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Teheran, Iran. — Irano
mėn

Literatūros Draugi

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Kai komitetas išdirbs tai 
dienai atžymėti planą, jį pa
teiks minister i ų tarybai u žg ir
ti. O kai jis bus užgirtas, ko
mitetas imsią konkretaus dar
bo.

Taigi, viskas rodo, kad 1947 
m. sausio 
paprastų 
diena !

KRISLAI
1947 M. Sausio 8-toji.
400 Metų!
Roosevelto Mirties

Minėjimas.
Pravda Apie Mirusįjį 

Prezidentą.
Rašo R. MIZARA

U,*
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The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
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Brooklyn 6, N. Y.
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1947 m. sausio men. 8 diena 
tai bus trečiadienis) — isto

rinė lietuviu tautai diena.
Tą diena sukaks 400 metų 

nuo pasirodymo pirmosios lie
tuviu kalboje atspaustos kny
gos, pavadintos Paprastas Ka- 
techizmas, kurį parašė Marty
nas Mažvydis.

Tarybų Lietuvos ministeriii 
taryba tuo reikalu jau veikia: 
ji paskyrė atitinkamus asme
nis j speciali platų komitetą 
svarbiam istoriniam įvykiui 
paminėti. Komitetą sudaro 
Lietuvos rašytojai, profesoriai, 
dailininkai, visuomenininkai ir

IRANO VALDŽIA ATŠAUKĖ SKUNDA PRIEŠ SOVIETUS
4-J

Iranas Pasitiki, jog 
Sovietai Garbingai 

Įvykdys Sutartį
Iranas Įpareigoja Ambasadorių 
Alų Pranešt Saugumo Tarybai 

Apie Sutartj su Sovietais

. 8-toji bus ne- valdžia per savo užsieninio 
imių hiotuvoje jminįsteri0 pavaduotoją ku

nigaikštį M. Firouzą pareiš-
* *........... kė balandžio 14 d., kad ji

i neabejoja, jog Sovietų Są- 
np+ga 1 _pia ?1S 1 pi° junga “ištikimai ir garbin- 

įgai įvykdys savo sutartj su 
Iranu.” Firouz, kuris kar-

Man rodosi, Amerikos lietu
viai taipgi 
pirštus tos 
tai dienos.

Lietuvių 
jos Centro Komitetas turėtų 
tuo reikalu susirūpinti ir prie 
sausio 8-tosios ruošti mūsų vi
suomenę.

Kaip mes tą didžiąją su
kaktį atžymėsime? Tuo reika
lu turėtų pasisakyti mūsų vei
kėjai, mūsų literatai, žurnalis
tai ir visi, kuriems rūpi lietu
viška kultūra, lietuviška lite
ratūra ir jos puoselėjimas.

Prieš keturis šimtus metų 
pasaulyje pasirodė spausdin
tas lietuviškas žodis! Ir tasai 
įvykis bus atžymėtas laisvo
sios tarybinės Lietuvos liau
dies, Gedimino kalne plėvė-1 
suojant raudonajai vėliavai

CIO Unijos Atmes 
Talką su Raudo
nuoju Kryžium

New York. — CIO unijų 
Nacionalis Komitetas Vi
suomenei Tarnauti pranešė 
Raudonojo Kryžiaus cent- 

irui, kad jis nepanaujins su
tarties su Raudonuoju Kry- 
■ žium. Dabartinė sutartis 
išsibaigs balandžio 30 d. 
CIO komitetas įtaria, jog 

Balandžio 12 d. sukako vie- į Raudonojo Kryžiaus vado- 
neri metai nuo Franklino D.jVybe jau perilgai yra atSl- 
Roosevelto mirties. Tasai jvy- i skyrusi nuo žmonių ir ben- 
kis buvo atitinkamai atžymė- Į d i u o m e n e s i e 11 ai 14.
tas visame laisvę ir demokra- ■ Komitetas primena, kad 
tija mylinčiąjame pasaulyje.

Buvusiojo prezidento na
mai, jo kapas ir visa Hyde 
Parke žemė oficialiai buvo 
pervesta Jungtinėms Valsti
joms kaipo tautinė šventovė.

Savo kalboje, sakytoje Hy
de Parke, prez. Trumanas pa
reiškė, būk jis vykdysiąs Roo
sevelto politiką.

Deja, iki šiol tai nebuvo gy- 
veniman vykdyta. . .

Buvęs iždinės sekretorius ir 
artimas 
Henry Morgenthau, 
proga 
siekimas 
gniuždinti fašizmą!

Bet argi taip daroma? Argi 
mes nematome, kaip Roosevel
to įpėdinis kovoja fašizmą? 
Geriausias pavyzdys — Ispa
nija.

Trijuose vajuose karo metu 
jis sukėlė Raudonajam Kry
žiui 50 milionų dolerių. Bet 
Raud. Kryžius naudojosi 
tik piniginiais CIO patarna
vimais ir atmetė CIO pa
siūlymus bend radarbiauti 
tokiuose dalykuose, kaip sa
vanorių CIO slaugių siunti
nėjimas į namus, pirmoji 
medikalė pagalba ir tt.

tu yra žinių ministeris, dėl 
to pasiuntė savo valdžios 
patvarkymą Husseinui Alai, 
Irano ambasadoriui Ameri
koje. Firouz sakė:

“Yra telegrafuota nauji 
patvarkymai Husseinui A- 
lai, kad jis praneštų (Jung
tinių Tautų) Saugumo Ta
rybai, jog padarius Sovietų- 
Irano sutartį, buvo sutikta, 
kad sovietinė kariuomenė 
apleis visą Persiją (Iraną) 
iki gegužės 6 d. Jam duo
ta patvarkymas, kad jis 
praneštų Saugumo Tary
bai, jog Irano valdžia netu
ri jokios abejonės, kad su
tarties sąlygos bus ištikimai 
ir garbingai įvykdytos.

“Mūsų atstovas (ambąsa- 
dorius) įpareigotas praneš
ti tarybai faktus apie šį da
lyką.”

