kolegijos 
mokslo. Įstatymus parūpina, 
kad vyras ar moteris privalo 
tarnauti 90 dienų prieš karo 
pabaigą ir prezidentas ir 
Kongresas dar nepaskelbė, 
kad.karas baigtas. Jam pri
klauso vieni metai mokslo, 
plius vieni metai dėl kiekvie
nų ištarnautų metų.

Pastaba: Valdžia vis siūlo 
Pergalės Bonų ir ragina visus, 
kurie turi Karo Bonų ar Per
galės Bonų, juos laikyti, ne
iškeisti. Pirkite daugiau bonų 
ir laikykite tuos, kuriuos 
te.

P. R.

turi-

B.

vetera- 
mokėti 
ant al-

nežinau, kas buvo 
bočius; man daug la- 

kokis bus
mano 
biau rūpi žinot, 
jo sūnaitis.

Lincoln.
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Transporto Darbininkų Unijos (CIO) prezidento Mi
chael, J. Quill signalas V s j kartą reiškia Victory (per
galę) transportininkų kovoje už du doleriu daugiau 
mokesties ir teisę kolektyviai susitarti. Streiko išveng
ta majorui O’Dwyer sutikus giiičą pervesti arbitraci- 
jai. Darbininkų vieningumas visus paakstino su jais 
skaitytis.

Kapitalizmo Godumo 
darbo tapo 
Bružas. Jis,

užmuštas 
kaipo ir 
važiavo 
“laimes

Shop, 
Juozas su

HARTFORD, CONN
Puikus Birutės Ramoškaitės 

Koncertas
Gražiame sekmadienio ryte, 

kovo 3 dieną, Hartfordo lietu
viai nekantriai laukė ateinan
čios 3-čios valandos po pietų.

štai jau ir netoli ta trečioji 
valanda. Būriai lietuvių ir lie
tuvaičių pasipylė į gatves ir 
visi skubiai žengė link tos 
gražiosios Bushnell Memorial 
svetainės, ten, kur teks išgirs
ti dainuojant seniai laukiamą 
ir visų mylimą Birutę Ramoš
kaitę. Atėjus prie tos svetai
nės, jau buvo galima pastebė
ti, kad čia tai įvyksta nepa
prastas koncertas, čia suėjo 
lietuviai įvairių pažvalgų ir 
įsitikinimų, bet visi meno pa
triotai, dainos, dramos mylė
tojai. Be to, skaitlingai daly
vavo ir kitataučių meno mylė
tojų; miesto gaspadorius ir ki
ti valdininkai ir laikraščių kri
tikai.

Kai 15 minučių po 3-jų švie-

I Auka
Prie 

Į Juozas 
'daugelis darbininkų,
; iš Lietuvos j šią šalį 
j ieškoti.’’ Atvažiavęs 

i sunkiai dirbo ir taupino cen
tą prie cento dėl ateities, dėl 
juodos dienos. Vėliau,susikūrė 

[šeimynišką gyvenimą, įsigijo 
kelis nuosavus namus, augi
no gražią dukrelę ir, ot, jau, 
rodos, į senatvę žiūri Juozui 
šviesesnė ateitis.

Kovo 5 dieną, 
Railroad Co., D. I 
pradėsiant darbą,
draugais kalbėjo, juokavo, 
tik vėliau, apie 10 vai. dieną, 
pasklido žinia, kad Bružas 
sunkiai sužeistas, be sąmonės. 
Sužeistąjį skubotai vežė į ligo
ninę. Darbininkai kalbėjo, ar- . 
gumentavo, kodėl taip atsiti- .. 
ko. Kodėl? Irstai (apie 11 va
landą dieną), apie už valandos 
laiko pranešimas šapon atėjo, 
kad Bružas jau mirė.

Kaip daugelio darbininkų, 
i taip ir Bružo gyvybę galima 
[buvo apsaugoti, nelaimės ga
ilimą buvo išvengti, bet...

J. Bružas ir kiti darbininkai ’ 
su “burneriais” degino į šmo
tus geležinius senus gelžkelio 
karus. Kiti darbininkai tuos 
geležies šmotus dėjo į tam tik- ? 
ra “baksą“ ir “kreinas“ tuos 
tonus geležies kėlė į karus ir 
išvertė. Ot, minėtas “kreinas,“ 
statydamas tą geležinį baksą, 
prispaudė Bružą prie to karo, 
kurį jis degino ir sutrynė. Ne
laimę galima buvo išvengti, 
jeigu būtų buvus pasarga, kad

Kenosha, Wis
Gražiai Parėmė Lietuvos

Kenoshiečiai labai gražiai 
pasidarbavo dėl Lietuvos žmo
nių, ne tik surinkdami nema- 
,žai ‘drapanų, bet ir aukomis 
prisidėjo gana žymiai.

Neseniai jie turėjo parengi
mą ir surinko aukų dėl Lietu
vos žmonių. Aukavo sekami:

A. M. Pakšys $10.
Po $5: P. Sprindis, Sam 

Wiluskaitis.
A. ir Eva Ruseckai $3.
Po $2: Alex Lastauskas ir 

R. Patman.
Po $1: G. Žilius, V. Ausen, 

F. Rastic, S. Wallace, J. Mi- 
notas. Viso suaukota $32.

Nuo parengimo .liko $62.03, 
viso kartu sudaro $94.03.

LPTK Chicagos 
Skyrius AS for

tad

RR.

Wilmerding, Pa
Klaidos Pataisymas.

Laisvėj tilpusioj korespon
dencijoj iš Wilmerdingo buvo 
pažymėta vardai tų, kurie au
kavo drabužių dėl Lietuvos 
žmonių. Bet per klaidą buvo 
praleista pora vafdų. Petras 
Šatkauskas ir Mr. Levine is 
East Pittsburgh irgi prisidėjo 
su auka, o jų vardai nebuvo su
minėti. K. M.

Moralinis pasipiktinimas 
tai tik spindulių vainiku 
padabintas pavydas. *

“ G. Wells.
• «!<

žmonės va-
* ❖

Savo klaidas 
dina patyrimu.

O. Wilde.

sos svetainėje prigesinamos, 
pakyla estrados didžiulė už
danga, ir už poros minučių 
pasirodo mūsų meno žvaigždė 
Birutė. O paskui ją įžengė jos 
pianistas Sergius Kagen. Abu
du pasitikti garsiais delnų plo
jimais. Viduryj estrados stovi 
didžiulis gražiai žibantis kon
certinis pianas, prie kurio at-1 darbininkas sustotų dirbęs ir 
sistojo laibutė, bet gražiai nu
augusi figūra, šiame momen
te visoje salėje užviešpatavo 
tykumas. Rodėsi, kad visi nu
stojo alsavę. Pianas suskam
ba. dainininkės krūtinė pasi
kelia, ir štai jau pasigirsta 
skambus, malonus soprano bal
sas. s

Sėdint ir klausant mūsų ar
tistės Birutės aukštai išlavinto 
balso staigiai atplaukė mintis 
ir klausimas, argi iš tikrųjų 
čia gali būti ta pati Birutė Ra
moškaitė, kurią aš atsimenu 
13 arba 14 metų atgal, kada 
Birutė pradėjo dainuot?, dar 
visai jauna būdama, prie Lais
vės Choro, o paskiau, kiek su
brendusi, tapo choro mokyto
ja ir sėkmingai tą pareiga at
likdavo? Viskas atrodė tai lyg 
sapnas arba kokia fantazija, 
kas kartais žmogui pasimaišo 
galvoje. Bet tikrenybėje tai 
nebuvo jokis sapnas, nei fan
tazija, bet grynas faktas, čia 
prieš akis stovi ta pati Birutės 
Ramoškaitės asmenybė. Tik 
dabar jau yra labai daug me
no mokslo nudailinta. O visą 
tai pastebi jos dainoje, žodžių 
išreiškime, aukštai artistiškai 
išlavintame nudavime.

Šiame koncerte Birutė pasi
rodė nepaprastai puikiai. Vi
so sudainavo 22 dainas: fran- 
cūzų, italų, vokiečių, anglų ir 
lietuvių kalbomis. Kaipo lie
tuvaitė ir lietuvių meno mylė
toja dainavo 4 dainas lietuviš
kai : “Deimantas,“ “Ne Margi 
Sakalėliai,“ “Mano Gimtinė“ 
ir “Man įsakė Motinėlė.“

Šios dainos susilaukė didelio 
sveikinimo delnų plojimu iš 
lietuviškos publikos.

Ant programos buvo skirta 
tik 19 dainų. Bet publikos- 
klausovų reikalavimas dau
giau padainuoti susilaukė dar 
3 dainas pridėčko. Ir po to 
publikA labai nenoromis pra
dėjo keltis iš sėdynių. Vis plo
jo delnais ir dar daugiau dai
nų reikalavo.

, Koncertui baigiantis salės 
maršalka atnešė ir įteikė dai
nininkei 3 gražius raudonų ro
žių bukietus. Vienas buvo nuo 
Lietuvių Piliečių Kliubo, apie 
antrą neteko sužinoti. Trečias 
(ir tai pats gražiausias) buvo 
nuo Laisvės Choro.

Malonu ir smagu susilaukti 
tokios žvaigždės, kaip Birutė 
Ramoškaitė. Tai garbė visiems 
lietuviams ir jos tėvams, o*

(Tąsa 5-me pusi.)

pasisaugotų, o to nebuvo.
J. Bružas žuvo, kaip ir dau

gelis darbininkų žūsta dėl ka
pitalistų godumo. Susipratę 
darbininkai kviečia stipriai or
ganizuotis Į darbininkų orga; 
nizacijas, į unijas ir prisidėti 
kovai už geresnę ateitį, už ap
saugą ir gyvenimą. Tik'gerai 
organizuota darbo klase ap* 
saugos ir neleis tapti našlėmis 
ir našlaičiais ir jų ašaroms rie
dėti.-

Juozas Bružas palaidotai 
su bažnytinėmis apeigomis, 
kovo 9 dieną. Paliko nuliūdi
me moterį ir 17 metų dukrelę. . 
- J. Bružas paėjo iš Lietuvos 
iš Zarasų apskričio, Antalepo 
valsčiaus, Senadvario kaimo.

