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New York. — Anglijos 
delegatų galva Jungt. Tau
tų Saugumo Taryboje, Sir 
Alexander Cadogan sakė 
reporteriui, kad Irano klau
simas esąs tik “tarp Irano 
ir Sovietų.” Todėl, girdi, So
vietai negalėtų balsuot ta
ryboje šiuo klausimu. (Ca
dogan, 1939 m. slaptai derė
josi dėlei sąjungos tarp Vo-

KRISLAI
Kaipgi Su Tais 80 Milionų

Teismo spren- 
sušaudytas Marcei 
, buvęs “mėlynųjų”

Trieste, 
ba susprogdino komunistų 
apšvietos centrą.

Chinai Baduoliai Valgo 
Žolę ir Molįjog kurie po nacių vėliava ka- 

įsijungė į riavo prieš talkininkus.
(Vien Italijoj anglai lai

ko 150,000 lenkų armijos 
komandoje, fašistinio gene
rolo Anderso.)

Washington. — Pažangus 
demokratas senatorius 
Claude Pepper smerkė .re
akcininkų senatorių repub- 
likono Vandenbergo ir de
mokrato Tomo Connally 
kurstymus “griežtai elgtis 
su Rusija.” Pepperis primi
nė, jog Vandenbergas bal
savo -neduot karinės pasko
los Rusijai už trijų mėne
sių pirm-nacių įsiveržimo į 
Sovietų Sąjungą.

Brussels, Belgija. — Su
iro Belgijos ministerių ka
binetas, kurio premjeras 
buvo socialistas Paul-Hen- 

•ri Spaak.
Buvo įnešta rezoliucija 

pareikšt pasitikėjimą Spa
ako valdžiai. Už pasitikė
jimą balsavo 90 atstovų, 
prieš pasitikėjimą tiek pat. 
Negavęs daugumos bąlsų 

■Spaak atsistatydino.
Komunistai išvien su so- 

icialistais balsavo už Spaa- 
i ką. Katalikai ir kiti deši
nieji drauge balsavo prieš

PASIKIEČIA BULGARU
MINISTERIŲ 
KABINETAS

Jungtinių Valstijų Ambasa
dorius pas Turky Premjerą

Istanbul, Turkija. —Ame
rikos ambasadorius Wilso- 
nas atsilankė pas Turkijos 
premjerą Saracoglu Anka
roje ir ilgai su juo tarėsi. 
Slepiama, kokius klausimus 
jiedu svarstė.

Suimtas Irano Fašistas, 
Anglijos Pakalikas

Tehevan. — Premjero 
Ghavamo įsakymu, tapo 
areštuotas Irano seimo bu
vęs atstovas, fašistuojan- 
čios Tautininkų Partijos šu
las Said Zia ed-Din, karštas 
Anglijos pakalikas.

Atlantic City, New Jer
sey. — Apie 13 milionų 
žmonių Chinijos provincijoj 
Hunane grynai badauja ir 
mėgina palaikyt gyvybę, 
valgydami žolę ir i 
pranešė Chinijos delegatas 
dr. Tsiang UNRRA pašal
pų organizacijos konferen
cijoj. UNRRA per metus 
taip mažai davė paramos 
chinam, kad teko tik po 
$1.25 asmeniui. Tuo tarpu 
anglų “globojamoj” Graiki
joj duota po 27 dolerius pa
ramos asmeniui.
' Dr, Tsiang taipgi primi
nė, kad Chinijos * Chiang

Demokratiniai Chinai 
Prieš Chiang Kai-sheką

Chungking. — Demokra
tinė Chinų Sąjunga pareiš
kė, kad jinai nedalyvaus 
Patariamo joj Politinėj Ta
ryboj, jeigu Chiang Kai- 
shekas su savo Kuomintan- 
go tautininkų partija vis 
laužys sutartį su kitomis 
partijomis. D e mokratinės 
Sąjungos vadai mato, kad 
Chiang Kai-shekas pasiry
žęs ir toliau pats viešpatau
ti. Komunistai dėl to jau 
nedalyvauja pradinėje Polį- 
tinėš Tarybos sesijoje.

kovo 21. — Bul 
gar i jos premjeras K. Geor 
gieff pranešė, kad tuoj pa 

Ant. Bimba apsilankė Kauno .sitrauks 
sporto rūmuose. Jam 
rašo KLTA, Lietuvos sportiniu 
kų pasimojimai. Jis ragino Lie 
tuvos sportininkus imtis ame 
rikinio sporto: basebolės ir gol

Skaitant Tarybų Lietuvos 
spaudą, tuojau metasi į akis be
tarpiškas darbininkų - specia-i 
lįstų ieškojimas. Tiek Tarybų 
Lietuvoj, tiek A visoje Tarybų 
Sąjungoj, šiuo metu jaučiama 
didelė lavintų darbininkų sto-

ORAS. — Bus šilčiau 
dalinai apsiniaukę.

Dabartinė Amerihs Politika Galvatrūkčiais Bloškia j 
Karą, Sako Senatorius Pepperis

__ ministerių kabi- 
patiko,' e^as susidedąs iš socialis-
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j tų, darbininkų, komunistų 
ir kitų demokratinių Tėvy- 
inės Fronto partijų. Tiki
masi į naują ministerių ka
binetą įtraukti ir porą at
stovų iš p r i e š t a r a vusių 
(opozicinių) partijų. Tuomi 
būtų patenkintas Trijų Di
džiųjų užsieninių ministerių 

į k o n f e r encijos nutarimas 
, Maskvoje.

Washington, kovo 21. — 
Prezidentas Trumanas sąkė 
laikraščių atstovams, jog jis 
griežtai reikalauja, kad 
Jungt. Valstijų Saugumo 
Tarybos susirinkimas prasi
dėtų ateinantį pirmadienį 
New Yorke, kaip iš anksto 
nustatyta. Trumanas nesu
tinka su Sovietų valdžios 
prašymu šešiolikai dienų 
atidėti Saugumo Tarybos1 
susirinkimą. Jis nori, kad 
taryba greičiausiai svarsty
tų Irano reikalavimą tuo
jau atšaukt visą Sovietų 
kariuomenę iš Irano.

Stoka jaučiama dėl to, kad 
daug specialistų žuvo karo 
frontuose ir, antra: šiuo metu 
visoje Tarybų Sąjungoj eina 
platus šalies atstatymo darbas. 
Dėl to visur pasigendama spe-

Washington
Sąjunga prašė, kad Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
ba atidėtų savo susirinkimą 
iki balandžio 10 d. Pradiniai 
buvo skirta atidaryti susi
rinkimą ateinantį pirmadie
nį New Yorke.

Sovietai pranešė, kad jie 
tebetęsia derybas su Iranu; 
sako, reikia laiko pasiruošti 
atsakyt Saugumo Taryboje 
į Irano keliamą klausimą.

Jungtinės Valstijos ir 
Anglija reikalauja pirma
dienį pradėt Saugumo Ta
rybos susirinkimą, nežiū
rint Sovietų prašymo atidė
ti. Amerikos valdžia siū
lo Saugumo Tarybai pir
ui i a u s i a svarstyt Irano 
klausimą.

Tautų globai Palestiną ir 
kitas žemes, kuriąs senoji 
Tautų Lyga buvo pavedus 
paskiroms valstybėms, kaip 
“mandatus.”

Trys Didieji turi susitarti 
niekuomet pėduoti Vokieti
jai ir Japonijai pasiruošti 
vėl kariauti. Reikia išrau
ti nacizmą ir fašizmą su vi
somis šaknimis, o tos. šak
nys giliai įleistos Ispanijoj 
ir Argentinoj.

Įvykdyti pilną ekonominį 
bendra d a rbiavimą tarp 
Jungtinių Valstijų, Anglijos 
ir Sovietų Sąjungos; susi
tarti politiniai ir kultūri
niai bendradarbiauti su vi
somis tautomis.
AMERIKINIAI PASIRUO

ŠIMAI KARUI
“Mūsų kongresui patarta 

užgirti daugiau Laip milio- 
no vyrų armiją, — sake se
natorius Pepper, — laikyti 
500,000 jūreivių ir didžiau
sią karo laivyną pasaulyje. 
Patarta laikyti 500,000 vyrų 
oro jėgose, kurios siektų ir 
šiaurinio poliaus sritį. Taip
gi patarta kongresui ilgiau 
palaikyti rekrutavimo įsta
tymą taikos metu Ameri
koje.

Teheran, Iran. — Skelbia
ma, kad 3,000 ginkluotu 
kurdų puolą Irano kariuo
menę Saqqize, Sardshte ir 
Baneh, šiaurvakarinėje to 
krašto srityje.

Irano valdžia ketina siųst 
karinius lėktuvus prieš kur
dus. ’Esą bijoma, kad gre
timojo Irako ir Turkijos 
kurdai galį prisidėt prie 
iraniškų kurdų ir išvien ko
voti už kurdų resp. įsteigi
mą. Skaičiuojama, jog vi
so ten esą iki 10 milionų 
kurdų tautybės žmonių.

Skleidžiama gandai, būk 
Sovietai ginkluoją sukilu
sius kurdus.

Irano valdžia pašaukė į 
armiją 19 metų jaunuolius.

Senatorius Fepper Hagina Ameriką 
Brantiškai Blgtis Su Sovietais

Basebolė, galimas daiktas, 
prigys Lietuvoje, bet golfas, — 
abejoju, šis sportas, be kitko, 
reikalingas gerokų žemės skly
pų, gi Lietuvoje valstiečiai 
kiekvieną žemės sklypelį bando 
išnaudoti javams arba ganyk
loms.

Amerikoje, tiesa, golfas la
bai išsiplėtė: apie 6,000,000 
žmonių tuo sportu čia užsiimdo. 
Seniau golfindavo daugiausiai 
turčių klasės žmonės, bet pas
taruoju metu jis pasidarė pri
einamesnių. ir darbininkams,— 
ypačiai New Yorko mieste.

Pats Bimba yra didelis golfo 
ir šachmatų mėgėjas.

Pasirodo, kad UNRRA virši
ninkai iki šiol, dalydami šalpą, 
dažnai davė ją ne ten, kur buvo 
ddižiausias reikalas, bet ten, 
kur jie manė, kad suteiktas 
duonos gabalas pakeis žmonių 
mintijimą, — pakeis, žinoma, į 
tą pusę, į kurią viršininkai 
trokšta.

Bet UNRRA darbai, paly
ginti su tais, kuriuos dirbs 
Hooven’s, bus tik žaislas. Hoo- 
veris iš peties sieksis suvaidin
ti kontrrevoliucinę rolę, pana
šią, kokią vaidino po pirmojo 
pasaulinio karo. Bet abejoja
ma, ar jam tai pasiseks padary-

į»s;w’i

Kai kam atrodys keista; bet 
tai tiesa: klerikalų-socialistų 
tarybai nepatiko Churchillo 
kalbos, sakytos Fultone ir New 
Yorke.

Kodėl ne? Argi jis neagitavo 
už karą prieš Tarybų Sąjungą,
— karą, kurio tarybos vyrai 
taip nekantriai laukia?

Taip, Churchillas agitavo už 
karą prieš Tarybų Sąjungą, bet čius, O bausti tiktai tuos 
jis savo kalbose pabrėžė, 
Pabaltijo valstybės 
Tarybų Sąjungą.

Dėl šito Churcliillo “išsišoki
mo” taryba pasiuntė jam tele- 
gramišką “notą.” Po notos bene 
seks ultimatumas.

London; — Anglijos už
sienio reikalų ministeris 
Ernest Bevin, kalbėdamas 
seime, patarė lenkų karei
viams, lakūnams ir jūrei
viams grįžti namo iš anglų 
globos; • sako, neužtikrinta 
visiems jiem ateitis Angli
joj arba jos valdomose že
mėse.

Lenkijos valdžia pasiža
dėjo grįžtančius karius pri
imti kaip pilnateisius pilie-

šiomis dienomis Atlantic City, 
N. J., vyksta .UNRRA veikėjų 
posėdis, kuriame svarstomi ka
ro nualintiems kraštams Šalpos 
teikimo klausimai.

Atidžiai stebiu šio posėdžio 
eigą, norėdamas surasti, kaip 
ten buvo su tuo 80 milionų do
lerių vertės “siuntinėliu,“ siųs
tu Lietuvai, bet “ruskių” pasi
savintu. . »

(Atsimename, Naujienos pri
simygusios teigė, būk UNRRA 
siuntusi 80 milionų dolerių ver
tės siuntinį Lietuvai, tačiau jį 
“maskoliai” pasiėmė.)

Bet niekas nei žodeliu apie lai 
neprisiminė. Posėdyj buvo mi
nėta, kad UNRRA siuntė už 3 
mil. dolerių vertės daiktų Fili
pinų Salų gyventojams; buvo 
kalbėta apie vieną bei keletą 
laivų, gabenusių UNRROS do
vanas Jugoslavijai, Italijai ir 
kitom šalim, bet apie tokį daly
ką, kaip 80 mil. dolerių vertės 
“siuntinėlis” Lietuvai, niekas 
nei gugu!

Viskas, vadinasi, veda prie to, 
ką mes tuomet sakėme: Naujie
nos šlykščiai pamelavo! Na, ir 
to melo jos nesiteikė atšaukti...

Washington. — “Mes gal
vatrūkčiais bėgame’į naują 
j karą,” įspėjo demokratas 
j senatorius Claude Pepper 
šią šalį: “Mes dabar gyve
name tokiame nervų įtempi
me, kaip Miunicho išvaka
rėse.”

Kalbėdamas senate kovo 
20 d., Pepperis smerkė ka- 

I rinę, atom-bombinę Ameri
kos valdžios - bičiulystę su 
Anglija prieš Sovietus; sa
kė, jog turime laikyti So- 

I vietų Sąjungą draugu ir 
į elgtis su ja, kaip lygus su 
dygiu, ir ragino kuo grei
čiausiai sušaukti Trijų Di- 
jdžiųjų konferenciją — prez. 
įTrumano, premjero Stalino 
j ir Anglijos ministerio pir- 
Įmininko Attlee. Tik Trijų 
Didžiųjų sutartinė tegalėtų 
apsaugot pasaulį nuo karo, 
pareiškė senatorius Peppe
ris. Jis teisino Sovietų Są
jungą, kad ji stengiasi ap
sis a u g o t i pasieniniuose 
kraštuose, nes kitaip anglų- 
amerikonų imperialistai ga
lėtų panaudoti tuos kraštus, 
kaip užpuolimo stovyklas 
prieš Sovietus.

PEPPERIO SIŪLYMAI
Senatorius Pepperis davė 

tokius pasiūlymus taikai iš
laikyti:

Jungtinės Valstijos, An- 
glija ir Kanada turi susi
tart panaikinti atominių 
bombų dirbyklas, o paskui 
pasidalinti atominėmis ži
niomis su Sovietais, kad ga
lima būtų išvystyti atomų 
jėgos vartojimą taikiems ci
viliams reikalams.
' Leisti visoms Jungtinėms 

Tautoms naudoti lygiomis 
teisėmis pasąulio žibalo šal
tinius ir kitas būtinai rei
kalingas medžiagas.

Pavesti* į bendrą Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bos Valdybą strategines ar
mijos, laivyno ir ’ oro jėgų 
bazes.

