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Armijos Lėktuvo Nelai
mėje Žuvo 26 Asmenys

madienį. (Irano valdžia ne
prisimena 1921 metų sutar
tį, pagal kurią Sovietai ga
lėtų bet kada laikyti savo 
armiją net ištisame Irane, 
jeigu mato sau karinį pavo
jų iš to krašto ar per jį.) Anglij-Amerikonu 
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sios pirtys ir kiti miestiniąi 
įrengimai. Pastatyta nau
ja elektros stotis arti Rėki- 
vos ežero.

Jau atsidarė Dramos Te
atras Šiauliuose.

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIIL

Vienas turčių redaktorius 
rašo: “Jeigu rusai galėtų skai
tyti mūsų spaudą, tai jie ki
taip mąstytų.” žinoma, kad 
ju spauda yra ne žinių skel
bėja, bet ponų reikalų gynėja.

Bet dabar Sovietų Sąjungos 
žmonės lengvai atskirtų melą 
nuo tiesos. Ponai redaktoriai 
negalėtų juos apgauti.

STALINAS VĖL IŠRINKTAS 
SOVIETŲ PREMJERU

ATOMINĖ BOMBA, PASAK 
ANGLO, “ATGRASIN
SIANTI NUO KARO"

Washington. — Amerikos 
armijos ir laivyno vadai at
sišaukė į kongresą, kad vi
su penktadaliu pakeltų al
gas kareiviams ir jūrei
viams. Pageidaujama dau
giau savanorių i karinę tar
nyba.

Vokiečiai sunaikino bei 
suardė daugiau kaip pusę 
visų gyve namųjų namų 
Šiauliuose ir padare mies
tui apie 500 milionų rublių 
nuostolių. Tarybinė valdžia 
pernai atstatė daugiau kaip 
200 miesto apartmentinių 
namų ir kelis šimtus priva
čių namų. O šiemet yra su
planuota atstatyt dar 200 
miestinių namų - apartmen- 
tų ir darbas jau varomas 
pirmyn. Planuojama tiek

Teheran, Iran, kovo 20.— 
Pasklido gandai, kad tūks
tančiai Irako ir Irano kur
dų išvien puolą Irano ka
riuomenę. Neseniai Irako 
valdžia užginčijo paskleis
tus paskalus, kad kurdai, 
girdi, mobilizuojasi. karui 
dėlei savo tautos nepriklau
somybės. Tada buvo pasa
kojama, būk Sovietai remią 
tokį kurdų judėjimą.

Be kitko, pagaminta 200 to
nų daugiau saldainių, negu 
buvo nustatyta. Papirosų 
gamyba davė 145,000,000 
daugiau papirosų, negu pla
nuota.

Neseniai atstatytas gu
mos (robo) fabrikas Kau
ne jau pagamino 32,000 po
rų kaliošų ir 66 tonus gumi
nių puspadžių.

Odos gamyba viršijo me-

Washington. — Preziden
tas Trumanas skyrė J. K. 
Vardamaną, kaip Federalės 
Bankų Atsargų Sistemos 
gubernatorių, ir tuojau pa
kilo protestai prieš tą sky
rimą.

New York. — Amerikos 
prekybos sekretorius Henry 
A. Wallace, buvęs Jungtinių 
V a 1 s tijų vice-prezidentas, 
įspėjo, kad Amerika turės 
“užmokėti upėmis kraujo,” 
jeigu Sovietų priešams pa
vyks įstumti šią šalį į karą 
su Sovietų Sąjungą. Wal
lace kalbėjo antradienio va
kare Hotelyj Qommodore, 
kur buvo suruoštas bankie- 
tas pagerbti W. Averelliui 
Harrimanui, buvusiam 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriui Maskvoje. Pokilyje 
dalyvavo 1,000 žymių profe
sionalų ir biznio vadų.

Korėjoje tęsiasi derybos 
tarp Sovietų ir amerikonų 
karinių komisijų dėlei laiki
nosios demokratinės val
džios Įsteigimo tame kraš-

London. — žydai tikisi, 
kad bus priimta dar 100,000 
žydų į Palestiną. ,

Sovietinis komandierius 
sakė, turi būti sudaryta iš 
demokratinių partijų tokia 
valdžia, prie kurios Korėja 
nebūtų papėdė kariniam 
įsiveržimui į Sovietus. Am
erikonų komandierius gen. 
Hodge pareiškė pasitikėji
mą, kad pavyks susitarti 
dėl valdžios. Sovietai lai
kinai valdo šiaurinę Korė
jos pusę, o amerikonai — 
pietinę.

Atlantic City, N. J. — 
Jungtinių Tautų šelpiamo
sios organizacijos — UNR 
RA vyriausias direktorius 
Herbertas Lehmanas kriti
kavo londoniškę amerikonų- 
anglų - kanadiečių komisi
ją, kad ji neteisingai skirs
to maistą ir aplenkia vadi
namas “kairiąsias” šalis. 
Lehmanas reikalavo priimt 
ir Sovietų atstovą į tą ko
misiją.

Sovietų delegatas konfe
rencijoj Feonovas nurodė, 
jog ši komisija’1946 m.-pa
skyrė fašistinei Ispanijai ir 
Portugalijai beveik lygiai 
tiek riebalų ir valgomųjų 
aliejų, kaip visoms Jungti
nėms Tautoms kartu. Jugo
slavijos delegatas priminė, 
kad komisija buvo prižadė
jus jugoslavams anglies, bet 
tą anglį nugabeno Italijai. 
Sovietų Ukraina ir Baltaru
sija prašė 149,00,0 tonų rie
balų, bet anglų - ameriko
nų - kanadiečių maisto ko
misija Londone teskyrė tik
tai 5,000 tonų riebalų tom 
dviem Sovietinėm Respub
likom, skaudžiausiai nuken
tėjusiom nuo nacių.

bombos, karinės bazės, mil
žiniškų lėšų skyrimai gink
lavimuisi ir ekspedicijos į 
žiemių poliaus sritį” (iš ku
rios trumpas kelias į Sovie
tų žemę).

Wallace pabrėžė, jog “ka
rinių būgnų mušimu prieš 
Rusiją” Jungtinės Valstijos 
“tiktai nukentėtų ir nieko 
nelaimėtų.” *

Harrimanas sakė, kad jis 
“nusivylęs dėl kai kūnų so
vietinės politikos žingsnių” 
ir sutiko su prez. Trumano 
kieta politika prieš Sovie
tus. Kartu jis rėmė progra
mą Amerikinės Draugijos 
Rusams Pagelbėti (Russian 
Relief).

RAGINA ŽYMIAI PA 
KELT KAREIVIAM 

ALGĄ

Washington. — Amerikos 
generolas L. R. Groyes, ato
minių bombų dirbimo direk
torius, parašė laišką repub- 
likonui senatoriui B. B. 
Hickenlooperiui, kad anglas 
mokslininkas Alan Nunn 
May bendrai sužinojęs iš 
amerikonų, kaip atom-bom- 
ba dirbama ir kaip atomi
nė medžiaga gaminama. 
Prof. May dabar yra tei
siamas Londone, girdi, už 
atominių sekretų atidengi
mą “pašaliniams žmonėms” 
(suprask, Sovietų Sąjun
gai). Sen. Burke dėl to pa
sakė tokią kalbą, kad girdi, 
“nugąsdino visą senatą.”

(Profesorius May atmeta 
kaltinimą, kad jis išdavęs 
atomines slaptybes.)

Irano Valdžia Užmiršta 1921 n 
Sutartį, su Sovietais; 4 Irano 

Ministerial Priešinsi Skundui

padidinti gyvenamųjų pa
talpų kiekį, kad kiekvienam 
šiauliečiui tektų vidutiniai 
antra tiek daugiau vietos 
pastogėje iki 1950 metų.

Šiaulių miestas šiemet 
gaus a s f a Itinius gatvių 
grindimus ir daugiau mede
lių gatvėms bei parkams 
apsodinti.

Atsteigta vandentiekio 
vamzdžiai, pumpos, viešo-

Wallace smerkė tūlu an
glų - amerikonų pasimoji- 
mus- viešpatauti visam pa
sauliui. Jis teisino Sovietų 
pasiryžimą apsaugoti savo 
rubežius, kuomet kapitalis
tinis apsupimas gręsia So
vietų Sąjungai kariniū už
puolimu. Wallace sakė:

“Sovietų Sąjunga žino, ką 
vadovaujančios kapitalisti
nės valstybės, ypač Anglija, 
mėgino Sovietam padaryti 
1919 iki 1921 metų. Jie ži
no, ką tūli kapitalistinių 
kraštų militaristai galvoja 
ir kalba šiandien... kad ke
lias į taiką tai esą atominės

Washington.— Irano val
džia formaliai įteikė Jung
tinių Tautų Saugūmo Tary
bai skundą prieš Sovietų 
Sąjungą, kad sovietinė ka
riuomenė dar neištraukta 
iš Irano (šiaurinio ruožo). 
Skundą priėmė Trygve Lie, 
generalis Jungtinių Tautų 
sekretorius. Iranas sako, 
kad Sovietai, girdi, sulaužę 
1942 m. sutartį, pagal kurią 
visa svetima kariuomenė tu
rėjo būti atšaukta iš Irano 
iki šių metų kovo 2 d. Skun
das bus svarstomas Saugu
mo Taryboje, kuri susirinks 
New Yorke ateinantį pir-

Nurnberg, Vokietija. — 
“Slaptingasis” švedų politi
kas Birger Dahlerus liudijo 
tarptautiniam teismui, kad 
Anglija pačiose karo išva
karėse jieškojo susitarimo 
su Vokietija. Dahlerus ta
da buvo tarpininkas tarp 
Hitlerio ir Anglijos val
džios. Jis sako, jog 1939 m. 
rugpjūčio 27 d., Hitleris ir 
Goeringas, be kitko, žadėjo 
Anglijai vokiečių kariuome
nės talką, jeigu anglai bet 
kur būtų užpulti. Tuome
tinis anglų užsieninės mi
nisterijos narys Sir Alex
ander Cadogan iš esmės su
tiko su nacių pasiūlymu.

(Dabar Cadogan yra vy
riausias. Anglijos atstovas 
Jungt. Tautų Organizaci-

Truckee, Calif. — Per 
audrą susprogo ore (ir nu
krito didelis armijos trans
porto lėktuvas. Žuvo abu
du jo lakūnai ir 24 keleiviai. 
Nežinia kur dingo milžiniš
kas B-29 bombanešis, kuria
me buvo septyni kariniai 
lakūnai.

Vokietija yra padalinta į 
keturias dalis. Sovietų Sąjun
gos plote yra . apie 22,000,000 
gyventojų; Anglijos — 18,- 
000>000; Amerikos — 17,000,- 
000 ir Francijos plote — 6,- 
500,000 gyventojų.

London. — Anglijos feld
maršalas Alexander, skiria
mas į Kanados generalgu
bernatorius, sakė: “Kuo
met atsakingi žmonės (an
glai ir amerikonai) turi sa
vo rankose tokį baisų gink
lą, kaip atominė bomba, tai 
jie galės atgrąsint nuo karo 
užpuolikiškus kraštus.”

(Tie “atsakingi žmonės” 
patys grūmojo atominiu už
puolimu Sovietam.)

Kada skaitytojai skaitys 
šiuos krislus, tai Lietuvių Li
teratūros Draugijos Centro 
Komiteto pirmininkas .Antanas 
Bimba jau bus veik namie. Jis 
parvažiuoja. Ir užjūryj būda
mas ragino Draugijos narius 
mokėti duokles. Mokėjimas ei
na neblogai, bet galėtų būti 
geriau.

Maskva.— Arabiškų vals
tybių sąjunga Viduriniuose 
Rytuose yra Anglijos at
kreipta kaip karinis įran
kis prieš Sovietus, rašo 
Maskvos laikraštis Trud. 
Tie arabiški kraštai palai
ko prieš - sovietinį bloką su 
Turkija, Iranu ir Afganis
tanu. Taip pat ir Anglijos 
politika Palestinoj taikoma 
prieš Sovietų Sąjungą.

Maskva 
čiausia Taryba vienbalsiai 
ir entuziastiškai vėl išrinko 
generąlissimą Staliną So
vietų Sąjungos premjeru.
Naujas Sovietų Sąjungos 
Prezidentas — Nikolajus

M. šventikas
Pasitraukė A u kščiausios 

Tarybos (sovietinio seimo) 
prezidiumo pirmininkas Mi
chailas I. Kalininas, žino
mas kaip Sovietų Sąjungos 
prezidentas. Jis atsistaty
dino dėl nesveikatos, ypač 
dėl silpnėjančio regėjimo. 
Nauju savo prezidiumo pir
mininku Aukščiausia Tary
ba išrinko Nikolajų M. 
Šverniką. Molotovas tapo 
vienbalsiai paliktas užsienio 
reikalų komisaru ir išrink
tas komisarų tarybos vice
pirmininku. Tarp septynių

KRISLAI
A. Bimba Parvažiuoja.
Garbės Kuopos.
Balsavimai Lietuvoje.
“Missouri Misija.” 
“Žinios” — Propaganda.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

jog Vardamanas, pirm pa
siduodamas bankrutu, su- 
klastavęs bei kitur iškišęs 
daug nuosavybės. Penki 
St. Louiso bankų pirminin
kai atsiuntė senatorių ko
mi s i j a i t elegramas, kad 
Vardamanas netinkamas į 
tokią atsakingą vietą.

Neseniai senato komisija 
nedrįso užtvirtint Trumano 
skiriamą žibalo milionierių 
E;. Pauley, kaip laivyno rei
kalų sekretoriaus pavaduo
toją. Buvęs vidaus reikalų 
sekretorius Harold Ickeš 
liudijo, kad Pauley siūlė de
mokratų partijai $300,000, 
jeigu valdžia užleis kompa- 
n i j o m s pa jūrines žibalo 
versmes Californijoj. Bu
vo ir daugiau parodymų 
prieš Pauley. Taip jis ir 
priverst as atšaukt savo

Washington. — Jau dvi 
dienas slaptai tariasi John 
L. Lewis ir kiti Mainierių 
Unijos vadai su minkštųjų 
angį iakasyklų kompanijo
mis. Pranešama, kad iki šiol 
jie dar nepalietė darbo va
landų ir algų klausimo.

Sovietai Turi Apsisaugoti nuo 
Apsupančių, Gręsiančių Užpult 

Kapitalistų, Sako Wallace

Washington. — Vyriau
sias rekrutavimo direkto
rius generolas Hershey rei
kalavo neribotam laikui 
pratęst Įstatymą dėlei •vers
tino ėmimo į kariuomenę. 
To įstatymo'veikimas užsi
baigtų, gegužės 15 d., jei ne
būtų pratęstas.

Vardamanas buvo to pa
ties vardo čeverykų kompa
nijos galva St. Louis mies
te. Jo partneris ir kompa
nijos vice - pirmininkas 
Frank A. Bittner liudija,

Vienas plunksnabraiža ra
šo, būk Tarybų Sąjunga ima- 
ši “agresijų.” nes “naiĄie vis
kas blogai.” Jis tauškia apie 
tai. būk Sovietu Sąjugos ko- 
lektvviečiai neturi grūdų ir 
mašinų žemės įdirbimui.

Atrodo, kad tas Timeso “au
toritetas” kur tai ant mėnulio 
gyvena. Francija, Indija ir 
UNRRA prašo iš Tarybų Są
jungos grūdų, o jis pliauškia 
apie badą!

Sekretorius 77 kp., Cliffside, 
drg. K. Steponavičius pereitais 
metais neteko abiejų kojų. Be 
kojų draugas, bet jis rūpina
si organizacijos reikalais! Pri- 
siųsdamas duokles rašo:

“Čia yra duoklės už 17 se
nų narių ir už 6 naujus. Ne
mokėjusių liko tik 3, bet ir 
ju iškolektuosime.”