J. Miliauskas.

Skaitytojų Balsai

straipsnelio, 
anglišką laik- 

iš to yra-“plie- 
daUg skaitymo 
katrie jaunuo-

Mano Žodis Kas Link Angliš
ko Skyriaus Laisvėje

Mano supratimu, tai kasdie- I 
ninis angliškas skyrius Laisvėj 
yra bevertis. Tik darbo sau 
užduodate, draugai. Geriau į. 
tą vietą Įdėtumėte kokią apy
saką ar daugiau žinių iš Lie
tuvos. Tai būtų naudingiau. 
Mes, lietuviai, mylime lietuviš
kus laikraščius ir knygas. O 
kas link jaunuolių, tai jie ne
paiso to vieno 
Jie. pasiperka 
raštį, ir jiems 
žiur”: jie turi 
ir “fonių.“ O
liai gilinasi į politiką, tai į to- .j 
kį straipsniuką visiškai nei ne
žiūrės. Jie parsineša visokios " 
rūšies laikraščių. Tai tas 
straipsnis palieka bevertis.

Daug naudingiau būtų, kad 
drg. ’ M. šolomskas tokius : 
straipsnius rašinėtų J Daily 
Worker. O į tą vietą Laisvėj ? 
reiktų dėti kokia nors apysa
ką ar pasikalbėjimą Pono ir 
Tarno 
kaip kad būdavo* seniau. O 
anglų kalboj, tai mes turime 
Chicagoj Sun ir D. W. Mes 
norime, kad lietuvių 
laikraštyj būtų daug 
dalykų parašyta.

W. Cook, 
Chicago, Ill.

ar Kunigo ir čalio, 1

kalboj 
įvairių

Nuosavos ntūsų širdys, 
ne kitų žmonių apie muso ne Kitų žmonių apie mus 

nuomones, teikia mums tik
rąją savigarbą. ,

Schiller. į

i
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(Tąsa) ' ■
Bet Sunia broliui patarė geriau pasi

saugot to savo siausto svainio: ko gera, 
jis da gali tave taip įklampot, kad tu 
paskui visą gyvenimą gailėsies. Juk jis 
ir dabar žaidžia su ugnele—su ta Hui- 
neng’aite! Inging’a, dainų mergele...

Inging’a buvo po visą Tiencin’o miestą 
Jjaskilbusi meilės deivė, visų nusigyvenu
sių, politiškai nusivilusių ir draugijiniai 
išsimušusių ponų karalienė. Jinai buvo 
moteris iš prigimties labai žavinga, ko
kių 23-24 metų amžiaus. Mokėjo pa
mėgdžiot moderninių studenčių aprangą 
ir poelgius. Turėjo moterišką instinktą 
pagaut vyrų dėmesį, įgimtą patrauklu
mą, taipgi ir šaltą nesąjūdingą gabumą 
sumokslus vedžioti, savo konkurentus su
pjudyti. O jau prisigerint, prisimeilint, 
tai kaip toji katė. <’

Huai’jų supažindė su Inging’a majoro 
brolis. Ir nuo pat pirmo pasimatymo, 
jiedu vienas kitam pasidabojo. Inging’a 
žinojo apie Huaiju’aus pasišokėjimus 
Manču laikais. Jinai jį vaizdinosi savo 
rūšies didvyriu. Jis jai priterškė ska
nių anekdotų apie vyriausybės tūzus, pri
pasakojo politinių intrygų, susijusių su 
milžiniškomis pinigų sumomis, — ir įga
vo Inging’os pasitikėjimą. Inging’a ir 
iš viso taisėsi pasigauti kokį galingą po
litikierių ir už jo ištekėti. Be to, Hu- 
aiju’s buvo jaunas. Tai netaip, kaip anie 
seniai ponai, susispietę į svetimųjų kon
cesijos užuvėją. Negražūs, nublukę, be 
svajonių, be vilčių, jau ištupėję savo šei
mų gūžtas ir dabar pašaliais tik iešką 
kur šviežienos ir smalsaus pasismagini
mo. Visiems jiems jau seniai atsibodo 
jų senos pačios ir jie tykojo prisizulinti 
prie tų moderniškų paukštyčių, kad sau 
liuesai su jomis pasišvaistyt, pasirodyt 
prieš kitus kokiuose pokyliuose, bankie- 
tuose. Tai buvo negyvėlių dūšių gent- 
kartė, velnio neštų ir pamestų...

Huaiju’s drįso išlaikyt pavydą dviejų 
aukštų valdininkų ir majoro sūnaus ir 
prisipiršo Inging’ai. Toji sutiko. Pačią 
jis jau turėjo ir ketvertą vaikų, bet tai
sėsi vesti Inging’ą, kaipo sau sugulovę. 
Pekino ir Tiencin’o laikraščiai išbdbnijo 
vedybas: ji buvo visiems žinoma, pas
kubusi meilės artistė, o jis—kadaise bu
vusio Turtų Karaliaus sūnus.

Kai dėl Sujun’os, tai ji džiaugėsi bro
lio sugulove, susidraugavo su ja ir dabar 
jai maloniau buvo kad ir Pekine.

O Činia vis tebemanė, kad jo tėvas la
biau myli jo jaunį brolį Sunią ir jo Mu- 
lan’ą; kad iš prigimties vieni yra skirti 
dirbt, o kiti dykiniuot; kad vieni apsigi
mę laimingi, o kiti belaimiai; kad ir jis 
pats gimęs po nelaiminga žvaigžde.

K Sekamą pavasarį Jao’ai persikėlė į sa- 
' vo naują buveinę. Senojoj vietoj pasili

ko Feng’ai, o kad nebūtų Feng’ienei il
gu vienai, kai jos vyras išvažiuodavo į 
pietus su reikalais, tai jie parsikvietė 
kartu gyvent Kung’ienę su Lifu’m ir 
dukrele. Feng’ai turėjo mergiotę Rau- 
donrožę ir da du berniuku. Kung’us jie 
priėmė gyvent visai dykai, be nuomų, 
be nieko.

Jao’ai persikraustė į savo kunigaikš
tišką palocių kovo 25 d. Jis jį prami
nė naujesniu vardu: “ramus ir pritinka
mas sodas”. Jao’as net pasidirbo sau ant
spaudą: “savininkas ramaus ir pritinka
mo sodo.? Ir da kitą poetiškesnę ants
paudą: “liuosas žmogus iš apsistojimo 
vietelės ties slyvų debesiais.” Bet dar il
gai Pekino gyventojai tą vietą vis va
dindavo senoviškai: “kunigaikščių so- 
das.”

Balandžio 15 d.. Jao’ai surengė pokylį 
< giminėms ir draugams, naujai būstinei 

' atžymėti. Mulan’a tarė Sunia’i: kažin 
j Inging’a ar bus, — aš ją norėčiau pa- 

» matyt. Sunia užtikrino, kad ji turės 
būt.

Mulan’a pakvietė ir Saldžią Kvapsnį, 
t Toji prisibijojo važiuot, vis da iš seno 
! nerimastis ją dažnai pagaudavo, nors čia 
į Mulan’a ir visi namiškiai apsiėjo su ja 
’ draugiškai. oMulan’a ją padrąsino, — 

sako, tam palocių j, kaip tyčia, yra net 
seklyčia jos vardu pavadinta—Saldi 
Kyapsnis — todėl kad ji išeina į slyvų 
daržą. Saldi Kvapsnis gėdindavosi ir

•; >«• - »- ; ♦ ••V*’ • '

$avo vardo, bet jai Mulan’a nurodė, kad 
tai yta..tgrąžus.,ir poetiškąs vardas, tai 
pamažu ji apsiramino, o paskiau net ir 
džiaugėsi savb ,vūrdu'‘ ir" pa’sidarė drą
sesnė ir liuosesnė poelgiuose.

Kai Mulan’a su Sunia užėjo'į.mętinos 
Tseng’ienės kambarį,- tai ten ; rado jau 
apsirengusią važiuot .Manios motiną,, ku
ri vienok gynėsi nevažiuosianti.- Kodėl 
ne? Išsiaiškino, kad tai vis toji Sujun’a 
dalykus saviškai supainiojo. f

Kasia, Tseng’o sugulovė, važiuot ne
galės, nes ji da nepasitaisė po persilei
dimo, ir prie jai pasiliks prižiūrėt Kva
pioji Rožė. Šiaip namams pridabot ne
buvo kam pasilikt, tai Sujun’a ir pareiš
kė, kad tegul vely Manios motina pabus 
namie. Iš to ir išėjo kivirčas. U’ž Ma
nios motiną užtarė pati Tseng’ienė, Mu
lan’a ir Sunia. Net ir pats Tseng’as pa
sakė jai nieko nepaisyt ir važiuot. O na
mams pridabot pasiliks Rojaus Paukštė, 
tuo tarpu kaip Auksuotoji šilkinė ir Sal
di Kvapsnis važiuoja kartu su svečiais, 
prie Mulan’os vaikų.

Prieš išeisiant iš namų Sujun’a suba
rė savo Činią, kam jis už ją neužtarė, o 
tasai atsikirto, kad neverta dėl menk
niekių vaidus kelti, reikia susitaikyti su 
žmonėmis vienoj šeimynoj. Sujun’a nu
mykė, kad ir ji būtų nevažiavus, kad ne 
Inging’a.