Pašalinti visą svetimą 
(anglų) kariuomenę iš Pa
lestinos; perduot Jungtinių

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Smerkė Vandenberg Nacių Užgerintojas 
Ir Connally Kursty
mus prieš Sovietus

“Griežtai reik alaujama, 
kad mes ‘apsijuostume’ tu
zinais didžiųjų karinių ba
zių, nuo vakarinio Ameri
kos pajūrio iki Chinijos 
krantų, 6,000 mylių nuo. San 
Francisco, taip kad tos ba
zės faktinai pasiektų šiauri
nio ir pietinio žemes ašiga
lių sritis.
URMINIS ATOM-BOMBŲ 

DIRBIMAS
“O virš viso to mes turi

me atominę bombą ir taip 
sparčiai dirbame atomines 
bombas ir krauname jas į 
sandėlius, kaip tik pajėgia
me, nors tam priešinasi 
mokslininkai, kurie išvystė 
atominę bombą.
ANGLIJOS PASIRUOŠI

MAI KARUI
hPažvelgkime į Angliją. 

Kaip anglų toriai, taip jų 
socialistai dreba dėl pavo
jų Anglijos keliams į Indi
ją, kad jokia kita valstybė 
negautų papėdės Vidurže
mio Jūros srityje ir jie lai
ko ją 'Mare Nostrum’ (sa
vomis mariomis), nors ta 
jūra už 1,500 mylių nuo Ąn- 
glijos.

“Kam Anglija po ginklais

Hamburg, Vokietija. — 
Jau dvi dienas siautė ba
daujančių vokiečių riaušės 
Hamburge. Moterys ir . vy
rai šimtiniais būriais už
puldinėjo ir plėšė maistą iš 
anglų sandėlių ir traukinių 
ir iš privačių krautuvių. 
Anglų kariuomenė ir polici
ja puola ir areštuoja išba
dėjusius riaušininkus.

Anglai skyrė vokiečiam 
mažiau kaip pusę maisto, 
reikalingo sveikatai palai
kyti. Žmonės alpsta ir krin
ta gatvėse.

A. Bimba Pas Sportininkus 
Ir Jiems Nepatiko!
Stoka Specialistą.

Kaso R. M1ZARA

Kai-sheko valdžia naudoja 
kariniams tikslams pinigus, 
kurie buvo skirti baduo- 
liams gelbėt.

laiko 4 milionus vyrų? Ko
kiais tikslais ji laiko savo 
armijas Graikijoj, Palesti-’ 
noj, Egipte, Indonezijoj, In-į 
dijoj, Indo-Chinoj, Burmoj 
ir visur kitur palei angių, 
imperijos kelius?

“Tačiaus Anglija protes
tuoja, kada Rusija atsiun
čia keletą kareivių į pasie
ni n į jai kraštą.”

KĄ RUSIJA MATO
“Rusija yra stipri šian

dien. Bet ji po kartaus ka
ro vakar su nepasitikėjimu 
žiūri, ko galima susilaukti 
rytoj. Nuo jos slepiama ato
minės bombos sekretai; už
draudžiama jai išplaukimas 
į šiltus vandenis. Didžiau
sias jos talkininkas (Ame
rika) neparodo net papras
to mandagumo, atsisako 
nuo ekonominių derybų su 
Rusija. Per šešis mėnesius 
Amerika neatsakė į Rusijos 
prašymą paskolos, kuri ga
lėtų pagelbėt atitaisyti karo 
padarytus nuostolius ir pa
gerinti gyvenimą Rusijos 
žmonėms. t •

“Rusija bijo užpuolimo. 
Ypač ji atsimena 1919 me
tus, kuomet keturiolikos 
kraštų armijos įsiveržė ir 
vedė karą sovietinėje žemė
je prieš jauną Sovietų Res
publiką; tarp Rusijos už
puolikų tada buvo Anglija, 
Francija, Chinija, Jungti
nės Valstijos ir Japonija, p -

“Rusija • atsimena, kaip 
Hitleris buvo stiprinamas 
prieš ją.”

Prisimindamas apie Ira
ną ir jo žibalo versmes, se
natorius Pepperis sakė:

“Kažin kaip mums patik
tų, jeigu tiktai kitos pasau
lio valstybės norėtų išnau- 
dot Meksikos žibalo vers
mes, o Jungtinėms Valsti
joms uždraustų prieiti prie 
tos srities. Gal ir mūsų ša
lies istorija nėra laisva nuo 
diplomatinių ir karinių įsi
kišimų ' į svetimus kraštus 
ekonominiais reikalais.”

Washington. — Minkštų
jų angliakasyklų kompani
jos lemia, kad balandžio 1 
d., “turbūt, tikrai” sustrei
kuos 400,000 mainierių. Tę
siasi derybos su unijos pir
mininku J. L. Lewisu. Jis 
reikalauja, kad kompanijos 

molį, kaip visų pirma sutiktų mokėt į 
unijos iždą po 10 centų nuo 
iškasamos anglies tono, gir
di, “sveikatos ir gerovės 
reikalams;” o apie mainie
rių algas ir darbo valandas 
tai galima būsią paskiau pa
sikalbėti.

Bevinas Švelniai Pata
ria Lenkų Kariuomenei 

Grįžti į Lenkiją
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Mr. H. Wallace Už Taikos Politiką
Commodore viešbutyje, New Yorke, Russian. 

Relief, Inc., suruošė bankieta pasitikimui Mr. A. Harri- 
mano, buvusio Amerikos ambasadorio Tarybų Sąjungoj.

Kalbėjo Mr. A. Harriman, Russian Relief vedėjas E. 
C. Carter, J. Barnes, Mr. Harry A. Wallace ir kiti žymūs 
visuomenininkai. Mr. Harriman kvietė teikti pagalbą 
Tarybų Sąjungos žmonėms, bet politiniai taikėsi prie 
Mr. James Byrnes politikos.

Įdomiausią kalba pasakė buvęs krašto vice-prezi- 
dentas ir dabar prekybos reikalų sekretorius Mr. H. 
A. Wallace. Jis, atsakydamas į įvairius užmetimus Ta
rybų Sąjungai, sakė, kad Sovietų šalis nei kiek neblogiau 
yra nusistačiusi linkui savo kaimynų, kaip kad Jungtinės 
Valstijos linkui Pietų ir Centralinės( Amerikos šalių. 
Tarpe kitko, Mr. Wallace sakė:

“Sovietų Sąjunga žino, ką vadovaujančios kapitalis
tinės valstybės, ypatingai Didžioji Britanija, bandė jai 
padaryti nuo 1919 iki 119*21 metų. Ji žino, ką tūlos mili
taristinės ir kapitalistinės grupės mano ir sako šiandien. 
Ji žino, kad tūli militaristai mato kelią linkui taikos tik 
per atominę bombą, įsigijimą karo bazių, skyrimą dide
lių sumų pinigų apsiginklavimui, ruošimą į Šiaurių Po
lių ekspedicijų, todėl ir Sovietai mato savo taikai saugu
mą tik tuo patim atsakydami kapitalistinėms šalims...

“Stalinas ir kiti Tarybų Sąjungos vadai ir Tarybų 
liaudis labiau visko nori taikos daugeliui metų ateityj. 
Taikos, kurioj jie galėtų atstatyti karo sugriautą jų 
šalį.”

Mr. Wallace sakė, kad Jungtinės Valstijos neturi 
jungtis su jokia kita šalimi prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
sakė, kad nėra jokių pamatinių nesutikimų tarpe So
vietų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų, kad nesutikimai yra 
tik tarpe Sovietų Sąjungos ir Anglijos, bet ir jie galima 
taikos keliu išspręsti.
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Puikus Sąrašas Laisves Rėmėjų
Penktadienis, Kovo 22, 1946

Asmenys, ' kurių vardai 
žemiau paduoti, pasidarba
vo gavimui naujų skaityto
jų ir prisiuntė aukų pra
džioje šio mėnesio. Džiugu, 
kad šis mėnuo yra labai 
sėkmingas naujų skaitytojų, 
gavimui. Prašome atydos:

Po 2 naujus skaitytojus 
gavo: • . / i;

Frank Ivan, Dorchester; 
Mass., J. Shęwąkis, Silver. 
Creek, :Pą., S. Penkauskas, 
Lawrence, Mass.

Po 1 prenumeratą gavo: 
J. Mažeika, McKees Rocks, 
Pa.; Anton Yurevičius, Mi
nersville, Pa.; J. Čičinskas, 
Montreal, Canada; A. Ma
thewson, Montreal, Cana
da; V. Kralikauskas, Law
rence, Mass.; John Adomai
tis, Monongahela, Pa.; P. 
Paserskis, Baltimore, Md.; 
Nat’l Calendar Co., Lynn; 
Mass.; M. Smitravičienė, 
Detroit, Mich.; J. Mockai- 
tis, Bridgeport, Conn.; W: 
Kurila, Port Arthur, Cana
da; P. Pilėnas, Philadelphia, 
Pa.; R. Klinga, Toronto, 
Canada; F. Shaling, Det
roit, Mich.; M. J, Masys, De
troit, Mich.; E. K. Sliekienė, 
Pittsburgh, Pa.; Petronėlė, 
Lawrence, Rumford, Me.; 
A’ Balchunas, Brooklyn, N. 
Y.; S. Skirages, Detroit,

Mich.; K. Petrikienė, Broo
klyn; N. Y.; Walter Bra
zauskas, Hartford, Conn., 
ir Dr. Antanas Petriką, 
Brooklyn, N. Y.

Viso apie trijų savaičių 
bėgyje gauta 28 nauji skai
tytojai. Tai labai gražus 
dalykas! Gavimas naujų 
skaitytojų yra pats svar- 
blausias d a lykas dien
raščiui. Tai yra moralė ir 
materiale parama. O visų 
svarbiausia, tai pasidarba
vusiųjų gavime naujų skai
tytojų yra didelis nuopelnas 
apšvietos atžvilgiu. Žmo
nės, skaitantieji Laisvę, ži
no tiesą ir jokis fašistinis 
apuokas jų melais neap
gaus.

Gražios materialės para
mos suteikė dienraščiui šie 
asmenys:

Po $5.00 aukojo:
Geo. ir Veronika Gustai

čiai, iš Philadelphia, Pa., ir 
Gaškauskai, iš Huntington,

Mokėdami už; prenumera
tas pridėjo, po $3.50 aukų:

■ G. Pranskas, Gardner, 
Mass.; Peter Navicką š, 
San Antonio, Texas; Mary 
Zabukas, Providence, R. I.; 
J. Kiaušas, Chicago, Ilk; M. 
Krasauskienė, Cam bridge, 
Mass.; K. B. Kaross, San

Leandro, Calif.; Juozas 
Aleksaitis, Essex, Conn.; 
Ig. Kaziliūnas, Brooklyn, 
Conn.; Z._Kondratas, Grand 
Rapids, Mich.; Stanley Ket
chin, Windsor Locks, Conn.; 
J. Samkus, Trossachs, Ca
nada; Jadyiga Mikolsky,’ 
Peabody, Mass.

Po $2 aukojo: P. P. Gry
bas, Aberdeen, Wash.; J. 
Zikus, Toronto, Canada, A. 
R!., Brooklyn, N. Y.

Po $1.50 aukojo: Frank 
Naunčik, Cleveland, Ohio; 
Geo. Urban, N. Braddock, 
Pa.; J. Kalweit, Higganum, 
Conn.; Geo. Miknaitis, Bar
re Plains/ ;Mass.; Anthony 
Zazas, S. Ashburnhamt 
Mass.; M. Bush, Inglewood, 
Calif.

Po $1 aukojo: S. Tvarijo- 
nas, Detroit,. Mich.; Geo. 
Kairukštis, Brooklyn, " N. 
Y.; Connie Marks-, Milwau
kee, Wis.; C. Staši'nšĮtas,' 
New Kensington, Pa.; Izi
dorius' Churinskas, B’klyn, 
N.. Y.; Frank Mažeika, Gi
rardville, Pa.; S. Umbro- 
sas, Oregon City, Oreg.; 
Edward Rakita, Pittsburgh, 
Pa.; Alex Dovner, New

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

Kokią Siūlo Indijai “Laisvę”?
Anglijos “socialistai,” kurie vykdo imperialistų po- 

litiką, staigiai pasiūlė Indijai “laisvę.” Mr. Attlee pareiš
kė, kad siunčia į Indiją tris kabineto narius, kurie ten 
rūpinsis taip dalykus sutvarkyti, kad Indija būtų “lais
va.” Bus net duota “patiems Indijos žmonėms nubal
suoti,” ar jie nori būti '“nepriklausomi,” ar įeiti į Anglį-’ 
jos imperiją, kaip įeina Kanada, Australija ir kitos ko
lonijos (vadinamos “dominijomis”).

Anglijos imperialistai sutinka padaryti tokią “ma
lonę,” tokią “mielaširdystę” tik todėl, kad jie jaučia, jog 
Indijoj artinasi baisus sukilimas. 400,000,000 žmonių 
amžinai britams nevergaus!

Bet šis “socialistų” pasiūlymas ir yra taikomas kaip 
tik tam, idant suskaldyti Indijos žmones. Indijoj yra 
apie 90,000,000 mahometonų. Jie apgyvenę Pekistaną 
(šiaur-rytinę Indijos dalį). Pirmiau anglai buvo sukėlę 
neapykantą tarpe mahometonų ir buddistų. Bet pasta
ruose Indijos gyventojų išstojimuose prieš britus maho
metonai ir buddistai 'kartu veikė, ko ten nebuvę nuo 
1921 metų. Anglijos “socialistai” už tai kaltina komu
nistus; girdi, Indijos komunistai suartino mahometonus 
ir buddistus kovai už bendrą laisvę.

Mr. Attlee siūlo “vieningą Indiją.” Jis taikstosi prie 
buddistų, kurių yra du kartus daugiau, kaip mahome
tonų. Britai imperialistai nori prisigerinti prie buddis
tų, kurių nacionalistai nenori leisti atsiskirti mahome
tonams ir sudaryti atskirą valstybę. Reiškia, už Mr. 
Attlee siūlomos “Indijai laisvės,” slepiasi naujas kursty
mas nesutikimų tarpe indusų—buddistų ir mahometonų.

Bet kovotojai už Indijos laisvę mokės atremti britų 
skymą. Indijos komunistai reikalauja laisvos Indijos, 
kurioj nebūtų jokio pavergimo vienos grupės kita. O 
jeigu mahometonai nenori įeiti į lygiateisę federatyvę 
Indiją, tai jie gali atsiskirti. 90,000,000 gyventojų, tai 
yra du kartu daugiau, kaip pačioj Anglijoj. Jie gali 
sudaryti didelę atskirą ir nepriklausomą valstybę.

Nauja Tarybą Sąjungos Vyriausybė
Maskvoj eina posėdžiai Aukščiausio Sovieto (parla

mento), kur yra nutiesiami planai Tarybų Sąjungos tai
kos politikai ir gerinimui žmonių gyvenimo.

Su naujo Sovieto posėdžių atsidarimu pasibaigė pir
mesnės vyriausybės narių pareigos. Susirinkę Aukš
čiausios Tarybos nariai įgaliavo maršalą J. Staliną, kad 
jis pasiūlytų naujos vyriausybės narių surašą. Tas ir 
buvo padaryta.

Vyriausybė sudaryta su mažomis pakaitomis. Mar
šalas Stalinas išrinktas į ministerių pirmininko vietą, 
kaipo premjeras. V. M. Molotovas eis jo pavaduotojo 
ir užsienio mini^terio pareigas. Priimta vadinti vyriau
sybės narius mmisteriais, vietoj pirmįau vadintų komi-

VIS TAS KARŠTIS VAR
GINA MOTERUKĘ

Drauge daktare, aš labai 
prašau, gal ir man patar- 
sit apie mano ligą. Aš mo
teris 50 m. Mane jau kokie 
du metai, kaip šiluma labai 
kankina. Taip dažnai užei
na karšta, kad nė kur dėtis 
nėra, kaip šilta. O aš ir taip 
labai nemėgiu šilumos. Tai 
gal kokių vitaminų man 
permažai, o gal kraujas 
aukštas. Šiaip, regis, jau
čiuos sveika, kad ne toji ši
luma kankintų.