Ar Saugumo Taryba tuo
jau išbrauks Irano klausi
mą iš savo programos (kaip 
reikalauja Sovietai), ar to
liau jį palaikys, tatai Irano 
valdžia palieka pačiai tary
bai spręsti.

(Iranas yra susitaręs su 
Sovietais ne tik dėl Raudo
nosios Armijos ištraukimo, 
bet ir dėlei leidimo Sovie
tam naudoti žibalo laukus 
šiaurinėje to krašto daly

Roosevelto bičiulis, 
J r., šia 

sakė, jog Roosevelto 
buvo visiškai su-

Sovietai pratęsė karinių 
Rumunijos atsiteisimų lai
ką nuo 6 iki 8 metų.

Skerdyklos Bizniavo su 
Juodąja Rinka ir 
Apgaudinėjo Valdžią

PARODO ANGLŲ IR 
FAŠISTŲ TERORĄ 
PRIEŠ GRAIKUS

Washington.— Demokri
tas kongresmanas Cecil R.

Roosevelto mirties sukaktu
vių proga Maskvos Pravda iš
spausdino ilgą įvedamąjį, pa-, King ruošia savo raportą 
vadintą: “Didžiojo Preziden- prezidentui Trumanui apie 
to Atminčiai.” ! Graikiją. Jis ten gyveno

“Tarybinė liaudis,” rašė tris mėnesius ir matė žiau- 
Pravda, “gerbia Franklin D., - -i v •
Rooseveltą, gerbia jo nuopel
nus žmonijai kovoje prieš fa
šizmą. Tarybinė liaudis matė 
Roosevelte Tarybų Sąjungos 
draugą. Tarybinė liaudis žino 
ir atmena, kiek daug mirusis

tas atliko tvirtinimui draugiš
kumo ir bendradarbiavimo 
tarpe SSRS ir USA žmonių.”

Žinant tai, kaip apgalvotai 
ir rezervuotai Tarybų Sąjun
gos spauda taria kiekvieną pa
gyro žodį, pateiktieji Pravdos 
Rooseveltui komplimentai yra 
labai prasmingi ir reikšmingi.

rų fašistų ir anglų kariuo
menės terorą prieš EAM, 
demokratinio Tautos Lais
vi n i m o F r onto žmones. 
Kongr. King netiki, kad pa
skutiniai rinkimai Graiki
joj atstovaują gyventojų 
valią. Jis tvirtina, kad

(Tąsa 5-me pusi.)

Washington, bal 15.—-Ge
neralis Jungtinių Valstijų 
prokuroras Tom Clark pa
reiškė, jog sužinota, kad tū
los didžiosios skerdyklų 
kompanijos pirko mėsinius 
•gyvulius iš juodosios rin
kos, o valdžiai pristatė to
kias apyskaitas, lyg tie gy
vuliai būtų pirkti vyriausy
bės nustatytomis kainomis. 
Valdžia, kaip žinoma, pri
moka skerdykloms milio- 
nais dolerių. FBI agentai 
jieško daugiau faktų prieš 
tas kompanijas.

įsakyta Irano Atstovui Tuoj 
Ištraukt iš Saugumo Tarybos 

Skundą prieš Sovietus

Parodoma, Kur Na 
ciai Daro Atom-Ban- 

dymus Ispanijoje

.te Ji

■

■

biais ir gražiais vardais.
Dar sykį fašistiniams Japo

nijos fabrikantams ir dvarpo
niams pavyko prigauti to 
krašto liaudį, šiame jų žygyje 
jiems padėjo Amerikos reak
cininkai.

Jei Rooseveltas būtų, buvęs 
gyvas, taip, rodosi, nebūtų at
sitikę-. . . v 1

Teheran, Iran, bal. 15.— 
Irano premjeras Ahmed 
Ghavam pirmadienį įsake 
savo ambasadoriui Hussei- 
nui Alai Amerikoje tuojau 
atsaukt buvusį Irano skun
dą Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybai prieš Sovietų Są
jungą.

Apie šį premjero Ghava- 
mo įsakymą pranešė kuni
gaikštis Firouz, žinių mi- 
nisteris ir užsienio reikalų 
m i n i s t erio pavaduotojas. 
(Dieną pirmiau Firouz bu-

ve paskelbęs, kad' Iranas, 
girdi, paliekąs pačiai tary
bai spręsti, ar jinai tuojau 
išbrauks Irano klausimą iš 
savo dienotvarkės, ar atidės 
iki gegužės 6 d., kada, pagal 
sutartį, bus visiškai atšauk
ta Sovietų kariuomenė iš 
Irano.)

Premjeras Ghavam pa
reiškė, jog Irano sutartis su 
Sovietais “atidaro naują 
nuoširdaus ir draugiško 
bendradarbiavimo gadynę”

Atominiai Nacių Mokslininkai 
Darbuojasi Slaptame Fabrike 

Bilbao Srityje Ispanijoje
Atėjęs per

Dvarininkai ir Fabrikantai 
Irane Šaudė Demokratinius 
Valstiečius ir Darbininkus

Irano Vyriausybė Mažina Kruvinų Susikirtimų Reikšmę ir 
Grūmoja Cenzūruot Pranešimus Užsieniams

Teheran, Iran. — Irano 
Tudeh (demokratų) parti
ja, vadovaujama Iradjo Is- 
kanderio, faktinai paėmė į 
savo rankas' svarbų pramo
ninį Isfahan miestą, 220 
mylių į pietus nuo sostinės 
Teherano, kaip teikia Uni
ted Press. Isfahane . yra 
15,000 fabrikiniu darbinin-

ir sužeista 
užpuolime 
jo tarnai 

darbininkų

Tudeh darbininkas, Tudeh 
partijos narys, 
10. Antrame 
dvarininkas ir 
šaudė į lauko
grupę, kuri keliavo į Tudeh 
partijos susirinkimą mies
te; nušovė tris valstiečius ir 
sužeidė 11.