Teheran, Iran. — Keturi 
Irano ministerial nesutiko 
skųsti Sovietus Jungtinių 
Tautų Tarybai. Keturi kiti 
rėmė skundą. Bet kad 
premjeras Ahmand Gha- 
vam užima trijų ministerių 
vietas ir turi tris balsus, to
dėl “dauguma” balsų ir nu
tarta duoti tą skundą.

Tai Tarybų Lietuvoj balsa
vo 1,265,638 piliečiai, kas su
daro 91.78 nuošimtį galinčių 
balsuoti.

Na, o anti lietuviai tauškia, 
būk ten žmonės balsavimus 
“boikotavo.” Tikrumoj, tokio 
nuošimčio balsavimui niekados 
nesudaro Amerikos piliečiai.

Kokias teikia “žinias” tur- 
čiųk spauda, parodė Irano 
klausime skandalas. Rašė, kas 
tik užėjo ponams į galvą. Pas
kui paskelbė, būk Irano ka
ro ministeris gen. Ahmed i sa
kė, kad “Irano armija mušis 
iki paskutinio vyro prieš Rau
donąją Armiją. . . Mušis mo
terys ir net vaikai.” Rašė di
deliais antgalviais. Bet Iraiw 
ministras nustebo, sužinojus 
apie tai ir paskelbė, kad tai 
yra melas nuo pradžios iki pa
baigos !

į garbės kuopas įstojo: 14 
kp., Minersville, sekr. O. šem- 
berienė; 77 kp., Cliffside, sc- 
kret. K. Steponavičius; 132 
kp., Tacoma, sekr. A. Adams 
ir 207 k p., Hart, sekr. J. 
Kraus. Po gerą pluoštą duok
lių prisiuntė 85 kp., Haverhill, 
suk r. A. Račkauskienė ir 17 
kp., Shenandoah, sekr. P. Ei
dukevičius.

Amerikos didžiulis šarvuo
tis “Missouri” veš į Turkiją 
jos mirusio atstovo kūną, ku
ris Washingtone mirė dar 
1944 metais. Tokios parodijos 
dar niekados pirmiau nebuvo!

Kada Anglijos atstovas mi
rė, tai jo kūną nuvežė tik krui- 
zeris. “Missouri” siuntimas 
yra savo rūšies demonstraci
ja palaikymui Turkijos poli
tikos. Sakoma, kad šarvuotį ly
dės daug kitų mažesnių karo

NEVYKSTA PREZ. TRUMANUI 
VALDININKŲ SKYRIMAS

Pernai Lietuvos Respub 
likoje pagaminta 319 nuo 
šimčių daugiau audimų, ne 
gu 1944 metais. Maisto pra-' tinį planą 1,914,00’0 ketvir 
monė viršijo savo planą, tainių decimetrų.

Sovietų Aukš- išrinktų premjerų pava
duotojų yra ir maršalas Kli
mas Vorošilovas.

Maskva. — Aukščiausios 
Tarybos užgirtas naujos 
Penkmetės Planas, tarp kit
ko, reikalauja per metus pa
gamini iki 19,000,000 tonų 
geležies, 25,000,000 tonų 
plieno, 35,000,000 tonų žiba
lo ir 85,000,000 kilovatų va
landų elektros.
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Cincinnati, Ohio, miesto AFL ir CIO unijistai vienin
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čionai j gerbūvj. Iš kairės: Al. Jordan, CIO Tarybos 
prezidentas ir John J.. Hurst, AFL Central Labor Coun-

Aukokime Vyručiai, 
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į i ? Milionai Dolerių Radijo Propagandai » 
||sT Prieš Sovietų Sąjungą

Anglijos radijo korporacija (BBC) jau nutarė leis
ti rusų kalboj propagandą į Sovietų Sąjungą, kurstant 
tos šalies žmones prieš tarybinę valdžią.

, Jungtinių Valstijų Valstybės Departmentas yra pa
skyręs tam reikalui kelis milionus dolerių, bet vis laukia, 
kol kongresas užgirs tą žygį.

Bet sugrįžęs Mr. W. A. Harrimanas, buvęs Ameri
kos ambasadorius Sovietų Sąjungoj, reikalauja tuojau 
pradėti tą žygį, nelaukiant nei kongreso užgyrimo!

Tai taip Londonas ir Washingtonas aštrina santy
kius su mūsų talkininke Tarybų Sąjunga. Jeigu tai bū
tų daroma gerais sumetimais, tai galima būtų tik pas
veikinti radijo žiniomis apsimainymą, bet Londonas ir 
Washingtonas sako, kad “rusiškai žinių perdavimas rei
kalingas tam, kad nugalėti Sovietų Sąjungoj spaudos ir 
radijo kontrolę iš valdžios pusės.”

Iš kalno galima sakyti, kad ponai tiek atsieks su 
savo “žiniomis,” kiek atsiekė Goebbelsas. Žmonių gyve
nimo pagerinimui reikalinga ne ponų propaganda, ku
rios valgyti negalima, bet tai, kad kapitalistinis pasau
lis pasitrauktų, liaudies gyvenimui nekliudytų, o leistų 
jai laisvai veikti ir gyvenimu džiaugtis.X

Gi tie radijo “žinių” perdavėjai, kaip tik siekiasi 
Įteisinti kapitalistinį pasaulį, girti jį ir piršti darbo žmo

nių valstybės piliečiams, kad ir jie pasiduotų kapitalistų 
ir dvarponių vergijai. Kokia tai ironija, kokis tai ban- 
krūtas! Nejaugi jie užmiršo, kaip didvyriškai tie žmo- 

į nes kovojo ne vien carizmo ir buržuazijos režimo nu
vertimui, bet atrėmimui imperialistų intervencijos 
(1917-1921 metais) ir Hitlerio gaujų sumušimui (1941- 

. 11945 metais)!
—

Iranas Yra Anglijos ir Amerikos Nelaisvėj
Aišku, kad jeigu ne Anglijos ir Wall stryto imperia

listų politika, tai nebūtų kilęs jokis skandalas tarpe Ira
no ir Sovietų Sąjungos. Tos šalys gražiai sugyveno, jos 
turi 1921 metų sutartį, pagal kurią Raudonoji Armija 
gali būti pasiųsta į Iraną, jeigu Tarybų Sąjunga mato 
pavojų sau arba Iranui.

Skandalas galimas todėl, kad Irano vyriausybė yra 
Anglijos imperialistų nelaisvėj, o Wall stryto imperialis
tai remia Angliją. Todėl Irano vyriausybė, pati laužy
dama 1921 metų sutartį, kelią skandalą.

Londonas ir Washingtonas pareiškė, kad, jeigu Ira
nas ir susitartų, tai vis vien Londonas ir Washingtonas 
nesiskaitys, o kels triukšmą prieš Tarybų Sąjungą būsi- 

• moj Jungtinių Tautų Organizacijos konferencijoj, kuri 
H už kelių dienų atsidarys New Yorke. .'Jk

Dalykas aiškus, Anglijos ir Amerikos imperialistai 
nesiskaito su Irano nepriklausomybe. Jeigu Iranas šo
ka pagal jų muziką, tai tada jis “nepriklausomas”! Jeigu 
jis tik bent kiek pasisuka į šalį, tai Londonas ir Wash
ingtonas sako, kad jie su tokiu Irano žygiu nesiskaito. 
Reiškia, imperialistai žiūri į Iraną, kaip į savo koloniją.

Po Priedanga Čarterio Apgynimo
Anglijos ir Amerikos imperialistų mestas karo obal- 

sis Churchillo lūpomis, kad pasaulį turi valdyti angliš
kai kalbantieji, šį kartą nepavyko. Stalinas sako, kad 
Churchillas pastatė kitoms tautoms ultimatumą:

“Geruoju pripažinkite mūsų viešpatavimą. O jei ne, 
į:karas neišvengiamas.”

Bet šis anglų imperialistų reikalavimas nerado už
tektinai pritarėjų. Amerikos demokratija pamatė karo 

u navojų ir atsakė pikietavimu pono Churchillo mitingo. 
.Kongresmanai ir senatoriai, rašytojai ir veikėjai išsto
jo prieš tą pavojų.

Tuomet churchilliniaL imperialistai tuojau susimetė 
kitu obalsiu: jų pailga esanti apginti Jungtinių, 

autų Organizacijos čarterį. Po čarterio priedanga jie 
rganizuoja naują skandalą busimoj šios organizacijos 

konferencijoj. Po čarterio priedanga jie gina turčių 
reikalus. Bet, jų supratimu, tas čarteris neturi būti 

’taikomas darbo liaudies naudai, neigi kolonijų vergų 
laisvinimui. Jų supratimu, jis negalimas pritaikyti 

nei prieš britų karo intervenciją Graikijoj, Indonezijoj, 
Syrijoj, Lebanone ir kitur!

Kas Ką Rašo ir Sako
Iš LDS METINIO 

RAPORTO
Kiekvienais metais prieš 

kovo 1 d. kiekviena frater- 
nalė organizačija Ameriko
je privalo pristatyti valsti
jų (kuriose organizacija 
čarteriuota arba įregistruo
ta) draudimo departmen- 
tams visapusius savo meti
nius raportus.

Mūsiškis Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas taipgi 
daro panašiai. Jo organas 
Tiesa (kovo 15 d.) pateikia 
įdomių davinių apie dabar
tinę LDS padėtį. Štai ji:

“1945 metais LDS išmokė
jo 557 nariams $29,371.75 
pašalpų. Nuo LDS susiroga- 
nizavimo išmokėta pašalpų 
$376,055.18.

“Pomirtinių 1945 m. išmo
kėta $39,277.83.

“Nuo LDS susiorganizavi-; 
mo pomirtinių i______
$319,934,09.

“Viso pašalpų ir pomirti
nių nuo LDS susiorganizavi- 
mo išmokėta $695,9'89.27. 
Tai gausi parama LDS na
riams ir jų pašalpgaviams.

“Metiniai raportai, pasiųs
ti apdraudos departmentams 
kovo 1 d., rodo, kad visi LDS 
fondai yra pilnai geroj pa
dėtyj.

mo turtas paaugo $60,548.- 
56.

LDS “solvency” — 144.89 
nuoš.; investmentų uždarbis 
— 3.09 nuoš.; mirtingumas 
—90.7 nuoš. “Solvency” ir 
uždarbis biskį pakilę, o mir
tingumas biskį nupuolęs. Tai 
labai sveikas ir naudingas or
ganizacijai dalykas.

“Dabar turime 8,708 na
rius. Tai 1.7 narių mažiau, 
negu turėjome 1944 metų 
pabaigoje. Suaugusių skyrius 
padidėjo naujais nariais, bet

Iš pranešimų ir korespon
dencijų mūsų pažangiuose 
laikraščiuose galima matyt, 
jog Vilniaus Institutui au
kų rinkimo darbas, kad ir 
iš lengvo, vis dėlto stumia
si pirmyn. Tiesa, daugely 
vietų šitas labdaringas dar
bas reikia labiau pastūmėt.

Atrodo, kad daugumas 
geros valios tėvynainių lau
kia “fiziologiško momento,” 
kada bus smagiau pataikyt 
į patį tašką su stambesne 
auka. Laukia parvažiuojant 
mūsų atstovo Antano Bim
bos. O Bimba jau tuoj bus 
čia: jau artinasi prie Ame
rikos kranto. Daugeliui, 
daugeliui labai rūpi išgirst, 
ką pasakys Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto pir
mininkas, gerokai pavažinė
jęs, daug ką matęs, daug ką 
patyręs. Ir, kai Bimba per
važiuos po naujokynus su 
prakalbų maršrutu, visi ta
da urmu išmes po gerą krū
velę aukų Tiriamosios Me
dicinos ir Vėžio Ligos Insti
tutui įrengti;

O daugelis daro dar ge
riau. Nieko ilgiau nebe
laukdami, prie .kiekvienos 
progos sumeta * aukų, kad

vos žmonėms. Pasak d. An
tanuk, kruta ir Nju Heive- 
nas. Be abejo, kruta ir ki
ti miestai ir miesteliai.

Bet visiems reikia dar 
labiau sukrusti, dar dosniau 
aukoti, tai ir d. Bimbai at
važiavus smagiau bus dasi- 
žinot, kad jau gerokai nu
veikta šituo dideliu labda
ringu užmoju. Kuo kur 
greičiau bus sukelta užsi- 
briežta kvota, tuo bus ge
riau, tuo greičiau bus įruoš
tas Institutas Vilniuj.

Sparčiau, mieli draugai} 
Nedelskime, neatidėliokime 
perilgai. Pasiskubinkime su 
pagalba savo brangiai tėviš
kei, didvyriškai < pakėlusiai 
nežmoniškus karo smūgius. 
Įrenkime jai greičiau Svei
katos Institutą, kad grei
čiau ji galėtų sugydyt bent 
dalį karo padarytų žaizdų. 
Per keletą savaičių Institu
to. dalykas turėtų būti už
baigtas. Atsiminkime tai.

J. J. Kaškiaučius, M. D.

CPL. BERNARD RUBIN, 
kuris su saržentu Kenneth 
Pettus buvo prašalinti iš re
dagavimo armijos laikraščio 
Stars and Stripes, už tai, kad 
jie norėjo rašyti taip, .kaip ei
liniai GI Joes pageidauja. Pro
testuodami prieš jų dviejų 
prašalinimą, rezignavo septy
ni kiti redakcinio štabo nariai, 
dirbusieji prie Stars and Stri
pes Tokio laidos.

Skaitytojų Balsai

fondai turėjo
nigų sumą:
$435,398.90;
$156,946.41,
— $14,300.30;
pagalbos — $13,772.55;
šų

“RAUDONOSIOS” UNIJOS
Dar nė vienam laikrašty ne

mačiau to Šv. Jono Krikštyto- 
jaus, kuris krikština darbinin
kų unijas raudonomis, Raip tik 
Amerikos Lietuvy. Tas laikraš
tis pakrikštino CIO uniją rau
donąja unija.

To laikraščio redaktoriui 
reiktų žinoti, kad tik Sovietų 
Sąjunga yra pavadinus savo 
armiją Raudonąja Armija, ži
noma, nieko tame blogo. Tai 
yra gražus vardas, duotas kaip 
stipriausiai armijai pasauly. O 
antra,, ponui redaktoriui reiktų 
kad ir davatkų pasiklausti, jei
gu pats nežino, o net ir jos pa
sakys, kad darbininkų organi
zacijos raudonais vardais nesi- 
vadina. Tą šmeižimo darbą 
prieš darbininkų unijas ir ki
tokias organizacijas atlieka tik 
smetoniniai ir hitleriniai fašis
tai. Q kartu ir A. L. pradėjo 
raudonai kvarbuoti CIO uniją, 
ir da su prierašu CIO “goon” 
skvadrono, dėl ko, girdi, vetera
nas atsisakė prigulėti prie uni
jos arba “komunistų” organiza
cijos.

Ponas redaktoriau, pirma iš
vėdink sena smetona dvokiantį 
orą iš savo galvos, o nešmeižk 
ir nekvarbuok milijonines dar
bininkų organizacijas. Verčiau 
pasitark su davatkomis apie lo
giką, kokios reiktų prisilaikyti. 
O jei New Yorko ar Bostono 
kokis priešdarbininkiškąs laik
raštis rašė, kad unijistai pasto
ja kelią veteranams skebauti ir 
vertė rašytis prie unijos, tai 
taip ir reikėjo pasielgti su to
kiais veteranais. Toliaus tas re
daktorius verkia, kad tokių ir 
panašių atsitikimų buvo net 
400. Ką reiškia 400 skebų, ku
rie nori griauti darbininkų or
ganizacijas. Ponui redaktoriui 
reiktų žinoti, kad grįžusių iš 
armijos veteranų yra ne 400, o 
keturi milijonai ir daugiau, o 
tie -veteranai grįžę namo neatsi
sako nuo unijų, ale stoja į uni
jas.