Pas gydytoją dar nebu
vau. Vis laukiu, gal pra
eis. Tai, malonus daktare, 
gal maistą patartum, koks 
būtų geriau varto t ir kaip 
užsilaikyt. Aš kas diena 
dirbu ir labai pavargus vi
sados. Savo laiką jau ma
žai kada sergu, per kelis 
mėnesius kokį sykį tik ser
gu.

Tai iš anksto sakau labai 
dėkui, ir labai lauksiu at
sakymo per savo mielą 
dienraštį Laisvę.

Atsakymas
Be didelių spėliojimų, ga

na tikrai galima tarti, kad 
Jums, Drauge, eina gyveni
mo persilaužimas — per
maina ar pakaita, kaip ge
riau norite. Climax, change 
of life. Tie visagalingi mo
teriški inžinukai —* kiau- 
šidinės liaukos džiūsta, vys
ta. Išsenka moteriškumo 
šaltiniai. Ir yisame orga? 
nizme įvyksta eilė esmingų 
pakaitų. Liaukos nebevei
kia sutartinai. Dingsta pro
tarpiais kraujagyslių tonas. 
Arterijų spindis nebesilai
ko vienodai nustatyta, bet 
dažnai prasiplečia. Mažo
sios arterijos kūno pavir-

šium pasidaro platesnės ir 
priburksta kraujo. Tada ir 
išmuša Jus karštis ir visą 
suneramina, nervus sukre
čia.

O Jums dargi ir nusivar- 
gint prisieina. Nuovargis 
dar labiau iškošia organiz
mą ir atima arterijoms ir 
raumenims toną — tam tik
rą susitraukimo laipsnį.

Gal Jums aukštas kraujo
spūdis? To negalima žinot, 
nepatikrinus gerai. Atsilan
kykite pas gydytoją. Įsiti
kinkite, koks Jums yra 
kraujo slėgimas. Kaip tik 
šitą kri tingųjį gyvenimo 
laikotarpį neretai ir prasi
deda moteriai kilti kraujo 
slėgimas. Kol dar nepervė- 
lu, būtų ir tai galima sulai
kyti ir išvengti rimto pavo
jaus.

Jums būtinai reikėtų mo
teriškų hormonų (išjudinto- 
jų). Iš pirmo lai gydytojas 
jų leidžia su šmirkštu ir 
adata. Paskiau būtų gali
ma imti ir per1 burną — es
trogenic hormone tablets, f 
mg., bent po 1 kas diena, 
apleidžiant po ketvertą die
nų kas mėnuo. Vitaminų? 
Taip, taip, būtinai. Vita
min and mineral tablets — 
po 1, po 2 tris kartus kas 
diena. Dažniau pasilsėkite, i 
pogulio pagulėkite.

V. Kebort, Pt. Marion, 
Pa., 65c.

Po 50c.: Peter Cox, Dor
chester, Mass.; A. Milusevi- 
čius, Cambridge, Mass.; J. 
Mazenis, Clinton, Ind.; J. 

1 Kasparavičius, B a 1 timore, 
Md.; Jonas Galminas, Dear
born, Mich.

Puikus skaičius asmenų 
tikrai patriotiškai parėmė 
savo dienraštį ir aukomis. 
Labai svarbu ir aukos, nes 
pastaraisiais keliais metais 
mūsų dienraštis daug ma
žiau gauna aukų, negu gau
davo anksčiau.

Dabar rengiamiesi minėti 
savo dienraščio 35-kerių me
tų sukaktį. Taigi, draugai 
ir prieteliai, rūpinkimės, 
kad ta sukaktis būtų pami
nėta per visą plačią Ameri
ką. Ruoškime parengimus 
Laisvės naudai, gaukime 
naujų skaitytojų ir pasirū
pinkime pasveikinimais spe- 
cialei laidai.

P. Buknys.

Libraries and schools of 
America beware!

A campaign is now under
way to flood the bookshelves of 
American educational and in
formative institutions with pro
paganda manufactured by the 
Nazis. This obnoxious drive to,, 
spread Nazi propaganda is be
ing conducted by the League 
for Liberation of Lithuania.

The Baltic Review, makes this 
startling d-isclofeure in its 
March 15 edition.

Recently the League for Li
beration of Lithuania mailed 
thousands of copies of the book
let “Lithuania under the Sickle 
and Hammer” from the Cleve
land Post Office. This booklet 
was written by lCol.u. Petr uitis 
during the .war for the German 
Propaganda Ministry and was 
published in Lithuania during 
the German occupation there.

It is now being distributed 
together with other literature 
with a note to recipients:

“You can donate Col. Pet- 
ruitis’ book to your city libra
ry, a teacher, or city official or 
some noted American govern
ment official or to a Lithuanian 
professional.”

* * *
Librarians and teachers, as 

well as responsible officials 
should be on their guard when 
they receive this literature.

The original book from which 
“Lithuania under the Sickle 
and Hammer” is taken was en
titled “Kaip Jie Mus Sušaudė” 
(How They Shot Us). The first 
20,000 copies of the first edi
tion were printed at the Ger
man government’s expense. Its 
publication was authorized by 
the Generalkomissar on July 
26, 1943. It was State Publica
tion number 205 and was print
ed in the Lithuanian town of 

| Marijampolis.
* * *

Today the League for Libe
ration of Lithuania would like 
to pawn off this unadulterated 
version of Nazi propaganda as 
an authentic, and impartial re
cord of an innocent victim of 
“Red terror.”

It is just the same stuff that 
Goebbels peddled before. Only 
now it is dressed in English 
language. The real danger of 
this propaganda is that it is

being passed off under the 
guise ofc information, with 
which too many Americans are 
still unfamiliar.

* * * *
This columnist has it on good 

authority that the Cleveland 
weekly “Dirva” was reprinting 
the Lithuanian version of 
“Kaip Jie Mus Sušaudė” as a 
regular- feature as early as 
March, 1944. The address of 
the League for Liberation of 
Lithuania is the same as Dir
va. The editoi' of “Dirva,” K. 
S. Karpius is secretary of the 
League for Liberation of Lith
uania.

* * *
In Chicago the Lithuanian 

Daily Naujienos is also spread
ing similar Nazi propaganda. 
In its editorial column “Apžval
ga” on February 25 and 26 of 
this year, the “Naujienos” used 
a Nazi book as an authority. 
This book, “Kolektyvinė Tironi
ja” (Collective Tyranny), was 
one of the many Nazi propa
ganda publications issued in 
Lithuania during the German 
occupation.

Here is the information the 
Baltic Review of March 15 con
tains 
ja”:

on “Kolectyvine Tironi-

It .was published by the
Publishing House in Kau-

Laiškas Redakcijai

A m e r i k a vėl atsisakė 
remti F r ancijos skundą 
Jungt. Tautom prie& Ispani
jos diktatorių Franko.

P a t a r imas kalbėtojams 
vakarienėse: Atsistoki t, kad 
jus pamatytų, prabilkit, 
kad jus išgirstų ir nutilkit, 
kad jus įvertintų!

Robert Burns.

sarais. Tas atlika vyriausiai todėl, kad komisarais va
dinimas sudaro tūlų keblumų užsieny j.

Nuo 1919 metų prezidiumo pirmininko (kitais žo
džiais šalies prezidento) pareigas ėjo Michail Ivanovič 
Kalininas. Jis iš šios vietos pasitraukė dėl blogos svei
katos. Jo vieton išrinktas buVęs Kalinino pavaduotojas 
Nikalojus Michailoyič Švernikas.

Kalininas gimė 1875 metais, dabar jau yra 70 metų 
amžiaus. Švernikas yra gimęs 1888 metais, buvęs plįeno 
industrijos darbininkas, vėliau ilgai ėjęs' pareigas So
vietų Sąjungos Darbo Unijų generalio sekretoriaus.

• *’ * r ' .

Atitaisymui Klaidų
Gerbiamoji Laisvės Re

dakcija, pavelykite atitaisy
ti klaidas, kurias padarė 
Zanavyke 15 d. kovo L-vės 
laidoje, korespondencijoj iš 
Pittsburgh, Pa., kurioj ap
rašo Dr. Johanuos 
šaitienčs kilmę.

Taip, aš esu iš 
kartos, gyvenančios 
ko j lietuvių.

Mano motinos tėvai Ado- 
mavyčiai (ne Adomaičiai) 
atvyko į Ameriką 1866 me
tais. Mano motina Magde- 
lena buvo Adomavyčių vy
riausia duktė. Tuomet 
vo. 15 metų amžiąus 
Amerikoj gimus).

Adomavyčių tėviškė buvo 
Strazdelės kaime, Marijam
polės apskrity. Prieš ant
rąjį karą jų tėviškėje gyve
no Adomavyčienės giminės 
Konsevyčiai, o Adomavyčiai 
Lietuvoj jau visi senai iš
mirę. .

Mano motina Magdelena 
Adomavyčiųtė ištekėjo už 
Jono Tamašausko 1872 me
tais.

Jonas Tamašauckas (1935 
metais Lietuvoj vadinos Ta
mošaitis), gimęs ir augęs 
tėviškėje, Barzdų kaime, 
Šakių apskrity. Lietuvoj 
buvo kriaučius. Būdamas 
apie 18^ metų amžiaus išvy
ko į Paryžių išmokti meis-

Baltru-

trečios
Ameri-

bu-

teriškos kriaučystės. Išmo
kęs amato apsigyveno Lon
done. Vėliau atvyko į Am
eriką, 1869 ar 1870 metais 
(o ne 1872 m.). Nerado'jo
kio lietuvio per šešis mėne
sius. Gyveno tada ir dirbo 
pas žydus ir j ieškojo lietu
vių vaikščiodamas Bowery 
ir Broadway gatvėmis, New 
Yorke; kląusydavęs praei
vių kalbos. Tokiu būdu iš
girdęs porą vyrų besikal
bant lietuviškai susipažino. 
Ir kuomet Adomavyčiai bu
vo vienatinė lietuvių šeimy
na New Yorke, ten jie nu
vyko ir susipažino. Iš tos 
pažinties, 1872 metais buvo 
vestuvės Magdelenos Ado- 
mavyčiutės ir Jono Tama- 
šaucko. 1873 metais per 
užgavėnes gimė Johanna 
(Baltrušaitienė). V ė 1 i a us 
gimė keturios dukterys ir 
vienas sūnus.

Adomavyčiai mirė ir pa
laidoti New Yorke.

Tamašauckai mirė ir 
laidoti Baltimore, Md.

Dr. J. Baltrušaitienė.

pa-

Meksikos užsienio minis-, 
teris sake, ji pripažins iš-į 
rinktąjį Argentinos prezi
dentą - diktatorių Peroną.;

Washington. — Atrodo, 
kad senatas palaidos reika
lavimą ne mažiau kaip 65 
centų darbininkui per vat

State 
nas in 1943 in the original 
edition of 15,000 copies. It was 
Publication No. 199 and was 
printed at the State Printing 
House ‘Šešupe’ in Marijampolis. 
It contains 229 pages and ori
ginally sold for one and one 
half marks.”

Dr. Pijus Grigaitis, editor of 
the “Naujienos” is secretary of 
the American Lithuanian Coun
cil. This outfit once cabled 
King Gustav of Sweden to re
fuse the surrender of 166 Bal
tic quislings to the countries of 
their origin.

♦ ♦ ♦
Such organizations " as the 

League for Liberation of Lith
uania are part of the American 
Lithuanian Mission, which eve
ry so often pulls off a show in 
Washington for the benefit of 
U. S. Congressmen and Sena
tors. Acting as contact men for 
the American Lithuanian Mis
sion are two Chicago politi
cians, Antanas* A. Olis and Al 
Kumskis. The former is a Re
publican party plug-horse who 
has been the Party’s candidate 
on several occasions. The later 
is a leader of Chicago Lithua
nian Democrats.

Through the efforts of these 
two the Mission has succeeded 
in getting many prominent 
Congressmen and Senators to 
attend their lavish dinners. 
Though neither Kumskis nor 
Olis have held an important 
public post, the Mission uses 
them very effectively. They in 
turn are using the connections 
they make through the Mis
sion to further their own poli
tical ambitions. It is not at all 
unlikely that they have promis
ed Congressmen and Senators 
from many parts of the count
ry that they could deliver the 
votes of American Lithuanians 
in return for Congressional and 
Senatorial blessing for the Mis
sion. Thus certain Congress
men and Senators are thus 
lending dignity and importance 
to an otherwise shady organi
zation.

Behind the curtain of res
pectability furnished by the 
presence of Cogressmen and 
Senator^ at Mission gatherings, 
the organization acts as a clear
ing house for pro-Nazi propa
ganda. And they do this more 
openly than they dared do it 
before. ‘

Either willingly or'unwilling
ly many of our government 
loaders are lending their pres
tige to an organization which 
is exploiting their association 
as a full endorsement of 
purpose of the Mission.

I

” ’ • • •' f' k”
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Penktadienis, Kovo ;

Kelionė Tarybų Lietuvon

šviestos ūkanos. Matyt, kad 
ties horizontu saulė pro de
besis yra pasiuntus savo 
šviesos ir auksiniais spin
duliuis nudažius tuos švie-jką sūrio, 
sius pilkus rūkus.

Rašo A. Bimba.
liūtas, taip, jog, kur ir ku
riomis tiktai valandomis 
užsimanei, neužeisi ir'nepa- 
valgysi. Bet mes dar turi
me suomiškos duonos ir 
švediško medaus, o Liubim- 
cevas vežasi geroką kaval-

Susiėjome visi 
keturi Į vieną kambarį, ge
rai užsikandome ir nuošir-Įleidimo, 
džiais pašnekesiais

WWW

Laisvi—-liberty, Lithuanian Daily

Įdavo' “nepereinamų” miškų 
'šalis, pilna vilkų, paukščių, 
i bičių ir medaus. O šalčiai I c ,
būdavę- baisūs. Girdi, išė
jęs į kiemą pilsi į viršų 

Įviedrą vandens ir jau ant 
Ižemės nukrinta į ledą su- 
! šalęs. Baudžiauninkai nei 
iženytis negalėdavę be ponų 

......... Per dieną būdavo 
užbai-įveikia dirbti ponui, o naktį 

gėme vakarą. Rytoj anksti i parėjęs bandai savo javus 
lėksime į Vilnių! Taip, ank-1nusiimti nuo laukų — ne
sti, išlėksime ne vėliau, kaip i pataikei, nesuspėja!, vėjas 
10 valandą...* (iškūlė grūdus ir argi besu-

Bet rytojus nebuvo toks ru^ienos! Paskui
laimingas, kokio tikėjomės: I duonos, badauk.^ O 

------- , gu’di, tokiuose sal- 
;, reikėdavo savo ark

liais pono grūdus į Rygą 
vežti. Vyžos nuplyšta, ko- 

Į jos nušąlą.... Kelionėje tek- 
Idavę išbūti po keletą savai- 
|čių. Ir sakydavo senelis, 
bardainas mus, mūsų “išle-

vo stebuklingo grožio vaiz
das, kuris niekados neišdils 
iš mano atminties — vaiz
das tarpe debesų viršuje ir 
ūkanų apačioje. . .