Atvažiavo jie į naująjį palocių, kaip 
pusė po vienuolikos, — vėlokai, dėl tų 
ginčų. Afei’jus ir Raudonrožė jau laukė 
prie didžiųjų vartų: jie su tėvais pribu
vo anksti — svečiams priimdinėt ir kal
bint. Afei’jus dabar jau buvo šešiolikos 
metų bernaitis, gražiai apsitaisęs užru- 
bežiniais rūbais, ir pats gražus, žvitrus, 
mandagus, nors, kai dėl Raudonrožės, ir 
perdaug veiklus. Taip visa kuo jį pasi
dabojo Raudonrožė ir mėgo su juo būti 
kartu. Metais už Afei’jų jaunesnė, bet 
praktiškai jį viršijo. Jinai iš mažumės 
kartu augo ir žaidė su savo pusbroliu, 
ir jinai ne juokais jį įsimylėjo.

Tai Mulari’a taip patvarkė, kad sve
čiai tą dieną eitų per užpakalinius var
tus. Didieji vartai buvo iš kitos, pie
tinės dvaro pusės, kur buvo sugrupuoti 
didieji pastatai, ir iš čia nuolaidžiai ėjo 
dirbtinis kanalas, perkasas, kūdra, eilė 
koridorų, tiltų, visokių pavilionų ir pa- 
laipų, iki paties didžiojo sodo.

Buvo ir da bent keli įvedamieji vartai, 
tačiau, tie užpakaliniai, šiaurvakariniai 
vartai vedė stačiai į slyvų sodą, su ko
pūstų ežiomis ir šuliniu, o namų ir šiaip 
pastatų stogai tik kur nekur kyšojo tar
pe medžių. Vietomis raudoni balkonai 
ir solkos skendėjo žaliojoj medžių lapijoj.

Ta pati Mulan’a poetiškai ir praminė 
tuos užpakalinius vartus “apsistojimo 
vietele ties slyvų debesiais.” Mat, pa
vasarį nuo tų vartų sklido balti ir ruža- 
vi slyvų žiedų debesiai.

Svečiai žengė iš lengvėlio, sekdami 
paskui Tseng’ų senelę. Iš abiejų šonų 
senelę prilaikė dvi tarnaitės. Jinai jau 
buvo senutė, mažesnė, truputį pasi
lenkus, bet kojų da buvo lengvų.

Ir nebuvo ko skubintis. Tų visokių 
slyvų žiedų gražumėlis! Ir slyvų žiedai, 
ir persikų, ir abrikosų, ir vietomis dėl 
kontrasto žaliavo laukinių obuolių bum- 
burėliai.

Perėję per slyvų sodą, svečiai įžengė 
J didžiulį aštuoniakampį kaimietišką pa- 
vilioną, nuo kurio prasidėjo vingiuotas 
kanalas, o jo šonais ėjo ilgi koridoriai 
iki pat didžiųjų trobų. Kanalo pakran
tėj, prie paviliono telkšavo nedidelė lai- 

/ vė-
Eidami per koridorą, vienoj vietoj 

Tseng’ai pamatė ant sienos įtaisytą mar
murinę lentą, o ant jos atvaizduotą dvi
dešimt keturios scenos iš tfSapno Raudo
nojoj Seklyčioj.”

Už kokios dvidešimties mastų, jie už
ėjo ant raudono tilto, ir iš čia jie pamatė, 
jog kanalas įeina į kūdrą, ir vienam jos 
šone stūksojo gražiai iškelta dengta pa- 
laipa su suolais ir kėdėmis.

Čionai-sukinėjos keletas tarnaičių ir 
sėdėjo, svečių laukdama, Jao’ienė. Abiem 
kūdros šonais traškanojo nukabę me
džiai, ir tarpe jų tik kur nekur buvo 
matyt pasislėpę koridorai.

(Daugiau bua)

HMM

So. Boston, Mass.
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LDS 7-tam Seimui Besiartinant • J* -7
LDS 62. kuqpa užsiėmūs vei

kimu, kaip nieką,d pirmįaų,1
Kovo 7 d. susirinkime prie 

komiteto raportų buvo ir LDS 
šeiminių parengimų komisijos 
raportas. .Komisija darbuojasi 
gerai.

Delegatai iš LPTK konfe
rencijos išdavė gerus , rapor
tus. Priimta delegatas nuo 
ALDLD 2 kp., G. Lekas, ku
ris kvietė susidėjus abiem kuo
poms bendrai-rengti pikniką, 
rugsėjo mėnėsį,, Susirįnkimas- 
maloniai sutiko pakvietimą ir 
išrinko' komisiją; iš trijų. < ’>7

LDS prieš-se’iminio .pikniko 
tikietų platintojais' '.išrinkta 
Matulpvičius Hir .Jankus. Dele
gatas ;nuo jaunosios 1 kartos 
LDS 225' liųopos, Frank Ol
son, pageidavo,, 'Rkd' .suaugu
siųjų kuopa bendrai • su jų 
kuopa surengtų pavasarinį pa
rengimą svetainėje. Nutarta 
tai padaryti. Tam tikslui irgi 
trys nariai išrinkta į komisiją. 
Naujosios kartos kuopa čia 
gražiai jau atsigaivino ir lai
ko susirinkimus pirmą trečia
dienį kiekvieno mėnesio, o su
augusiųjų kuopa pirmą ketvir
tadienį kiekvieno mėnesio. 
Jaunųjų kuopoj daugumą na
rių sudaro dailioji lytis; jos į 
susirinkimus gražiai susiren
ka. Vaikinai, apsižiūrėkite.

Išrinkta trys moterys dele
gatės į Naujos Anglijos Mo
terų Sąryšio konferenciją, ku
ri atsibuvo 10 d. kovo, ir pa
skirta $5 pasveikinimui kon
ferencijos nuo kuopos.

Sekantis LDS 62 kuopos su
sirinkimas bus balandžio 4 d., 
318 Broadway. Visi nariai bū
kite susirinkime. Dar labiau 
mūsų kuopos veikimą pagy
vinkime. LDS 7-tasis Seimas 
jau nebetoli. Tai bus istorinis 
įvykis Bostone.

LDS 6? Kp. Narys.

Antanas mirė širdies liga. 
Rengėsi eiti į darbą’, bet krito 
ir mirė. Jo žmona Veronika 
parvežė jį į Minersville į jo tė
vo namus, kur jis,'užaugo, ir kur 
gyveno jo jauniausia sesutė, 
Alena, kuri1 yra, vėplus sų B.’ 
SauranaviČium. Ten ir buvo pa?, 
šarvotas-ir iš ten laisvai palai
dotas 26 d. vasario Metodistų 
kapinėse, šalę Veronikos pirmo .... i > . • • i.vyro. • •

Velionis labai gerbė Sovietų, 
Sąjungą. Buvo išsimokinęs ru
siškai kalbėti; ir skaityti. Taip-; 
gi rėmė darbininkų judėjimą. 
Kada - tik tekdavo, būti Laisvės 
piknike, tai visados rasdavau 
Antaną su;,savo žmona. * -

Antanas paliko nuliūdime sa-? 
vo žmoną ir keturias sesutes’, 
kurios visos yra vedusios ir 
gražiai gyvena.

Aš nuo savęs išreiškiu didelę 
pagarbą jo moterei ir visoms jo 
seserims už palaidojimą taip, 
.kaip velionis 
būdamas. Aš 
Lai būna tau 
žemelė ilsėtis
nėms nuraminimą tokioj liūd
noj valandoj. 

* * *
Kovo 1 d. mirė Jonas Jakim- 

čikas. Likosi palaidotas kovo 4 
d. Lietuvių Laisvės kapinėse. 
Velionis iš Lietuvos paėjo iš 
Suvalkų rėdybos, Pajavonio pa
rapijos. Į šią šalį atvyko virš 
40 metų tam atgal. Visą laiką 
dirbo anglies kasyklose. Dirbo 
sunkiai dulkėse ir garuose be 
tyro oro. Taigi, plaučiai ir pri
sigėrė anglinių dulkių. Jau per 
kelis metus sunkiai kvėpavo. 
Negalėjo dirbti, nes sunkiai 
kvėpavo ir turėjo skirtis iš gy
vųjų tarpo sulaukęs 63 metų 
amžiaus.

Velionis Jonas buvo 
pažiūrų žmogus. Rėmė 
ninkišką judėjimą ir

pageidavo gyvas 
nuo savęs tariu: 
lengva šios šalies 
amžinai. O gimi-

Minersville, Pa.
Netekom Dviejų, Draugų.

Šiuo laiku mes netekom dvie
jų lietuvių laisvų draugų.

Vasario 22 d. mirė Antanas 
Vasiliauskas, čia augęs. Į šią 
šalį jį tėvai atvežė 3 ar 4 metų 
amžiaus. Tėvai paėjo iš Suval
kų rėdybos, Keturvalakių para
pijos, Karklinių kaimo. Tėvas 
atvažiavęs kiek pirmiau, o pas
kui atsiėmė savo moterį ir mažą 
Antanuką. Tėvas, padirbęs kiek 
laiko mainose, užsidėjo smuk
lę. Buvo geros širdies žmogus, 
nors ir buyo tikintis. Gyvenimą 
darė neblogą. Sūnų Antaną lei
do į mokslą, kiek jis galėjo, ir 
troško, kad jis būtų mokytas. 
Antanui mokslas sekėsi, ir 1911 
metais jis baigė aukštesnioj mo
kykloj komercinį kursą. Bet 
Antanui to dar neužteko. Jis 
mokinosi muzikos, ir gerai var
tojo smuiką ir trubą. Prigulėjo 
kelis *metus bene ir orkestroj. 
Griežė, Pottsville teatre. / .