Ponas redaktoriau, kokią tu
ri išvadą iš to veterano dviems 
“Purple Hearts” ženklais apdo
vanoto už narsų asižymėjimą? 
Kodėl tas veteranas taip pras
tai atsižymėjo, paniekindamas 
darbininkų vienybę, CIO uniją, 
kurią A. L. redaktorius vadina 
komunistų organizacija? Ir aš 
priguliu toj pačioj organizaci
joj ir esu vienas iš tų 4500 na

rių CIO U. L. 202, ir nieko blo
go nematau. CIO unija jokių 
slaptų agitacijų ar sabotažų nė 
prieš valstybę, nė prieš bile ko
kią organizaciją neveda, o vien 
tik rūpinasi darbininkų reika
lais.

Toliaus A. L. redaktorius vėl 
sielojasi,, būk dabar veteranai 
liko taip įgązdinti unijistų, kad

ir viešai nusiskundžia, bet pra
šo jų vardu per spaudą negar
sinti. Tik pamąstykite, nė Hit
lerio, nė Hirohito pragariškų 
ginklų ir milijoninių armijų 
mūsų veteranai taip neišsigan
do, kaip beginklių unijistų.

Turbūt ponas redaktoriau ne
sate tokis gabus unijų ir ve
teranų žinovas (kaip Julius 
tarptautinių teisių žinovas), ir 
nežinote, kad grįžę veteranai 
pirmieji stoja į streikuojančių 
unijistų pikietų eiles. Jie gerai 
supranta unijų reikalus ir ka
pitalistų užsimojimus. Ir tos vi
sos unijos, kokiu nebūtų vardu 
pavadintos, yra geros.

• Senas Juozas.

paaiciejo naujais nariais, oetir. .J. — .—
jaunimo kuopos ir vaikų sky- Ūk greičiau sukėlus paskir- 
rius sumažėjo. Pasirodo, kad ty taitl miestui kvotą.

,permažai mes įrašėme naujų jau nuo senįai įr plačiai 
narių. Šiais metais turėtume gjnomas savo dosnumu d. 
atsigriebti daug daugiau Kįrstukas , atpiškino visą 
jaunnno n- va.kų jrašyti. |šimtinę. 0 jo miestas Klyv- 
Džiugu, kad, nepaisant landas pasimojo sukelt du 

karo, LDS narių mirtingu-1 tūkstančiu. Navalinskienė 
mas, pagal mokslinį apskai- praneša, kad Binghamtonas 

jčiavimą, sumažėjo, — su- jau gerokai pasišokėjo. Ant 
'mažėjo nepaisant to, kad 

išmokėta ’ ^45 m. dar tęsėsi karas, 
c | kurio mūšiuose žuvo ir 

LDS narių. Džiugu, kad pa
kilo Susivienijimo uždarbis, 
bet nėra džiugu, kad Susi
vienijimas sumažėjo 17-ka 
narių. Aišku, tas sumažėji
mas paliečia jaunamečių 
skyrių, bet tai parodo, jog 
buvo kreipiama permažai 
dėmesio į vaikų įrašymą.

Tenka manyti, kad 1946- 
tieji metai bus našesni Su
sivienijimui. Karas pąsi- 
baigė. Centre atsirado dau
giau darbininkų. .Jaunimas 
pradeda darbą ir tuo būdu 
tikimasi ne tik atpildyti tai, 
kas buvo prarasta, bet ge
rokai Susivienijimą nariais 
padidinti.

LDS turtas sparčiai sie
kiasi prie mil j on. viršūnės.

Jau nuo seniai ir plačiai

si, 1945, LDS 
po sekamą pi- 
apdrauclos — 
pašalpos —• 

vaikų skyriaus 
nepaprastos 

lė-
$10,317.98; bedarbių 

$1,084.80; inventorius — 
$2,637.18, viso kartu—$634,- 
458.12.

“1945 m. mūsų susivieniji-

neseniai turėto parengimo 
sumesta dar daugiau ir už 
Brukliniškių panagiam pa
rengime sudarytas aukas. 
Ir Binghamtonas 
skubinasi greičiau 
savo kvotą.

Vaterbury per 
dienos minėjimą 
virš 130 dol. Ir tai per patį 
didelio streiko įkarštį. Da
bar, streikui jau užsibaigus, 
v a t e r b u riečiai pasispaus 
dar smarkiau, ir ne vienas 
ten garbingai užsirašys sa
vo vardą ant Vilniaus Insti
tuto toblyčios.

D. Jusius praneša apie 
rengiamą didelę visos apy
linkės konferenciją, vis tuo 
pačiu skaudžiuoju klausi
mu. Usteris nuo savęs ruo
šia parengimą, kad greičiau 
pribuvus su pagalba Lietu

stropiai 
užpildyt

moterų 
surinkta

Sukakties Minėjimas
Laisvės 35-kerių metų sukakties mi

nėjimas arti. Specialė sukakties atžy- 
mėjimui laida išeis 13 d. balandžio. Ji 
bus dvigubai didesne už paprastus lei
dinius.

Pasveikinimai nuo asmenų ir biznių 
plaukia gražiai. Žemiau paduodame jau 
trečios grupės rėmėjų vardus, kurie su
teikė materialės paramos sukakties pro
ga. Kaipo asmenis apdovanojo dienraš
tį sekamai: Leo Nikvidavičius, Brooklyn, 
N. Y., $5.00 ir Stanley Kuzmickas, She»- 
nandoah, Pa., $5.00.

Biznieriai, kurie paskutinėmis dieno- ; 
mis pridavė pasveikinimus į specialę lai
dą yra šie:

JONAS LAZAUSKAS 
Savininkas 

Bar and Grill 
337 St. Nicholas Ave.

IGNAS SUTKUS 
Savininkas

Republic Bar and Grill 
492 Grand St. Brooklyn, N. Y.

STANLEY MISIŪNAS 
Savininkas 

Paramount Bar and Grill
502 Grand St. Brooklyn, N. Y.

JOHN DAVIS IR JOS. LUGAUSKAS 
Savininkai

> . Happy Days Bar and Grill
426 South 5th St. Brooklyn, N. Y.

BLANCHE MILCHIUS
Savininkė

Milchius Shoe Store
69-21 drand Avė. Maspeth, L. L, N. Y.

Dėkuodami už1 gražų atsinešimą lin
kui Laisvės tiems, kurių vardai aukščiau 

i1 paduoti, norime priminti, kad laikas jau 
visai trumpas ir prašome pasiskubinti 

'■ tuos, kurie dar nesate pridavę pasveiki-
Brooklyn, N. Y. ' nimų specialei laidai.

Atsiminkime, kad teikimas pašalpos 
Lietuvos žmonėms nutraukė daug finan-. i

• — *T • • FT1 • •

P. Buknys.
Bogart 

38 Bogart St.

Pittsburgh, Pa.
■ ■ ■■ ■ 

Padėka.
Vieša padėka draugams ir 

draugėms, kas tik dirbo laike 
koncerto ir vakarienės 24 d. va
sario. Šis parengimas buvę su
rengtas spaudos naudai. Paren
gimas pavyko gerai. Daugiausia 
patarnavo draugai Imbrasai. 
Drg. Imbras labai daug patar
navo su automobilium. Gaspa- 
dinės sunkiai dirbo prie gami
nimo vakarienės: draugės Me- 
kiškienė, Paulauskienė, Imbra- 
sienė, ir Mažeikienė. Prie stalų 
patarnavo Paulauskiūtė ir Ma- 
žeikiūtė. Taipgi Stasys Paulau
skas, jaunuolis, prisidėjo su 
darbu, kiek galėjo.

Programos dalyviai clevelan- 
diečiai, atvažiavo išpildyti pro
gramą tik už kelionės lėšas. Tai 
buvo drg. Krasnickas, M. Ma- 
čionienė, Mačionaitė, Čipiūtė. 
Taipgi mūsų vietinė dainininke 
K. ^Vainorienė veltui patarnavo. 
Visi programos dalyviai paau
kavo savo laiką ir prisirengi
mą. Gal ne visi mes suprantam 
ir mokam įvertinti muzikalės 
programos dalyvius. Turime 
suprasti, kad kaštuoja prisi
rengimas, praktikavimas. Rei
kia apmokėti dainų arba muzi
kos mokytojams.

Už atlikimą šio kultūrinio 
darbo visiems darbininkams ir 
programos dalyviams varde or
ganizacijos ir rengimo komisi-v 
jos tariam širdingai ačiū.

E. K. SUehienč, 
Renginio Komisijos Narė.

STANLEY WENS0N
Savininkas

St. .Tavern
Brooklyn, N. Y.

sinės paramos nuo Laisvės. Taigi su
kakties minėjimo proga pasirūpinkime 
finansiniai paremti savo dienraštį. Apart 
paramos aukomis ir pasveikinimais, 
remkime Laisvę naujais > skaitytoj ai s. 
Sukakties proga, kiekvienas Laisvės pa
triotas turėtų gauti nors po vieną naują 
skaitytoją.

Redakcijos Atsakymai , • • * ,
Lowellicčiui. — Apie, sme- 

tonininkų prakalbas So. Bos
tone talpiname pirmiąu>gautą 
korespondenciją. DėLto jūsų 
korespondencijos nesunaudosi
me.
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Rašo A. Bimba.
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Ketvirtadienis, Kovo 21, 1946 Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily Trečias Pus)apis

A Lith. Catholic Veteran Tells 
Why He Hates Franco and Fascism

A Former Prisoner of Franco Speaks—
This is the story of Joseph 

Grigas — a young American 
Lithuanian from Worcester, 
Massachusetts who fought, in 
the war against Franco. Re
cently Grigas returned from 
his second war receiving the 
highest decoration awarded 
an American serving with the 
Canadian forces.

Grigas has spent the greater i 
part of his life in Worcester 
and four years in the United 
States Army. He was but one 
of the many Catholics who 
went to the aid of the Spanish 
Republic. 'I

* * *
I arrived in Spain on March i 

3rd after a bitter and cold j 
climb over
French border. For some twen- ?
ty-four hours we wandered jor Halt • 
over those snow-capped peaks,) CAPTURED BY FRANCO, 
the possibility of instant death I 
always with us. One slip would I Th« Wlad f01'med 
mean a plunge into a thousandjaroand ua and 
foot abyss. . 'snub-nosed light

Our main fear, however, wasP°'nt:ed in 0111 
possible detection by the so- °thor c<’alman(' 
called Non-Intervention Com-1 v«nga 1 Come here! We knew 
mittee which was determined ithen that thcy had seen us- We 
to prevent volunteers from com- knew that wel'e ,fas,cist;s- 
ming to the aid of the Spanish [t was ^possible to fight back.

After what seemed Standing with our hands in 
...finally reached the the air> we wcre disarm- 

Španish side with no mishaps ed- In lines of sin«le file we

TRAPPED.
After five days of retreat, 

hunger, exhaustion, we hid in 
some bushes for some moments 
of precious sleep. Not knowing 
where we were and thinking 
that pbssibly we were in our 
own lines, we dozed off. .

A few hours later we heard 
voices and the clamping of feet 
In a few minutes a squad of 
soldiers were heading in the 
direction of our hideout. What 
to do now?’ Were they our 
troops? It was still too dark to 
recognize them.

Presently a voice shouted in 
r the Pyrenees on the our direction Alto! In Spa

nish it could mean Attention!

£>panisn siue wiui no niibiirtpsi
but for wearv limbs and groan- marched 
ing arches. | desa;

One week later after days of| A onft 
train riding, I was i........ .  .
American base of the Interna-' T8’

the way we saw badly 
at the wounded Americans, many dy- 

from lack of attention, 
tional Brigade" It seems that I Softie who had been wounded in 
had arrived at a time when a 
great offensive had been launch
ed by the fascist forces.

Franco was making his 
drive toward Valencia, 
available reinforcements of 
International Brigade were 
ing gathered together in an 
tempt to forestąl! - this offen
sive.

SENT TO THE FRONT.

the legs were forced to march 
along with us. One badly 
wounded American lay« on. a 

big- stretcher spattered with blood. 
Aj] The bandages were soaked. He

1 lay there, begging for someone 
to shoot him. He couldn’t stand 
the'pain. Our guards laughed 
and jeered at him. ’

Reaching the town, we were 
thrown into a dungeon some 
three floors below the earth. 
Damp, with no light, for fourFor some four years I was a

soldier in the United States Ar- days we lay here waiting for 
my so the regular training that the announcement of our ex- 
all volunteers received was un- ecution. If only we would have 

me. I, with a seen some clean water! On the 
morning of the fifth day some 
guards came in with some lentil 
soup in the filthiest cans I’ve 
seen yet. Even then it was a 
pleasure to eat.

necessary for 
group of reinforcements, was1] 
immediately transported to the 
Aragon front at which point . 
Franco’s troops were concep- . 
trating their main activities.

We rushed into action imme
diately as our lines were broken 
by a constant barrage of artil
lery and bombings from the air.

•Thousands of Italian and 
Moorish troops were being'used 
in this new offensive against

• the Republic. Hundreds of Ita
lian midget tanks werę concen
trating a terrific barrage of 
machine gun and light cannon 
fire in our direction. In several 
sectors the fascist enemy had 
broken through our lines. With 
the limited amount of material 
at our disposal (thanks to the 
Non-Intervention Comm.), it 
was impossible to stop the on
ward rush of the fascists.^

For many, days we stood this 
onslaught. Ottr troops were in 
retreat on our right flank and 
we couldn’t hold our positions! 
because of the appalling lack of' 
ammunition, I

In Saragossa we ‘were put 
through a gruelling examina
tion after which we received a 
meal of bread and water. Once 
again the question came up, 
were we to be shot here? After 
days of cramped imprisonment, 
weak from hunger and fatigue, 
the thought of being shot did 
not seem so bad. That after
noon, however, we were loaded 
on trucks and taken to the 
of San Pedro.

70 IN ONE CELL!
Here in San Pedro we 

not know what to expect,
indications seemed to point to 
us that we would be used as 
exchange prisoners. Americans 
were very valuable to Franco. 
In the past exchanges of an 
American volunteer was worth 
a Germa^or Italian command
ing officer.

The prison here was a mons
trous cement and stone struct
ure with tiny windows for air. 
Here were seven hundred place- 
ed behind bars by Franco. 
Whole families had been impri
soned. The cells were twenty 
by ten feet with seventy or 
more prisoners to each cell.

We were packed so tightly 
,that it was impossible to move 
and when nightfall came we 
could not sleep. The floor was 
of cement with no covering of 
any description. Bitter cold, 
we huddled like' dogs next to 
one another for warmth. The 
dampness of the cell chilled you 
to the bone. '

Unwashed bodies and run
ning wounds, the very stink of 
the prison, all this created a 
stench that was nauseating. 
Lice and bugs of all descript
ions were rampant amongst the 
group as a whole.

We were allowed out in the 
courtyard to wash. Here were 
two spigots with running water 
at which seven hundred men 
were supposed to wash. And 
how many got the chance? — 
,well, during my whole stay , in 
the 
six

short while. How I survived I 
don’t know.

Once we got to the “mess 
hall” we received some garlic 
soup, this was breakfast. For 
dinner we got a cup of red 
beans and for supper a cup of 
white beans. One day we pulled 
out a mouse from the beans: 
This really was the first meat 
we had seen in our whole stay 
here.

After eatling we were march
ed out into the courtyard and 
forced to salute the fascist 
flag. While in the courtyard we 
looked around for something 
to smoke — there was a possi
bility of picking up a butt.