Tuo tarpu ateina pas mus 
lėktuvo vairuotojas ir pra
neša neramią žinią. Susi-ij^ Vilniaus lėktuvo vairuo- 
siekta su Vilniumi. Ten'tojas gavo pranešimą, kad ižuose, 
oras blogas, nepataria skris-įoras tebėra netinkamas nu- 
ti, negalės mūsų lėktuvo 
priimti! Reikia atsargos. 
Už tai Tarybų Sąjungoje 
tiek mažai ir esti lėktuvų 
nelaimių, kad ten tiek daug 
dėmesio kreipiama į oro są- gražiai išpuošta

Trečias Puslapis

BalAš sutinku su d. M.
trušaičio išsireiškimu, kad 
angliško skyriaus lietuviš
kam laikraštyj visai nerei-

lometrų, lėktuvu ima tiktai 
valandą su viršum. Vilnie
čiai, beje, matyt, buvo susi
rūpinę mūsų pa vėlavimu 
pribūti. Pasirodo, kad va
kare patsai Lietuvos prezi
dentas Paleckis buvo telefo- 
navęs Rygos vyriausybei, 
teiraudamasis, kaip ten mes 
netikėtai' pas juos užkliuvę 
verčiamiesi, ir kad praneš
tume, kada galėsime Rygą

I Apie Anglišką Skyrių 
Laisvėje

»

Kur dabar? Tėra viena 
išeitis. Skrisime Rygon. 
Ten, sako, oras neblogas ir 
galės mus priimti.

Ir taip visiškai netikėtai 
lapkričio 13 dieną atsidūrė
me Rygoje!

Mano draugai rūpinasi ir 
nervuojasi. Laikas gaišuo- 
jasi. Namie jie turi daug 
atsakingo darbo. Ryga gi 
jiems nėra jokia naujeny-

sileidimui ir todėl įsako pa
silikti Rygoje. Ir visa lap- i 
kričio 14 dieną turėjome j 
prasėdėti ir rūpintis...

Tokia jau visa ši.kelionė. ; TT ..... . .
laukimais l)ima • Vaikas, niekam jus 

ir trukdymais. Susiramini-1 
,mą žmogus surandi tik ta- 
me, kad atsimeni, jog čia1 

(dar taip neseniai siautėjo | 
i baisus karas, žmonės ir Į 
i kraštai tebėra neatsipeikė-; 
ję nuo tosios pavietrės smū- i 
gių. Normali padėtis dar 
(negreitai tesugrįš. Visus į 
susitrukdymus reikia priim-' 

Iti filosofiškai... Į

v a i k š t i n ėd a m i R y g o s

Lėktuvo motorai garsiai 
suurzgė ir mes pasikėlėme 
oran. Gražioji Ryga pasi
liks tik sapne, tiktai atmin
tyje...'

Lėktuve akis įbedžiau į 
langą ir įtemptai žiūriu į 
besikeičiančius vaizdus ant 
žemės, į laukus, į miškus, į 
ūkius. Staiga, po keliolikos 
minučių, Albertas prišoka 
prie manęs ir imdamas ma
ne už rankos džiaugsmu su
šunka: Sveikinu, drau gliti, 
jau Lietuvos žemelėje!”

“Argi jau pasiekėme Lie
tuvą?” atsakiau jam. Čia 
mudu paskendome tokiuose 
giliuose, šiltuose jausmuose, 
jog vienas į kitą nebeištarė
me nė žodžio... Dabar ir aš 
jau pažįstu, kad mes aplei
dome Latviją ir skrendame 
Lietuvos padange. Apačioje 
vaizdas jau skirtingas. Dau
giau matosi ūkių, jie smul
kesni, pastatų stogai dau
gumoje jau šiaudiniai, ap
žėlę gražiomis žaliomis sa
manomis. Tai čia toji “ba
kūžė samanota, kurioj aš 
gimiau”... Prabėgo trisde-

Aš ir tūkstančiai Laisvės 
skaitytojų, atvažiavę iš Lie
tuvos, mažai mokam skai
tyti ir rašyti tik lietuviškai 
Tai kam to angliško sky
riaus reikia?

Aš ir kiti Laisvės skaity- 
! tojai gerai žinom, kad palai
kymas to skyriaus,kasdieną 
reikalauja ir užmokėti drg. 
M. šolomskui ar kam kitam.

• O redaktoriaus darbas yra 
’brangus. Aš tikrai negaliu 
pasakyt, kiek drg. M. Šo
lomskui užmokate, bet gal ū. 

i būt pigiausia bus $5 į dieną. 
Tai per visus metus išeina 
$1,575. O pelno iš to sky- 

I riaus, manau, nėra ir nebus* 
!O viršminėta alga redakto- 

. riui apmokama tik iš mūsų V 
grinorių skaitytojų.

Drg. Mizara tą skyrių pa 
garsino Krisluose ir užklau- /į 

geros tvarkos ir ekonomi-|sė: “Ką sakote, draugai?” į 
jos Susivienijime, eis j su-i Ir į tą klausimą-dar nei vie- ■ 
sirinkimus ir bąlsuos už to- nas skaitytojas neatsakė, 
kius kandidatus, kurie pa- tik drg. M. Baltrušaitis. Jis 
sisako už geros tvarkos ir pirmas išreiškė savo teisin- 
ekonomijos įvedimą į SLA.' gą mintį. 
Toki kandidatai yra: Į Pre-i* Jau eina, antri metai, kai 
zidehtus B. F. Kubilius, į nutarta įsigyti Laisvei erd-\J|’ 
Vice-Prezidentus J. Žebrys, vingų namą. Tai tuomi rū 
į Sekretorius, S. Masytė; į|pinkimės, kad šiemet pra- 
Iždininkus, J. K. Mažuknd; džią padarytume, 
į Iždo-Globėjus, J. Miliaus
kas ir P. A. Jatul; į Dak- 
taro-Kvotėjo vietą, Dr. J 
Baltrušaitienė.

Senoji S LA Valdyba

SLA Narių.

KETURIŲ'MIESTŲ

Ig. Kartonas, 
Tuckahoe, N. Y.

Richard T. Leonard, United Auto Workers (CIO) 
direktorius Fordo šapai tėmija firmos industrinių san
tykių direktorių John S. Bugas pasirašant nauja kon
traktą tarp Fordo firmos ir unijos (UAW). Kontrak
tas nusako pakelti mokestis po 18c už valanda, uniji
nę šapą, išrinkimą duoklių iš algų, bet taip pat žada 
firmai saugumą nuo neautorizuotų streikų.

Rengia Lawrence* Lowell, Nashua ir Haverhill, Lietuvių 
Demokratinės Draugijos ir Lietuvai Pagalbos 

Teikimo Komiteto Skyriai.

Baimė visuomet dygsta iš 
i nežinystės.

R. W. Emerson.

Dabartinė SLA valdyba 
suorganizavo kokį tai “SLA 
narių l^omitetą,” kuris šio
mis dienomis išsiuntinėja 
lapelius dėl visų SLA narių, 
su raginimu, kad SLA na
riai balsuotų už tą pačią se
ną valdybą. Lapeliai išleis
ti per senąją valdybą su pa
galba centro darbininkų. 
Lapeliuose save senoji val
dyba reklamuojasi, kad jie 
yra “sumaningi, rūpestingi, 
kompetentiški SLA virši
ninkai” ir kad tik jie gali 
Susivienijimą valdyti, o ki
ti, kurie kandidatuoja, yra 
kokių tai partinių grupių 
kandidatai ir į Susivieniji
mą atneš komunizmą. Taip
gi tuose lapeliuose didžiuo
jamasi atliktu darbu 1930 
metais — išmetimu iš SLA 
5000 narių! Ar senoji SLA 

i valdyba mano, kad SLA na- 
jriai yra maži vaikai ir ne
mato, kas yra daroma Su
sivienijime? Nariai žino, 
prie kokios padėties ta se
noji valdyba privedė Susi
vienijimą, dabar dar drįs
ta save vadintis kompeten- 
tiškais.

Savo lapeliuose ąi’škina, 
kad ta konversija yra never
čiama dėl narių. Vinikas ir 
visa senoji valdyba Tėvynėj 
per visą pusmetį skelbė ir 
gąsdino narius,' kad kas jų 
konversijos nepriims 1945 
m., tai vėliau dar daugiau 
turės mokėti, nes vis viena 
vėliau bus priverstina kon
versija, ir ant galo Vinikas 
pasiuntė agentus per1 kuo
pas, kad bauginti visokiais 
teismais SLA narius, kurie 
nesutinka persikelti!

SLA nariai aiškiai per
mato, kad sekančiame SLA 
seime senoji valdyba dės vi
sas pastangas, -kad būtų 

j įvesta priverstinas perkėli
mas senų narių į naujus 
skyrius. Jeigu tas jiems 
pavyktų padaryti, tai reikš
tų išmetimą keletos tūks
tančių narių iš Susivieniji
mo. 'Tiesa, jie savo darbais 
didžiuojas, kad jiems pavy
ko 5000 narių išmesti iš 
SLA 1930 metais. Tie na
riai per ilgus metus sumo
kėjo tūkstančius dolerių ir 
paliko - Susivienijime. Są
žiningas Susivienijimo na
rys mąto, kad tai buvo ne- 
sąžiniškas darbas atliktas 
ir nenori, kad ant toliau tas 
pasikartotų. Senoji valdyba, 
kaip atrodo, vėl rengiasi tą 
patį pakartoti. Ar Susivie
nijimo nariai dasileis iki to? 
Manau, kad ne.

Šiais rinkimais kiekvie
nas SLA narys, kuriam rū
pi geresnė ateitis Susivieni
jime, kuriam rūpi įvedimas

Anais baudžiavos laikais tai 
reikėdavo gyventi. O vie
nok vasarą, kai miškai ūž
davo nuo paukščių balsų, 
laukai plyšdavo nuo jauni
mo dainų. O kur dabar tos 
dainos, kur tasai gyvenimo 
džiaugsmas?

Būdamas Rygoje atsimi
niau tuosius senelio pasako
jimus. Tai čia jie atvežda-

gat-'vo ponų grūdus, o iš čia 
pasakyti, kad;juos laivais Dauguva išvež
us taį gražus |clay0 į Baltiją, į kitus kraš- šimts du metai, kaip aš ją 

.....  ■ š... apleidau. Praūžė Pirma- 
| Vakare nuėjome į ta patiĮsis Pasaulinis Karas, didžio- 

plačios i()])e!.os ir Baiet0 Teatrą pa- ji Lapkričio Revoliucija ir 
baletą baisus Antrasis karas, tvar- 

Šį syki salė kos keitėsi keletą kartų...

Su manimi ne tiek t;ii n e p a p r ; 
Lš Rygoje, Farybi- miestas. Arei' 

nesuĮži, namai vienas nuo kito ( 
gana atstu, gatvės ■] ' 
ir švarios, mieste dar pilna perstatant
medžių. Miestą kerta di- >«D()*n Kišotas.” 
džioji ir garsioji Dauguva. visiškai pilna ir ma-'bet toji bakūžė, tasai josios
■Per ją eina keletas didelių mažiau uniformuotų, (samanotas stogas pasili-
tiltų. [daugiau civilinių žmonių, jko... Kaip lėtai kinta tasai

Stebėtinai mažai Ryga | Vaidinimas bei ispaniški (valstiečio gyvenimas,; kaip 
,ls nuo karo, tai (šokiai žmonėms labai pati-1 sunku progresui prasiveržti 
liečia josios pasta-(ko, artistai susilaukė iš pub- pro Lietuvos valstiečio du
są, yra griuvėsių, |likos šiltų aplodismentų..

Rygoje būdami nuolatos 
i palaikėme ryšį su aerodro-

; Vilniaus 
j pranešimo apie oro stovį. 
(Pasirodo, kad lapkričio me

lš dalies ir džiaugiausi, Įnesį šiame pasaulio kampe 
kad taip netikėtai patekau j beveik kasdien dangus apsi- 
j Rygą. Pamačiau Tarybi-Į niaukęs, kaip pas mus Lie- 
Įnės Latvijos sostinę. Gal tuvoje sakydavo, “surūgęs”,

4 'kitos progos ir nebeteks. . . Inemažai ūkanų.
-- ; O tiek daug apie Rygą bu-j Ryte, lapkričio 15'dieną, 
^-'|Vau girdėjęs! Dar labai se- tačiau, atėjo pranešimas, 
d^įniai, prieš apie 40 mętų, bū-[kad ant Vilniaus oras tai- 

(davo daug apie Rygą pasa-jsosi ir kad mūsų lėktuvą 
(koja mūsų senelis, motinos !s u t i n k a priimti, galime 
.tėvas Šūkis, kuris mirė su- skristi! 
laukęs gal viso šimto me- 
|tų — nei jis pats nežinojo, 
kaip senas jis buvo. Jis 

Į prisimindavo s u n k iuosius 
(baudžiavos laikus. Tai bu
lvę tada Lietuvos žmone-

kartus. 
bėdos.
nes Latvijos sostinėje, j------- 1
buvęs. Man čia viskas nau-1 
ja, viskas įdomu. Netikėtai 
turiu progą susipažinti su 
Ryga!

N u s i leidome didžiuliam 
lėktuvu lauke. Visus aero
dromo pastatus vokiečiai Į 
sunaikino. Dar. tebriogso! 
tų pastatų suverstos plytos. yra pas 
Kas tik buvo degančio, vis- L ’ ųų 
kas buvo vokiečių sudegin- ,y1>a SU(tegintų ir sudaužytų j 

'namig bet ne tiek, kiek ki-1 
įtuose miestuse, kuriais nu- ;mi" laukdami' iš

• i — 1 — v • • T* '

Lauke randasi daug Rau
donosios Armijos lėktuvų— 
dideliu ir mažu. Lauko rei
kalų tvąrkytoja moteris — 
gyva, supratlyva, gabi mo
teris.'

Po visų išsiaiškinimų iri1 
ceremonijų, mus aerodro-j 
mo autobusas nugabena i 
didžiulį, gražų, modernišką 
viešbuti “Metropol”, kuris1

siautė karo mūšiai, 
mingi tie latviai.

aprūpinimo Rygon užkliu-- 
vančių svečių. O čia jų, ma
tyt, pasitaiko.

’ Jau ir temti pradeda, mes 
jau ir valgyti norime.

Vakarienę gavome vidu
tinę —’ pasivalgėme užten- į 
karnai.

Kur dabar? Eisime pasi- ji^TuniT^gy^ntir Sene- 
vaikščioti ir k° i
ten eisime. Nu, ir vos tik _ 
už poros gatvių nuo mūsų I 
viešbučio, užeiname gražų ‘ 
baltą namą, kuris yra Lat-' 
vijos operos teatras, šį va
karą bus sulošta opera “Ui1 
Traviata.”

Operos salė labai graži— 
tai kopija Leningrado bale
to teatro, tik šiek tiek ma
žesnė. Tiktai vienas daik
tas mane pusėtinai stebino: 
.Taip vėlai, tik už pusvalan- : 
džio prieš vaidinimą atėję i 
mes gavome tikietus tiesiog ( 
pirmoje eilėje! Paskui, vai
dinimui prasidėjus, pastebė
jau, jog daug tuščių kėdžių. 
Tokio dalyko negalėtų būti 
Leningrade, negi mūsų Met
ropolitan 'Opera House.