Rėza Rusta, generalis de
mokratinės Darbo Unijos 
sekretorius, tvirtina, jog 
pernai metais per susikirti
mus Isfahane buvo sužeista 
daugiau kaip 5,000 unijistų. 
Jisai sakė: “Aršiausi mies
to reakcininkai, vadovauja
mi turtingų žemės savinin
kų ir fabrikantų,” apgin
kluoti svetimo krašto gink
lais, užpuldinėja unijos ir 
partijos susirinkimus; jie 
stengiasi užkirsti darbinin
kams kelią susiorganizuoti;

Vienas dešinysis seimo 
narys iš Isfahano tvirtino, 
jog' “kasdien įvyksta susi
kirtimai tarp valdžios par-

Irano žinių ministeris 
kunigaikštis Firouz pareiš
kė: “Pranešimai užsieninė
je spaudoje apie didelį su
kilimą Jsfahane , *yra juo
kingi ir pasakiški. Tai 
provokatoriški pranešimai, 

i ir mes gal turėsime panau
dot tam tikras taisykles 
nepraleisti tokių telegramų, 
kurios yra be pamato ir ga
lėtų sukelt išgąstį.”

Tudeh partijos centras 
sakė, jog dvarininkai ir fa
brikantai, apginklavę savo 
tarnus, padarė du užpuoli
mus prieš beginklius darbi- eigūnų ir radikalių darbi
ninkus. Pirmame užpuoli
me, vadovaujant dvarinin- blausius 
kui, buvo nušautas vienas

London.
Paryžių pranešimas sako, Portugalete miestelio 
jog pabėgėliai nacių moks- mažiukas 
lininkai nuolat darbuojasi I Vokiečių submarinai karo 
a t o m i n i a ms išradimams: metu gaudavo reikmenų per 
Portugalete miestelyje, 5 
mylios nuo IŠilbao miesto, 
šiaurinėje Ispanijoje. Šis 
pranešimas paremia Lenki
jos skundą Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybai, kad hit
lerininkai stengiasi paga- 
'mint atominę bombą Ispa
nijos diktatoriui Frankui.

Londono Daily Workerio 
korespondentas Derek Kar
tim rašo iš Paryžiaus:

“Atominių bandymų sto
tis yra ant beveik nepasie
kiamo uolų kalno prie pat 
to miestelio. Dieną ir nak
tį saugo stotį specialiai val
stybinės policijos sargai,” 
kurių dauguma tik vokiškai 
tekalba.

Žinios apie tai gautos nuo 
kovotojų judėjimo prieš 
Franko.

“Suprantama, jog nie
kam neleidžiama prisiartin
ti prie to (atominio) fabri
ko, — sako Kartun. — Dar
bininkai miega ir valgo fab
riko kiemuose. Sunkveži
miai kasdien atvažiuoja ir 
išvažiuoja iš tos slaptvietės. 
stipriai apginkluoti sargai 
sėdi, greta vežikų. Jie nie
kuomet nesustoja pačiame 
miestelyje.

Už kokių 20 mylių nuo 
yra 

Solario uostas.

šį uostą. Labai galimas 
daiktas, kad dabar per tą. 
uostą yra įgabenama (ato
minės) medžiagos.”

Chinų Komunistai 
Nubloškė Tautinin
kus 20 Myl. Atgal

Chungking. — Ameriko
nų išlavinta ir ginkluota, 
Pirmoji Chinijos tautininkų 
armija tris dienas kirtosi su 
chinų komunistų kariuome
ne Szepingkai miesto apy
linkėje, kelyje į Mandžuri- 
jos sostinę Changchuną. 
Komunistai, pagaliaus, su
mušė tautininkus ir atmetė 
juos 20 mylių atgal.
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Dingi) Dvi Vulkaniškos 
Salos Japonijos Srityj

Tokio, bal. 15. — Nusken
do dvi mažiukės saliukės, 
kurios buvo iškilusios pirm 

j dviejų mėnesių, už 200 my
lių nuo Japonijos.

Tos saliukės buvo iškeltos 
arbaORAS. — Bus dalinai ap- po jūrinių vulkanų, 

siniaukę ir šalčiau. ugniakalnių.

Miliūnai Žmonių 
Nužudyta, įsakius 
Kaltenbrunneriui

Sovietų kariuomenė visai 
pasitraukė iš Changchuno 
sekmadienį. Tada į miestų 
atvyko kelios Chiang Kai- 
sheko tautininkų divizijos. 
Bet apie 30,000 chinų komu
nistų kariuomenės apsupo 
tautininkus Changchune ir, 
sakoma, gręsia jį užimti. 
Chinų komunistų generolas 
Chou En-lai pareiškė, jog 
tautininkai nuo pernai ru- 
dens puola komunistus 
Mandžurijoj, tai komunistai 
turį gintis.

4

bal. 
bu-

Nurnberg, Vokietija, 
15. — Rudolfas Hoess, 
vęs Oswiecim koncentraci- 
cijos stovyklos komendan
tas, liudijo tarptautiniam 
teismui, kad pagal Ernsto 
Kaltenbrunnerio arba jo pa
vaduotojo Heinricho Muel- 
lerio pasirašytus įsakymus 
buvo išžudyta pustrečio mi- 
liono žmonių. Kaltenbrun- 
neris, buvęs nacių saugumo 
policijos galva, pirmiau pa
sakojo teismui, kad civiliai 
belaisviai toj stovykloj bu- 

ivo žudomi pagal Himmlerio 
cieriams ir devynis metus įsakymus.

ninku, kurie užėmė svar- 
fabrikus” tame 

mieste.