21 metai tam atgal Antanas 
laisvai apsivedė su Veronika 
Lietuvninkaite, Juozo ir Petro
nės Lietuvninkų, didelių laisva
manių, dukteria. Pagyvenę kiek 
Minersville, išsikraustė į Phila- 
delphią, ir ten gyveno 18 metų. 
Veronika jau buvo vedus pir- 
miaus laisvai su Pranu Samue
liu, bet keletą metų pagyvenus 
jos vyras mirė, palikdamas dvi 
dukteris. Tai Antanui teko ir 
dvi podukras padėti užauginti. 
(Dabar jos jau vedusios).

laisvų 
darbi- 

buvo 
Laisvės skaitytojas per kelioli
ka metų. Bet ant pabaigos, kaip 
negalėjo dirbti, tai ir Laisvės 
negalėjo prenumeruoti.

Velionis buvo laisvai vedęs 
25 metai tam atgal. Bet n.eilgai 
gyveno su moteria; moteris mi
rė sulaukus pirmo kūdikio. Tai
gi moteris paliko Jonui vaikutį, 
kaipo atmintį pirmosios meilės. 
Jonas sūnų užaugino. Dabar 
jau didelis ir gražus vyras, ir 
jau vedęs. Jonui buvo daug 
vargo auginti mažiuką be moti
nos. Bet sūnus gražiai užaugin
tas, dėka draugams Bagdonavi
čiams, nes prie jų jis buvo ir 
prisiglaudęs beveik visą laiką, 
o labiausia dėka draugei Bagdo
navičienei, nes ji daugiausia 
rūpinosi tuo mažiuku.

Velion| palaidojo .didelis bū
rys draugų, nes jis su visais 
draugiškai sugyveno. Laidotu
vėmis rūpinosi graborius V. 
Tucinas.

Lai būna tau, Jonai, lengva 
šios šalies žemelė ilsėtis amži
nai. O sūnui ir jo žmonai reiš
kiu užuojautą.

V. Ramanauskas.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Ka^ 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
i. ' , '

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

Mitybos Problemos ir 
Karo Belaisviai

tiek geriau gavo valgyti. Juo
da duona ir bulvės, kurias čia 
belaisviai daugiausia gavo, tu
ri daugiau Vitamin • B, negu 
randasi japonų ryžiuose.

Amerikos belaisviai Vokieti
joje gavo daugiau Vitamin C, 
kuris būtinai renkalingas ge
riems dantims. Vitamin C ran
dasi vaisiuose, tomatėse, kopūs
tuose, ir dar kitose daržovėse. 
Vokiečių stovyklose šie belais
viai dažniausia gavo kopūstų, 
ropių ir bulvių. Šių daržovių 
beveik visai nebuvo Japonijoj.

Grįžtantieji Amerikos belais
viai aštriai skundžia vokiečius, 
kad juos beveik vien ropėmis 
maitino. Bet nežiūrint to, jie li
ga “scurvy” nesirgo, kaip pa
leistieji iš japonų rankų.

Pas japonus Vitamin C dau
giausia randasi raugytuose 
agurkuose, pupose ir vaisiuose. 
Iš šių valgių vien vaisiai buvo 
amerikiečių mėgiami. Kinai ir 
japonai savo valgį labai trum
pai verda, nes kuro abiejose ša
lyse mažai tebėra.

Jau ir dabar pradėta tyrinėti 
klausimas, kuris liečia belais
vius kareivius, kenčiančius nuo 
visokių valgių trūkumo. Val
džia ir privatiški asmenys šia
me darbe išvien dirba. Visi gei-

Kaip buvo tikima, kareiviai džia sužinoti, kaip plačiai šios 
japonų karo nelaisvių stovyklo- ligos yra paveikusios šių karei- 
se daugiausia nukentėjo dėlei vių sveikatą, ir nori atrasti ge- 
stokos Vitamin B, nekalbant riausias priemones jiems 
apie kitus maistingus valgius. |ti.
šios padėties priežastis iš da-' Jau nemažai pažangos 
lies glūdi tame, kad ir patys darbe pastebėta, ypač
japonai minta maždaug tokiu /‘scurvy.” ši liga jau nuo se- 
maistu, kokį davė belaisviams. ■ niau yra žinoma. Apie ją.daug 
Net ir taikos laikais japonai 
plačiai serga liga “beriberi,” 
nes jų valgis neturi pakanka
mai Vitamin B. šis Vitamin B 
randasi kruopose, mielėse, mil
tuose, duonoje. Ryžiuose, iš ku
rių japonai daugiausia minta, 
šio vitaminio nėra.

Amerikos belaisviai vokiečių 
stovjrklose kitais atvejais šiek

Visiems dabar žinoma, kad 
Amerikos kareiviai, paimti į 
nelaisvę—ar tai japonų arba 
vokiečių, nukentėjo dėlei vaL 
gio trūkumo. Karo užbaigimas 
rado juos sergančius ir sunyku
sius. Ne tiktai jiems vhlgįo biL 
vo mažai, bet, tas. valgis, kuris 
jiems buVo duobas, neturėjo jo
kios , paųdingps maistingumo 
vertės. Todėl viena iš svarbiau
sių problemų šiame pokarinia
me laikotarpyje yra šiems nu- 
vargusiems kaliniams padėti at
gauti savo prarastų sveikatą.

Orlaivių stotyse ir debarkaci- 
jos uostuose dabar suorgani
zuoti tam tikri štabai — medi
cinos tyrinėtojai, kurie atydžiai 
kiekvieną išlaisvintą kareivį 
nelaisvį peržiūri, kad surasti, 
nuo kokių valgio trūkumų jis 
kenčia. Nors dar lig šiol pilnų 
roprtų apie šį darbą nėra, vie
nok tūlas rašytojas straipsnyje 
“Nutrition Digest” žurnale pra
neša įvairius pastebėtus nusilp
nėjimus; jų kūnams trūko rei
kalingo maisto, kalorijų. Nebu
vo iš ko kūno jėgas sustiprint, 
sveikatą palaikyti. Tarp reika
lingų valgių trūko pieno, kiau
šinių, sūrio ir mėsos, 
pranešta, kad daug 
irgi trūko.

Taip pat 
vitaminų

padė-

šiame 
ligoje

tyrinėta. Ji greičiausia atsiran
da nuo perilgo Vitamino C trū
kumo. Šios ligos aiškūs ženklai 
yra dantų atsiliuosavimas ir 
dantų smegenų kraujojimas. 
Tyrinėjimai rado, kad nors ir 
aiškesnieji ženklai pranyksta, 
nėra užtikrinta, kad nuo ligos 
visiškai galima pasveikti.

' - FLIS.

Telef. HUmboldt 2-7964 •

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NOTART 
PUBLIC

TELEPHONK 
STAGU 2-5041

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Ml Verno# St S
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 a

.. .. ■ ■į'?'-
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Atsilankę Sovietuose, CIO 
Unijų Atstovai Šaukia Ame
riką j Vienybę su Sovietais

(Tąsa nuo T-mo pusi.) 

tymo darbuose ir didelę 
žmonių vienybę ir pasiryži
mą atsteigti ir išvystyti sa
vo pramones, kad galima 
būtų pagerinti kasdieninį 
savo gyvenimą.”

CIO delegatai kalbėjosi 
valandą ir su Sovietų už
sienio reikalų komisaru V. 
M. Molotovu. Jis pabrėžė 
savo valdžios pageidavimą 
artesnio draugiškumo tarp 
Sovietų ir Jungtinių Vals
tijų. “Jis atvirai su mumis 
svarstė, kaip svarbu page
rint būklę Sovietų Sąjun
gos žmonėms,” sako delega
cija savo raporte ir džiau
giasi šiltomis priimtuvėmis 
iš sovietinių piliečių pusės:

“Visur mes buvome taip 
priimti, jog tatai padarė 
mums gilų įspūdį. Visi So
vietų piliečiai, kuriuos tik 
mes sutikome, ryžtai rodė 
savo pagarbą ir draugišku
mą Amerikos darbininkams 
ir Amerikos žmonėms.”

CIO delegacija tęsia:
“Mes pareiškiame gilią, 

nuoširdžią pagarbą Sovietų

Sąjungos darbo unijpms ir 
žmonėms už jų vaidmenį 
karui laimėti ir už pasiry
žimą milžiniškuose atstaty
mo darbuose, kas būtinai 
reikalinga, kad galima būtų 
aukščiau pakelti gyvenimo 
laipsnį, kuris, lyginti su 
amerikiniu gyvenimu, tebė
ra žemas.”

Delegacijoj buvo šie CIO 
unijų veikėjai: Jos vadas 
James B. Carey, CIO sekre
torius - iždininkas; CIO vi- 
ce-p i r m i n i n kas Allan S. 
Haywood; Jungtinės Elek- 
trininkų, Radijo Darbinin
kų ir Mašinistų Unijos vi- 
ce-pirmininkas Albert Fitz
gerald; Industrinės Mari- 
ninkų ir Laivastačių Unijos 
pirmininkas John Green; 
Audėjų - Verpėjų unijos vi- 
ce-pirmininkas Emil Rieve; 
Amalgam eitų Rūbsiuvių 
Unijos generalis advokatas 
John Abt, ir kt.

Melagingi Gandai apie Bul
garijos Mobilizaciją

Bulgarijos užsienio reika
lu ministeris Petko Stai- 
noff užginčijo visus užsie
nių paskalus, būk Bulgari
ja uždarė savo rubežių su 
Turkija ir būk sumobiliza
vo savo armiją.

LaifivS—Liberty, Lithuanian ;Daily;

Taip puikiai Lietuvos vaiz 
dą perstačius, kalbėtoja pri
ėjo prie Lietuvos šelpimo klau
simo, kaip pažangūs Ameri
kos lietuviai gražią ir ne ma
žą pagalbą jau suteikė, o pro
fašistiniai lietuviai Amerikoje 
bjaurias apgavystes varinėja 
šelpimo obalsiu. v

Užbaigdama gana ilgoką sa
vo prakalbą, kalbėtoja papra
šė aukų sukėlimui sumos pi
nigų įrengimui Vilniuje me
dicinos instituto. Nedidelė pu
blika gausiai aukojo. Pora ge
raširdžių radosi, kad po šim
tinę paklojo ir keletas po $25. 
Viso aukų surinkta virš $400.