Parėję iš operos galvojo
me dar gerai užkąsti ir šil
tos arbatos išsigerti, ‘ bet 
kur tai visą gausi: visos 
valgyklos jau uždarytos. Aš 
visiškai buvau pamiršęs, 
kad čia ne Amerika/ čia yra 
šalis, kuri labai skaudžiai 
nukentėjo nuo karo, kur 
valgys yra įmonėms pada-

Nieko nebelaukę nusisku
binome į aerodromą ir ran
dame lėktuvą paruoštą skri
dimui. Tuojau pranešta 
Vilniun, kad išlekiame. Ir 
kiek čia tos kelionės oru! 
Nuo Rygos iki Vilniaus tik-ka užeisime . n,ygus jai vinuaus uk-

Jii ir vn^ tik’110 JaWstėje Lietuva bū- tai apie pustrečio šimto ki-

*

Magnato Louis A. Meyers’o arklys trempia streikierį 
Emory Clark, arklių ir jų lenktynių prižiūrėjimo dar
bininkams paskelbus streiką Santa Anita lenktynių plo
te prie Los Angeles, Kalifornijoj. Keturi streikieriai bu
vo areštuoti, bet niekas neareštavo ant streikierių jo
džiusį streiklaužį.

Iris ir ištraukti jį iš purvo 
ir vargo! Ir kietai suspaudė 
man širdį. Kiek čia darbo ir 
pastangų Tarybinei vyriau
sybei ! Herkuliškas darbas, 
viršžmogiškos pastangos. ..

Lėktuvo vairuotojas suži
nojo, kad nuo1 mano gimti
nės Panevėžys ne per to
liausia. Jis pakvietė mane 
pas save ir ragino pasižiū
rėti to miestelio. 0 jis lėk
tuvu apsuko aplink. Skri
dome ne aukštai, tiktai apie. 
300 metrų nuo žemės, todėl 
buvo aiškiai matyti Panevė
žio pastatai. Sugriautu pa
statų matėsi, bet dauguma 
jų, matyt, yra išlikę sveiki. 
Netoli už miesto randasi ne
mažas lėktuvų laukas.

Nuo Panevėžio nebetoli ir 
Vilnius. Už kelių minučių 
ir vėl mane kviečia ateiti 
pas lėktuvo vairuotojus, nes 
iš ten geriau matosi miesto 
vaizdas. Nors jau, papras
tai, nėra priimta, atlėkus 
ant miesto, aplinkui jį su- 
nėtis, bet jie, kaipo toli
mam svečiui, nusprendė pa-, 
daryti išimtį. Apskridome' 
aplinkui visą miestą. Jie 
man aiškino įvairias vietąs. 
G r i u v ėsiai, griuvėsiai ir 
griuvėsiai! Taip baisu, taip 
nejauku. O, jūs vokiškieji 
barbarai, kiek jūs čia žalos 
pridarėte, kaip, jūs baisiai 
|nuskriąudėte tą gerą, drau- 
I gišką, taip karštai lietuvio 
pamylėtą Lietuvos 

i Savo prakeiktojo

Sekmadienį, 24 Kovo-March
Lietuviu PiliečiŲ Kliubo Svetainė j—Lyra Hali,

z

41 Berkeley St. Lawrence, Mass. 1
x PRADŽIA 2 VAL. PO PIETŲ
Šiam koncertui programą ruošia bendrai Lawrenc 

kolonijų draugai ir draugės.

IŠPILDYME PROGRAMO DALYVAUS:
Seserys Gitzevičiutė8,—Rūta ir Emma, iš Bedford, Mass.
A. Sidlevičius, lawrencietis, puikus pianofortinės armo 

nikos valdytojas.
Kvartetas Be Vardo, iš So. Bostono, kuris susideda iš tokių 

mylimų jr gerbiamų asmenų, kaip S. Paura, žymus mu- j 
zikas ir So. Bostono Gabijos Choro vedėjas; R. Niaųra, 
mylimas solo dainuotojas ir menininkas; P. švedas ir L. 
Zelsonas, dainininkai ir dailės veikėjai. #

J. Skruodis ir M. Pauliukaitis, lawrencieciai, smuiko ir piano 
meisteriai.

Akvilė Siauriutė ir Milda Anestaitė, bostonietės, puikios 
i]’ simpatingos dainininkės, dainuos duetą. Siauriutė 
dainuos ir solo; ji yra puikiai pasižymėjusi dainavi
mu lietuviškų dainelių.

c

žemelę, 
keršto 

daugiausia išliejote ant jo
sios sostinės. Už ką? Ko
dėl kerši jot? Ką ji jums pa
darė, jūs piktieji barbarai!

N u s i leidome didžiuliam 
Vilniaus aerodrome greitai 
ir gražiai.

Jau ir Vilniuje, pirmu 
kartu Lietuvos sostinėje sa
vo 'gyvenime.

Čia pasibaigia vienas šios 
istorijos lapas, nuo čia pra
sideda kitas.

5 •
Jaunuoliai, broliai Belidos ir jų žmonos, iš Waltham 

pasižymėję begaliniai gražiu grojimu ant piano 
tortinių armonikų.

Rūta Sukackaitė, lawren'ciete, tap dance šokikė.
* Išpildyme Programo Dalyvaus:

Įžanga 60 centų Kviečia Rengėj
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(Tąsa)
Lifu’s su Močou’a nuėjo į jaunuolius, 

kurie vis da žaidė su skraidančiu driež- 
lu. Močou’a pasakė Mulan’ai, kad Rau- 
donrožė serga. — Argi? O ji buvo kartu, 
bėgiojo, bet paskui kur tai dingo.

Popierinis driežlas dabar plasnojo 
aukštai ore, o jo siūlą laikė Linksmybėlė. 
Afei’jus su Lilien’a ir su mažaisiais vai
kais tebebuvo lauke, bet kiti išsiskirstė.

Močou’a patėmijo, jog Afei’jus gerai 
suteikia su Lilien’a. Abu turi vienodą 
skonį, myli tokius pat daiktus: telefonus, 
kameras, kino teatrus. Va, Raudonrožė 
jau kitokia.

Mulan’a, Močou’a ir Lilien’os sesuo Ai- 
lien’a nuėjo aplankyt Raudonrožės, ku
ri dabar gulėjo lovoj, o jos motina Feng,- 
ienė sėdėjo prie lovos ir Huan’a kalbino 
ir ramino ją.

Močou’a matė, kad, nors ir lovoj, Rau
donrožės veidas vis tebėra įtemptas, su
jaudintas, ir jos skruostai nenatūraliai 
paraudę. Paklausė, kaip besijaučianti.

Raudonrožė pareiškė, turinti kokį sun
kumą. Močou’ai pasidarė gaila šitos 
švelnutės, jautrios gėlės. Ji pačiupinė
jo jos pulsą ir patarė ramiau užsilaikyti, 
nesijaudinti, maisto žiūrėti, daržovių 
daugiau vartoti, o vaistų taip daug ne
imti, nebent perlų miltelių. Patarė kar
tais vely pritemdyt savo įgimtą sumanu
mą, sergant neskaityt romanų, bet kokį 
nėrinį bei mezginį pradėt. Kuo žmogus 
supratingesnis, tuo jis neramesnis. Tai 
jau geriau lengvai dalykus leisti, nesi- 
kiršinti taip, nedeginti' žvakės iš abiejų 
galų.

Raudonrožė atsidėjusi klausė ir giliai 
dėkojo savo pusseseriai už nuoširdumą. 
Močou’a sakė, kad ji užmigtų ir pati 
prasišalino.

Bet Raudonrožė neužmigo. Mintys tos 
neramios baladojo jai galvą. Kiti atėjo 
jos aplankyt, o Afei’jus ir Lilien’a ne. Ji 
žinojo, kad Afei’jus ją pasidaboja: jiedu 
kartu užaugo, žaidė, mokės. Tačiau da
bar jau kitaip. Afeiįjus—ne poetas, ta
lentingai gražuolei dainų nedainuoja. Ir 
kalba jis baisiu moderniniu mokyklų žar
gonu. O ji pati mėgo savo įgimtą gra
žią chinų kalbą.

Misionierių mokykloj mokė labiausia 
gražiai angliškai kalbėt, bet Raudonrožė 
taip ir neišmoko. Skaityt ji skaitė ir su
prato, bet su ištarimu—vargas.

Štai atėjo ir Afei’jus. Bailiai pabar
beno duris: tylu. Vėl pabarškino, gar
siau, bet atsako nėr. Pašaukė ją vardu 
—ir čia nieko. Tai jis ant pirštų galų 
įsėlino, atsisėdo ir laukia. Raudonrožė 
anei krust. Nusigrįžus guli, bet, jis ma
to, nemiega. Staiga jos pečiai ėmė truk- 
čiot, ir Afei’jus išgirdo ją tyliai verkiant.

—Meimei, kas yra?—Da smarkesnis 
verksmas, net galvą į pagalvę įslėgė 
mergaitė.

—AŠ nežinojau, kad tu susirgai, Mei
mei, prašom...

Dabar ji atsigrįžo ir pamatė, kad jis 
toks nykus susigaužęs sėdi, tai ji atlyžo, 
ir jiedu pradėjo kalbėt. Jis jai padavė 
nosinėlę ašaroms nusišluostyt. Jinai jį 
santūriai subarė, kam anas eina važinė? 
tis ant vandenio laivėj, — tai taip pa
vojinga. Jinai da ir• dabar neužmiršo 
tos mergytės, ką prigėrė anAis metais 
paplūdime, rankytėm vandenines lelijas 
begaudydąma.

Raudonrožė išmetinėjo, kam jis toks 
judrus ir nemoka sau ramiai pasėdėt, 
kaip Lifu’s. Ji nemėgia to triukšmo, to 
bėgiojimo. Girdi, kai manęs jau dau- • 
giąu nebfebus, tai tu taip su kuo bėgiosi 
ir žaisi... Ir ji vėl užsikosėjo.

Afei’jus broliškai mylėjo savo dailią 
pusseserę, jaunų dieniu draugę, nors ji 
ir buvo greito ūpo. Jis stebėjosi jos ga
bumais, mikliu protu, ir dabar jam gai
la jos buvo sergančios.

Ji taip daug mokėjo visokių eilių ir 
net pati rodė poetinio talento.. Afei’jus 
girdėjo, kaip taikiai ji sugalvojo eilę, 
prieš keletą vąhandų, ir kaip visi į ją 
smailiai sužiuro ir ją pagyrė.

Įėjo jos motina Feng’ienė ir, pamačiu
si, jog jiedu sau ramiai kalbasi, nusi
džiaugė ir prisėdo prie lovos.

—Močou’a man patarė imt perlinių 
miltelių, —jie, tur būt, brangūs.

»•

Danuiiore, ma.

—Brangumo brangūs, bet' nebrangesni 
už sveikata.

Afei’jus įsižiūrėjo Į Raudonrožės vei
do linijas ir apvalumus ir jis pajuto keis
tą link 'jos aistrą. Jautru te mergaitė 
tuoj pagavo tą jo ypatingą ilgą vientisą 
žvilgsnį ir lengvai atsiduso, ir jos lūpų 
kampučiai krustelėjo.

Motina išmintingai ir nuolaidžiai pa
tarė Afei’jui leist mergaitei ramiai pa
silsėt keletą dienų, o mergaitei—sulai
kyt temperamentą, tai ir bus visa kas 
gerai.

Jau koks mėnuo, kaip Huaiju’s persi
kėlė į kitą būstinę, pusėtinai sumodernin
tą: su telefonu, elektros šviesa, su nu- 
p 1 a u j a m omis išvietėmis. Kiekvienas 
stambesnis šeimos narys turėjo savo bu
veinę — savo atskirą namą, ir visi to
kie namai buvo suvesti dengtais korido
riais.

• Savo suguloves buveinę Huaiju’s da 
rūpestingiau aptiekė rakandais, negu sa
vo žmonos Jačin’os/ Taip jau buvo su
sitarta, kad pirmą ir penkioliktą^ kiek
vieno mėnesio naktį- šeimininkas miegos 
savo žmonos kambary, o visas kitas nak
tis praleis su savo sugulove. Užuita 
Jačin’a su visa kuo sutiko... »

Inging’a iš Jąo’ų'pažmonio grįžo ne
patenkinta. Ji matė, kad visi su ja šal
tai apsiėjo, nekreipė nei tiek dėmesio, 
kiek į jos konkurentę Jačin’ą, apstotą 
ketvertu vaikų. O juk dainų mergelė 
buvo išlepinta, neprigulminga, visur ėjo 
savo bauda. Svetimi jai buvo tie visi 
sudėtingi draugijiniai namų prietaikiai.

Tai jinai,, kaip parėjo, taip ir atgulė* 
lovon: supraskit, apsirgo... Tokia jau 
jos gudri buvo taktika. Tuo namie visi 
sukruto apie ją tupinėti, su paslaugomis, 
su užuojauta, su prisigerinimais. Virėja 
specialiai jai ką tai išvirė' ir atsiuntė jos 
miegamajin.

Kai Huaiju’s atsikraustė čia gyvent, 
tai jis su savim atsivedė Niū’o šeimos 
tarną Liang’ą, su jo žmona ir bernioku,

kokių 35 metų vyras, mokėjo prisigerinti 
naujajai šeimininkei ir įgijo jos pasitikė
jimą. Jo žmona ir berniokas taipgi. Šo
feris irgi linko jos pusėn. Tik viena 
senyva tarnaitė pasiliko ištikima Huai- 
ju’aus žmonai ir stojo jos pusėn.

Inging’a pašaukė savo kambarin Li
ang’ą. Prisakė jam, kaip daryt, kokiam 
svečiui pasimaišius: jis turi jai pat pir
ma pranešt, o jau ji nuspręs, ar priimt 
ar ne. Ir jinai jį paskyrė būt visų tar
nų užveizda: jis turės būti vyresnis net 
ir už aną senutę užsitarnavusią Jačin’os 
tarnaitę. Liang’as, net ant kelių atsi
klaupęs, padėkojo jaunajai šeimininkei.

Kai po pietų Huaiju’s įėjo Inging’os 
kambarin pasižiūrėtų, kaip ji besi jaučia, 
tai ji jam ir pareiškė savo patvarkymą. 
Gerai, jis sutiko. Ir nuo dabar prasi
dėjo namuose tarpe tarnų kaip ir koks 
sumišimas.

Senė Jačin’os tarnaite jautėsi nu
skriausta ir pažeminta. Ištarnavo 7 me
tus, vaikus padėjo užaugint, buvo kaip 
ir vyresnė ant kitų tarnų, o va dabar... 
Netik Liang’as, bet ir Laukinė Rožė grai- 
žiojos prieš ją.

Vieną dieną įėjo senė tarnaitė verk
dama: Liang’as ją užgavęs ranka. Kai 
Jačin’a pasišaukė Liang’ą pasiaiškint, 
tai jis atsivedė ir žmoną ir sūnų ir Lau
kinę Rožę. Liang’as apkaltino senę, 
kam ji .išvadinusi jaunąją šeimininkę la
pe: ir kiti tai girdėję...

Jaunoji šeimininkė Inging’a pareiškė, 
kad lapė ar ne lapė, o visi tarnai privalo 
susitaikyt ir klausyt Liang’o. Huaiju’s 
da paskui išbarė senę už liežuviavimą, 
ir nabagei pasidarė da blogiau. Ji liko 
susijušinus, arži, ir paskui, už kelių die
nų, vėl ten už ką* jai Liang’as škepšte- 
rėjo plaštaka. Senė vėl verkdama pas 
Jačin’ą: nebegalėsianti ilgiau būt, gaila 
jai esą vaikų palikt... Jačin’a irgi apsi
verkė, jai padėjo ir visas ketvertas vai
kų... Spėjo tik senė išeit, kaip Liang’- 
ienė jos vieton jau atsivedė savo sesery- 
čią. ■ - .