Finally one of the guards 
threw a burning cigarette at 
one of the fellows. He quickly 
picked it up and after two 
puffs it burst into flames, burn- 

They had filled 
other 

All

That same morning we were 
herded to the railroad station 
and put in box cars which were 
securely locked and a guard 
stationed outside. z

WAITING FOR DEATH
Here again the only light 

and ventilation was a little bar
red window, some four or six 
inches. For days we- stayed 
here—without water and with
out food. It was freezing cold 
and we were without any 
means of keeping warm. As for 
the toilet facilities, imagine 
yourself in a boxcar, and guess 
what happens. I must say that 
the little window came in very 
handy.
. Already a week and a half 

j had passed since our capture 
jaiid we had eaten only once in 
I that time. We had not washed 
į at all. And each moment we 

ENCIRCLED BY FASCISTS waited and- thought — would 
... . . they kill us? Many of the

General d.sorganuation was!French and German volultteers 
setting m at all points. We had had been executed already _ 
not eaten for days. Launching a re we to be shot next? 
counter-attack several hours 
later, we were forced to'retreat 
due to the severity of the ene
my’s fire. Already news had 
reached us of an encirclement 
movement. The fascists had 
broken through our right flank 
and we were being 
from the main part 
troops. Two days later 
encircled completely.
during the day and traveling at 
night, we headed in the general 
direction of our own lines as 
we were determined to break 
through. Our section broke up 
into small groups of six. Each 
group of six had only two rifles.

The next morning our car was 
attached to a string of freights 
and ,we started on another 
journey. For several days we 
rode and finally we were un
loaded at Saragossa where we 
were marched through the city.

The civilian population, quiet
ly ' lined the streets as we 
marched. There was no jeering 
or hooting, but an ominous si
lence on the part of the people. 
One could feel that these 
people sympatized with us — 
that they were saying under 
thfcir breaths — Salud, Cama- 
rada.

prison I got to the spigot 
times.

“SERVING” FOOD
Strict and vigorous rules 

were issued. We were to line up 
for. “eats” three times a day. 
A group of guards were lined 
up at the exit door. Each guard 
held a “baton.” The baton was 
some three feet long, made of 
pliable wood. It was slim at the 
holding end and gradually get
ting thicker. At the extreme 
end was a nob . which had'been 
weighed by lead. '

As we passed the guards 
they swung their baton at each 
prisoner. These were used each 
time we went to eat.

Every day three times a day 
we had to run the gauntlet. 
Once hit, the most excruciat
ing pain came over one. To de- 
spribe it iš impossible. Men died 
and some went insane after a

Back in the cell guards would 
enter and we had to take off 
oui’ prison caps to every one 
that came in. If you forgot or 
were slow in taking your 
off, the penalty was a 
hour stay at attention in 
cold courtyard.

For no reason at all, now
then one of us would be charg
ed for breaking discipline. We 
would be dragged out of the 
cell and returned the next 
morning with a terribly bruis
ed and

Many 
died as 
turės.

Whenever a member of 
International Brigade died, we 
were forced to contribute mo
ney to pay for a coffin. This 
money had been forwarded by 
the Friends of the Abraham 
Lincoln Brigade to the Red 
(Cross, which in turn forwarded 
it to us so we could buy certain 
necessities.

IN TOUCH WITH WAR
Even here in prison we could 

tell how the war was progress
ing. If the fascists were gaining 
ground, everything would be 
serene in camp. But as soon as 
the Republican troops gained 
ground we were due for more 
beatings.

For over a year we suffered 
privation, torture, beating and 
the constant threat of death 
hanging over our heads. Inter
vention by the U. S. govern
ment forced .our release..

It may be unbelievable to ma
ny of you that a system of go
vernment could exist that 
would torture and murder 
human beings — but it does. It 
exists in Spain today — it ex
isted in Germany and Italy.

I was a weak 'anti-fascist be
fore I went to Spain, but they 
made me a strong anti-fascist.

Sure I was glad to be re
leased. But if I had to go 
through the same thing for the 
preservation of Democracy, I 
would be the first to volunteer, 
because I hate fascism!

TT......................................... ’ ..... —

(Tąsa)

Knyva ir Liubimcevas 
pribuvo iš Vilniaus Lietuvos 
vyriausybiniu lėktuvu. Man i 
bus proga pirmu sykiu iš- • 
bandyti paukščiu palekioti 
ore! Daug sykiu apie- tai , 
manydavau, bet nepasisek
davo susidurti su proga. 
Dabar iš Leningrado lėksi
me į Vilnių!

Tuo tarpu prie platfor
mos pribuvo didžiulis Intu- 
ristų automobilius ir mes 
pasileidome linkui viešbu
čio Astoria.

Ten mus gražiai priėmė 
ir davė kiekvienam po kam
barį. Kambariai dideli, 
moderniškai įruošti, trupu
tėlį apšildomi.

Bet ką dabar darysime? 
Ar esame alkani? Jeigu al
kani, galime užsisakyti vieš
butyje pavalgyti. Jei dar 
galime pakęsti, galime pa
traukti į teatrą, nes beveik 
laikas, jau septinta valan
da.

Palaukite, draugai, sa
kau jiems: Negalime vaka
rą praleisti bevalgydami. 
Aš dar turiu suomiškos 
duonos ir švediško medaus, 
sudorokime po riekę, ir jei
gu tik galima gauti tikie- 
tus, traukime į teatrą. Bė
da tik, kad pirmadieniais 
dauguma teatrų uždaryta. 
Nežinome, kas galima gau
ti. Tuo reikalu rūpintis 
pavedame Liubimcevui. Jis 
čia turi draugų ir pažįsta
mų. Gal jam jie pagelbės?

Ir neapsirikome. Tikietus 
galima gauti ir pamatyti 
baletą! Ar bereikia ko ge
riau ?

Neapsivilta. Baletas bu
vo Kirovo Vardo Operos ir 
Baleto Teatre. Anais laikais 
čionai tiktai turčiai ir carai 
žavėdavosi baletu ir opera. 
Salė nepaprastai graži. Gal 
šiek tiek mažesnė už mūsų 
Metropolitan Opera House. 
Bet daug jaukesnė ir daug 
gražesnė. Nepaprastai gra- 
gražus salės vidus.

Buvo sulošta du baletai— 
“Sopinjana” ir “Žizel.” Pa
starasis veikalas man nepa
prastai patiko. Pasakysiu, 
jog ikišiol mane šokiai, kad 
ir baletas, kaipo menas, ne- 
perdaug težavėdavo. “Ži
zel” nepaprastai gražus ir 
simbolingas baletas. Svar
biausią rolę vaidino garsio
ji Tarybų Sąjungos baleri
na Dudinskaja. Abiejuose 
veikaluose buvo tiktai vie
nas vyras šokėjas ‘ ir 
pats Sergiejev. “Žizel” yra 
f a n t a s t i nis baletas San 
Žtfrzo, Gotje ir Korali, mu
zika G. Adamo.

Sakiau tada draugams ir 
dabar pakartoju: Gal tiktai 
rusai ir tegali taip šokti ir

I taip aukštai iškelti baletą, rasi tokios šeimos, iš kurios • ** 1 • • • 1 1 — . • w «

į.

O

Sargyba su sunkiaisiais tankais paleista gatvėmis po to kai policija ir kariuo
menė numalšino bedarbių riaušes mieste Andria, Italijoj. Aštuoni buvo užmušti, 
50 sužeistu ir arti 2,000 areštuotų nutildžius alkstančius bedarbius.

--------- .................................................................................................................................

karas nebūtų nusinešęs vie- ' 
no ar dviejų žmonių, žmo
nės, kurie pirmiau buvo pil
ni džiaugsmo ir dainų, gy
vumo ir gyvenimo, šiandien 
atrodo kiti: tykūs, rimti. 
Pasikalbėk su jais ir suži
nosi, kad jie tik vieno di
delio dalyko tebėra nepa- 
keitę ir nenustoję: Tai ryž
to ir vilties savo darbu 
atstęigti Leningradą ir vėl 
'pakilti į laimingą ir laisvą 
socialistinį gyvenimą. Su
grįš į jų širdis džiaugsmas, 
į jų veidus šypsena ir į jų 
lūpas daina! Tiktai duoki
me jiems laiko... gal me
tus, gal du...

Tik vieną dalyką nuo sa
vęs turiu pridėti: Nemačiau 
Leningrado gatvėse visiš
kai apskurusių ir apiplyšu
sių bei pusbasių žmonių. Vi
si apsirengę ir apsiavę šil
tai—ne taip, žinoma, puoš
niai,'kaip pas mus Ameri-

■ koje, bet šiltai. Daugelis ap- 
• siavę batais, daugelis vailo-
■ kais.

Sudie, pasilik karžygiška
sis Leningrade, tik tiek 
trumpai ir mažai teaplan- 
kytas! Mes išvažiuojame, 
skubinamės į Vilnių, taip 
pat skaudžiai kentėjusį ir 
drąsiai kovojusį prieš tuos ? 
pačius vokiškuosius kryžio- j 
kus...

Lietuvos vyria usybinis' <

kaipo meną!
Sugrįžę iš 

pasivalgėme 
tokį planą. Rytoj (lapkričio 
12 d.)i praleisime Leningra
de, apžiūrėsime jį ir ant ry
tojaus išlėksime į Vilnių. Į 
Vilnių jiš Leningrado' ima 
tiktai apie 3 valandas. Išlėk
sime 11 vai. ir ten būsime 
kaip tik geru laiku, tuojau 
po pietų...

Bet ant rytojaus atsikėlę 
labai nusiminėme: Visas Le
ningradas taip x apgultas 
tiršta ūkana, jog žmogaus 
negalima matyti už desėtko 
kito pėdų. Miesto negalėsi
me pamatyti. Taip nejau
ku ! Pastatą matai tiktai ta
da, kada visiškai prie jo pri
eini. Kitas blogumas, kad 
pirmadienis, muziejai ir ki
tos įstaigos uždarytos. Bet 
vis tiek bandysime šį tą pa
matyti.

Išeiname p a s i vaikščioti. 
Einame garsiosios upės Ne
va pakraščiu. Jau upė pra
deda užšalti. Bet vaizdas 
nepaprastas, gražus. Atsi
duriame parke prie Petro 
Pirmojo Paminklo. Tai be 
galo įspūdingas paminklas. 
Ant didelio žirgo Petras sė
di ir žiūri tiesiai į Nevą. 
Žirgas ant milžiniško akme
ninio pastolio ir viena koja 
užmynęs ant didžiausios 
gyvatės galvos. Sakoma, 
jog tai yra vienas iš gar- lėktuvas gana didelis, gali 
šiaušių skulptūros darbų. | vežti net 25 pasažierius ir 
Paminklą Petrui Pirmajam dar visiškai geroje tvarko- 
pastatė Katerina Antroji je, varomas dviemis moto- 
1782 metais. ; ’ ’ 1 ' ’ ’ ‘

Vėliau gavome automobi
lių, kuriuomi bandėme pla
čiau po miestą pavažinėti. 
Deja, kaip jau sakiau,, ne
paprastai tirštos ūkanos 
mažai ką leido pamatyti. Ir 
jau artinosi vakaras. Jau 
sutemo ir į daugiausia su
griautas miesto dalis nepa
tekome. Tačiau• matėme 
daug pastatų apgriautų ir 
apgadintų. Daug darbo rei
kės jiems pataisyti, atre
montuoti. Darbas, matyt, 
jau pradėtas. Pavyzdžiui, 
viena pusė istoriškojo Žie
minio palociaus jau “nu
prausta” ir žaliai - baltai 
numaliavota. Ir beveik vi
si Leningrado pastatai rei
kalingi “nuprausimo” ir ap- 
taisymo, daugelio pastatų 
tinkas sugedęs, maliava lie
taus ir vėjo sugadinta. Le
ningradiečiai, kaip matyt, 
imasi už darbo tokia pat 
energinga ir šilta ranka, ko
kia jie šį savo brangų, myli
mą miestą gynė nuo dvide
šimtojo šimtmečio nuožmių- 
jų kryžiokų.

I

Vakare mudu su Knyva 
patekom į teatrą ir pamatė
me tikrai gražia komediją 
iš šiolaikinio Tarybų Są
jungos žmonių gyvenimo. 
Veikalas pavadintas “Port
felis.”

Lapkričio 13 diena. Atsi- 
keliame: saulė, gražu, švie
su! Tiktai dabar galėtume 
tikrai pamatyti Leningradą, 
bet jau nebeturime laiko, 
turime traukti į aerodromą 
ir lėkti į Vilnių., Šiandien vi
sas miestas kitaip atrodo. 
Daug smagesnis, daug 
linksmesnis. • Tie patys pa
statai, kad ir apgriauti ir 
neaplopyti, išrodo daug jau
kiau.

Ką gi galima pasakyti 
apie Leningrado žmones, 
tiek daug kovojusius ir, ken
tėjusius? Beveik nieko ne
galima pasakyti, tik tiek 
juos temačius ir tik tiek su 
jais susipažinus. Liubimce
vas sako: Nebe tie žmonės, 
koki buvo prieš karą. Ne-

teatro gerai 
ir susidarėme

:I 
I

jrais. Su mumis kartu, be
je, į Vilnių skrenda ir vie- • 
na maloni, kalbi, graži mo-, 
teriukė, dantų gydytoja. 
Skrenda ji ten savo drau
ges aplankyti. Mudu su ja 
skrisime pirmu kartu! 
Draugai turi gražaus juo
ko iš mūsų susirūpinimo...

Motorai įkaista ir mes 
pasikeliame į orą. Mūsų 
lėktuvo vairuotojas yra se
nas lakūnas, penkioliką me
tų tik lėktuvų vairavimu te- 
užsiėmęs. Visą įgulą sudaro 
keturi žmonės. Mes keturi, 
iš viso lekiame astuoni žmo
nės. Jaučiamies, jog esa
me saugiose rankose.

Skrendame nelabai aukš
tai, tai aiškiai matosi žemė.

Tuojau išnyko iš akių Le
ningrado pastatai ir prasi
dėjo laukai. Oras kaitalio
jasi. Čia vietomis saulė 
šviečia, o čia vėl pasineria-( 
me į ūkanas. Leningrade 
nepalikome jokio sniego, 
bet už keleto desėtkų kilo
metrų, užskridome ruožtą 
žemės, sniegu apklotos. Po 
kelių minučių sniegas vėl iš
nyksta ir vėl matėsi rudi 
rudens • laukai ir žali spig- 
liuočiai. Bet ir vėl greitai 
pasineriame į .tirštas ūka
nas.

Mūsų lėktuvo vairuotojas 
nusprendė pakilti virš tų 
ūkanų ir pakilome, tarpe 
debesų viršuje ir ūkanų 
apačioje? Ar esate kas taip 
lėkę lėktuvu? Vaizdo apra
šymui žodžių nėra. Tokios 
gamtiškos grožybės nebu
vau matęs ir nesitikėjau. 
Apačioje lėktuvo panašu į 
milžinišką, šviesiai pilką 
ežerą, kalnais banguojantį! 
Viršuje kiek juodesnis de
besys, tartum mes būtume 
po didžiule torielka.

O kas ten mano dešinia- ’ 
jam šone, visai netoli? Pa
našu į ilgą, auksinį ežerą. 
Taip jis šviesus, taip jis 
gražus!

Sakau draugams: Žiūrė
kit, mes lekiame pakraščiu 
nepaprasto .ežero!

(Daugiau bus)
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Parengimas Naudai Medikalio 
Instituto Vilniuje

LLD 57 kuopa ir LDS 138 
kuopa bendrai rengia’ parengi
mą naudai medikalio instituto 
Vilniuje, kovo . 30. d.. White 
Eagle salėje, 8315 Kosciuszko 
Avė. Pradžia 7; vai. vakaro,' 
Bus gera muzika. Visasipelnas 
yra skiriamas,.supirkimui’ mCr 
dikalinių įrankių Vėžio Ligos 
Tyrinėjimo Instiįutur Vilniuje.

Kviečiame visus dalyvauti 
šiam svarbiame parengimį. 
Turėsime skanių valgių ir gė
rimų.

Kuopų Rengimo Komitetas.