Buvo klausimų iš publikos. 
Kalbėtoja tinkamai juos atsa
ke.

Po prakalbų buvo girdėti 
kalbantis, jog gaila, kad tūks
tantinė lietuvių publika ne
gauna progos pasiklausyti t<T-.nigus nupirkta Lietuvos val
kios prakalbos.

Iš Moterų Kliubo Gyvavimo 
"'Vasario mėnesio susirinki

mas buvo vienas iš žymiausių. 
Ne tik k-ad daug narių .atsilan
kė, bet ir gerais darbais pa
sižymėjo. <

Pirmutinis iš kliubo darbų, 
tai kad paskyrė .20 dolerių dėl 
Fisher Body (General Mo
tors) streikierių ir draugės 
ant vietos suaukavo 6 dole
rius. Už 20 dolerių nupirkta 
įvairių valgių, o 
perduota pinigais 
valgyklai.

žieminio sezono 
komisija išdavė
dviejų parengimų. Vienas įvy
ko pas drg. Tamošaičius, 12 
d. sausio. Pelnas ir aukos vi
so sudarė $30.37. Už tuos pi-

REIKIA
PLYTNYČIAI UGNIAKURIŲ 

PLYTŲ SUDĖSTYTOJ Ų 
IR

• PLYTŲ MĖTYTO JŲ
Sayre & Fisher Brick Co.

SAYREVILLE, N. J.
(69)

Montevideo, Uruguay. — 
Vasario 28 d. įvyko visuoti
nas darbininkų streikas 
Uruguay’juj prieš gyveni
mo reikmenų brangenybę.

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

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

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

2. Balanced Brand Vitamin B-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- 
nahn, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
“Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

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

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

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

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

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

ROBERT LIPTON, Jeweler Į 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.j 

’ Tel. ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS^

Sužeistam negrui gulint bejėgiai ant žemės, jį pa
guldęs policistas dar apjieškojo jo kišenius, gal rasiąs 
ginklų. Policijos atakoje ant negrų gyventojų Colum
bia mieste, Tennessee valstijoj, 101 negras buvo areš
tuota ir du nušauti jau arešte, dėl to, kad jaunuoli^ ve
teranas sudavė baltam krautuvininkui už mušimą jo 
motinos.

Sakoma, Amerika ir Anglija 
Siekia Nuverst Dabartinio 

Irano Premjero Valdžią

Hartford, Conn
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

ypač tiems žmonėms, kurie 
darbavosi, kad padarius šį 
koncertą pasekmingu. Di
džiausia garbė priklauso tai 
pačiai dainininkei Birutai. Ne
paisydama to sunkaus ir keb
laus (ir dažnai sunkiose sąly
gose) mokslo, darbo, jinai vis- 
tiek pasiekė artistės žvaigždės 
laipsnį. Ir dabar dar vis dau
giau lavinasi ir savo ‘talentą 
didina ir kelia aukštyn. Po 
koncerto daug lietuvių nuėjo 
į kliubo svetainę. Ten buvo šo
kiai ir užkandžių. Kiek vėliau 
atvažiavo ir pati Birutė, čia 
vėl didokas sąjūdis. Sveikina 
Birutę ir dėkoja jai už gražų 
koncertą. Vienas sako: “Hei
lo, Birute, ar atsimeni mane?” 
Kitas: “Heilo, Birute, kaip tau 
einasi?” O Birutė tik sukasi, 
tik sveikinasi, vis su linksma, 
draugiška šypsena ant veido. 
Mat, čionai jos šimtai pažįsta
mų, čia jos gimtinis miestas.

Paskiau Birutė užėjo aukš
tyn į šokių salę ir kartu su vi
sais šoko ir linksminosi iki pat 
vėlumos. Malonu buvo pama
tyti Birutę ir išgirsti jos aukš
tai talentingą dainos balsą.

Linkiu, kad ir daugiau lie
tuvių tarpe iškiltų tok iii ga
bių dainininkų.

Valerijonas.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 
21 d. kovo, 8 v. v., 735 Fairmount 
Avc. Draugės dalyvaukite visos, tu
rime svarbių reikalų apsvarstyti mū
sų ateities veikimui. — Sekr.

(65-66) '

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras z kviečia visus se

nesnius narius, kurie dalyvavote 
Chore, nėr skirtumo kaip seniai jūs 
nesilankėte repeticijose, esate prašo
mi grįsti atgal į.Chorą. Taipgi jau
nimas labai reikalingas Chorui. Cho
ro mokytojas Walter Žukas. Repeti
cijos įvyksta kiekvieną trečiadienį. 
Kviečiame dalyvauti chore, seni ir 
jauni. — Patil Casper. (64-65)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti ant 

ūkės, pageidaujama, kad mokėtų 
visą ūkės darbą, kaip akėti, arti, 
karves melžti ir taip toliau. Taipgi 
pageidaujame, kad atsišauktų blai
vas ir darbštus asmuo. Dėl daugiau 
informacijų, prašome telefonuoti ar
ba asmeniškai kreiptis pas: Joseph 
A. Jusaites, R. D. 2, Michigan Fann, 
Middletown, N. Y. Telefonas Middle
town 74956. (63-68)

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, šaltį. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsi
gyk DEKĖNS OINTMENT, arba 
rašykite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 066, Newark 1, N. J.

Cambridge Mass
Tarptautines Moterų Dienos 

Minėjimas
Pasaulio tarptautinės mote

rų šventės, kovo 8 dienos, ap- 
vaikščiojimo proga, Naujosios 
Anglijos Lietuvių Moterų Są
ryšis atlaikė konferenciją ko-j Irane, 
vo 10 d., ir tą pačią dieną, po | 
pietų įvyko prakalbos.

Tikrai puikių prakalbą pa
sakė K. Petrikienė iš New Yor- 
ko. Ji labai gerai paanaliza
vo Lietuvos klausimą. Ji nuro
dė, kodėl buvo ir dar yra lie
tuvių pasidalinimas. Lietuvo
je prie fašistinės Smetonos 
valdžios, nedidelė dalis Lietu
vos gyventojų buvo ponai ir 
perteklingai gyveno, o visa 
liaudis kentėjo neapsakomą 
skurdą. Baisi politinė nelygy
bė vyravo. Buvo nežmoniškai 
mažas darbininkų uždarbis. 
Fabriko darbininkui savaiti
nio uždarbio neužteko nusi
pirkti poros paprastų čevery- 
kų. Degtukų pramonė buvo 
pavesta užsienio kapitalistam. 
Dėžutė degtukų kainavo 10 
centų, o jei. rūkorius įsigijo 
benzihką užsidegti popirosą, 
tai jis turėjo mokėti taksus už 
jos turėjimą. Pusės visų Lietu
vos naujakurių 1939 m. buvo 
iš varžytinių parduoti ūkiai 
dėl neišsimokėjimo skolų ban
kams, kuomet Vailokaičiai 
bankieriai imdavo sau algos 
po su virš 80,000 litų į mėne
sį. Todėl ne stebėtina, kad 
1940 metais įvyko perversmas 
ir po perversmo visuotinuose 
rinkimuose į Steigiamąjį Sei
mą virš 90 nuošimčių Lietu
vos piliečių dalyvavo balsavi
muose, išrinkdami darbinin
kišką Seimą, kuris padavė 
prašymą prisijungti prie Ta
rybinių Respublikų Sąjungos 
ir buvo priimta Lietuva, kaipo 
16-toji Respublika, žmonių 
gyvenimas tuojau pasikeitė. 
Ne pilnai į metus laiko virš 
70,000 lietuves bežemių gavo 
sklypus žemės ir lengvomis iš
lygomis galėjo trobas pasista
tyti, ir gavo kitokių reikmenų. 
Atsidarė galimybės jaunimui į 
mokslus, nes veltui galėjo lan
kyti hiokyklas.

Toliau kalbėtoja pabrėžė 
pasaiingą Hitlerio užpuolimą 
ant Tarybų Sąjungos ir sykiu 
ant Lietuvos, ir kaip čia, Ame
rikoj, prohitlerinis- elementas 
džiaugėsi, kad naciai Lietuvą 
išlaisvino, net speciales laik
raščių (Vienybės ir kitų) lai
das išleido. O kokia, “laisvė” 
ir likimas Lietuvos buvo vo
kiečių okupacijos laiku? Isto
rija nežinojo tokio barbariz
mo, kokį naciai vokiečiai at
liko. Jie atvirai sake, kad Lie
tuva turi būti išnaikinta, kai
po tauta, jie net jos vardą pa
naikino. Tik ačiū Raudonajai 
Armijai, tapo vėl Lietuva iš
laisvinta.

Teheran, Iran. — Eina 
gandai, kad reakciniai Ira
no ‘sluoksniai planuoja nu
verst Irano premjero Gha- 
vamo valdžią su Anglijos ir 
Amerikos paspirčia. Kraš
tutiniams Irano reakcinin
kams, lygiai kaip ameriko
nams ir anglams, ypač ne
patinką, jog Ghavamo vy
riausybė vedanti derybas 
dėlei žibalo teisių Sovietam

Kaip Amerikiečiai Pa
rėmė Sovietų Žmones
New York. — Amerikie

čių Draugija Rusijai .. Pa
remti pernai metais gavo 
$32,706,470 paramos sovieti
niams žmonėms pinigais 
daiktais.

Prancūzu, Angly Ka- 
riumenė Syrijoj, Lehane

Beirut. — Syrija ir Le- 
banas p r o t e s t u oja, kad 
Franci ja ir Anglija neiš
traukia kariuomenės iš tų 
kraštų ir laužo savo pasiža
dėjimus.