Kodėl Jis Buvo Specialis?
ALDLD 25 kp. specialis su

sirinkimas įvyko kovo 10 d., 
Lietuvių salėje, 851 Hollins 
St. Susirinkimą atidarė S. Bar- 
tašienė. Susirinkimui pirminin
kavo S. Baymondas. Kodėl su
sirinkimas, buvo' ^pecialis? To
dėl, kad buvo nepaprastu lai
ku, nepaprastą dieną, na, ’ ir 
nepaprasta susirinkimo užbai
ga. ’ • -•

Užbaigus susirinkimą, bu
vo sustatyta stalai, pridėta 
įvairiausių valgių ir gėrimų. 
Susėdo prie stalų susirinkimo 
dalyviai, na, ir prasidėjo drau
giška parė. Tos pares komisi
ja buvo nutarus, kad laike už* 
kandžiavimo ir gėrimo bus pa
gerbti ALDLD organizacijos 
nariai, kurie pirmutiniai įsto
jo į šią organizaciją.

Šios pares komisiją buvo 
nutarus, kad laike užkandzia- 
vimo ir gėrimo bus pakviesta 
kiekvienas draugas ir draugė 
išsireikšti savo mintį organiza
cijos ir jos gerovės klausime. 
Pirmininkavo S. Bartašienė, 
vėliau perdavė pirmininkavi
mą A. žemaičiui. Pirmininkas 
drg. žemaitis pagal savo nuo
žiūrą, kurte pirmutiniai įstojo 
į minėtą organizaciją, pakvie
tė pirmiausia (jeigu neklystu) 
drg. Stanį. Draugas Stanys pa
aiškino, kaip sena ALDLD or
ganizacija, ką ji mums atne
šė, kiek ji knygų išleido, kiek 
ji apšvietoš mums suteikė, ant 
kiek ji reikalinga, kad kiek
vienas darbininkas, profesio
nalas, inteligentas prigulėtų, 
nes ši organizacija kovoja už 
mūsų visų reikalus.

Toliau buvo pakviesti kiti 
organizacijos nariai, kaip tai: 
Stankevičienė, Deltuva '(Han
dyer), Balsys, Mikolaitis, ku
rie taipgi išreiškė savo mintis 
organizacijos klausime, žino
ma, nebuvo padaryta specifi
kacija, apie ką jie turi kalbė
ti. Kalbėjo apie tą, kas jiems 
matėsi yra reikalingiausia ar 
svarbiausia. Po aukščiau su
minėtų draugų kalbų sekė ki
ti. Buvo pakviestas kiekvienas, 
ar tai jis buvo organizacijos 
narys, ar simp atikas, ar rėmė
jas; visi mes buvome lygūs ir

Tai kur mes rasime kitą to
kią organizaciją? Gal kas sa
kys, kad pas kryžiokus? Bet 
patys matote ,kas yra pas kry
žiokus. Kai į jų parengimą nu
eini, tai turi sėdėti ir tylėti, 
nes jeigu ištarsi jiems nepa
tinkamą žodį, tai “get out.”

Pas mus yra pilna demo
kratija, nes mes jaučiamės vi
si lygūs, tiek moterys, tiek vy
rai, tiek senesni, tiek jaunuo
liai. Mes visi esame draugai 
ir draugės.

Kadangi pas 
politika, todėl 
narių daugiau 
protokolo 
Deltuvos
kad jau su nariais lipame į 
septintą kryžiuką.
grąžu įr malonu tas matyti.

Ląisvė jau laimėta. Tik rei
kia dabar ją saugoti, kad re
akcija jos nuo mūsų neatimtų. 
Todėl ir yra reikalas į mūsų 
organizaciją įstoti, kad visi 
bendrai galėtume reakciją at
mušti.

Matote, kas dedasi šiandien. 
Ne tik reakcija, ne tik kapi
talistai, bet net ir tie suskiai 
kryžiokai siunta. O ko jie siun
ta? Todėl, kad jie netiki į šios

mumis tokia 
mes ir naujų 
gauname. Iš 

sekretoriaus drg.
raporto girdėjau,

Tai labai

šalies konstituciją. Juk mes 
visi žinome, kad Amerikos 
konstitucija sąko, jog “mes vi
si sutverti lygiais.” Bet ar 
kryžiokai su tuo sutiks? žino
ma, kad ne. Jie sakys: “kaip 
jie gali būti lygūs, kad vienas 
yra raudonas, o kitas juodas.” 
Na, o biblija sako: “Mylėk ar
timą savo, kaip, pats save.” Ar 
tu galėsi kryžioką i įtikinti į 
biblijos žodžius? žinoma, kad 
ne. O juk nekurie iš kryžio
kų į bibliją tiki ir ją bučiuo
ja. Kodėl tūli kryžiokai pra
dėjo netikėti į velnią? Todėl, 
kad kryžiokai mano,'kad vel
nias tik Litus gundo. Negau
dami vęlnio pagalbos, kryžio? 
kai pradėjo patys save gundy
ti į trečią karą; į,

Vitkus.

Išrinkime Naują SLA 
Pildomą Tarybą

šį mėnesį prasidėjo SLA 
Pildomosios Tarybos rinkimai. 
Rodosi, kad nuo įsikūrimp šios 
organizacijos dar niekad ne
buvo taip svarbūs . rinkimai, 
kaip šie. Nuo šių rinkimų pri
klausys SLA gerovė ar bloga 
padėtis. Jeigu nariai išrinks 
seną valdybą, tai, negalės ti
kėtis gero. Seniems nariams 
daugiau kaip per pusę pakel
ti mokesčiai. Tai nėra juokas. 
Jaunesni nariai, dažinoję, kad 
jiems bus pakeliami mokesčiai, 
nenori daugiau mokėti duok
lių. Kiti dar laukia seimo ir 
žiūrės kas atsitiks. Bet didžiu
ma mano, kad šis begėdiškas 
Centro Valdybos užmačius ati
darys daugumai narių akis ir 
jie laike rinkimų parodys da
bartiniams ponams duris. Ir 
jeigu tas įvyks, tai bus atl.kti 
du geriausi darbai: Patys na
riai save išsigelbės nuo di
džiausių mokesčių ir ’išgelbės 
SLĄ nuo pragaištingos politi
kos.

Apie tuštinimą lėšų fondo 
per dabartinę P. T. jau buvo 
daug kalbėta ir rašyta ir kiek
vienas narys tatai žino. Ir da
bartiniu laiku, kad pravaryti 
savo užmačius, yra samdomi 
visoki gizeliai, kurie (žinoma, 
už dyką nedirba) visokiais bū
dais bando nariams įkalbinėti, 
kad “konversija, tai geriau
sias daiktas ant pasaulio.” Da
linai reikia sutikti, kad tai ge
riausias daiktas, bet ne na
riams, o tik dabartiniams po
nams.

SLA Senų Narių Komitetas 
išleido gerus lapelius. Būtų la
bai gerai, kad tuos lapelius 
įsigytų veiklesnieji SLA nariai 
ir paduotų savo draugams bei 
pažįstamiems SLA nariams. 
Tuomi jie padarys daug gero 
tiems žmonėms ir visam SLA.

SLA Narys.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

GRĘRN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

Atydai Mass. Valstijos Chorą, Dramos 
Grupių, Dainininkų Grupių, Dailės Rėmėjų

I

Gerbiamieji, šis pranešimas 
atsišaukimas taikomas cho
rams, grupėms dainininkų ir 
vaidintojų reikale Lietuvių 
Meno Sąjungos 2-ros Apskri
tie^.

Per eilę metų LMS 2-ra 
Apskritis jungė Mass, valstijos 
chorus bendram darbui. LMS 
yra suvaidinus didelį vaidme
nį dailės dirvoj Mass, valsti
joj praeityj ir jai lemta atlik
ti didelį darbą ateityj.

Ąntras pasaulinis karas 
daug pakenkė’ mūsų veiklai. 
Karo aplinkybėse ir LMS 2-ra 
Apskritis negalėjo veikti. Ka
rui užsibaigus, grįžta jauni
mas iš karo tarnybos. Grįžta 
ir mūsų veikla į normales vė
žes.

Todėl esanti LMS 2-ros Ap
skrities valdyba šaukia Mass, 
valstijos menininkų suvažiavi
mą. Aišku, veiklai sustojus,

nekurtose kolonijose pasikei
tus valdyboms choruose, nėra 
galimybės turėti teisingus ant
rašus. Tas sudaro keblumo pa
siekti chorus ir kitas grupes 
laiškais. Nekuriems laiškai pa
siųsti geriausia žinomais ke
liais.

Gi per viešą atsišaukimą 
prašome visų meno dailės, dai
nos mylėtojų, rėmėjų pasirū
pinti, kad jūsų kolonija būtų 
atstovaujama menininkų su
važiavime, kuris įvyks 31 d. 
kovo (March), 318 Broadway, 
So. Boston, Mass. Pradžia 10 
vai. ryto.

Gyvenimas iškėlė svarbių 
klausimų ir jie reikalauja ben
dro aptarimo. Taipgi reikalin
gas bendras pasitarimas pra
dėjimui bendros veiklos LMS 
2-roj Apskrityj.

M. Sukackienė,
LMS 2-ros Apskrities 
Sekretorė.

felNGHAMTON, N. Y
Draugė J. Navalinskienė ir 

šių žodžių rašytoja aplankėm 
sergančią LLD moterų sky
riaus narę drg. O. Girnienę. Ji 
jau randasi namie ir sako, kad 
jaučiasi neblogai. Taipgi nu
nešėm jai gražią dovanėlę (lo
vos užtiesalą), kurią nupir
kom, susidėjusios draugės.

Tam tikslui po $1 aukavo: 
V. Kapecauskienė, T. Bagdo
nienė, M. Kazlauskienė, J. 
Navalinskienė, J. Karcauskie- 
nė, A. Tvarijonienė, II. Blen- 
kevitienė, M. Kulbis.

A. Kazenienė aukavo 60 
centu.

- »•Po 50 centų aukavo: A. Ma- 
ciukienė, K. Vezienė, B. Kar- 
tenienė, O. Kereilienė, M. Liu- 
zinienė, A. Maldaikienė, M. 
Bekerienė, N. Garnienė, K. 
Juozapaitienė, A. Žemaitienė,

V. Kaminskienė, B. Kastraves- 
kienė, A. Klemas, J. Slesurai- 
tienė.

Bardevitienė aukavo 25c.
J. Mainonienė ir Mainovie- 

nė aukavo po 10c.
Linkime drg. O. Girnienei 

greitai pasveikti ir vėl darbuo
tis dėl darbo žmonių labo.

M. Kulbis.

Francijos ministerių ka
binetas nutarė ne vėliau 
kaip birželio 2 d. suruošt vi
suotinus • balsavimus dėl 
naujos konstitucijos.

Amerikos valdžia prašo 
kongreso skirt pinigų radi
jo propagandai, kuri būtų 
skleidžiama į Sovietus rusų 
kalba. r

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

. NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS-
(BIELIAUSKAS)

Lai sni uotas Graborius -
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. * BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

i u

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vemon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
bus)
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Peak tad ienis, Kovo 22, 194 G

Raštų Leidiniai Moterų 
Dienai Atžymet 
Tarybų Lietuvoj

Lietuvos raVilnius.
šytojos paruošė naujas kny
gas tarptautinei Moterų 
Dienai atžymėti. Valsiū- 
nienė pagamino eilėraščius, 
pašvęstus atminčiai Marijos 
Melnikaitės, lietuvių liau
dies karžygės, ir paminėji
mui Onos Sukackienės, Laz
dijų apskričio mokytojos, 
kuri mirė kovoje prieš na
cius ir lietuvių fašistus. Ju
ne Janušytė paruošė straip? 
snių rinkinį Moterų Dienai, 
o Korsakienė parašė tomą 
apysakaičių.

Lawrence, Mass
Rožė Chuladienė Turi Giminių 

Lietuvos Valdžioje
Lawrence priemiestyj, Me

thuen, prie pat Maple Park, 
gyvena mūsų geri draugai, 
Rožė ir Ignas Chuladai. Pla
čiai šioj apylinkėj jiedu yra 
žinomi veikėjai dėl darbiniu-i 
kų reikalų jau nuo semi lai
kų. Ig. Chulada šiuo tarpu yra 
pirmininku Liet. Pagelbos Tei
kimo Komiteto vietinio sky
riaus. Jis labai daug prisidėjo 
su agitacija ir darbu prie rin
kimo drabužių ir parengimų 
dėl pagalbos Lietuvai. Rožė 
taipgi darbuojasi dėl parengi
mų, labiausia dėl surengimų 
pietų bei vakarienių. Kad jie

arti prie Maple Park gyvena, 
tad pas juos namuose ne sy
kį ir valgiai buvo gaminti dėl 
tokių parengimų.

Smetonos viešpatavimo lai
kais Lietuvoje net ir artimi 
Rožės draugai nežinojome, 
kad jos brolvaikis, Juozas 
Vaišnora, redagavo Smetonos 
oficialį laikraštį Kaune. O jos 
dėdė, taipgi Juozas Vaišnora, 
užėmė Šiaulių Ūkio Banko ve
dėjo vietą.

Smetonai pasprukus iš Lie
tuvos ir Lietuvoj ’ įsisteigus 
darbininkų valdžiai, pasirodo, 
kad jos brolvaikis, J. Vaišno
ra, paskirtas Šalies Finansų 
ministeriu, o po trumpo laiko 
jos dėdė vėl pastatytas į tą 
patį banką už vedėją.

Vokiečiam užpuolus Lietuvą 
abu Rožės giminaičiai pasi- 

| traukė į Sovietų Sąjungą. Išvi
jus vokiečius iš Lietuvos ma
tome, kad jos brolvaikis, Juo
zas Vaišnora užima Valstybės 
Planų Komisijos pirmininko 
vietą. Jo ir kitų valdininkų pa
veikslai telpa Vilnies kalen
doriuj ant 96 puslapio.

Rep.

Chungking. — Sovietai 
leidžia vidurinės Chinijos 
kareiviams Mandžurijoj va
žiuoti traukiniais ir į tas 
vietas, kur jų dar nebuvo.

REIKIA
PLYTNYČIAI UGNIAKURIŲ 

PLYTŲ SUDESTYTOJŲ 
7 IR

PLYTŲ METYTOJŲ
Sayre & Fisher Brick Co.

SAYREVILLE, N. J.
(69)
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VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v

ROBERT LIPTON
701 Grand St
Tel. ST. 2-2173

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS

r LaiavS—Liberty, Lithuanian Daily ’

IRW

“Ar tikėtume!—prieš pat Velykas daržininkas pa
reikalauja pakelti algą!”

IZVIESTIJOS ĮSPĖJA
■ IRANĄ

Maskva, r 
riausybės laikraštis Izvies- 
tija įspėjo Iraną, kad jeigu 
jis ir toliau ves reakcininkų 
politiką, tai dar pablogės 
naminė ir užsieninė Irano 
padėtis.

DEMONSTRUOS IRANO 
DEMOKRATAI

Irano Demokratine Parti
ja ketina most demonstra
cijas, reikalaudama atsaukt 
savo valdžios skundą Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai 
prieš Sovietų Sąjungą.

New York. — CIO Elek-^ 
trininkų Unija su panieka 
atmetė Westinghouse Elec
tric kompanijos siūlymą pa
kelti jiem algą tik apie 10 
centų valandai.

M a c A r t h ur patvirtino 
mirties bausmę japonų 
nerolui Hommai.

Detroit, Mich

Sovietų ;Vy

ces)

ge-

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Gali
Gali

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

■

s,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SIUVEJAI
Prie pataisymų, vaikams drabužių krautuvėje. 
Nuolat, daliai laiko, puikiausia proga, aukšta 
alga. ESPLANADE 5-4432

(70)
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1

Penktas Puslapis

REIKALINGI 
LAIVŲ STATYTOJAI 

SUDURĖJAI 
DAILYDeS

—NAUJOS AUKŠTOS KAINOŠ- 
$1.22—$1.38 į Valandą 

NUOLATINIS DARBAS 
44 VALANDŲ SAVAITĖ
LUDERS MARINE 

CONSTRUCTION COMPANY 
Stamford, Conn.