KetviHflc11nn‘s. 21, 1!)4u

STEBĖTINA KNYGA
2-4-46

(Tąsa)
Teisybę sakius, JVJulan’a jau ir be sa

kymo planavo Saldžią Kvapsnį kaip nors 
čia pat prigydyt. Ji manė ją prisiimt, 
kaipo sugulovę savo vyrui Sunia’i. Mu- 
lan’a, nors ir moderniška bendrose pa
žiūrose, bet vis kaip tai žavėjosi minčia, 
kad čia: būtų ir visai neprošalį įsigyti 
savo vyrui sugulovę, senovišku papro
čiu. Be sugulovės ir ji pati nesijautė 
tokia pastovi savo vietoj, lyg kaip ir pre
zidentas būtų be vice-prezidentoA Arba 
gėlė vazone be lapų. Ji žinojo, kad Su- 
nia pasidaboja mergaites ir teatre kur 
ar valgykloj vis dairosi merginų su ma
lonia atvira plačiabūiųie šypsą. Ir ji 
jam to nepavydėjo. Ji het\ kartą užkal-

r

—0, tau tai tiktai juokus krėst, tu ma
no šelmute, — meiliai jis jai atsakė— 
ir tiek. ,

Ir Mulan’ai atrodė keista, kad jos Su- 
nia nesutinka. Juk štai, va kad ir Ka
sia—gražiai, taikiai sugyvena su Tseng’- 
iene, ir abi augina savo vaikus nuo to 
paties vyro Tseng’o. Abi šeimininkauja, 
namus prižiūri, viena kitai padeda. Mu
lan’a jautė, kad jos pačios padėtis neat
sidurtų pavojuj, su tokia mergina, kaip 
Saldi Kvapsnis.

Tai ir dabar, kai Saldi Kvapsnis pa
sakė, kad ji norėtų visuomet čia pasilikti, 
Mulan’a truputį nusivylė, išgirdusi, kad 
toji norėtų, kaip ir Auksuotoji Šilkinė...

Štai atėjo Mania su savo augintiniu sū- 
nuku ir pranešė, kad pribuvo Niū’ai, vi
sa šeima, su vaikais, su pačiomis, su su
gulovėmis. x

—Ir Inging’a?
—Ir Inginga čia pat. Susišukavusi 

naujoviškai, su užrubežiniu pavasariniu 
apsiaustu, užrubežiniais batukais, ruža- 
va jakute, bijūnas jai prisegtas ant kai
rio peties. Eina rinkom įsitvėrus su 
Huaiju’m, o jojo tikroji pati tai kaip 

'vištukė kvakše su ketvertu vaikelių... 0 
toji jos moša—Sujun’a tai vis ta pati už- 
sikirtėlė, stačiai pakęst jos negalima.

Mulan’a su Mania atsistojo už slyvų 
medžių ir, išpūtę akis, tėmijo, kas čia 
dedasi. Toji paskilbusi Inging’a domi
no visus. Toks jos įžūlumas, drąsa jos! 
Pirma buvusi dainų mergelė, įžymi mei
lės karalienė, o dabar politikieriaus su
gulovė. Šiaip sau moterim nesmagu bu
vo jos draugijoj.

Inging’a sėdėjo su Sujun’a, — labai 
graži moteris, meiliškai patraukli, apva- 
la, baltutė, rankos jos, plikos nuo alkū
nių tokios pilnos, žvilgančios. Ir ji* sau 
sėdi laisvai, be niekur nieko, kaip ir lygi 
tarpe lygių. Tik nuolat, kalbėdama, mo
sikuoja šilkine fijolkava nosinaite. Ir 
dažnai, sėdėdama, plačiai laiko prakė- 
tusi kelius. Ant piršto jai spinduliuoja 
keturių karatų diemantas...

Tai Huaiju’aus sugulovė. 0 jo pačiu- 
kė, lyg tas užuitas, nebylis, suvagotas gy
vuliukas. Sujun’a dirbtinai meiliai pa
vadino į save vieną jos dvynukę. Toji 
bailiai priėjo. Ir tada, šauniai pasirody
dama, Inging’a pamojo į savę berniukui, 
irgi dvynukui. Tas abejingai prisiarti
no, bet tuoj vėl atgal pas motiną pabė- 

ir nuėjo pas 
nuduodamas

diniais stulpais. Virš aukštų durų ty
sojo parašas: “Čung mintang.” Prieky 
buvo platus akmeninis kiemas. Akmeni
nis stalas rymojo ant akmeninio želvio, 
o ant stalo raitėsi du akmeniniai slibi
nai. Abiem šonais ėjo plačios bijūnų, 
pinavijų ežios.

Vyrai žiūrinėjo stalą ir keistas akme
nines figūras. Čia buvo Sunia, Lifu’s, 
taipgi Sutan’os brolis gydytojas Su- 
tung’as, puikiai išlavintas užsieny ir at
rodąs visai, kaip užsienietis. Lifu’i jis 
patiko. Huaiju’s paklausė. Jao, kadagį 
bus jo jaunės dukters santuoka. — Gal 
kada rudeniop, — Lifu’s jau du metai, 
kaip baigė mokslus ir dabar pats moky
tojavo, kad užsidirbus pradžiai.

Huaiju’s jį pasveikino, putniai išgyrė 
jo gabumus. Girdi, mums dabar reikia 
tokių vyrų, kad palaikyti ir paremti mū
sų vadą Juan’ą Šikai’jų, kad apvalyti 
valdžios aparatą, įvesti pagerinimų...

Lifu’s tik kukliai, bet reikšmingai nu
sišypsojo. Jis puikiai žinojo ir permatė 
perdėm kad ir tą patį prisiplakėlį Hu
ai jų ir visus biurokratus, kurie tik ter
šė ir trukdė jaunos respublikos darbą.

Svečiai apsėdo keturis stalus. Krikš
tasuolėj sėdėjo Tseng’ų senelė. Mulan’a, 
Močou’a ir Linksmoji Giesmė priiminė
jo prie stalų. Gėrė taures už Manios 
motinos sveikatą, už senelės, už Tseng’- 
ienės sveikatą.

Mulan’a užkalbino Inging’a ir patė- 
mijo, kad iš artie jinai da gražesnė. Hu
aiju’s vėl įsikišo su ta savo nublukusia 
politika. Jis vis piršo visiems palaikyt 
Juan’o Šikai’jaus, prezidento, politiką. 
Dabar 1914 m., bet kalbos jau plito, būk 
Šikai’jus bandysiąs nuverst respubliką ir 
tapt karalium. Lifu’i labai nepatiko Hu
aiju’aus kalbos pakraipa ir jis jam trum
pai ir storai atrėžė, kad Šikai’jus ne- 
tan šonan vairuoja valstybės vežimą. 
Jao’as atsistojo, dėkui visiems pasakė, ir 
svečiai pakilo iš užustalių. I
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go. Inging’a tuoj pakilo 
savo vyrą Huaijų. Tas, 
modernistą, tuoj atsistojo, bet Tseng’as 
su Jao’u tebesedėjo ramiai. Inging’a nu
sivedė vyrą 'prie lango, užsirūkė papiro- 
siuką ir apsikabino vyrą už pečių.

Tseng’ų senelė užklausė Mulan’os, kas 
čia do mergaitė tokia daili, šmikšti, taip 
pridarnai apsitaisiusi. Mulan’a atsakė, 
kad tai Saldi Kvapsnis. Jau kelintą 
kartą pagirta ir padrąsinta, Saldi Kvaps
nis pasidarė kitokia, linksmesnė, labiau 
savimi pasikliovusi.

Visi sujudo eiti pietų. Mulan’a įsitė
mijo, kaip patenkinta atrodo Lifu’o mo
tina; vis ją jautriai, švelniai palaiko už 
rankos tai Lifu’s, tai Huan’a. Visai ki
tokia, palygint, atrodė Mulan’os motina, 
šio didingo palociaus savininkė: suniau- 
niota, sulaužyta dvasioj, prislėgto ūpo. 
Močou’a. ją vedė už pažąstės.

Svečiai žengė senomis plytomis grįstu 
taku, apsodintu abypusiai aukštais me
džiais.

Bankietų salė, buvo nemažas atskiras 
pastatas, paremtas iš priekio stovais me-

Senelė pasakė, kad jai norėtųsi pris- 
nūsti. Viešnios sugužėjo į priekinį kie
mą, kiti išsisklaistę, kur kam tinka. Ja- 
o’as, priėjęs pagyrė Lifų, kad tas taip 
taikliai užvažiavo anam pagyrai Hu- 
aiju’i. Užvedė kalbą apie Lifu’o ateitį. 
Lifu’s mėgo tapti žurnalistu. Norėjo 
taipgi važiuot užsienin da pasilavint, pa
simokyt, kad ir po vedybų. Jis—pilnas 
virbančios energijos, iškalbus, karštas ir 
visur permaląs dalykus. Neapkentė 
veidmainystės, klastų ir visokio pikto.

Iš tolo girdėjos linksmi jaunuolių bal
sai, juąkas, šūkavimai, ir iš lengvo į orą 
po vėjui pradėjo kilt lyg koks driežlas, 
sudarytas iš spalvuotų popierių ir dėžu
čių. Afei’jaus skardus balsas išsidavė 
ypač aiškiai. Ir tuoj tarpe medžių sve
čiai pamatė Raudonrožę. Laibutė, laina 
ir aukšta, ji sustojo ir žiūrėjo į gėles.

—Kokia žvitri mergina ta Raudonro- 
žė, — patėmijo Linksmoji Giesmė.

—Perdaug žvitri, —.trumpai atkirto 
Jao’as.

Lifu’o sesutė Huan’a tuokart priėjo 
prie Raudonrožės ir patarė jai eit kur 
pavėniu, po medžiais. Raudonrožė atro
dė išbalusi ir greitai kvėpavo. Iš ma
žumės ji buvo silpna ir dažnai sirgo šal
čiais. Jos organizmą paardė visa galybė 
bonkų ir bonkučių su visokiais vaistais, 
taipgi perdaug išdailintas, specialus 
maistas ir skaitymas romanų iki vidu
nakčiui. Dabar jai teko kiek palakstyt, 
ir ji tuoj priilso, užduso.

Svečiai pamatė Mulan’ą. Palipėjusi 
ant kalnelio ji laikė popierinį driežlą, 
pastūmėjo jį po vėjui, laikydama rankoj 
ilgą pririštą siūlą.

Močou’a stebėjosi iš savo sesutes: 
dviejų vaikų motina, o ji sau šokinėja, 

' kaip ožkutė... ’ .
Tuo tarpu Raudonrožė ėmė drebėt ir 

užsikosėjo. Huan’a ją nusivedė į vidų.
Lifu’s patėmijo, kad Raudonrožė ne

tvirta. Taip, ji smarkiai sirgo pereitą 
pavasarį, bet ir sirgdama ji nepasidavė 
ii* įsiskaitydavo vėlai naktimis. Močou’a 
aiškino Lifu’i, kad skaityt romanai ne
gerai jaunai merginai. Taipgi negerai, 
kad Raudonrožė nepajėgia lengvai imti 
dalykų," vis nori būt pirmutinė. Jai svei
kiau būtų, jei ji nebūtų tokia .gudri ir 
tokiu greito ūpu. (Bus daugiau)

—Uumu , m**™ —
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Cleveland, Ohio

Harrison ■ Kearny, N. .1.
Vakarėlis, kurį surengė 

LLD 136 kuopa, atsibuvo sek
madienį, kovo 10 d. Puikiai 
pavyko.

Tai atsiliepimas į dr. J. 
Kaškiaučiaus atsišaukimą au
kų dėl Vilniaus medicinos In
stituto. Kuopa, matydama to
ki svarbų reikalą, ant greitųjų 
surengė nors ir mažą paren- 
gimėlį virš minėtam tikslui.

Virš minėto vakarėlio su
rengimui buvo išrinkta drau
gės F. Shimkienė ir A. Jos
mantienė. Buvo manyta, kad 
šis vakarėlis bus rengtas kaip 
ir visuomet, kad būna pas mu
mis rengiami. Bet apsirikom 
taip manydami. Atėjus į sve- 
tainiukę 6 vai. vakare, mano 
nųstabai, žiūriu stalai dailiai, 
baltai aptaisyti, lėkštėm, pei
liais ir šakutėm apdėstyti, o 
įvairius valgius dar tik į sta
lus neša ir tvarkingai sudėstė. 
Dabar tikrai supratau, kad čia 
tos draugės surengė vakarienę 
ir pamislinau sau: gerai, kad 
aš beveik prie jos ir prisiren
gęs. Kaip viskas jau buvo ga
tava, tai draugė Shimkienė 
paaiškino šios vakarienės tiks
lą ir pakvietė svečius prie sta-

Valgiai labai skaniai ir svei
kai pagaminti ir svečiai val
gydami šnekučiuoja apie pui
kią vakarienę ir visi mano, 
kad ši vakariene daugiau dvie
jų dolerių verta. Bet visų nuo
stabai, draugė Josmantienė 
pranešė, kad ši vakarienė 
kiekvienam kainuos po vieną 
dolerį. Baigiant vakarieniauti, 
vėl draugė Shimkienė paaiški
no šios vakarienės tikslą ir pa
prašė aukų dėl Vilniaus medi- 
kalio instituto. Svečiai gana 
šiltai atsiliepė aukomis.

Aukotojų vardai seka:
Po $5: F. Shimkus, M. žo

lynas, V. F. Žilinskai, F. A. 
Josmantai, P. Ramoška, A, B. 
Kushliai, A. Glaubičius ir LLD 
136 kuopa likusius 5 dol. nuo 
vakarienės aukoja tam pačiam 
reikalui.

Po $3: M. Pakštienė ir S. 
Karpius.

G. Kairis $2.
Po $1: B. Bajoras, M. Ki

sielienė, K. Kuzmickas ir Slip- 
chikienė.

Viso surinkta aukų dėl Vil
niaus medikalio ’ instituto $52.

Tai graži auka iš tokio ma
žo būrelio draugų. Turiu dar 
pridurti, kad virš minėti drau
gai visur dalyvauja ir visuo
met aukoja. Bet kur ta didelė 
didžiuma kuopos narių? Kur 
jie dalyvauja? Kiek yra žL 
noma, daugelis iš jų karčiame- 
se laiką praleidžia.

Unijistų šeimyna smarkiai dauginasi, kaip pagyre 
Sam Konrhaber’io šeima. Konrhaber, narys Wholesale 
& Warehouse Workers Lokalo 65, augino tris sūnus ir 
dukterį ir tikėjosi susilauksią dar vienos dukters, bet— 
gavo vienu kartu priedą trijų ir visi berniukai.

CHICAGOS ŽINIOS
Kas Dirba ir Kas Aukoja 

Lietuvos Žmonėms

Drg. S. Budrienė, nuolatinė 
darbuotoja LPTK stotyje pri
davė “dokumentus” LPTK, 
kurie liudija kas'dirbo stotyje, 
kas pristatė drabužių ir kas 
aukavo.

Pirmiausiai padavė vienos 
rankos rašytus raštelius, ant 
kurių sakoma: “šitie drabu
žiai išskalbti ir sutaisyti.” Tas 
raštas komitetui jau ne sveti
mas. Tokių raščiukų veik kas 
savaitė randasi ant vinutės, šį 
kartą suskaitėme net šešis. 
Reiškia, šešioft dėžės drabužių, 
išskalbtų ir sutaisytų nuo D. 
Chaplinskienės, 1572 S. Alba
ny Ave.

Pas Chaplinskienę, mato
mai, randasi maža drabužių 
taisymo ir rinkimo stotis, kur 
draugai Chaplinskai patys 
gražiai sutaiso ir atveža gata
vus pakuoti siuntimui. Ir tas 
prasidėjo su atidarymu drabu
žiui rinkimo 
cagoje. 
m as ’

Na, 
501 E.
šią dėžę numegstų kepurių ir 
pirštinių pristatė, viso 118 ke
purių ir 12 porų pirštinių. Jau 
seniau b.uvo nunėrusi 147 ke
pures. Tai viso ji- nunėrė 262 
kepures ir 12 porų pirštinių. 
Tai tikrai puiki auka Lietu- 
vosAŽmonėms. Drg. Ramonienė 
neria savo lėšom nupirkus vil
nas.