Užgyre Chinų Tautiniu 
kų-Komunistų Sutartį
Chungking. — C h i n i jos 

t a u t i ninku Kuomintango 
Partijos komitetas užgyrč 
jos susitarimą su chinų ko
munistais. Bendra Pataria
moji Politinė Taryba (iš 
įvairių partijų) kaltino 
premjero Soongo valdžią už 
supuvimą ir apsileidimą.

Sovietai Pasitraukia 
Iš Bornholm Salos

Copenhagen. — Sovietai 
pranešė Danijai, kad jie iš
trauks savo kariuomenę iš 
Danijos, salos Bornholmo, 
kai tik Danija bus pasiruo
šus perimti tą salą į savo 
rankas.

Jersey City, N. J
Kovo 17 d., Medical Cent

re, mirė Stephen Nachonis, 66 
m. amžiaus, gyvenęs 236 
Wayne St., Jersey City, N. J.

Stephen Nachonis ilgoką lai
ką buvo taVern biznyje po 
aukščiau minėtu antrašu. Jo 
kūnas pašarvotas namuose. 
Bus palaidotas ketvirtadienį, 
kovo (March) 21 d., 9 vai. 
ryto, JEIoly Cross kapinėse, No. 
Arlington, N. J. (65-66)

kams: berniukams marškiniu- 
kų, o mergaitėms šlebiukių. 
Tam vakarui su aukomis pri
sidėjo :

Draugai Šklėriai aukojo $5.
Po $1: Mikalajūnienė, Žeb

rauskienė, Romondienė ir Gri
nius.

Kirpienė aukavo pyragą, 
kuris atnešė $3.50.

Viso $12.50.
Kitas parengimas buvo va

sario 17, virtinių vakarienė, 
kuri irgi gerai nusisekė. Bet 
dar pilno raporto komisija ne
turėjo.

Plačiai apkalbėta apie Mo
tinų Dienos parengimą, gegu
žės 12 d. Užkviestos visos ge
riausios dailės spėkos dėl kon
certinio programo, taipgi ge
ra kalbėtoja. Paimta didžiulė 
Vokiečių svetainė. Tikimės 
svečių ir iš kitų miestų. Kovo 
3 ir 4 dienomis turėjome ma
lonią viešnią, d. K. Petrikie- 
nę. Apie tai plačiau pasižadė
jo parašyti kita draugė.

Gerai žinomus draugus No- 
vacic patiko didelė nelaimė. 
Automobilius • paslydo ir apsi
vertė. Draugei Novacic sulau
žė ranką per riešą ir koją pa
žeidė. Randasi namie, 697 E. 
185th Street.

Taipgi serga po operacijai 
kliubiete, d. Kalakauskienė, 
1390 E. 188th Street. Draugė 
M. Noreikiene irgi po opera
cijos serga namie, 1308 E. 82 
Street. Kam laikas pavėlina, 
atlankykite drauges.

Kliubo susirinkimas įvyks 
trečio ketvirtadienio vakarą, 
kovo 21 d., Vokiečių svetainė
je, 1400 E. 55th St. Draugės, 
padarykime šį susirinkimą dar 
skaitlingesniu, negu buvo per
eitas. K. R.

Šypsenos
ŽINO, BET NESU

PRANTA
(Anekdotas)

Vien am amerikoniškam 
lietuviui sykį prireikė pa
rašyt lietuvių kalba kokį 
tai raštą. Dalį rašinio jisai 
šiaip taip surašė, bet pasie
kus vietą, kur reikėjo su- 
minėt lapkričio mėnesio die
ną, rašėjas, kaip sakoma, 
“sustokino.” Jisai žinojo, 
jog reikiamasis mėnuo am
erikoniškai vadinasi No
vember, bet jis nežino, kaip 
tas mėnuo vadinasi lietu
viškai. Eina jisai klausti 
vieno neseniai' atvykusio ir 
Lietuvoj pirm karo mokyk
loj buvusio.

“Pasakyk man, kaip lietu
viškai November mėnuo?”

“Aš žinau visų mėnesių 
vardus lietuviškai, bet aš 
nežinau, kas tas yra No
vember.”

“Tai vardas vieno iš dvy
likos mėnesių ir man reikia 
jį lietuviškai parašyt.” “

“Negaliu jums pasakyti, 
nes nežinau, kokius vardus 
mėnesiai turi anglų kalboj; 
bet klauskiva ano seno lie
tuvio, gal jis žino.” •

Trečiasis jų bendras pa
sirodė tikrai galįs jų prob
lemą išrišti. Išklausęs cb-

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS

PIRMAM šlFTUI 
7:20 A. M. IKI 5 P. M. 
AR ANTRAM ŠIFTUI 

4:15 P. M. IKI 10 P. M. 
Lengvas, švarus, linksmas darbas 

prie Ideališkų darbo sąlygų. 
Patyrimas Nereikalingas. 

Mes jus išmokysime ir jūs būsite 
apmokamos laike mokinimosi. 

KREIPKITĖS I 
EMPLOYMENT OFFICE OF 

THE
F. W. SICKLES CO. 

165 FRONT S¥. 
CHICOPEE, MASS.

(67)

i

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Gera Alga 

Apmokamos Vakacijos 
Geros Sąlygos 

Kreipkitės į Employment.
Offisą

HENRY HUDSON HOTEL
358 WEST 58TH ST., N. Y. C.

(X)

SKALBYKLAI DARBININKĖS 
MERGINOS 

VISIEMS DEPARTMENTAMS 
CLIP OPERATORES 

MERGINPS PRIE MARŠKINIŲ 
' " PROSIJIMO DEPARTMENT!)!

KREIPKITĖS I MR. WARNER 
GUEST LAUNDRY SERVICE 

34-26 70TH ST.. JACKSON HEIGHTS. L. I. 
Ind. Subve iki 65th St. Stoties 

BMT-IRT iki 74th St. Stoties. 
(67)

JAUNA MOTERIS, dirbti lengvą namą 
darbą. Puiki alga. Guolis ant vietos.

Skambinkite prieš 10 A.M.
MANSFIELD 6-8241.

(66)

SUKNELIŲ SIUVĖJOS .
Prie vaikų šokiam Kostiumų.

489 Washington Ave., Brooklyn. N. Y.
(Arti Eulton St.).

Telefonas MAINE 2-6789.
(65>

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA CASTERS
Patyrusių Prie Lempų 

Nuolatinis Darbai 
Gera Alfa

HORO-LITE
104 SOUTH 4TH STREET 

BROOKLYN.
EVERGREEN 8-3064

________ _____________________
ODOS DIRBINIŲ 
DARBININKAI

PATYRĘ
PRIE IŠTISINIŲ DIRBINIŲ 

NUOLATINIAI DARBAI
A. C. THOMAS & CO.

33 W. 30TH ST., 
NEW YORK CITY.
.(67)

UŽBAIGŠJ AI—TAISYTOJAI
PRIE OFISAM RAKANDŲ 

Turi būti patyrę
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS
REGAN FURNITURE CORP.

270 MADISON AVE., NEW YORK CITY.
KAMPAS 39TII STREET

~ (65)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI 
PRIE BLOUSES

Turi būt patyrę
Dirbti prie Singer Mašinų.

SekMnų darbui.
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
LONG ISLAND PRETTY TOGS

1184-6 BROADWAY, HEWITT, L. I.
FRANKLIN 404

(66)

lyką, jisai paaiškino, kad 
November lietuviškai vadi
nasi lapkritis, o lapkritis 
angliškai vadinamas No
vember,

Papasakųjo Al. D.

Laikraštininkystė tai or 
ganizuotas pleperiavimas.

Eggleston.
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Beatas this!apis

atitar-

Ameri- 
vyras,

■ ■>*>' ,i«.
Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

NewWto^M^Zlito
Antanas Linkus Sugrįžo 

Iš Karo Tarnybos
Antanas Linkus, Jr., plačiai 

Žinomas brooklyniečiam kriau
čių ir Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo veikėjas, sugrįžo 
iš militariškos tarnybos kovo 
12-tą, gavęs visišką paljuosa- 
vima.

ir

Antradienis, Kovo 19, 1946

iii * z"?-".'

Dar Apie Laisvės 
Bazara

Laiškas iš Lietuvos

Antanas Linkus, Jr.
Antano tėvai, Antanas 

Petronėlė Linkai, taipgi žmo
na ir dvi mažos jo dukrytės 
linksmi, susilaukę sugrįžusio. 
Taipgi džiaugiasi ir draugai 
sugrįžusią nauja spėka dar
bams, laukia progos pasima
tyti ir palinkėti laimės civi
linio gyvenime.

Antano' kariauti, atvirame 
kare, regis, nebeteko, tarny
bon buvo pašauktas karui veik 
baigiantis. Tačiau užjūryje 
dar ilgokai pabuvojo — oku
pacinėje armijoje lankėsi Fi
lipinuose ir kitur. Buvo Ma
niloje laike ten įvykusių ma
nifestacijų protestui prieš var
tojimą Amerikos karių prieš 
buvusius mūsų talkininkus ka
re, už atleidimą namo 
navusių kariškių.

Antanas Linkus yra 
koje užaugęs jaunas 
tačiau kalba gražiai ir lietu
viškai ir yra dienraščio Lais
vės skaitytojas, buvo užsisakęs 
net tarnyboje būnant, kad ne
atsiliktų žinojime lietuviškojo 
judėjimo.

Draugui Linkui linkime ge
riausios kloties civiliniame gy
venime. R.