M J13

HARTFORD, CONN

Lietuvių 
vietos 
Lais-

Iš L L D Mitinau.
Kovo 11 d. įvyko 

Literatūros Draugijos 
kuopos mėn. mitingas, 
vės Choro svetainėj.

Vasaros sezonui artėjant, 
šioji mūsų organizacija turi pa- 
sibrėžus daug gražaus darbo 
vasaros laikui atėjus. Kadangi 
žemiaus pažymėti darbai, pa
rengimai rišasi su visuomenės 
reikalais, tai reikalingas ir vi
suomenės atydos atkreipimas į 
tuos darbus. •

Iš komisijų raportų paaiškė
jo, kad šią vasarą turėsim du 
labai svarbius parengimus, pik
nikus, Lietuvių Parke. Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto at
stovas pranešė, kad liepos 7 d. 
įvyks piknikas dėl Lietuvos 
žmonių pagalbos. Spaudos pik
nikas atsibus rugsėjo 1 dieną, 
o 2 d. rugsėjo bus Darbo Diena. 
Tai pikniko laikas patogus. Jau 
ir dabar svarstoma, kad tai bus 
didelis piknikas.

Dabartiniu laiku ekonominės 
sąlygos piknikams rengti dido
kai pasunkėjo. Labai trūksta 
“minkštų” gėrimų. Alaus irgi 
jau pradeda žymiai sumažėti. O 
tie dalykai piknikuose duoda 
gražaus uždarbio. Dėl to komi
sija ir kiti veikiantieji asmenys 
tuomi jau dabar turi pradėti 
rūpintis ir prie to ruoštis.

Čavome gražų pluoštą, bro
šiūros, kurią išleido Demokra
tinis Am. Lietuvių Centras 
Brooklyne. šioje brošiūroje at
žymėta darbai Antrojo Am. De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mo, Pittsburgh, Pa. Svarbu,

kad šioji brošiūra būtų plačiai 
paskleista tarpe lietuvių. Dar
bininkų Kalendorius dar ne vi
sas išplatintas. O tai vis svarbi 
knyga, su daug įvairių straips
niu.

Išrinkta korespondentas, ku
ris aprašys mūsų miesto darbi
ninkų veikimą ir jų kovas iš 
streiko lauko.

L. P. T. K. atstovas pranešė, 
kad kovo 31 d. įvyks parengi
mas (balius ir šokiai) dėl Lie
tuvos žmonių sušelpimo. Taigi 
visi nepamirškite dalyvauti ir 
paremti tą gražų tikslą.

šis mitingas, buvo neskait
lingas nariais, bet pasibriežė 
daug gražaus darbo atlikti. Ne
gerai, kad nariai nesirūpina da
lyvauti 
kur yra 
reikalai

mitinguose, 
organizacijų 
Nemanykite, 

draugų arba 
gali atlikti

tokiuose 
svarbūs 
rišami.

kad maža grupė
draugių visados 
svarbius visuomeninius ir orga
nizacinius darbus. Visi galime 
laikš nuo laiko padirbėti. Tik 
reikia noro ir geros valios. Da
bar eina ALDLD vajus už nau
jų narių gavimą. Kiek katras 
gavome naujų narių? Kiek dar 
galime gauti? Tie klausimai vi
suomet turi būti mintyje gero 
organizacijos patrioto. Ligšiol 
prirašėme dar tik vieną naują 
narį. Reikia visiems daugiaus 
tuomi susirūpinti ir daugiau 
naujų narių prirašyti prie šios 
apš vietos

Laisvės 
jindamas 
Latvėnas
reikalų $3.50. Kažin kaip netik
sliai tas buvo praleista, nepažy
mėta laikraštyj. Dabar tą klai
dą atitaisau ir atsiprašau.

organizacijos.
vajaus metu atsinau- 
prenumeratą drg. A. 
paaukojo dėl Laisvės

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti ant ūkės, 

pageidaujama, kad mokėtų suma- 
šinom dirbt. Alga $100 į mėnesį ir 
burdas. Nemokančiam dirbti su ma
šinom, tai pagal susitarimą. John 
Sadauskas, R. D. 4, Cortland, N. Y.

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

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P, O- Box <M0. Newark 1, N. J.

Torrington, Conn.
Kovo 4 d. sugrįžo iš 'Mon

treal, Kanados, Juozas Matu
sevičius. Jis lankėsi pas brolį 
Stasį Matusevičių, pas kitus 
gimines ir draugus. Sakė, lan
kėsi įvairiose vietose, susitiko 
'su daug, lietuviu, turėjo gražių 
pasikalbėjimų su Kanados lie
tuviais. Smagiai laiką pralei
do. Kelionė buvo gera.

Juozas Matusevičius širdin
gai dėkoja broliui, brolienei, 
giminėms ir draugams už ge
rą jo pavaišinimą.

Jo Draugė.

Pojūčiai yra panašūs che
mikalams, kuo daugiau tu 
juos analizuoji,'tuo bjau
riau jie smirda..

Cha s, Kingsley.
...K «

Puikiai Atžymėjo Tarptautinę 
Moterų Dieną

Kovo 10-tą dieną', buvusioj 
Lietuvių svetainėj, gražiai, 
įspūdingai apvaikščiojo Mote
rų Dieną Detroito Moterų Pa
žangos Kliubas bendrai su. 
jaunų moterų LDS kuopa.

Parengimas, atrodo, pavyko 
'visais atžvilgiais, nes publikos 
buvo daug ir net kimšte pri
sikimšusi svetainė. Programa 
taipgi buvo gera, susidėjo iš: 
trumpų kalbų ir dainų. Neil-' 
ga programa, bet gera. Gra
žiausia dalis programos, kaip 
kad ir tikėjomės, buvo cleve- 
landietė solistė Violet čipiutė. 
Ji, nors dar jaunutė, bet turi; 
jau gerai išlavintą ir puikų 
balsą. Tai dar viena kylanti 
žvaigždė lietuvių dainininkų 
tarpe.

W. Gugo su M. Jeske due
tas labai puikiai išėjo, detroi- 
tiečiai norėtų juos dažniau gir
dėti. Radijo Kliubo merginų 
sekstetas, kaip ir visuomet, 
publikai labai patiko, ypač 
dainuojant akompanavimas su 
piano akordijonu.

Pažymėtinai didelį progre
są parodė, kad yra padaręs 
Detroito Aido Choras kaip na
rių skaičium, taip gražume 
dainavimo. Moterų Pažangos 
Kliubo Choras šiuo sykiu at
rodė yra kiek sumažėjęs na
rių skaičiumi, tačiau prie nau
jos ir energingos mokytojos 
keletą dainelių neblogai su
dainavo.

Trumpai, 
terų Dienos 
advokatė S. 
La sk. 
terims 
Pažangius Kliu.bus bei organi
zacijas. Masytė turi tinkamą 
ir gražų prakalbai balsą ir su- 
gabiai perduoda kalbos pras
me klausytojams. Mano'supra
timu, ji turėjo ilgiau kalbėti, 
nes kalbą jaunos, žymiai pa
bengusios moksle ir politikos 
supratime merginos, žmonės 
geriau įvertina, negu menkai 
išpildytą, nors ir muzikalį ka
vai ką.

Parengime surinkta aukų 
Am. Raud. Kryžiui $46.60. 
Jeigu ne bedarbė iš priežasties 
ilgo G. M. streiko, aukų būtų 
buvę kelis sykius tiek gauta, 

Parengimo šezimininkės sun
kiai dirbo prie patarnavimo 
tokiai skaitlingai publikai su 
maistu ir gėrimais, bet už tai 
aš manau, jos turės gražaus 
pelno.

Vienu žodžiu, šiemet 
troito pažangios 
Tarptautinę Moterų 
žymėjo puikiai ir 
gai.

PAGEIDAUJAMI GERAI 
APMOKAMI DARBAI 

TUOJU DUODAMI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

KAMBARYS, VALGIS IR 
APSKALBIMAS PASIRENKANT 

METINES APMOKAMOS VAKACIJOS 
GAUSOS LIGOJE PRIEDAI 

PAGAL VALSTIJOS ATSITARN AVIMĄ 
IR CIVIL SERVICE 

Sl.AUGES IR PADĖJĖJOS 
PAGELBININKAI PIENINĖJE 

PAGELB1NINKAI VIRĖJAI 
VIRTUVĖJE IR VALGYMO 

KAMBARYJE PAGELBININKAI 
MOTERYS PATARNAUTOJOS 

Kreipkitės Asmeniškai ar Rašykite. 
MORRISTOWN 4-1800

N. J. STATE HOSPITAL 
GREYSTONE PARK, N. J.

(75)

Merginos-Jaunos Moterys 
Daliai, Laiko Darbai 

75c Į Valandą 
Puikiausia Proga 

Užsidirbti Ekstra Pinigų 
Daliai Laiko Darbas 

Prie Gerų Darbo Sąlygų 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
VALANDOS 5:15 IKI 9:15 P.M.

Dirbti 2 ar 3 Valandas Ar Pilną Periodą 
Dirbti 2-3-4 Ar Visą Periodą Savaitėje 

RAŠTINES RŪŠIES DARBAS 
ATRINKIMAS IR PATIKRINIMAS 

FINANSŲ POPIERAS / 
Turi Būti 18 Metų ar Senesnės 

KREIPKITĖS J PERSONNEL OFISĄ
AEMERICAN EXPRESS CO.

65 BROADWAY, N.Y.C.
(70

VYNIOTOJOS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS

v
>1

SIUVĖJAI
PATYRĘ PRIE 
PATAISYMŲ

PRIE MOTERIŠKU
APREDALŲ

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA

5 DIENŲ SAVAITE

EMPLOYMENT OFFICE

7 WEST 35TH ST. 
N. Y. CITY

(73)

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)

Nuolatinis Darbas 
GERA ALGA. PAKILIMAI 

5 DIENU SAVAITE

EMPLOYMENT OFFICE 

7 WEST 35TH ST, 
N. Y. CITY

PATYRUSIOS

OPERATORES

■■■>

(78)

I

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE

COTTON WASH DRESSES
UŽĖMIMUI PILNOS 

PRODUKCIJOS

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

LINKSMOS APLINKYBĖS

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

EGYPT DRESS COMPANY 
RACE AND COURT STS., 

ALLENTOWN, PA. 
PHONE: ALLENTOWN 2-7189 

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

(72)

bet linksmai Mo- 
klausime kalbėjo 
Masytė. Jos kal- 

imbėjo, kaip svarbu mo- 
; būti organizuotoms į

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)

rengia 
daryti 
Pelnas 
jrengi-

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 Medikalio Instituto Vilniuje, pa
gelbėti Lietuvos žmonėms pataisyti 
jų sveikatą. Tad, kviečiame visus 
dalyvauti ir paremti šį svarbų tikslą. 
— Rengėjos. (67-68)

PUOŠNIŲ IR PAPRASTŲ APREDALŲ 
PROSYTOJOS. NuolatiiTis Darbas. Geros Al
gos. 314 West 56th St. COLUMBUS 5-0868.

(69)

MOTERYS—MERGINOS
Abelnam darbui. Lengvas fabriko darbas. 
Linksmos Aplinkybės. Nuolatinis darbas. 60c 
j valandą pradžiai. EMPIRE SPECIALTY 
ENVELOPE CO.. 778 LENOX ROAD, 

BROOKLYN, (pampas Utica AvenUe).
(68)

ofisų buditikų, naktimis, <26— 
patyrimas nereikalingas. Alga 
Puikiausios darbo sąlygos. 
MR. INGE, 59 Pine St., N.Y. 
_________________________ (7D

MAŠINŲ OPERATORES
Dirbti Prie Sportiškų Drabužių

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.

A. BORNSTEIN
498 JEFFERSON STREET, BROOKLYN.

TEL. EV. 7-7497
...................   (68)'

VALYTOJOS, 
$35 j savaitę, 
besimokinant. 
3—4. Matykit

Draugai esti taip lygiai 
pavojingi, kaip ir priešai.

Thomas De Quincey.
* *

Įsidėk tai sau širdin: se
nais draugais, kaip ir sę-

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 Moterų kp. rengia 

bankietą, paramai Lietuvos žmo
nėms. Turėsime skanių valgių ir gė
rimų. praleisite smagiai laiką ir pa- 
remsite svarbų reikalią. įvyks kovo . . - . .
24 d., 5 v. v. Liet. Salėje, 29 Endi- nais kardais, geriausiai ga- 
cott St. Kviečiame visus vietinius ir Basi tikėt
iš apylinkės lietuvius dalyvauti. — 1 - / .

1
f

De- 
moterys 

Dieną at- 
pasekmin- 

Vietinė.

Nudavę girtus, progai pasi
taikius, du vyrai staiga prasi
blaivė ir atėmė iš kostumerių 
$200 valgykloje, 61-12 Wood
side Ave., Woodside, L. I.

John *W ebsteę
* * *

Jokis žmogus nemyli savo 
vai. dieną. Liet.-Am. Piliečių Kliube, i pančių, HOI’S jie 11' iŠ aukso 
227 Lawrence St. Ruošia Am.-Rusų kfii nulipti
Frat. Soc. (1WO 3093 kp.). įžanga! ' ,’ . HcVWOOd
$1.20. Bus šokių, puiki programa,! J Oil Ii llCjwOOU.
nusidedant iš liaudiškų dainų. Iš
New Yorko, pirmą syki dainuos! -/mnnp< vv moinu «avn vnHartforde Radisehev Chorus, vado- ^llKmeb ZVangllld SAVO 1C-
vaujant Helen Horbachevskai. Pra- tČŽiuS, kad parodyt, buk jie 
šome vietinius dalyvauti, išgirsti gga laisvi 
kaip gražiai sudainuos šis didelis c 
choras. — Koni. (67-68)

Rengėjos — K. T. (67-68)

HARTFORD, CONN.
Koncertas. įvyks kovo 24 d., 2:30

Liaudies Patarle
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Demonstracija Times 
Aikštėje Reikalaus 

Suvaldyti Franco

Dabar šau- 
New York o 
kovo 22-ros 
penktadienį.

Komitetas Veiklai už Ispa
nijos Išlaisvinimą 
kia demonstraciją 
Times Aikštėje 
vakaro 8 vai.,
Mobilizacija norima atkreipti 
atydą į UNO Saugumo Tary
bos posėdį, prasidėsiantį kovo 
25-tą, Hunter Kolegijos patal
pose, New Yorke.

Mobilizacija reikalaus, kad 
Jungtinės Valstijos paremtų 
Francijos reikalavimą Jungti
nių Tautų Organizacijai veik
ti prieš Ispanijos fašistus.

Susidarius organizacija tiks
lu perkelti visas legališkas 
šventes į pirmadienius. Argu
mentuoja, kad industrijoms, 
bizniui ir darbininkam bus ge
riau 3 dienos pagrečiui.

Prieškariniai Veteranai 
Teisme

Trylika komunistų karo ve
teranų šiandien, penktadienį, i 
turės stoti prieš teisėją Anną 
M. Kross už dalyvavimą de
monstracijoj prieš Churchill’ą! 
prie City Hali. Juos oficialiai: 
kaltina ne dėl paties dalyva
vimo, bet už “peržengimą” | 
parko taisyklės — už iškėlimą 
plakatų, kuriuose buvo pasi-i 
sakyta prieš Churchill’ą.