Ramonienės vyras drg. A. 
Ramonas vėl sutaisė 73 poras 
čeverykų. Ramonų aukas į 
stotį atvežė drg. Stasiukėlis, 
Vilnies laikraščio išvežiotojas.

Drg. Stasiukėlis atvežė 3

kampanijos Chi- 
Tai bent pasišventi-

o Mary Ramonienė, 
91st St., vėl didžiau-

dėžes išskalbtų ir sutaisytų į ncsb 
drapanų ir daug čeverykų nuo 
savo sesers Uršulės Baronie
nės, 5604 S. Whipple.

Drabužių taipgi pridavė F.
Tipshus, 6902 Roosevelt Rd., 
Oak 
5141

Park, ir’ Frank Demikis, 
Archer Avė.

Misevičius atvežė daug

Smetonininkų Graudūs 
Verksmai

Julius Smetonukas netelpa 
savo drabužiuose iš nutukimo, 
bet adv. O lis per ašaras verk
damas prašo daugiau ir dau
giau duoti jiems dolerių. Kovo 
10 d. čia jie buvo atsibalado- 
ję ir turėjo prakalbas. Nors 
iš plačios apylinkės buvo su- 
važiavusų pronacių (smetoni
ninkų), tačiau publikos var
giai buvo du šimteliai. Smeto
nukas labai prastai atrodė. Jo 
drabužiai labai maži, ploščiu- 
kas per porą sprindžių jo pil
vo neapdengia, kelnės susisu
kusios, tikras grinorius. Bjau
riojo, niekino Tarybų Sąjun
gą-

Olis nemažai teisybės pasa
kė savo beviltingai publikai. 
Esą, gražumu, su gintari
niais cibukais Lietuvos neiš- 
prašysim iš raudonųjų. Jis ta
tai patyręs, būdamas Wash
ingtone praeitą lapkričio mė-

Tik, girdi, rezoliucijos 
ir laiškai j senatorius gal pa
gelbėtų atgauti Lietuvą ir ati

duoti Smetonukui. Todėl dau
giau pinigų reikią, ir tiesiog 
dirbtinai verkė per ašaras, 
šaukdamas, kad pražuvus Lie
tuva. Nei tos aukštų dvasiškių 
iškilmingos mišios Californijoj 
nepagelbėjo, o tiek daug kaš-

^drabužių nuo drg. Jašmontie-1 Iavo pinigų. Valstybės sekre- 
nės iš West Pullman.

Kas Dirbo

įtoriaus pagelbininkas Atche- 
son atsakė jų misijai, kad 
esanti ir antra puse lietuvių, 

Kovo 5 ir 6 LPTK stotyje^ ]<urje norį( palikti ramy- 
• I-v n zaL o 4- i /I n hIm i L n » • ry O ■ t • V • j t • n*----;- bėj Lietuvos gyventojus, kaip 

Mikulėnas, JT. JĮo-1 dabar kad yra ir tvarkosi. Tai 
baisus atsakymas, pono Olio 

Ramonienė, A. Kuko-; supratjmu.
ir O. Survilienė.

| Aukų surinko virš $400. Ba- 
J. Rogers abi dienas gOtesnieji keli balamūtai po 

i......~ $60 davė, lenktyniuodamiesi,
kad kitus išjudinti. Bet, kaip 
atrodė, pusė publikos nieko 
nedavė.

dirbo sekanti darbininkai: že-j 
brauskas, 7"'
gers, J. Juodaitis, S. Budrie-j 
nė, M.
raitienė

Drg. 
užpirko 
dirbo stotyje, 
draugas.

LPT Komitetas taria visiem 
.širdingą ačiū.

pietus visiems, kurie
Tai nuoširdus

Telef. HUmboldt 2-7964

Rep.

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

T

Kas nori gražiai laikų ptąlelsti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bax and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
Geriausias Alus Brooklyne

PĄRĖ- KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
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Laidotuvių 
Direktorius

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

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

mini — ii

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

. Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt Vernon St. • 
i’HILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110
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Amerikonų Dauguome- 
nė Nenori Aštrios Poli

tikos prieš Sovietus
Didžiulė amerikinė radijo 

stotis WJZ praeitą savaitę 
statė publikai klausimą: Ar 
Amerika turėtų griežčiau 
elgtis su Rusija? Keturi iš 
kiekvienų penkių atsiliepu
sių rytinėse valstijose sakė, 
jog ši šalis neturi aštrinti 
politikos linkui Sovietų. Va
karinėse ir pietinėse valsti
jose 75 nuošimčiai pasisakė 
prieš politikos aštrinimą 

. linkui Rusijos. Už gerus 
santykius su Sovietais visoj 
šalyj paduota 78 nuoš. bal
sų.

Pakars Tėvą ir Sūnų Kaip 
Žmogžudžius-Plėšikus

Ft Madison, la. — Teis
mas nusmerkė pakarti Phil- 
lipą H. Heincy, 72 metų, ir 
jo sūnų Williamą, 45 metų. 
Piešdami R. W. Raebellio 
užeigą, jiedu nužudė jos sa
vininką, o laimėjo tiktai 
$28.

KRIMINALIŲ ŽYGIŲ 
DAUGĖJIMAS

Washington. — 
metais apie 10 nuošimčių 
padaugėjo skaičius' užpuoli
mų, žmogžudysčių ir kitų 
kriminalių darbų Jungtinė
se Valstijose.

'■<5 ‘ ■/ ■'

..... f LakvS—Liberty, Lithuanian Daily,

Montello, Mass;

ir sun- 
patyru- 
tai vis-

renkas. Puslapis

Ragina Duot Naują Stambią 
<, Paskolą Anglijai

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Prekybos Rūmų 
pirmininkas Eric Johnson 
ragino kongresą, kad nutar
tų duot Anglijai $3,750,000,- 
000 paskolos. Sako, pasko
la patarnautų užsieninei 
Amerikos prekybai ir dar
bų ėjimui šioje šalyje.

REIKIA
PLYTNYČIAI UGNIAKURIŲ

PLYTŲ SUDESTYTOJŲ 
IR

PLYTŲ MĖTYTO J Ų
Sayre & Fisher Brick Co.

SAYREVILLE, N. J.
» (69)

Chungking. — Chinų ko
munistai nedalyvauja pir
mojoj sesijoj Politinės Pa
tariamosios Tarybos todėl, 
kad tautininkai laužo sutar
tį su komunistais.

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. Del daugiau 
informacijų, prašome telefonuoti ar
ba asmeniškai kreiptis pas: Joseph 
A. Jusaites, R. D. 2, Michigan Farm, 
Middletown, N. Y. Telefonas Middle
town 74956. (63-68)

Reikalingas kriaučius, kuris moka 
rankų darbą ir siuvama mašina. Dar

bas krautuvėje, vyriškų ir moteriškų 
drapanų. Pabandykite, nieko nepra- 
lošitc. Darbas nuolatinis. Kreipkitės 
j “My Tailor,” 1-3 Main St., Essex, 
Conn.

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

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

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.

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.

Puikiai Perstatė Komediją *
Vasario 22 d., š. m. Lietu

vių Tautiško Namo svetainėje, 
įvyko teatras ir šokiai. Teatra
liško Ratelio nariai statė sce
noje trijų veiksmų komediją 
“Moterims Neišsimeluosi.” Mū
sų rateliečiai, suvaidindami' 
šaunią komediją dar sykį la
bai gražiai pasirodė prieš vie
tinę publiką. Beveik . visi vai
dintojai buvo tinkami savo ro
lėse ir pagirtinai atliko savo 
užduotis. Stambesnės 
kesnės rolės pasitaikė 
siems lošėjam ir per 
kas gerai nusidavė.

Artistės Zosės žakaitės ro
lė yra viena iš sunkiausių. Ji 
reikalauja gero talento ir spe- 
cialio gabumo. . Viso veikalo 
pamatinė prasmė ir veiksmai 
koncentruojasi šioje rolėje. K. 
Valangevičienė, mūsų lietuvių 
kolonijos dramatiška žvaigž
dė, tikrai artistiškai suvaidino 
minėtą rolę. Jos judėjimai ir 
kalbos dikcija atrodė lyg kad 
būtų profesijonalės artistės.

Alpio Kurdžio, jauno ro- 
mansisto rolė yra pati ilgiau
sia ir labai komplikuota. Ji 
reikalauja daug jautrumo ir 
staigių atmainų veido išvaiz
doje. Pranas čereška, mūsų 
nuolatinis darbuotojas dailės 
srityje, suvaidino Alpio rolę 
su geru pasisekimu. Jo dau
gelio metų patyrimas jam 
daug gelbėjo.

Alberto Baublio rolėje vaiz* 
duojasi pusamžio vyro mora
lybės nepastovumas. Jam įsi- 

1 painiojus į romansus, bando
ma melais išsiteisinti, šio cha
rakterio rolę drg. Walter Kel
ley vaidino labai gyvai ir na- 
turališkai. Jis savo mimika ir 
judėjimais tikrai užbovino pu
bliką.

, Motinos rolė perstato pavy
džios ir sumaningos moteriš
kės būdą. Ji savo moterišku 
instinktu suseka vyrų slaptus 
romansus. Julia Stigiene labai 
atatiko motinos rolėje. Ji tik
rai persiėmė charakterio dva
sia ir atvaizdavo apsukrios

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

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletčlės, 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, Galif.

Persodinam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

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

ATDARA VAKARAIS'Tel. ST. 2-2173

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Biblija, su 379 paveikslais ...............
Patarėjas Vyrams ir Moterims apie 

Šeimynišką Gyvenimą bei Lyties 
Dalykus. Su paveikslais ...........

Raginis, Gražios pasakos ................
Džian Bambos spyčiai ir ar žmogus 

pareina iš monkės ......................
Dainą Knyga, apie 110 dainų .........
Ar Popiežius Yra Tikras Vietinin

kas Kristaus? ................ .'..............
I<aitnč ir Planetos ....................... ......
Oficicrius ir Kareivis ........................
Naujas Savizrolas, su paveikslais .... 
Saulės Ritulys, su visų planetų pa
veikslais ...................................................
Detroite Lietuvių Byla už Muštynes 

už Dalinimą Nekatalikiškų Plakatų 
Gyvenimas Stepuko Raudonosio .....
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų 

Gyvenimas ir Darbai ...................
Duktė Marių, graži apysaka ...........
Duktė Gyvena Pūstynėjc ..............
Burykla ir Burtininkas ...................
Velniškas Tiltas, Erodas Boba .........
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slapty
bes, nuo tavęs paslėptas ........... _

Sapnas Marijos Alyvų Kalne .........
Karvės Nauda ir Sūrių Padarymai * 
Sapnų Knyga, su paveikslais, apda

ryta ........... ........................................
Kapitonas Velnias, 400 pusi...................
Istorija Seno ir Naujo {statymo, 

su paveikslais ................................
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...........

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .....
Lengvas Būdas Išmokti Anglų Kai-' 

bos be kito pagclbos .................
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 

350 įvairių žolių, nuo kokių ligų 
jos yra ir kur galima gauti ....

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystčs pamokinimų .........

Grigoniui, kuris buvo prirakytas antį 
salos per 17 metų, graži apysaka .. 
Pekla, su paveikslais, parodo kokioj 

vietoj randasi ir kaip kankina ....
Stebuklingas Zcrkolas ..........................
Dvarinė Pana ...................................... .
Ragana ir Jonas Keliauninkas .........
Keliautojai į Sv. Žemę, Jcruzoliiną 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nu

siminimai .........................................
Trys Užkeiktos Karalaitės .................
Gori Pamokinimui ir Juokų Vežimas 
Pinigai Galvažudžiai ir daug juo-' 

kingų šposų ....................................
ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Nuo Papučkų ant Burnos ir kitokių 
odos išbėrimų .. ........ ............ ........

Nuo Volteriškų ir Vėžio Ligų .........
Mestis nuo bile kokio Niežulio, Pai- 

llų. Vėžio, Rožės ir 1.1. ...r.......
Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 už .. 
Nervų ir nuo Sutukimo, po ........... ..
Inkstų. Kraujo Valytojas, po ...........
Nuo Kosulio. Kokliušo, Dusulio .....
Vyriškumo Pataisymai .... ..................
Moterų Mėnesinių Reguliatorius ..... ..
Vidurių Liuosuotojaa ........................ ..
Išvarymui akmenėlių, kad ucšlapln- 

ti ‘
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų augintojas, prašalina pleis

kanas ...............................................
Palangos Trcjanka, stambios šaknys 
Nuo vėžio ligos ir Jus kraujo už

teršimo .............. ;................................
Nuo UukrinėK ligos (Diabetes) ......... '
MomIIh, nuo vėžio, niežulio, rožės, ap

degintų, uubrūžijimų, įsikirtimų ir 
taip toliau .................... ........... ...... .

Norintieji įsigyti bile vienų iš vięš 
knygų ar žolių rašykite sekamu antrašu;

M. ŽUKAITIS
834 Dean St, Spencerport, N, Y,

lovoj, po .................... ...................
užaiHcnejusio kataro. Hay Fever 
nemalonaus kvapo .......................
surūgusio pilvo (heartburn) .....
romatiški; sausgėlų ..................

$2.25

$2.50
35c

35c
75c

$1.50 
25c 
15c 
50c

35c
35c

30c 
25c 
25c 
35c 
35c

75c
15c
25c

$1.25
$1.25

25c

20c
35c

35c

$1.00

30c
25c
25c
25c
25c

30c.
25c
15c

$1.25 
$1.25

MMiii'i 'll

moteriškes būdą.
Jono rolėje atsispindi tik

ro draugiškumo jausmas ir at
sidavimas artimesnių žmonių 
gerovei. Nors K. Ustupaš yra 
pasižymėjęs kaipo komiškų 
rolių vaidintojas, vienok šį sy
kį gražiai pasirodė ir rimto 
pobūdžio rolėje.

Teatro Direktoriaus rolė rei
kalauja savotiško tipo žmo
gaus. Artistas Jonas Stočkus 
labai atatiko tai rolei ir savo 
užduotį kuo geriausiai atliko.

Milės rolėje Diana Beniu- 
liute vaizdavo nekaltos jaunos 
moteriškes ženybinį gyvenimą 
su jos džiaugsmais ir nuliūdi
mais.

Nastės rolėje Otylė Orintai- 
tė tikrai naturališkai atvaiz
davo teisingos tarnaitės padė
jimą. Ji žinojo, kaip atlikti sa
vo užduotį.

Marčiaus rolėje Antanas 
Sauka aiškiai perstatė nepasi
tenkinančio tarno nuolatinį iš
metinėjimą ir nusiskundimą.

Bešališkai žiūrint į šios ko
medijos perstatymą, galima 
drąsiai pasakyti, jog mūsų 
scenos mėgėjai išlaikė' savo 
reputaciją, kurią jau seniai 
įsigijo.

Pats veikalas yra vykusiai 
parašytas. Jo scenos gerai su
derintos ir pilnos gyvumo. Ja
me nėra tuščių momentų. Nuo 
pradžios iki pabaigos . visų 
charakterių veiksmai yra tam
priai surišti. Tas padaro mi
nėtą komediją patraukiančią. 
Tą gali paliudyti mūsų publi
ka, kuri buvo gana skaitlinga.

Nors Amerikos lietuviai jau 
yra nemažai suamerikonėję, 
vienok jiems lietuviškas teat
ras dar tebėra arti prie šir
dies. Kur tiktai įvyko drama
tiškas perstatymas, visur pu
blikos buvo nemažai. Gal būt 
dėlei to, jog dabar lietuviai 
geriau supranta teatrus 
daugiau įvertina juos.

Perstatymas Norwoode
Šiuomi tarpu Montcllos Te

atrališko Ratelio nariai yra 
pakviesti suvaidint trijų veiks
mų komediją “Moterims Ne- 
išsimeluosi” Norwoode, Mass., 
šeštadienio vakarą, kovo 23 d., 
Liet. Piliečių Namo Bendrovės 
svetainėje. Parengimą ruošia 
trys organizacijos. Minėtą va
karą bus teatras ir šokiai.