Dovanojo Gyvybę Trim 
Japoniškiem Budeliam

Shanghai.— Karinis ame
rikonų teismas skjrė po 
penkis metus katorginio 
kalėjimo trimsz japonų ofi-

ketvirtam už tai, kad jie da
lyvavo nužudyme trijų nu
kritusių Amerikos lakūnų. (Daugiau žinių.5-me puslp.) 1

AMERIKOS /R ANGLŲ ATSTOVAI SAUGUMO TARYBOJ 
KEBLIOJ POZICIJOJ DĖLEI IRANO IR ISPANIJOS

Japonijos parlamento atsto
vų rinkimus laimėjo reakcinės 
partijos, pasivadinusios skam-

New York, bal. 15.—Bu-,ma, kad Anglijos delegatas 
vo tvirtinama, kad Ameri
kos delegacija Jungt.’ Tautų 
Saugumo Taryboj pirma
dienį popiet vis priešinsis 
Sovietų reikalavimui tuojau 
išbraukt Irano klausimą iš 
svarstymų surašo. Teigia-

eis išvien su amerikonais. 
Jie reikalausią dienotvarkė
je palaikyt buvusį Irano 
skundą prieš Sovietus iki 
gegužės 6 d., nepaisant, kad 
Irano valdžia pirmadienį iš 
ryto liepė savo ■. ambasado-

■ ' r o

SUSIJUNGĖ BERLYNO 
SOCIALDEMOKRATAI 

SU KOMUNISTAIS
Berlin. — 1,200 vokiečių 

socialdemokratų ir komu
nistų delegatų praeitą sek
madienį nutarė susijungti į 
bendrą Socialistinės Vieny
bės Partiją. Pranešama, 
kad vienybės susirinkimas 
įvyko sovietinėje Berlyno 
srityje, bet jame dalyvavo 
socialdemokratų ir komu
nistų delegatai ir iŠ ameri
konų, anglų ir francūzų už
imtų miesto dalių.

(Tąsa 5-me pusi.)

LA GUARDIA NEIMA 
UNRRA ALGOS
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riui Husseinui Alai tuojaus 
ištraukt skundą prieš So
vietų Sąjungą, nes Iranas 
pilnai susitarė su ja.

Po klausimo dėl Irano 
seks Lenkijos reikalavimas, 
kad Jungtinės Tautos dary-

'tų tam tikrus veiksmus 
prieš Franko fašistų val
džią Ispanijoj. Amerikos 
ir Anglijos valdovai ne 
kartą yra pareiškę, kad tai 
būtų, girdi, “kišimasis į vi
dujinius Ispanijos reika
lus,” o jie tam priešingi.

New York. — Generalis 
UNRRA, tarptautinės pa
šalpų organizacijos, direk
torius La Guardia, buvęs 
New Yorko miesto majoras, 
tarnauja tai organizacijai 
be algos. UNRRA skyrė 
$15,000 metinės algos vy
riausiam savo direktoriui.

$
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Karas Mandžurijoj
Ir vėl eina dideli mūšiai Mandžurijoj tarp Chinijos 

liaudies armijos, kurią turčiai vadina “komunistų,” ir 
reakcijos jėgų. Už karą atsako Chinijos buržuazija, 
dvarponiai ir reakcininkai, priešakyj su generolu Chiang 
Kai-sheku. Už karą atsako ir Wall stryto imperialistai, 
kurie kišasi į Chinijos vidaus reikalus.

Chinijoj buvo pasirašyta tarpe komunistų ir gene
rolo Chiang Kai-sheko pertaika. Buvo susitarta,, kad 
bus sudaryta koalicinė vyriausybė, nustatyta, kiek kurioj 
provincijoj bus generolo Chiang Kai-sheko ir komunistų 
vadovaujamos armijos divizijų ir kad greitoj ateityj 
bus pravesta laisvi ir demokratiški rinkimai.

Bet generolas Chiang Kai-shekas tą sutartį laužė. 
Jis gaudamas pagalbos nuo Amerikos imperialistų ir iš 
reakcijos pusės paakstinimų ne vien puolė liaudies ar
miją, stengėsi užimti strategines vietas, sudaryti sąly
gas, kad reakcija rinkimus laimėtų, bet net bjauriai nie
kino Tarybų Sąjungą.

Kaip žinome, pagal to paties generolo Chiang Kai- 
sheko prašymą Raudonoji Armija atidėjo pasitraukimą 
iš Mandžurijos. Tada reakcinės jėgos Amerikoj ir Chi
nijoj pradėjo rėkti kad “Sovietai nesitraukia iš Mandžu
rijos.”

Kada Raudonoji Armija pradėjo trauktis iš Mandžu
rijos, tai vietos liaudies armija ir partizanai nesutinka 
perduoti svarbius centrus, kaip Chiangchun, Harbinas 
ir kitus miestus į reakcijos rankas. Gi Chiang KaLshe- 
ko reakcininkai nesiskaito su liaudies valia ir veda ka
rą. Jau antra savaitė žiaurūs mūšiai eina prie Szepingk- 
fai.

Mums atrodo, kad jeigu tik Amerikos imperialistai 
sulaikytų pagalbą Chinijos reakcijai, tai Chinijoj karas 
baigtųsi. Žmonės karo nenori, jis jiems įkyrėjo. ’Bet 
jie yra priversti gintis, kada ant jų puola reakcija.

Draugas Abekas-Akelaitis
Dinamiškas Darbštumas
Mums daug teks rašyti 

apie draugą, kurio mirtis 
visiems' vilniečiams, visiems 
progresyviams - Chicagos^ ir 
visos Amerikos lietuviams 
buvo tokia tragiška staiga 
mena. Draugas 'Fredas 
Abekas buvo 'darbščiausias 
mūsų tarpe. Aš neperdedu: 
Jis buvo dinamiškai darbš
tus. Jis tikrai nežinojo, kas! 
yra poilsis. Jis rbšė, jis sa
kė prakalbas, jis organiza
vo. Jam rūpėjo CIO,.. jam 
rūpėjo Literatūros Draugi
ja, jam rūpėjo Darbininkų 
Susivienijimas' ir meniškos 
organizacijos, bet labiausia 
jam . rūpėjo Komunistų 
Partija. Jis didžiausiu dė
mesiu sekė Tarybų Lietu
vos gyvenimą.

Dienos metu dirbęs prie 
laikraščio, atėjus vakarui, 
jis važiuodavo į mitingus. Ir 
taip, beyęik kiekvieną yaką- 
ra. ? ” fl ‘

Giliai ir nepalaužihmAi 
lojalus darbininkų judėji
mui draugas Fredas Abe
kas buvo išsiauklėjęs savy
je bruožus draugiškos sim
patijos ir žmoniškumo. Pa
guost draugą nelaimėje, ap
lankyt susirgusį draugą, 
padėt jam jis vis-tik rasda
vo kiek-tiek laiko, nors vi- 
suomet būdav^ darbais ap
sikrovęs. Viskas, kas huma
niška, jam nebuvo svetima.