Taisykle, matomai, kaip tik j 
tokiu tikslu ir padaryta, kad 
niekas prieš jokį poną negalė- i 
tų nieko pasisakyti. Pas darbo 1 
žmogų į namus joks valdinin-! 
kas ar ponas svetimšalis negi: 
ateis. Jis eis į viešą vietą. O j 
tu, žmogeli, į tą viešą vietą' 
gali eiti tik nusilenkti, pasi-! 
šiaušti nedrįsk. Veteranai iš-į 
drįso — iškėlė iškabas, kad 
pareikšti savo mintį, kurios ki-1 
taip jie negalėjo pareikšti. Iš
kėlė iškabas, ne akmenį, o vis- , 
tiek areštuoti ir turės gaišuoti [ 
dieną teisme.

Veteranai atsišaukė į žmo- j 
nes būti su jais Magistrato, 
Teisme kovo 22-ros ryto 10 
vai.

Tarpe areštuotų komunistų 
veteranų yra apdovanotų su 
Purple Heart ir kitaip pagerb
tų už atsižymėjimus kare.

Pirmą Taikos I ^avasarį Darbo 
Žmones A įsteigia Gegužinę;

Šaukia į Konferenciją
Susidaręs iš AFL ir CIO 

unijų vadu Laikinasis Geguži
nės Komitetas šaukia organi
zacijų konferenciją šeštadienį, 
kovo 30-tą, 1 vai., viešbutyje 
Capitol, 51st St. ir 8th Ave
nue, New Yorko mieste.

Tai bus Pirma Gegužinės 
Konferencija nuo prasidėjimo^ 
Antro Pasaulinio Karo. į ją 
kviečia visas, organizacijas — 
unijas, o taip pat ir pašaipi
uos, veteranų, moterų, jauni
mo 
zaci.jas.
darbo žmonių 

, Kadangi po 
konferencijų 
konferencijos 
turėti' po ranka pilno sąrašo 
organizacijų, jų valdybų, tad 
organizacijos prašomos va
duotis spaudos pranešimais, at
siųsti delegatus, atstovus ar 
valdybų narius į konferenciją 

■ir energingai ruoštis demons- 
įtracijai - paradui.

Konferencija išrinks pasto
vų komitetą ir viršininkus, ku
rie veiks, visame kame atsto
vaus konferenciją ii' joje da
lyvavusias organizacijas iki po 
Pirmos Gegužės.

Gegužinė šiemet bus pirmi-

apšvietos ir mono organ i- 
žodžiu — visokias 

organizacijas, 
ilgo neturėjimo 
nei gegužėnės 
šaukėjai negali

CIO Unijistas Kaltino 
AFL Briovimęsi Į 

Svetimą Sritį

nė dar vienu kitu atžvilgiu. 
Greta džiaugsmo, kad hitle- 
rizmas ir fašizmas militariš- 
kai nugalėtas, šiemet pasi
džiaugsime, kad įsikūrė Pa
saulio Darbo Unijų Federaci
ja, atstovaujanti 60 milionų 
unijistų 41 šalyje.

Naujoji Darbo Unijų Fede
racija išleidžia Pirmos Gegu
žės Manisfestą, kuris, kaip 
praneša amerikiečiams kable- 
gramoje Louis Saillant, tos fe
deracijos general is sekreto
rius, bus darbo unijų sklei
džiamas visame pasaulyje.

šimtai organizacijų renka 
delegatus New Yorko konfe- 
rencijon ir energingai planuo
ja saVo išstojimus šiame Pir
mos Gegužės parade, didžiau
siame miesto istorijoje.

Taisyklės:

Organizacijoms leista siųsti 
po 3 delegatus ar atstovus. Re
gistracija po $1 per delegatą. 
Prašo ir aukų bendroms de
monstracijos suruošimo lėšoms. 
Siunčiant iš anksto mandatus 
ar bile kokiais reikalais kreip
tis į: Provisional May Day 
Committee, 13 Astor Place, 
Room 601, New York 3, N. Y.

Daily Worker Turės 6 
Ekspertus Aprašyti 

UNO Posėdžius

L ■ ■

gražaus Ronkonkoma

PARDAVIMAI
Parsiduoda 16 akrų su 400 pėdų 

kranto prie 
ežero, kartu su viešbučiu ir Bunga
low. Čia yra ideališka vieta pastaty
mui 100 šėtrų, kurios išsirandavotų 
po $150, kiekvienam vasaros sezo
nui. Kaina $30,000. Kreipkitės j 
Jacob A. Visel, 90-01 Parsons Blvd., 
Jamaica. Telefonas Jamaica 6-7680.

Tarė Neįsileisti į 
Namus Laikraščio

Devyni šimtai brooklynie- 
čių, susirinkę į masinio teismo 
mitingą, surengtą susiedijos 
organizacijų Bensonhurst Jew
ish Community House, 79th 
St. ir Bay Parkway, pasmer
kė New Yorko laikraštį Daily 
News, kaipo šovinigtinį, kurs
tantį žmones vienus prieš ki
tus. Pasižadėjo jo neįsileisti į 
savo namus.

Mitinge kalbėjo poros tiky
bų dvasiškiai, autorius, unijis- 
tė ir kiti veikėjai.

Austin Hogan, Transporto 
; Darbininkų Unijos Lokalo 100 
į prezidentas, smerkė AFL 
j Building and Construction 
i Trades Council, kad jisai at
virai ir neleistinaį briaujasi 

j atimti darbus tūkstančiams 
; CIO unijistų, subway pataisų- 
. priežiūros darbininkų.

Jis nurodo, kad subway 
priežiūros darbininkai nėra

■ paprasti konstrukcijos darbi
ninkai, kaip kad AFL sako,

i bet yra patyrę mechanikai, 
kurie turi praeiti griežtus ci- 
vilės tarnybos samdinių egza
minus, kad galėtų įeiti į tuos 
darbus. Tokie darbai ir darbi
ninkai, sakė Austin nepaeina 
po ta klasifikacija, kokia juos 
perstato AFL Taryba. Dėl to 
jie nepaeina nei po konstruk
cijos darbininkų organizacijos 
jurisdikcija.

Hogan sako, kad CIO nie
kad neginčijo ir dabar negin
čija AFL teisės atstovauti dar
bininkus statybose naujų sub
ways.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker savo kas-

SENTIMENTAL JOURNEY 2P8
John Payne, Mąureen O’Hara ir William Bendix 

filmoje “Sentimental Journey,” Roxy Teatre, 7th Ave. 
ir 50th Street, New Yorke. Greta filmos yra ir smagūs 
veiksmai scenoje.

... WIW.WW

Padėkavonė

Taipgi 
kurie 

kuopos 
platino

amerikiečiai
pažintį su

ir unijistai iš
Lapelyje, be

Penktadiehis, Kovo 22, 1946
... J.4_ A- K _ . -2-

New Yorko Airiai Irgi
Nepatenkinti Su 

ChurchilFu
“Neapgaustie airių, pone 

Churchill,” sakė New Yorko 
airių lapelis, išdalintas po 
Times Sqliare sritį pereitą tre
čiadienį. Lapelius išleido vie
tinė Amerikos Airių IWO kuo
pa (lodge) 840 
Darbo Partijos, 
kitko, sako:

“Mes airiški 
turėjome karčią 
Churchill’u, kada jisai buvo 
kolonijoms sekretoriumi. Dau
gelio mūsų tėvai, broliai ir pus
broliai buvo Šaudomi jo Juo
dųjų ir Rusvųjų storm trupe- 
rių eigoje kovos už 
laisvę. Dabar ji 
patimi turgavoti 
Amerikos kariai niekad 
Juodais ir Rusvaisiais 
Imperijai gelbėti.”

atvyko ' tuo 
Amerikoje.

nebus 
Britų

Dvasiškis Gina Davis 
Ir Cacchione

Spellmaną, kuris ką tik 
iš Franco Ispanijos.” ♦

Richardson visą ko- 
laikraštyje People’s 

Vienas Die- 
pašven-

Dvasiškis Ben Richardson 
sako, kad New Yorko Miesto 
Tarybos nariai Benjamin J. 
Davis, Jr., ir Peter V. Cacchio
ne “suvaidino labai svarbų 
vaidmenį už demokratiją 
Miesto Taryboje balsavimu 
prieš rezoliuciją sveikinti kar- 
d in.
sugrįžo

Kun. 
lumną 
Voice, užvadintą
vas — Viena Liaudis, 
tė aiškinti tą incidentą. Jis nu
rodinėja, kad pastangos “per
statyti Davis ir Cacchione 

nepavyks.
Kad “jos yra tikslus siekimas 

apie 1 diskredituoti kovą už taiką.” 
Organization Jis toliau sako, kad Davis ir 

ciklą geriausia 
pasitarnavo interesams tikrų 
katalikų ir demokratiškai nu
siteikusių žmonių visose tiky-

dieninėse laidose ir savaitinia-1 prieškatalikiškais 
me The Worker gerai infoi 
muos savo skaitytojus : , 
United Nations 
Saugumo Tarybos posėdžius.. Cacchione 
Jie prasidės kovo 25-tą, Hun
ter Kolegijos patalpose.

Posėdžius aprašyti laikraš
tis paskyrė šešiš no tik plunks
nos darbo, bet ir pasaulio ži
nybos ekspertus: James S. Al
len, Frederick V. Field, Mil
ton Howard, Ruth McKenney, 
Bruce Minton, Joseph Staro- 
bin.

Laikraštis gaunamas ant 
standų.1 Bet dar tikriau, užsi
sakyti į namus, visoms die
noms, visai šeimai. Viena sek
madieninė laida yra $2.50 me
tams, $1.50 pusei metų. Vieno 
kasdieninio (be sekmadienių) 
$13 metams, $6.50 pusei me
tų. Abiejų kartu metams $14, 
pusmečiui $7.50. Užmiestyje 
pigiau. „

Esantiems streike darbinin
kams yra specialė prenumera
ta -— dviem mėnesiam už $1. 
Adresas: Daily Worker, 50 E. 
13th St., New York 3, N. Y.

L.K.N.

Tolimas Svečias
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Mos, komisija rengimo ope
retės “Kada Kaimas Nemie
ga,” kuri buvo suvaidinta per
eitą sekmadienį, Ukrainą Sve
tainėje, 216 Grand St., Brook- 
lyne, labai širdingai dėkavo- 
jam Aido Chorui ir jo mo
kytojai už tokį didelį darbą. 
Nes taip gražiai sulošti, tai 
reikėjo daug energijos ir pa
sišventimo. Taipgi didelis ačiū 
ir draugui J. Juškai sumoki- 
nus tokią operetę. Labai ačiū 
Laisvei už tokį gerą garsini
mą mūsų parengimo, 
draugam ir draugėm, 
net nebūdami mūsų 
nariais, o energingai 
tikintus.

M. Renkevičiutė.

Scena iš filmos “Frontier Gal,” rodomos Brooklyn© 
Paramount Teatre, DeKalb ir Flatbush Aves. SKELBKITĖS LAISVĖJE!

DO-RE - MI
Rehearsal came last Friday 

as usual; attendance was fair, 
and, I might add, warmer; 
especially in some sections of 
Basses and Altos, who seems 
to have quite enough voice not 
only for singing, but a lot to 
spare...

M »X‘ #

It seems that we pulled the 
curtain down for the last time 
last Sunday, March 17, on the 
operetta “Kada Kaimas Ne
miega.” (And Lillian Belte, 
who had Maryte’s role in the 
opereta was seen shedding a 
tear or two. Why the water
works, Lil?) Remarks from 
the audience about perform
ance, the songs and the plot 
of operetta were very agree
able. “Operetta is a hit,” was 
the phrase quite 
heard in the

Operetta is a hit, 
frequently 

audience.

of operetta: we 
a letter of thanks

among .the 
in Brooklyn, I believe 
Kazakevičius’ family 
walk away with the

“Pelenų diena praėjo, tai 
ką vartosime vietoje miltų,’” 
klausia gana piktos šeiminin
kės, neradusios lentynose mil
tu. Pirma sviestą, paskui sū
rius ir Smetoną, cukrų, o da
bar jau ir miltus ponai juodo
jo turgaus piršliai nudaigojo. 
New Yorke sunku begauti mil-'

Gale pereitos savaitės 
brooklyniečiuose lankėsi Sta
sys Kuzmickas iš Shenandoah, 
Pa., atvykęs Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo reikalais. 
Ta proga draugiškas svečias 
atlankė ir laisviečius.

Be iždo globėjo pareigų 
LOS Centre, Kuzmickas yra 
daugelio kitų darbų ir talentų 
žmogus — dainininkas, laik
raščių užrašinėtojas, bendra
darbis, Lietuvos žmonių rė
mėjas ir abelnai organizacijų 
veikėjas. Ne stebuklas, kad 
jam sekasi. Turint reikalą 
prie kai kurių jo miesto žmo
nių, bet nežinant, kaip juos 
pasiekti, paklausiau pas Kuz
micką. Už kelių minučių jau 
turėjau pustuzinį pavardžių ir 
antrašų, juos Kuzmickas žino 
atmintinai.

Speaking 
just received 
from Elizabeth for presenting 
the operetta there. Let me 
quote the letter:

“Kovo 14, 1946 
“Gerbiami Aido Choriečiai:

Mes, Lietuvių Darbininkų 
Progresvvio Kliubo nariai, la
bai širdingai dėkojam jums 
už taip puikų darbą, kurį at
likote suvaidindami operetę 
“Kada Kaimas Nemiega” pas 
mus, Elizabeth e.

Nors mes labai pavėluotai 
jums dėkavojąme, todėl mes, 
kliubieČiai, atsiprašome jūsų 
visų už mūsų apsileidimą.

Draugiškai,
Sek r., C. Andriunas.”

❖ # »x«
This Sunday, March 24th, 

the Chorus is planning a little 
papty. The place — Laisve 
Hall; the time—will be an
nounced this Friday at rehear-

sal. So be at the rehearsal. 
:•< »X{ &

If we Were to hold a po
pularity contest 
Li ths 
that 
would
first prize. Mrs. Anna Rąžu
li evic was seated in a chair 
of honor last Sunday at the 
Ukrainian Hall soon after the 
operetta was presented. Occa
sion—her birthday. Among the 
wishers of a “Happy Birth
day” were two Georges — Se
nior and Junior — and Flo
rence Kazakevic; relatives and 
many friends, not excluding 
the Aido Chorus’ members.

sfc # #
A name is needed for the 

Men’s Chorus; all suggestions 
will be appreciated. Frank 
Pakali has mobilized about 20 
voices to-date. There is a lot 
of room for many more voices.

The Men’s Chorus consists 
largely of Aido Chorus’ mem
bers, but outsiders are also 
welcome to join. Next rehear
sal will be on Wednesday, 
March 27, 8 P.M., Laisve Hall.

❖ i<f *

That’s all for now, folks, 
more later. See you Friday.

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 7-4499Real 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 Seikauskienč, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (66-68)

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

'■ Foto arai as
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame:

Rei- 
ir

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
orio Chauncev St.. Broadway Lino

Tel. GLenmore 5-6191

žinojimas savo miesto žmo
nių, palaikymas su jais artimi? 
ryšių pasako daug sekreto jo 
sėkmingumo veikime. ' R.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Telf ST. 2-834?

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

Išskiriant trečiadienį
, ir sekmadienį.

650 5th Ave., kamp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

vištikių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn--------------,
O®

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:

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

Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

Valkų Ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

<<
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-KZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

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

• sunkus pristatymas anglies. •

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

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

.: Tskfona. EVergreen 7-1601
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