M.

i

r

Žymūs Amerikiečiai 
Stoja už Draugingumą 
Su Taryby Sąjunga

Amerikos su Tarybų Sąjun
ga draugingumui akstinti ma- 

. sinei demonstracijai, sureng
tai kovo 18-tos prievakarį 
(tuojau po darbo), Madison 

•Square Parke, New York, pa
sveikinimus atsiuntė daugelis 
žymių amerikiečių. Tarpe at
siuntusių sveikinimus yra se
natorius Claude Pepper, Flo
ridos demokratas; Kongres- 
manė Helen Cahagan Doug
las, Kalifornijos demokratė, 
buvęs majoras LaGuardia, 
Canterbury’o dekanas Hew-L
lett Johnson iš Anglijos.

Daugelio žymių veikėjų ti- 
a kėtasi demonstracijos kalbėto

jais. 1

7S

Darbo Partija Siunčia 
Delegacija Kovot prieš 
Aukštas Kainas

Viso didžiojo New Yorko 
^arbiečių delegacija keliaus į 
Washingtona 27-tą šio mėne
sio. Jie ten reikalaus kontro
liuoti kainas ir parūpinti ve
teranams butų. Tikimasi, kad 
iš viso miesto susidarys keli 
Šimtai delegatų. Numatoma, 
kad daugelis kitų organizaci
jų tame parems darbiečius. 
Vedama švietimo kampanija.

Komunistams
Lietuvių Komunistų Kliubo 

svarbus susirinkimas įvyks ko
vo 19-tos vakarą, 8 vai., 419 
Lorimer St., Brooklyne. Atei
kite. Drbortines sąlygos reika
lauja visų narių dalyvumo.

.Valdyba. (63-64)

Vilniaus Medicinos Institutui 
Fondas Gražiai Paaugėjo

Visapusiškai gražiai minėta 
Tarptautinė Moterų Diena, 
Brooklyne. Atsiliepdami į Mo
terų Kliubo prašymą tą dieną 
atžymėti su parama Lietuvai, 
kaip ir visuomet, žmonės atsi
liepė su viskuo, ko tiktai pra
šėme :

Mūsų jaunos meno mėgėjos, 
vadovybėje Bronės šalinaiti- 
tės, suteikė žavią dainų ir mu
zikos programą. 
Amerikos lietuvaitės 
atitinkamas kalbas.

Vyresnes 
pasakė

Pačios kliubietės ir abelnai 
publika suėjo nešini visokiomis 
dovanomis — piniginėmis, 
maistu. Susirinkusieji turėjo
me tikrų smagumų ir prašmat
nybių vakarą, kaip sakytų 
amerikonai — “time of our 
lives.”

žavios piano muzikos sutei
kė mums Frances Bovinaitė.ir 
Miriam Gottlieb, o Florence 
Kazakevičiūtė, jauna, bet jau 
populiari armonistė, gyvai pa
grojo armonika.

Su dainomis solo išstojo Syl
via Pužauskaitė, Sue Kazoky- 
tė ir maža metais, bet jau “se
na” dainininkė Francene Pa
kalniškytė. Taipgi šios visos 
mergaitės, su Bovinaite, dviem 
atvejais dainavo kvartete. 
Joms akompanavo Miriam 
Gottlieb. Pužauskaitė ir Kazo- 
kytė taipgi dainavo duetų. Vi
sos gražiai dainavo, skambino 
ir grojo, visų publika prašė 
pakartojimų ir, kaip matome, 
turėjome ilgoką programą. 
Tačiau publika žavios progra
mos klausėsi susidomėjusiai, 
ramiai, kas retai atsitinka ba
liuose.

Eva Mizarienė trumpai pri
minė šios pramogos tikslą ir 
paprašė atžymėti ją aukomis 
Sveikatos Institutui Vilniuje. 
Tiesa, sakė jinai, mes visi lau
kiame d. Bimbos sugrįžtant iš 
Lietuvos. Daugelis iš jūsų no
rite savo didžiąją auką nuneš
ti į d. Bimbos raporto iš Lie
tuvos n^asin į mitingą, kuris tu
rės įvykti ne už ilgo, kadangi, 
mes tikimės, jog d. Bimba ran
dasi, jau kur nors kelyje. Ta
čiau Čia atidavę, kurie jau esa
te tam pasiruošę, nepadary
site klaidos, nes mes čionai su
keltą suma nunešime atiduo
ti tame mitinge.

Sekė rinkliava, kurioje (su 
negalėjusių dalyvauti iš anks
to ar paskiau priduotomis) su
kelta $469.25.

Ina Wood, taipgi jau ame
rikietiškos gentkartės lietuvai
tė, kalbėjo apie Paryžiuje įvy
kusį Tarptautinį Moterų, Kon
gresą ir apie besiformuojantį 
Amerikos Moterų Kongresą, 
kviesdama lietuves imti jame 
Verkių dalyvumą.

Vakarui pirmininkavo kliu
bo sekretorė Sofija Petkienė.

Vienoms rūpinantis dvasine 
pramogos dalimi, darbšti kliu
bo pirmininkė Mary Wilson, 
su geromis talkininkėmis — 
Josefina Augutiene, Ursula 
Bagdoniene, Elzbieta Kasmo- 
čiene jau iš anksto, tą visą die
nelę rūpinosi, kaip svečius pa
vaišinti. O čia, visai netikėtai, 
atėjo mechanikai įstaigoj ga- 
so įvadas taisyti, gasas užda
romas veik visam popiečiui. 
Bėga jos su pundais į stubąs 
pasigaminti anksti galimus pa
daryti valgius, o paskui, vaka
re, paskubomis, gamina vėles
niuosius ir ant greitųjų sten
giasi’ aptarnauti skaitlingą pu
bliką. Ir aptarnavo—ko čia ne
buvo. Virtuvėj pagelbėjo ir 
prie gėrimų patąrhavo Jurgis 
Waresonas. Taipgi dirbo An
na Dobilienė. Daugelis kitų 
draugių atėjo nešinos gatavais 
namie gamintais skanumynais. 
Gera talka daug pagelbėjo.

Dar kitos rūpinosi priėmimu 
ir išleidimu suneštų dovanų. 
Tame daugiausiai darbavosi

Ona Čepulienė, Josefina Skir- 
montienė, Nastė Buknienė, 
Eva Mizarienė. Kazokyte su 
talkininkėm komandavo “grab 
bag,” kuri irgi davė naudos 
ir juokų.

Atrodo, kad tas smagus ba
lius bus davęs ir pelno, nors 
nebuvo jokios įžangos imta, 
visą apyvartą gaunant tiktai 
iš leidžiamų dovanų, maisto ir 
gėrimo. Visą tai išgirsime mo
terų kliubo susirinkime, kuris 
įvyks kovo 21-mos vakarą, 
Laisvės salėje. Aukojo 
gaiš:

William Skuodis $100.
Josefina ir Alfonsas I 

montai $100.
Katrina Petrikienė $50.
Janina Bondžinskaitė $50.
Amelia ir Mikolas Liepai 

$50.
Adelė ir Povilas Rainiai
Ona Grikštienė $5.
Juzė Pužauskienė $5.
Adomas Dagis $5.
Vacius ir Blanche Senkevi- 

čiai $5.
Gaškauskai (iš Huntington) 

$4.
Po $2: O. Walmus, P. M. 

Tumeliai, J» Barkus, P. Pakal
niškis, J. N. Kauliniai, P. O. 
Cibulskiai.

Po $1 : K. Rėklienė, M. Ku- 
likienė, P. Sharpalienė (Kūli
ko sesuo, iš Ohio), M. Norge- 
lienė, J. Guogienė, M. Sapie
ga, J. E. Gužas, Ch. Balčiū
nas, J. Siurba, J. Kovas, F. 
Buknys, J. Vitkunas, P. Vait
kus; Poška.

Po $1 : W. Danielevičius, A. 
Višniauskienė, Z. Kavaliūnas, 
A. Paukštienė, šmagorienė, 
petliskienė, G. Belinis, S. Sas- 
na, Ė. Mizarienė.

Po $1: Reinhardt, Stakvile
vičius, E. Andrušaitienė, J. 
Stankaitienė, V. Bunkienė, M. 
Bovinięnė, Nagulevičiutė, Pur- 
vėnienė, J. Byronas, V. Kar- 
lonas, J. Gasiunas, J. Thomso- 
nas, A. Zablackienė, J. Danie- 
levičienė, R. Laukaitienė, A. 
Kalakauskienė.

Po $1 : J. Rušinskas, G. Wa- 
reson, P. Grabauskas, Karch, 
V. Rudaitis, J. Balčiūnas; V. 
Bovinas, J. Zablackas, Julius 
Korris, Julius Kalvaitis, N. 
Balčiūnienė, M. Kalvaitienė, 
Bepirštis, B. Demsey, Kazake
vičienė.

Maisto ir Kitų Dovanų:
Daiktinių dovanų taipgi bu

vo brangių ir gana daug. 
Smulkmeningai apie tai, be 
abejo, bus raportas kliubiečių 
susirinkime.

Atnešė dovanų:
J. Augutiene, O. Čepulienė, 

U. Bagdonienė, S. Sasna, Pet
ras ir Albina Mikalaus, Olga 
Reinhardt, Marcelė Yakštienė, 
A. Dobilienė, Mary šmagorie
nė, Ona Depsienė, Anna Gil- 
manienė, Ona Kvietkienė, 
Frances Kazokienė, S. Kazo- 
kytė, Helena Incas, Irena Le- 
vanienė, Adelė Pakalniškienė, 
Koste Rušinskienė, N. 
nė, Sofija Thomson, 
Purvėnienė.

Moterų Apšvietos 
širdingai dėkingas

pini-

Skir-

$25.

Buknie-
Marcelė

Kliubas 
kalbėto

joms, jaunoms menininkėms ir 
šalinaitei-Sukackienei už gra
žią programą ir visiems už do
vanas ir atsilankymą. Mūsų 
kliubo valdybai tikrai bus 
smagu nueiti į d. Antano Bim
bos sugrįžimo iš Lietuvos su
tiktuves, šio mėnesio 31-mą, 
su apie penkšimtine visu bend
ros 
tos

dovanos Vilniaus Sveika- 
Instituto fondui.