A

. ).U

Fredas gerbi nusimanė ir j wood, Mass. Tai buvo 1912
apie techniškus mechaniš
kus dalykus jr dažnai saky
davo, kad jam smagiausia 
būtų dirbti darbininku, jei 
mes turėtume užtektinai li
teratūriniu pajėgų.

Vilniai' draugas Abekas 
buvo brangus ne tik kaipo 
redaktorius, bet ir kaipo 
gaspadoriškai nusiteikęs- 
žmogus. ; Jam rūpėjo visi 
mūsų įstaigos skyriai, 
tarpe ir biznio skyrius. Be 
visa ko, Fredas mokėjo su 
visais gražiai sugyventi — 
ir su savais ir su pašali
niais, su Partijos žmonėmis 
ir su bepartyviąis. Bet su 
lietuviškais reakcininkais 
jis buvo kietas, kaip titna
gas. Jis žiūrėjo į juos kaip 
į politinius apgavikus.

Karo metu draugas Abe
kas buvo lojališkiausias pa
triotas ir dideliu nuoširdu
mu rėmė velionio Roose vel
to. politikų. 1944 metais, ka
da Roosevelfas kąpdidatavb 
ketvirtam terminui, drau
gas Abekas 
darbščiausias tame Lietu
viu Komitete, 
vajų už Roosevelto išrinki
mą.

Prisiminus Senus Laikus
Atvykus man .Amerikon, 

Bostonan, ir pradėjus reda
guoti Laisvę, greit susipa
žinau su Abeku-Akelaičiu, 
kuris tuomet gyveno Nor-

jų

buvo bene

kuris vedė

Kalba Apie Atskirą Taiką
Balandžio 25 d. įvyks nauja užsienio ministerių kon

ferencija Paryžiuj. Joj dalyvaus ministerial Anglijos, 
Francijos, Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos.

Konferencija yra šaukiama, kad paruošti taikos są
lygas Italijai, Bulgarijai, Rumunijai, Vengrijai ir Suo
mijai, paskui pateikti jas apsvarstymui taikos konfe
rencijai, kuri bus sušaukta iš 21-nos valstybės.

Tas sąlygas turėjo išdirbti užsienio ministerių pa
vaduotojai, kurie konferąvo Londone. Bet jie tą nega
lėjo padaryti, nes Anglijos ir Amerikos atstovai nesu
tiko su Tarybų Sąjungos reikalavimais, o kaip kuriais 
klausimais ir su Francijos atstovais.

Iš Washingtono praneša, kad Mr. James Byrnes 
rengiasi laikytis “kietos. politikos.” Rašo, kad jis ge
riau sutiks skaldyti ir bloginti reikalus su Tarybų Są
junga, negu sutikti su jos reikalavimais.

Mr. B. D. Hulen rašo, kad Mr. Byrnes rengiasi at
skirai daryti sutartį su buvusiomis Hitlerio ir Mussoli- 
nio talkininkėmis. Mums atrodo, kad Mr. Byrnes ta 
politika nepabaugins Tarybų Sąjungą, o taipgi nepage
rins ir tarptautinius taikos reikalus.

Tarybų Sąjunga buvo pasižadėjus nedaryti atski
ros sutarties su nacių Vokietija arba jos talkininkėmis 
tol, kol ten buvo Hitlerio ir jo pakalikų vyriausybės. 
Raudonoji Armija ištaškė Hitlerio vyriausybę Berlyne, 
jos smūgiai nubloškė ir jo pakalikų valdžias Bulgarijoj, 
Rumunijoj ir Vengrijoj. Tarybų Sąjunga seniai pripa
žįsta Bulgarijos ir Rumunijos liaudies demokratiškas 
valdžias. Ji pripažįsta Vengrijos, Austrijos ir Italijos 
valdžias. Iš jos pusės nėra kliūčių taikai su tomis šalimis. 
Tik Mr. Byrnes ir Bevinas spiriasi prieš Bulgarijos ir 
Rumunijos liaudies valdžias ir kliudo atsteigimą norma
lių santykių tame Europos krašte.

Jeigu ponai Washingtojie ir Londone galvoja apie 
atskirą taiką su tomis šalimis, tai mums atrodo, kad Ta
rybų Sąjunga vargiai lauks, kol ponai skaitysis su tų 
šalių žmonių valdžiomis. Ji gali taip p’at skyrium da
ryti taiką.

Liūdesio Bangos
(Fredui Abekui mirus.)

Kai švinta pavasario rytas
Ir džiaugsmas kai gaubia mūs žemę, 
Kodėl, o kodėl man akyse 
Veidai artimųjų aptemę? “
Kodėl tiktai liūdesio bangos 

kMan nuotaiką liūdną gatįna?
’ f<r nekviestą širdperšos jausmą, ’' •, 

Krūtinėn atbėgusį mena? .. .
Netenka ilgai klausinėti,—
Mintis ir pati prablaivėja: 
Brangaus mes netekome draugo, 
Kurs dirbo už skaisčią idėją.
Staiga, netikėtai pagrobus,
Mirtis jį nuo mūs atitraukė, 
Užtat ir pavasario rytą
Taip liūdną krūtinė sulaukė .. .
Bet nykit, sklaidykitės miglos,
Ir liūdesiai eikit į šalį,— 
Pagerbti mūs brangųjį draugą 
Tik darbas, vien darbas tegali.
Tik darbą mes tęskime draugo, 
Rankas viens kitam pasidavę, 
Ir eikim pirmynžangos kelią, 
Pavasario jausmą Įgavę!

Stasys Jdsilionis.