Montello dailininkai jau yra 
gerai žinomi Norwoodo publi
kai, nes jie daug sykių tenai 
vaidino dramas bei komedijas. 
Linkėtina jiems ir šį sykį gero 
pasisekimo.

X. Kareivis.

Waterbury, Conn

ir

visiems 
dirba 

šmotų, 
duoklės

ir neautorizuotų

darbininkai išėjo
Susitaikė kovo 13

Baltimore, Md.' HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

$1.25 
$1.00 

85c 
60c 
60c 
85c 
60c 
60c

60c 
85c 
85c 
85c 
30c

60c
60c

$1.25
85c

$2.25
minėtų

Apie Streikus
Scovill Mfg. kompanijos 

darbininkai laimėjo streiką. 
Kompanija pasirašė naują su
tartį, priimdama unijos reika
lavimus. Sutiko pakelti algas 
181/2 centų į valandą 
darbininkams, kurie 
nuo valandų ar nuo 
Taip pat darbininkų,
į uniją bus atskaitoma iš al
gos. Bet darbininkai turės 
liuosnoriai pasirašyti, kad su
tinka, jog duoklės būtų atskai
toma iš algos. Susitarta, kad 
visi iškilę nesusipratimai būtų 
rišami šapos komiteto ir kom
panijos atstovų taikiu būdu. 
Taip pat susitarta, kad nebū
tų lokauto 
streikų.

Į streiką 
vasario 6 d. 
d.

Tos pačios kompanijos yra 
vienas skyrius Oakville, Conn. 
Ta dirbtuvė dar nesusitaikė su 
unija. Ten dirba apie 600 dar
bininkų. Sutartis su unija pa
daryta tik kas liečia dirbtuves 
Waterbury ir Waterville, ir 
paliečia 4600 darbininkų. Su
sirinkę darbininkai vienbalsiai 
užgyrė padarytą' sutartį ir iš
reiškė padėką unijos viršinin
kams, kurie vedė derybas. 
Darbininkai priklauso 
Mine, Mill and Smelter Wor
kers Unijos (CIO).

Dabar pakilo ū.pas ir kitų 
streikuojančių darbini nkų, 
kaip tai Chase ir American

■ <i t ■
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Unijistų Susirinkimas.
Friez Instrument, Division 

of Bendix Aviation„ korporaci
jos darbininkai, prigulinti prie 
CIO unijos lokalo, turėjo spe
ciali susirinkimą, kovo 12 d. | 
Narių atsilankė nepaprastai 
daug. Atėjus į susirinkimą kaip 
8 vai. radau visas sėdynes už
imtas, o dar vis rinkosi. Tai 
nekuriems prisiėjo • ir už durų 
stovėti.

Unijos valdyba pranešė na
riams apie vedamas derybas at
naujinimui (su nekurtais patai
symais) metinio kontrakto tarp 
unijos ir korporacijos. Pasitari
mai tęsiasi jau apie savaitę lai
ko. Kalbėta daug, bet mažai nu
veikta, Ypač kai buvo prieita 
prie algų pakėlimo. Korporaci
jos atstovai aiškino, kaip jie ge
ri buvo karo metu. Jie sako, 
girdi, mes prieš karą mokėjom 
tiktai 45 centus į valandą, o ka
ro laiku abelnai imant mokė
jom $1.25 į valandą. Bet tikre
nybėj didžiuma darbininkų ne
uždirbo daugiau, kaip 90 centų 
į valandą. O dabar, sako korpo
racijos atstovai, mes įdirbame, 
bandome naujus instrumentus, 
tai jokio pelno neturime, bet su
tinkame pakelti algas ant 5 
nuošimčių.

Iš vedamų derybų pasirodo, 
kad korporacija nori panaikin
ti 20 min. poilsį į dieną darbi-' 
ninkams ir penkių min. laiką 
apsiprausimui per pietus ir va
kare. Poilsio laikas 10:30 vai.

pietų, 
atsto
tu re- i

iš ryto ir 2:30 vai. po 
Čia tai ir buvo dirbtuvės 
vu gudrybė. Darbininkai

REIKALINGI
LAIVŲ STATYTOJAI

* SUDUReJAI 
DAILYDĖS

—NAUJOS AUKŠTOS KAINOS—
$1.22—$1.38 į Valandą 

NUOLATINIS DARBAS 
44 VALANDŲ SAVAITĖ
LUDERS MARINE

CONSTRUCTION COMPANY
Stamford, Conn. (M>

ODOS DIRBINIŲ 
DARBININKAI

PATYRĘ
PRIE IŠTISINIŲ DIRBINIŲ 

NUOLATINIAI DARBAI
A. C. THOMAS & CO.

33 W. 30TH ST., 
NEW YORK CITY.

REIKIA CASTERS
Patyrusių Prie Lempų 

Nuolatinis Darbas 
Gera Alga

HORO-LITE
104 SOUTH 4TH STREET 

BROOKLYN.
EVERGREEN 8-3064

(67)

REIKALINGA VYRO, NUSIMA
NANČIO KRIAUČIAUS DARBO, i 
NUOLATINIS DARBAS. 40 VA- i 
LANDŲ SAVAITft. VIRŠLAIKIAI 
SU LAIKU IR PUSE. KREIPKITĖS: Į 
THE BETTER MODEL FORM CO.,

Ine.
245 W. 28TH STREET, 

NEW YORK, N. Y.

už 30 centu.
Unijos atstovai buvo užklaus

ti, ai’ tai jau galutinas korpo
racijos P a i' e i š k i m a s kas-: 
link algų pakėlimo. Jie atsakė,!

tę- 
pa-

kad ne. Todėl derybos bus 
siamos toliaus. Kokios bus 
sėkmės, sužinosime vėliau.

Gražus Koncertas.
Nedeldienį, kovo 24 d. po pie

tų, Bajtimorės suvienytas komi-! 
tetaš" rengia puikų koncertą, 
Lietuvių svetainėj, 851 Hollins 
St. šio koncerto programos pil
dyme dalyvaus pagarsėję rusų 
operos dainininkai: Stefan Ka
zakevich, Zinaida Alveus, An
ton Rudnitsky, Nadine Ray ir 
Ilya Tamarin. įžanga $1.20 ir 
$1.80. Pelnas skiriamas Sovie
tų medikalei pagalbai. Rengėjai 
užkvieČia visus ir visas ateiti 
pasiklausyti puikaus koncerto 
ir tuo būdu paremti Sovietų Są
jungos žmones, kuriems labai 
reikalinga medikalė pagalba.

Biriu Proletaras.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Kovo 24 d., bus rodomas labai 
gražus Sovietų Sąjungos krutamasis 
paveikslas “Once There Was a Girl.” 
Rodymas bus Avery Memorial 
Teatre. Valandos: 2:30/4:30, 6:30 ir 
8:30 v. Nepraleiskite tos puikios 
progos. Pamatykite. — W. Brazaus
kas. (67-68)

SO. BOSTON, MASS.
šeštadienį, kovo 23 d., 8 v. v., 318 

Broadway, ALDLD Moterys 
skanią vakarienę, bus namie 
kilbasai ir kiti skanumynai, 
nuo šio parengimo skiriamas 
mui Mcdikalio Instituto Vilniuje, pa
gelbėti Lietuvos žmonėms pataisyti 
jų sveikatą. Tad, kviečiame visus 
dalyvauti ir paremti šį svarbų tikslą. 
— Rengėjos. (67-68)

rengia 
daryti 
Pelnas 
įrengi-

rengia 
žmo- 

ir gč- 
ir pa-

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 Moterų kp. 

bankietą, paramai Lietuvos 
nėms. Turėsime skanių valgių 
rimų, praleisite smagiai laiką
remsite svarbų reikalią. įvyks kovo 
24 d., 5 v. v. Liet. Salėje, 29 Endi
cott St. Kviečiame visus vietinius ir 
iš apylinkes lietuvius dalyvauti. — 
Rengėjos — K. T. (67-68)

HARTFORD, CONN.
Koncertas. įvyks kovo 2-1 d., 2:30 

vai. dieną. Liet .-Am. Piliečių Kliube, 
227 Lawrence St. Ruošia. Am.-Rusų 
Frat. Soc. (IWO 3093 kp.). įžanga 
$1.20. Bus šokių, puiki programa, 
.susidedant iš liaudiškų dainų. Iš 
New Yorko, pirmą sykį dainuos 
Hartforde Radischev Chorus, vado
vaujant Helen Horbachevskai. Pra
šome vietinius dalyvauti, išgirsti 
kaip gražiai sudainuos šis didelis 
choras. —■ Kom. (67-68)

Brass kompanijų. Jie irgi ti
kisi neužilgo streiką laimėti. 
Darbininkai dabar mato, kad 
vieningai kpvodami jie gali 
laimėti.

Unijislas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VYNIOTOJOS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS

Nuolatinis Darbas 
GERA ALGA. PAKILIMAI

5 DIENŲ SAVAITE

BEST & CO.
EMPLOYMENT OFFICE

7 WEST 35TH ST. 
N. Y. CITY

(73)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

PUIKIAUSIA PROGA
MOTERIMS
VYRAMS ir

JAUNOMS MERGINOMS
Švarus Darbas

Puikiausios Darbo Sąlygos

70c IR 80c I VALANDĄ

APMOKAMOS VAKACIJOS

ŠAUKITE 
EVERGREEN 7-8070

KLAUSKITE MR. MATTERA
(72)

OPERATORIAI 
PRIE BLOUSES
. Turi būt patyrę 

Dirbti, prie Singer Mašinų. 
Sekšinų darbas.

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
LONG ISLAND PRETTY TOGS 

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

STILL THE

GREATEST MOTHER
IN THE WORLD

She banishes loneliness in the 
hearts of men in far places ... it is 
your gift that enables 
her to be at their side 
in the long, lonely 
months of occupation. C-fj 

your Red Cross res? r. ’cu GžV

(66)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, Šalti. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ule tuojaus įsi-į 
gyle DEKENS OINTMENT, arba1 

I 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 m Newark 1, N. J,

PATYRUSIOS

OPERATORES

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE ' .

COTTON WASH DRESSES 
UŽĖMIMUI PILNOS 

PRODUKCIJOS

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

LINKSMOS APLINKYBES

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

EGYPT DRESS COMPANY 
RACE AND COURT STS., 

ALLENTOWN, PA.
PHONE: ALLENTOWN 2-7189 

NUO 8 A. M. 1KI 5 P. M.

(72)

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS

PIRMAM ŠIFTUI 
7:20 A. M. IKI 5 I>. 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 FROftT ST.
CHICOPEE, MASS.

(€7)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Gera Alga 

Apmokamos Vakacijos 
Geros Sąlygos 

Kreipkitės į Employment 
Offisą

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

• (X)
SKALBYKLAI DARBININKES 

MERGINOS
VISIEMS DEPARTMENTAMS 

CLIP OPERATORES 
MERGINOS PRIE MARŠKINIŲ 
PROSIJIMO' DEPAR’l’MENTUI 
KREIPKITĖS I MR. WARNER

GUEST LAUNDRY SERVICE 
34-26 70T1I ST., JACKSON HEIGHTS, L. I. 

’ Ind. Subve iki 65th St. Stoties 
BMT-IKT iki 74lh SI. Stotie*.

' (67)

PUOŠNIŲ IR PAPRASTŲ APRfiDALŲ 
PROSYTOJOS. Nuolatinis Darbas. Geros Al
gos. 314 West 5«lh St. COLUMBUS* 5-0868.

(69)
MOTttKY S—MERGINOS

Abeinain darbui. Lengvas fabriko darbas. 
Linksmos aplinkyla-s. Nuolatinis darbas. 60c 
į valandą pradžiai. EMPIRE SPECIALTY 
ENVELOPE CO.. 778 LENOX ROAD, 

BROOKLYN. (Kampas Utica Avenue).
(68)

VALYTOJOS, ofisų liudinkų. naktimis, $25— 
$35 j savaitę, ištyrimas nereikalingas. Alga 
besimokinant. Puikiausios darbo sąlygos. 
3 - 4. Matykil MR. INGE, 59 Pine St., N.Y. 
_________ _____________________________2J2

MAŠINŲ OPERATORĖS 
Dirbti Prie Sportiškų Drabužių

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.

A. BORNSTEIN
JEFFERSON STREET, BROOKLYN.

TEL. EV. 7-749?

gSgf'l
498

(68)

ifiMH



.M BeŠtas fhislapih Laisvė—Liberty, lathnariian Daily Ketvirtadienis, Kovo 21, 1946

NowYorko^K^felinios Filmos—Teatrai

Ką Galvoja Sukniasiu 
viai apie Churchill’ą ir 

Savąjį Dubinsky
Moteriškų drabužių siuvė

jai ne taip galvoja apie ponų 
Churchill, ‘kaip galvoja jų vir
šininkas ponas Dubinsky, ku
ris dalyvavo Winston Chur- 
chill’ui suruoštame pokilyje.

Tikslu pasisakyti vieni ki
tiems ir išlaukiniam svietui, 
kaip jie jaučiasi, siuvėjai šau
kia masinį mitingų pietų laiku 
ketvirtadienį, kovo 21-mą, sa
vo darbaviečių centre, ant 
38th St., prie 7th Ave., New 
Yorke.

Kalbėtojais pasikvietė John 
Gates, veteranų karo prieš fa
šizmų Ispanijoj ir Antrojo Pa
saulinio Karo, Harry Nuss
baum irgi šio karo veteraną, 
Frances Ribaudo ir Fannie 
Golos, sukniasiuvių lokalo na
res.

Operetės Gastrolės 
Jau Užsibaigė

Sėkmingai Pasiruošiama 
Veteranų Balini

Didysis veteranams pagerb
ti koncertas-balius, rengiamas 
Aido Choro ir kitų su choru 
kooperuojančių Brooklyno or
ganizacijų, jau netoli, tad ir 
prisirengimas jam eina visu 
smarkumu.

Reikia pripažinti, jog prisi
rengimas eina sėkmingai. Dau
gelis veteranų, kurie apie tai 
jau sužinojo, rengiasi baliuje 
būti su savo žmonomis ar su
žadėtinėmis — būti 
svečiais. Ne veteranai 
iš anksto tikietus, kad 
lyviais - rėmėjais to
O kamgi nebūtų smagu pra
leisti popietį ir vakarą ten, 
kur bus daug linksmo jauni
mo.

Tikjetų paradvinėtojai turi 
didelio pasisekimo. Randasi 
jau išpardavusjų po 20 ir dau
giau tikietų. Bet apie juos ki-

garbės 
perkasi 

būti da
bai iaus.

tų kartą — po baliaus. Pri
menu tik parodyti, kaip žmo
nės atsineša į tą gražų orga
nizacijų darbą — suruošimą to 
gražaus popiečio ir vakaro 
mūsų lietuviškam sugrįžusiam 
jaunimui susieiti kartu pasi
linksminti ir mums pasi
džiaugti jais sugrįžusiais.

Taip — balandžio (April) 
14-ta bus tikra džiaugsmo 
šventė. Praneškite visiems 
jums žinomiems veteranams- 
veteranėms, kad jie visi yra 
laukiami atvykstant į Grand 
Paradise salę, 318 Grand St., 
Brooklyne. Įžanga veteranams 
ir jų žmonoms ar draugėms— 
veterano sagutė (discharge 
button). Visiems kitiems 75c.

Koncertinė ir pasveikinimų 
programa prasidės 4 :30, o po 
koncerto* šokiai prie Antano 
Pavidžio orkestros.

N. K.

Žymi Visuomenininke 
įstojo Am. Darbo 

Partijon

Stanley Teatras Turi Drama
tiškai Žavingą Filmą iš Už
frontės Didvyrių Gyvenimo

Mrs. Ada B. Jackson, žymi 
Brooklyno negrė visuomeninin
ke, republikonų vadovė, pame
tė Republikonų Partiją ir įsto
jo Darbo Partijon, protestuo
dama prieš Rep. Partijos po
litiką neįsileisti negrų į bend
rus republikonų kliubus, bet 
laikyti juos tik atskiruose 
kliubuose.