Kliubiete.

Mobilizuokimčs Lietu 
viško Teatro Veiklai!
Dabar, visuomeniniam gyve

nimui grįžtant į normalią \yi- 
gą, visiems, mylintiems lietu
višką meną, teatrą-vaidybą, 
laikas pradėti burtis, mobili
zuotis teatro ateities veiklai.

Tuo tikslu Brooklyno Liet. 
Liaudies Teatras šaukia visus 
teatrininkus į praplėstą orga
nizacinį susirinkimą. Susirinki
me bus gvildenami, tarp kitų, 
šio klausimai: 1) LLT persi
organizavimas taip, kad visi, 
kada nors veikę teatre, galėtų 
naudotis narystės privilegijo
mis; 2) Išdirbimas plano atei
ties vaidybai-repertuarui; 3) 
Pasiruošimas Liet. Meno Są
jungos Suvažiavime dalyvavi
mui.

Susirinkimas šaukiamas at
viru kėmis, bet sekretorius ne
turi visų teatrininkų adresų. 
Todėl, skaitantieji šį praneši
mą teatrininkai, ar būtumėt 
gavę atvirutę ar ne, būkite su
sirinkime.

Susirinkimas įvyks sekma
dienį, kovo 31 d., 10 vai. ry
to, Laisvės salėje, 419 Lorimer

Marcelė Yakštienė 
kelių dolerių, vertės 
produktų tiesiog virtuvėn. Dė
ka vo j ame už dovanas.

Neturint virtuvėj oficialių 
užrašinėtojų, skubiai dirbant, 
galėjome praleisti neužrašius 
ir daugiau tokių dovanų. O ne
norėtume praleisti, nes visos 
dovanos buvo laukiamos ir 
brangios, žinantieji neužrašy
tų dovanų, esate prašomi pra^ 
nešti.

kite dalyvauti.
J. B., sekr.

Veteraną Nubaudė už 
Perkvba Gėlėmis

John J. Whalen, šio karo 
veteranas, 24 metų amžiaus, 
turįs užlaikyti žmoną ir du 
kūdikius, atsidūrė teisme už 
pardavinėjimą gatvėse snie
genų, kad užsidirbti ant duo
nutės.

Whalen, kariavęs ant Oki
nawa ir Leyte, vargiai galėjo 
išlaikyti kalboje visiškai malo
nų toną, kada teisėjas pa
klausėDėl ko nepasi j ieškai 
pastovaus darbo ?

—Jie nori, kad dirbčiau už 
$25. Su tiek žmogus neišlai
kysi žmonos ir poros vaikų, — 
atsakė veteranas.

Teisėjas vistiek jį nuteisė 
kaltu užstojimo šaligatvio ne
turint tam leidimo, nubaudė 
$5, bet bausmės neišrinko — 
suspendavo. Veteranas, Joe j d, 
sakėsi turėsiąs stoti dar į kitą 
teima dėl to nat prasikaltimo *• '
Įeitoje Vietoje, sutrukti dar ki
tą pusdienį. O tuo tarpu jo 
šeima vis tebegyveno bute, ku
riame gauna tik pastogę ir šal
to vandens už $23 per mėnesį.

Peticijos už Teisėtumą 
Freeportui

Pradėta kampanija surinkti 
bėgiu vienos savaitės 40,000 
parašų po peticijomis, reika
laujančiomis gub Dewey veik
ti — patraukti atsakomybėn 
brolių Fergusonų nužudytojus 
Freeporte, kad užtikrinti sau
gumą liaudžiai ateityje.

Peticijas paėmus, reikia tuo
jau pririnkti ir/1 grąžinti. Gau
namos New York Committee 
for Justice in Freeport rašti
nėj, 112 E. 19th St., Room 
204, New Yorke.

PRANEŠIMAS
E. NEW YpRK & . 

RICHMOND HILL, N. Y.
Trečiadienį, kovo 20 d., 8 v. v. pas 

dd. Misevičius, 115 Montauk Ave., 
įvyks ALDLD 185 kp. susirinkimas. 
Nariai, kurie tik galite malonėkite 
dalyvauti. Kurie neužsimokėję, pasi- 
stengkite užsimokėti. Daugelis kuo
pų jau pilnai užsimokėję, neatsiliki- 
me ir mes. — V. Paukštys. (65-66)

atnešė 
maisto

Nuotaky Laivas Jūros 
Apdaužytas v

New Yorko portan pereitą 
sekmadienį pribuvo karo nuo
takų laivas Satumia iš South- 
amtono. Laivas pusėtinai au
drų aptrankytas. Net 6 langu
čius vilnys išdaužusios, 25 pė
das grotų ndnešusios. Didžiu
ma keliavusių 550 nuotakų ir 
207 
ga.

jų vaikai persirgo jūrų li-

Pinigai gauti

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus sravimas niekad 
nėra pervelus darbas: pa
kalbink savo pažįstama, sa
vo kaimyną, kuris dienrn?- 
Čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvy! '

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

.JggfeižM

LINDA DARNELL, viena 
žvaigždžių filmos “Fallen An
gel,”

iš

Mums Stokuoja 
Smetonos

tai dabar už tokias 
reikia mokėti 10

nuo vokiečių daug

O’Dwyer Pasirašė Su
tartį su Unija

Majoras O’Dwyer pasirašė 
miesto vyriausybės sutartį su 
penkių statybos amatų unijo
mis, tų sričių miestaviems dar
bininkams pakeliant mokestį 
15 nuošimčių. Tuomi mokestis 
maždaug 
pat amatų 
tiškuose < 
miestavi 
Nauja 
sausio 1-mos. Jiems atmokės' 
vienoje sumoje tą užsilikusią 
mokestį. Ir sutiko duoti uni
jinės šapos sąlygas.

sulyginama su tų 
mokestimi priva- 

darbuose. Iki šiol 
mažiau gaudavo, 

sutartis galioja nuo

Laišką gavo Brooklyn ietis 
Tarnas Lisajus nuo savo gimi
naičio Leono Lišajaus iš Prie
nų, Giniūnų kaimo. Išsiųstas 
sausio 20-tą, šių metų. Rašo:
Gerbiamas Dėde:

Sveikinu jumis, jūsų žmoną 
ir šeimą. Dėkui už laišką, ku
rį gavau nuo jūsų 16 sausio. 
Aš ir jūsų brolis Jonas gavo
me pinigų po 100 rublių. La
bai dėkui už pinigus. Bet jūsų 
seserys negavo bankinių laiš
kų, tai nėra kaip sujieškoti 
tuos pinigus.
spalio mėnesio pabaigoje. Tuo 
tarpu prašome pinigų nesiųsti. 
Kai jūs dar gyvenote Lietu
voje, 40 rųetų atgal, tais lai
kais pirkdavo bandukes už 2 
kapeikas, 
bandukes 
rublių.

Lietuva
nukentėjo. Pakuonis (gal Pa- 
kruonis) visas išdegintas ir 
apylinkės kaimai — Bučkie- 
mis,' Bačkininkai, Antakalnis, 
Patrakiemię beveik visiškai iš
deginti. Kiti apylinkės kaimai 
kiek mažiau nukentėjo. Mūs 
kaime nukentėjo keturi ūki
ninkai. Prienų miestelio beveik 
pusę išdegino. Yra ir daugiau 
miestelių labai nukentėjusių.

Lietuvių žmonių išžudė ne
mažai, o žydus išžudė visus, 
liko labai mažai.

šiemet žiema nešalta. Kaip 
gausit šitą laišką, jau bus pa
vasaris, maloniausia metų lai
kas. Kaip susitvarkys laikai, 
parvažiuokit pasižiūrėti, kaip 
atrodo dabartinė Lietuva.

Mes esame visi gyvi ir svei
ki. Nors pučia šiaurūs vėjai iš 
visų pusių, bet gal atsilaiky- 
sim.

Ar jūsų brolis Ignotas gy
vas. kad jis neatsiunčia jokio 
laiško ?

Linkiu jums daug laimės ir 
pasisekimo.

Leonas Lisajus.

Atrodytų, kad karvutės pa
skelbė sausros sezoną! O taip 
nebuvo, nėra ir nebus. Pernai, 
irgi, kaip atsimename, preky
bininkai dejavo — stokuoja, 
stokuoja. Tačiau tik viena iŠ 
dviejų . didžiausių pienu ir jo 
gaminiais prekiaujanti Natio
nal Dairy Products Corp, per
nai pelniusi $1’4,113,579 arba 
apie $800,000 daugiau/ negu 
buvo pelniusi 1944 metais.

Tačiau “biedniokei” firmai 
dar negana pelno, jieško būdo 
pakelti kainas.

>

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

paveiks.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

New Yorke areštuotas dr. 
Sampson Chernoff ir du kiti 
akmenys kaltinimu daryme ne- 
legališkų operacijų, Van Cort- 
landt viešbutyje. Rastoji paci
entė sulaikyta liudytoja.

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y 

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

9—12 ryte
1- 8 vakareValandos

Penktadieniais Uždaryta

Joseph Garszva
•Undertaker & Embalmer

‘ " Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

ft

{

r

5±

231 Bedford Avenue 
? Brooklyn 11, N. Y.
TEL. EVERGREEN 8.9770

F.W.Shalins
(Shalinskas)

’ I * ' • i ,

Funeral Home
\

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

■*

Didelis pasirinkimas 
visokių Vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

L=r RESTAURANT
: STANLEY ROTKCNAS

SAVININKAS '

i PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
; PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS
' Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
! ATDARA KAS DIENĄ DB NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

| 282 UNION AVE. BROOKLYN, N.Y.

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

sunkus pristatymas anglies

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
I9fi Grand Street Brooklyn, N. V

Telefoną* EVergreen 7-1661
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