Kongresmanas Sabath
Dienraštis Vilnis rašo:
“Chicagietis kongresmanas Sabath šiomis dieno

mis minėjo savo dubeltavą jubiliejų. Jam suėjo aštuo- 
niasdešimts metų ir pusę to amžiaus jis praleido Kon
grese. Chicagos žmonės gali nuoširdžiai jį pasveikinti. 
Jis darbštus, sumanus ir nuoseklus progresyvių idė
jų rėmėjas. Jis visą laiką, nuo pat naujosios dalybos, 
buvo Roo&velto politikos skelbėjas.

“Kietasprandžiai politiniai maklioriai skaito kon- 
gresmaną Sabath savo priešu, o tas tik stiprina jo ge
rą reputaciją. Jis nesibijo pasvilinti akis Rankinams 
ir Bilbo, nors nominaliai jie yra Demokratų Partijos

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskasmetų pradžioj. Mes abu su

valkiečiai ir gal todėl dar 
geriau susidraudavom. Jis 
buvo veiklus socialistas ir 
greit perprato Keleivio ge- 
šeftmacherius. Jis buvo su 
Laisve ir su Kova.

1916 metais Amerikon 
atvyko Vincas Mickevičius- 
.Kapsukas. Abekas karštai 
pritarė jo linijai, smerkda
mas naujieninius ir keleivi
nius, oportunistus. Net stai
giu, bet laipsniškos evo’liuci- 
jos procesu draugas Abekas 
išsiauklėjo komunistu.

Sektantu jis niekuomet 
nebuvo. Loveštoniečius rir 
trockininkus.- - jis kovojo,’ 
kaipo politinius šarlatanus, 
kuriuos reikia suvaryt į 
ožio ragą.

Prie Vilnies dirbti drau
gas Abekas atvyko 1932 me
tais. Tai buvo sunkūs de
presijos laikai. Reikėjo 
daug ryžtingumo ir pasi
šventimo. Nuo to „ laiko .iki 
tos tragingos 10 balandžio 
dienos mūsų brangusis 
draugas, be baimės ir pa- 
peikos, kantriai ir nenuils
tančiai ėjo savo garbingas 
pareigas.

Aš niekad nemačiau to
kiam giliam liūdesy susi- 
kuopusių į draugų, kaip aš 
matąu šiose dienose.

Mylėjo Seną Gimtinę
Lietuvos žmonių reikalai 

draugui Abekui visuomet 
buvo arti prie širdies, Jis 
tankiai prisimindavo kai
mą, kur gimė ir augo, gra
žią Šešupę, Pilviškius, Šun
skus, Griškabūdį.

1935 metais Abekas-Ake
laitis buvo nuvykęs Lietu
von. Jis buvo narys lietu
vių”' darbininkų delegacijos, 
kurią Clevelande įvykęs sei
mas išrinko dalyvauti pa
sauliniam lietuvių kongre
se. Jam rūpėjo savo akimis 
pamatyti, kokiose sąlygose 
gyvena Lietuvos žmonės 
prie smetoninio režimo. Ten 
nuvykęs jie užmezga kon
taktą su draugais, su kovo
tojais prieš fašistinį režimą, 
aplanko savo tėviškę.

Lietuvių Darbininkų De
legacija drąsiai iškėlė savo 
balsą pasauliniame lietuvių 
kongrese, reikalaudama 
amnestijos politiniams kali
niams. Buržuaziniai to kon
greso dalyviai, kurių tarpe 
buvo Tėvynės ir Naujienų 
atstovai, tylėjo ten kaip ois- 
teriai, o vakarais baliavojo 
su smetonininkais. Tuo tar
pu draugas Abekas ir kiti 
mūsų delegacijos nariai ta
rėsi su antifašistais ir pla
navo, kiek daugiausia para
mos Amerikos lietuviai ga
lėtų -teikti antifašistiniam 
sąjūdžiui.

1936 metais, vasarą, Cle
velande' įvykusiam suvažia
vime sukurta Amerikos Lie
tuvių Kongresas; Draugas 
Abekas' buvo išrinktas 
Amerikos Lietuvių Kongre
so valdybom Ir čia jis paro
dė didžiausio uolumo, darb
štumo ir iniciatyvos. Skau
du jam buvo, kuomet 1939 
metais socialdemokratai 
menševikai išardė Kongre
są.

Kada 1940 metais Lietu
voj f susikūrė tarybinė val
džia, Fredas Abekas entu
ziastiškai sveikino laisvą 
Lietuvos liaudį, laisvą gim-

i

nariai. Jis nekartą susikirto su politinių raganų gau
dytojais. Visi progresyviai biliai randa jo asmenyje 
simpatingą atgarsį.”

Taip, visa Amerika stebi šio žymaus, veiklaus ir pa
žangaus kongresmano darbus ir linki jam ilgiausių metų 
ir energijos. '

Šia proga tenka priminti, kad lietuviški smetoninin- 
kai su adv. Oliu priešakyj kadaise buvo prilindę prie kon
gresmano Sabath’o ir jo vardą naudojo savo fašistinei 
politikai stiprinti. Mes manome, jog tai įyykov grynai 
per kongresmano neapsižiūrėjimą: prilindę’priedo, lie
tuviški smetonininkai, matyt, nusidavė esą karšti de
mokratai ir kongresmanas jiems patikėjo. .Dabargi jo 
vardas ir net atvaizdas naudojamas pridengimui naciš
kos propagandos, kurią smetonininkai skleidžia tarp lie
tuvių.

Teų,ka manyti, kad p. Sabath, apsižiūrėjęs, mokės 
atitinkamai į tai reaguoti.

Wallace Už Taiką
Buvęs vice-prezidentas ir dabartinis prekybos se

kretorius Henry Wallace kalbėdamas Roosevelto atmi
nimo proga pareiškė, kad Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
žmonės yra užtenkamai protingi, kad išvengti karb,

Jis sakė, kad spaudoj ir per radiją propaganda už 
karą prieš Tarybų Sąjungą, tai yra pikti šauksmai liau
dies priešų.

Wallace atžymėjo, kad velionis Rooseveltas mokėję 
dirbti išvien su Tarybų Sąjunga ir tas suteikė mūsų 
kraštui pergalę.