Jinai taipgi yra vadovaujan
ti narė daugelyje vietos žymių 
organizacijų ir įstaigų.

Mrs. Jackson sako, jog Dar
bo Partija jai patinka tuomi, 
kad “plačiai atidaro savo du
ris visiems be skirtumo rasės, 
tikybos ar spalvos. Jos politi
ka duoda galimybę visiems 
dalyvauti ir vadovauti.”

“Dark Is The Night,” ga
minta Tarybų Armėnijoj, per- 
stato vokiečiais okupuoto Ta
rybų Sąjungos miesto žmonių 
kančias — kančias, kokias 
pergyveno ir kurių, nepergyve-^ 
no ne vienas Lietuvos miestas 
ar kaimas,, ne vieno iš mūsų 
tėvas ar motina,, brolis ar se
suo.

Mūsų' Brooklyno Aido Cho
ro garsiosios operetės “Kada 
Kaimas Nemiega” gastrolės 
jau užsibaigė, žinoma, jos už
sibaigė tik Brooklyne ir jo 
apylinkėje; kitoms kolonijoms 
durys dar atviros. Minėta ope
retė buvo lošta 4-ris kaltus ir 
per visus publikos buvo pilnos 
svetainės. Aktoriai gavo nuo 

' publikos daug plojimų, sveiki
nimų laike lošimo ir taipgi po 
lošimo, išėjusius į svetainę žmo
nės sveikino ir bučiavo juos. 
Tas parodo, kad žiūrėtojai bu
vo užganėdinti lošimu. Gi ope
retės lošimas per visus 4-rius 
sykius išėjo visais atžvilgiais 
gerai.

Aido Chorui ir jo aktoriams 
priklauso didelė garbė už tokį 
gražų pasidarbavimą. Bet di
džiausia garbė arba pagyn

imas Aido Choro nariams rei
kia duoti už tai, kad jie prieš 
pradėsiant operetę mokintis 
nutarė pilnai klausyti režiso- 
riaus ir dainų mokytojos. Jie, 
mat, tada kiekvienas pasiža
dėjo, kad jie ims ir pildys bi
le rolę arba darbą, kokį tik 
jiems režisorius užduos. Ir pri
sieina pasakyti, kad jie tą sa
vo nutarimų pilnai išpildė. Ir, 
žinoma, iš to išėjo geros pa
sekmės. Toks jų nutarimas ir 
pildymas nutarimo parodo, jog 
aidiečiai supranta, kad reikia 
patiems liuosnoriai ant savęs 
užsidėti meniška discipilna ir 
sutvert tikras menas. Toks jų
jų nutarimas yra garbingas, 
pagirtinas ir jis turi būti pa
vyzdžiu ir visoms kitoms me
nininkų grupėms.

Prie progos reikia padėko
ti Aido Choro, Elizabetho, 
Newarko ir Central Brookly
no rengimo komisijoms už gra
žų priėmimų ir pavaišinimų 
aktorių. Ir taipgi reporteriams 
ir korespondentams už jų tei
singus ir gražius aprašymus.’ 
Mat, gražūs ir mandagūs pri
ėmimai ir teisingi aprašinėji- 

| mai pakelia aktorių ūpų, o 
aktoriai, turėdami- gera ūpų, 
gražiai lošia ir žavėja publi
ką. Taipgi reikia padėkoti 
Vladui Railai už parašymų to
kios gražios operetės ir Da- 
ratėlei Zdaniutei - Judzenta- 
vičienei už sutaisymų muzi- 
kos.

Vladuk, rašyk kitų panašių 
operetę! Mes laukiame. To
kios operetės labai reikalin
gos mums menininkams ir jos 
neša didelę naudų mūsų judė
jimui.

Aukščiau minėtos 
’ ’ • operetės režisorius,

Jonas Juška.

Henry Wallace Dar Sykį 
Įspėjo Karo Troškėjus

Unija Laimėjo prieš 
Diskriminaciją

Policijos Pręcinktas 76-tas 
persikėlė iš 44 Rapelyea St., 
Brooklyn?, kur išbuvo 57 me
tus, f - buvusių mokyklų, 181 
Union St. ■

Didelis tai buvo žmonių su- ; 
sibūrimas, puošnus bankietas! 
Pilnutėlė didžioji Commodore 
viešbučio salė svečių; buvo ir ; 
balkonuose.- American Society 
for Russian Relief suruošė šį 
bankietą (praeitų antradienį) \ 
grįžusiam iš Tarybų. Sąjungos 
Amerikos ambasadoriui, Mr. 
Harriman, pagerbti. Ta pačia 
proga šiame bankiete buvo pa- 
sibrėžta imtis dar didesnių žy
gių rinkime Tarybų Sąjungai 
pagalbos.

Rinkosi čia svečiai dar vie
nam svarbiam tikslui: išgirsti 
komercijos sekretoriaus Henry 
A. Wallace kalbą. Jis čia, 
mat, žadėjo dalyvauti.

Wallace darosi populiares
nis su kiekviena diena. Tai 
liaudies veikėjas, liaudies 
žmogus, kuriam rūpi velionio 
prez. Roosevelto politikos tę
simas.

Kalbėjo visa eilė vyrų : New- 
bold Morris (pirmininkavo), 
dr. Edward C. Carter, prezi
dentas American Society for 
Russian Relief; veikiantysis 
generalinis Tarybų Sąjungos 
konsulas; žurnalistas Joseph 
Barnes, na, pats ambasadorius 
Harriman ir, pagaliau, Henry 
Wallace.

Vieta neleidžia atžymėti vi
sų kalbas. Užtenka priminti, 
kad p. Harriman, priminęs 
kokius baisius nuostolius na
ciai padarė Tarybų Sąjungai, 
ragino amerikiečius duosniai 
teikti pagalbą Tarybų Sąjun
gos tautoms, didžiai nuo ka
ro nukentėjusioms. Deja, kai 
p. Harriman priėjo prie poli
tinių klausimų, tai jis nuvylė 
vakaro dalyvius, pareikšda
mas: aš stoviu su savo vyriau
sybe, aš užgiriu savo vyriau
sybės politikų. . .

Tuojau po jo kalbos iššau
kiamas Wallace. Nauja šilima, 
nauja gyvybės banga nuaidi 
per visų didžiulę publikų. En
tuziazmas, sveikinimas.

—Mes užmokėtume upėmis 
kraujo, jei anti-tarybiniams 
elementams pavyktų įtraukti 
Amerikų į karų prieš Tarybų 
Sųjungų, — pareiškia jis.

Aišku, kiekvienam aišku, 
kad buvęs vice-prezidentas sa
ko tiesų!

Jis ragina galvoti šaltai ir 
veikti atsargiai. Kapitalizmas 
ir socializrtias gali gyvuoti gre
ta kits kito; be karų gyvuoti 
ir lenktyniuoti: kuris bus pa- 
sekmingesnis, kuris geriau pa
tenkins vidutinio piliečio rei
kalus, tas išliks.

Teisindamas Tarybų Sąjun
gos dabartinius žygius Irane, 
Wallace priminė, kaip Angli
ja, tuojau po Didžiosios Spa
lio Revoliucijos, mojosi pa-

smaugti Tarybų Sąjungų. Bri
tanijos imperialistai tų tikslų 
neišsižadėjo. Dėl to Tarybų 
Sąjunga siekiasi savo pasie
niuose padaryti tokią tvarkų, 
kad iš ten negręstų jai pavo
jus ateityje.

Henrio Wallace kalbos pats 
branduolys buvo: kovoti už 
taikų, už draugiškiausį Ame
rikos su Tarybų Sąjunga su
gyvenimą.

Nuolat ir nuolat skaitlingo-, 
ji publika lydėjo kalbėtojo žo
džius karštais aplodismentais.

Atrodė, jog- mūsų ambasa
dorius ne kaip jautėsi, klausy
damas komercijos sekretoriaus 
kalbos. Tačiau tai ir nebuvo 
svarbu: šVarbu, kad Amerikos 
visuomenei patinka tokios kal
bos, -kurios stoja už ilgų, pa
stovią taikų. Ndr.

Dvi negraitės, Charlie Mae 
Morgan ir Lora Rolls tapo at
leistos iš Bloomingdales De- 
partmentinės krautuvės, Atlei
dimas, kaip iš šalies pažvel
gus atrodė, buvo paprastas. 
Tačiau pačios merginos žino
jo, kad čia buvo klausimas 
negrų priėmimo paskiausia, 
atleklimo pirmiausia. Jos krei
pėsi į uniją.

Nors merginos dar nebuvo 
unijistėmis, bet unija paėmė 
tyrinėti jų bylą. Pasirodė, kad 
merginų buvo teisybė, kad 
baltos (iš. tuo pat laiku pa
samdytų) merginos palieka
mos, o negres atleido. Kad 
baltai merginai surado net ki
ta darbą kitame dėpartmente. 
Unija negraites sugrąžino dar
ban. Ir niekas joms nepasa
kys, o jeigu kas ir sakytu, tai 
jos niekad nepatikės, kad uni
jos darbo žmonėms nereikia.

Davis ir Cacchione Reikalauja Leisti Pi 
Rečiams Pasisakyti Dėl Subway Fėro

Kada spaudoje kalbama, 
būk subway fėro kėlimų sprę
siu patys žmonės, tam nėra 
užtikrinimo. Kol kas įstaty
muose nėra nieko įrašyta, kas 
priverstų. valdininkus atsi
klausti žmonių. Dėl to, sako 
žinovai, vienų gražų rytą ga
lime rasti fėra jau pakeltu.

Miesto Tarybos nariai Ben
jamin J. Davis, Jr., ir Peter 
V. Cacchione jau seniai yra 
Miesto Tarybon įnešę pasiūly
mų, žinomų, kaipo Davis-Cac- 
chione Local Law No. 3. Pa
siūlymas reikalauja priversti 
vyriausybę leisti piliečiams 
nubalsuoti — referendumu —■

fėro kėlimų ar nekėlimą. Bet 
stambiųjų finansierių ir žem
valdžių reikalais šusidėmėjęs 
tarybos Finansų Komitetas lai
ko *ta pasiūlymų paslėpęs per 
daugelį mėnesių. Laukia pro
gos, kada žmonės prisnus po
litiškai. O tada, nesant įstaty
mo, įsako vien gražų rytų sub
way kasininkams ateinančiai 
darbininkų publikai pasakyti: 
“10 cents, please,” arba neva
žiuosi.

Varya (Irina Radchenko), 
atvaizduoja jaunuolę, kurios 
namiškius naciai išžudė’ir ją 
pačią, jaunametę, išvaro iš mo
kyklos, išmeta iš pastogės. 
Tame susikrimtime jinai užtin
ka nacių nušauto raudonųjų 
lakūnų lėktuvo išsigelbėjusius, 
sunkiai sužeistus, karius Chris- 
tophorov (Boris Andrejev) ir 
Viatkin (Ivan Kuznetsov). 
Pajutus savo bejėgybę gelbė
tis save ar jiems pagelbėti, ji
nai graudžiai išsiverkia. Ta
čiau jų pasiryžimas sugrįžti į 
kovą suteikia jai naujos jė
gos.

Naciams užkamandavus ten 
buvusią mokyklą ir bendrabu
tį paruošti jų komandos būs
tinei, Varya greitai pasigau
na mintį, kad jinai čia gali 
prisitaikyti darbininke ir iš
saugoti raudonarmiečių gyvas
tį. Ir seka lieknutės, jaunos 
mergiščios sunkus darbas — 
purvinų grindų ir drabužių 
plovimas, džiovimas, kad pa
ti alkdama kaip nors pagrob
tu ir nuo savęs nutrauktus tru
pinius nešdama gaivintu pur
viname aukštinyje paslėptus 
didvyrius.

Seka kvapą sulaikinėjanti 
prietikiai, vieno iš jos slepia
mųjų laimingas pabėgimas, o 
kitam beveik patekimas na
ciams per judošiaus Artan- 
kin’o (taipgi vaidina Ivan 
Kuznetsov) • susekimą jos ir 
išdavystę. Pamačius pavojų, 
jinai savo menkučiu kūnu ban
do uždengti naciams įėjimą 
pąlėpėn. Bet čia jau sugrįžta 
Raudonoji Armija. Ir jos iš
gelbėtasis Viatkin atvyksta 
išlaisvinti miestą. Atėjo ga
dynė atkeršyti naciams ir iš
davikams.

Matytum, kaip pastarieji 
žiurkės bėga su bagažais! Oi, 
bėga!

Didvyriško mokyklos vedė
jo, taip pat ir vokiečio sar- 
žento rolėse vaidina Alexei 
Yudin, vokiečių komandanto 
—Boris Barnet, senuko — 
Vladimir Leonov, daktaro — 
Nikolai Viazemsky, senos mo
ters — Olga Goreva.

Filmą Amerikoje skleidžia 
Artkįno Pictures, Inc. Filmą 
yra intriguojanti, dramatiškai 
parodanti beginklių žmonių 
kovą prieš ginkluotą žvėrį. 
Verta pamatyti kiekvienam. ____________________________

Dramatiška scena iš Tarybų Sąjungos filmos “Dark 
Is The Night,” pirmu kartu Amerikoje pradėtos rody
ti pereitą šeštadienį, Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke. Greta tos, rodoma Viennos miestas, iš 
nacių teismo ir pora kitų trumpų filmų.

SUSIRINKIMAI
Moterų Apšvietos Kliubo 

svarbus susirinkimas įvyks ko
vo 21-mos vakaro 8 vai., 419 
Lorimer St. Raportas iš Mote
rų Dienos ir pHsirengimas Mo
tinų Dienai. Kviečiame ir ne 
nares. Valdyba.

BROOKLYN

LABOR'LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Bteičius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN 6. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Real Eestate
Parsiduoda 3-jų šeimynų namas, 

Brooklyn, N. Y. (Cypress Hills). Su
tinku ir mainyti namus, jeigu kas iš 
Jersey City atsirastų. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreiptis laiš
kais. Eva Seikauskienė, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (66-68)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y 

TeL EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

. j 9—12 ryteValandos g^^

Penktadieniais Uždaryta

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. T.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

.(Tarpe Harrison ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

TeL EVergreen 4-0038

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Jūrininkai Pikiete prie 
Laikraščio Leidyklos
Trys tūkstančiai ir penki 

šimtai jūrininkų, National Ma
ritime Unijos narių, kovo 18- 
tų pikietavo World-Telegram 
bildingų, 125 Barclay St., New 
Yorke, protestui prieš laikraš
čio talpinimų “iškraipymų, 
raudonųjų kandžiojimo ir vi
siškų melagysčių” prieš unijų.

Jūrininkų iškabos šaukė: 
“Pegler’io jau nėra; prašalin
kite Woltman’a.” Tai jo, Wolt- 
man’o straipsniai sukėlė jūri-. 
ninkus į demonstraciją.

Vidun pasiųsta pas redakto
rių delegacija reikalavo su
stabdyti kurstymų prieš unijų, 
žadant sugrįžti su didesniu pi- 
kietu, jeigh atakos nesustos.

SKELBKITeS LAISVĖJE!

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

\ lus *r 
sudarau

Orikoniškais. Rei- 
Bkalui esant ir 
H padidinu tokio 
W dydžio, kokio pa- 
r/ geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn. N. Y.

Tel. ST. 2-8842

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M.

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

650 5th Ave.,'katnp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

Lietuviškas ‘ 

TRAKTYRIUS 
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

m®

s.
1*.

&•

ZZA RESTAURANT
t

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

♦

Kiekvienų dienų yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN. N. Y.
TeL EVergreen 1-9612

Lietuviij Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite' iš anksto, nes žiema yrs 
sunkus pristatymas anglies

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

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

Telefonas E Ver green 7-1661

■ > r?. •