Jis visai neprisiminė apie dabartinį prezidentą Tru- 
maną, duodamas suprasti, kad Mr. Truman neina Roo
sevelto keliu, kad jis jungiasi su reakcija, kas kenkia 
taikos reikalams ir Amerikos žmonių gerovei.

«*■ *

TJEPRESENTATIVES of the 
so-called American Lithua- ;

nian Council made a hurried 
trip to Washington early last 
week. The announcement that 
the heads of the council rushed 
to the Capital appeared in a 
short item in “Draugas” April 
5 stating that Leonard Shimu- 
tis, Pijus Grigaitis and M. Vai- 
dyla had left for Washing-top, 
What the reason behind the 
quick mysterious* visit ‘ m’ay be 
is a matter of conjecture. ' ■” 

Some observers, however,- be
lieve' that the',visit M&s prompt
ed by a short item in the Vilnis 
English Section April 5 which 
was headed:

“Lith Representatives In 
Washington to Inquire About 
Pro-Nazi Activity.”

Was the. American Lithua
nian Council cabal scurrying to 
the Capital to deny that they 
have been peddling Nazi propa
ganda? ’Nuff said.

-—o—
Rep. J. Parhell Thomas (R.- 

NJ) invaded New York early 
last week as a one-man sub-com
mittee of the Wood-Rankin 
Commįttee on Un-American 
Activity. Together with the 
committee’s secretary Ernie 
Adamson, Thomas came here to 
conduct secret hearings and to 
“investigate” the National Fe
deration of Constitutional Li
berties.

‘Needless to say the “Un- 
American Committee’s” repre
sentative received a cold recep
tion. First he had to dodge a 
mass picket line of 300 mem
bers of a veterans organization, 
which he avoided by leaving the 
building by a side exit.

On the following day (last 
Tuesday) the City Council of 
New York made it known that 
the Rankin Committee was not 
welcomed in the city. The New 
York City Council unanimously 
adopted a resolution condemn
ing the “campaign of hatred” 
being conducted by Rep. John 
E. Rankin of Mississippi.

—o—
One of the matters under 

fire of the Rankin. Committee 
was a pamphlet entitled “They 
Still Carry On!”. This pam
phlet, which is now being cir
culated by the National Fede
ration of Constitutional Liber
ties, had a cartoon on its cover 
which particularly displeased 
Rep. Thomas. The cartoon in 
question portrayed an ugly and 
repulsive figure representing a 
fascist drapped with the Ame
rican flag. It seems that this 
was objected to because Tho
mas considered a cartoon ex
posing how'fascists cover them
selves with the American flag 
as disrespectful. It wasn’t so 
much that Mr. Thomas objected 
to the cover of the pamphlet, as 
to what the pamphlet probably 
contained.

Being somewhat curious as to 
what the Rankin committee

was doing in this city, and de
siring to know why a certain 
publication was under fire, this 
columnist obtained a copy of 
the booklet in question. We 
wanted to know exactly what 
type of “un-American stuff” 
somebody was trying to pull off 
here.

To 
that 
with 
the illustrations, is a text which 
was prepared by the U. S. War 
Department. Also to> our com
plete surprise we learned that 
the War Dept, text was intro
duced into the U. S. Congres- 
ional Record by Rep. Adolph J. 
Sabath (D-Illinois), as early as 
April 30, 1945.

—o—
After carefully reading the 

booklet, we began to under
stand why the Rankin Commi
ttee may possibly object to it. 
It is a booklet which reveals 
how to spot and stop native 
fascists. The Rankin Commi- 
mittee, no more than its prede
cessor the Dies Committee, has 
done little if anything to bring 
fascists to the carpet. 

—o—
Contrary to being un-Ameri

can in content, this writer 
found that the pamphlet was 
something every American 
should read. After all it is the 
text of Army Talk; Orientation 
Fact Sheet No. 64. It was in
tended to instruct our GI’s in 
the meaning of fascism, what 
it is and -how it operates. It 
was meant to acquaint our GI’s 
with the nature of the enemy 
they were fighting. In other 
words its purpose was to make 
better fighters of our soldiers. 
How anyone can read “un- 
American” into an official ar
my text is something hard to 
imagine. r.

our surprise, we learned 
the complete contents, 

the possible exception of

the reader’s

from the ori-

fascist seek- 
not proclaim

Jis didžiai troško dar 
kartą pamatyti tą šalį, kur 
gimė ir augo. Mirtis nu
sprendė kitaip. L. Prūseika,

Savigarba tai prakilniaur 
sias rūbas, kuriuomi žmo
gus gali i apsirengti. ,

S. Smiles.

Redakcijos Atsakymai
Juozui Karpavičiui, McAdoo, 

Pa. — Jūsų laiškelį apie su
rinktus Laisvės numerius per
davėme Lietuvių Archyvo val
dybai; jei tie numeriai jai bus 
reikalingi, tai-ji tamstai para
šys. Laisvės redakcijai tie nu
meriai nereikalingi, nes mes 
turime surinkę užtenkamą sau 
skaičių.

K. Kaliui, Cleveland, Ohio.— 
Tamstos prašymas priąiųsti 
knygų yra perduotas ALDLD 
sekretoriui; Laisvės redakcija 
Literatūros Draugijos knygų 
nevaldo. Be to, mums rodosi, 
jūs turėjote kreiptis pas vietos 
ALDLD kuopas, kurios ant vie
tos galėtų aprūpinti jumis ta 
literatūra.

D. J. — Dėkui už prisiųstą 
iškarpą,

Skaitytojui, Philadelphia. — 
A. Bimbos įspūdžiai iš Tarybų 
Lietuvos bus pradėti spausdinti 
Laisvėje šią savaitę.

—o—
Sinclair Lewis once wrote a 

novel about • native fascists 
which he entitled “It Can’t 
Happen Here.” The booklet 
“They Still Carry On!” shows 
how it could happen here, un
less the American public is in
formed and vigilant.

Here are a few excerpts that 
we present for 
consideration.

Now we quote 
ginai Army text:

“An American 
ing power would
that he is a fascist.

“Any fascist attempt to gain 
power in America would not 
use the exact Hitler pattern. 
It would work under the guise 
of “super-patriotism” and “su
per - Americanism”... Huey 
Long is said to have remarked 
that if fascism came to Ame
rica, it would be a program of 
“Americanism.”

This writer believes that an 
America forewarned is fore
armed. Any attempt to muzzle 
the exposing of fascism must 
be considered as nothing else 
but furnishing a cover for fas
cists.

—o—
That ah investigation of un- 

American activities would pro
bably not be amiss, one agrees 
when he hears of some of the 
stuff Lithuanian pro-Nazis in 
this country are pulling off un
der the very noses of the au
thorities. We have just to men
tion the campaign of the 
League for the Liberation of 
Lithuania, which is trying to 
flood our schools and libraries 
with English versions of Nazi 
propaganda. And they are do
ing it to this very day.

Then there is the newspaper 
“Naujienos” which quotes an
other Nazi book as an authori
ty. More recently (See our col
umn of last Saturday) the 
“Vienybe’’ printed Nazi photo
graphs. We’re wondering if 
this does or does not come un
der thę category of un-Ameri- 

Ican activities.



Miami, FloridaIŠ LOS ANGELES Į SEATTLE
gražiu

ra-

G AUK IT UATSVEI SKAITYTOJĄ

(Atko- 
Suėjo 
lietuvių- 
sumesta

Tacoma, Wash. ] 
guli pakrantėje Pudget

Yra momentų, kuomet; 
smulkius užgauliojimus! 
sunkiau esti nukęst negu^ 
kokią rimtą nuoskaudą.

Cecil Danby.

Rašo V. Andrulis.
miestas eigas, būtų dar geriau. 

; Atvykęs į Portlandą

l*rou'

apsigyveno
lietuviai 
miestuko
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UNITED STATES

BREWERS FOUNDATION
Ką Prezidento Nepaprastasis Komitetas dėl Alkio 

prašo mus visus daryti

1. Taupyt ir dalintis kviečių ir riebalų produktais. . ., Mažiau naudoti 
visų tokių valgių,, kuriem reikia kviečių, riebalų ir aliejų—taupyti duo
ną, makaronus, įvairių rūšių pyragaičius ir taukuose verdamus valgius. 
Vartot keptos mėsos taukus kitiem kepiniam, taupyt salotų aliejų— 
naudot virtus prieskonius.

2. Pirkt ir vartot gausesnius valgius. ,x. Balansuoti maistą gausesniais 
valgiais, kaip kad bulves, švieži vaisiai ir daržovės.

3. Nėėikvot JOKIO miisto... . Šios dienos likučius sutaisyt rytojui. Su
naudot kiekvieną plutą melba kepimui, trupinių viršams, duonos ptb-

* dingams ir prikamŠalams. Neimt daugiau, kaip galite suvdlgyt. Išva
lyt lykštę. greitai pristatyt nenaudojamus sutaupytus riebalus.

wiw—...................... .................... . ...... ........ ' —

Sound marių įlankos, gero- dau mirusį'buvusį chieagie- 
kai nuo Pacifico kranto. Jei 
čia būtų žiema, būtų galima 
su rogutėmis pasileisti nuo 
kalno skersai visą miestą ir 
atsidurti ant Pudget ledo, 
bet ledo čia nėra ir nebuvo 
ir tik kai kada pasniegti.

Tacoma turi išvaizdą 
didmiesčio. Pacific gatvė 
ypač gerai atrodo. Jei Se
attle nebūtų taip arti, vei
kiausia Tacoma būtų išau
gęs į didelį miestą. Ir taip 
jis turi virš 100,000 gyven
tojų. Kada ėjo darbai prie 
laivų, buvo apie 40,000 
žmonių daugiau. Geografi
niai Tacoma yra gražioj 
vietoj.

Per siauresnę įlankos vie
tą tiltas pravestas.

Bangų Pudget Sounde nė
ra. Ji lėtai ir švelniai ska
lauja miesto pakraštį.

Mieste matosi daug šve
dų. Ne retai sutinki 6 pėdų 
moteriškę — diktą, didelių 
kaulų. Gal kad neišrodytų 
taip didelės, visos jos dėvi 
vyriškus drabužius.

Daugelis jaunų žmonių 
labai panašūs į lietuvius. 
Kai kuriuos norisi kalbinti, 
rodos, kad jie tai pirm i aus 
kur matyti ir pažįstami.

Visur prie medžio darbų 
yra daug švedų,. mat tam 
jie gerai tinka. Švedijoj su 
tuo buvo apsipažinę.

Su darbais čia jau nekaip. 
Dirbusių prie laivų daugu
ma neteko darbo ir nevisi 
lengvai kitą gauna.

Abelnai šioj srity su dar
bais jau prasčiau, kaip bu
vo pirmiau. Sakoma, jau 
yra bedarbių ir jų skaičius 
didėja.

Pildydamas A. Adamso 
patarimą, atvykęs čia, nuė
jau pas Mrs. A. Atkins, ku
ri gyvena su sūnumi netoli 
miesto centro.

Penktadienio vakarą, ko
vo 29, turėjome susįrinki- 
mą, irgi Atkinsų 
čaičių) namuose, 
gražus būrelis 
Vilnies reikalams 
$33. Viso su prenumerato
mis ir aukomis pasidarė 
$70. Tai labai gražus dien
raščio stiprinimas iš nedi
delės kolonijos.

Kadangi Adamsas nedir- 
*ba, jis mane pavežiojo pas 
lietuvius. Buvome pas 
Trumpulius. Jie Vilnį užsi
rašė. Aplankėme Gadmaną, 
Kavaliauskutį, Junčinskius 
ir Šapalus.

Pavažinėjome ir po mies
tą. Mačiau, kur gyvena dau
giau pasiturinti Ir kur gy
vena “pensionieriai.” Pas
tarieji susikalę prie Pyallup 
upės lentų bakūžes gyveno 
savo “kolonijoj,” kuri pri
mena “Hoovervilies,” nors 
nėra visu kuo panašu anom. 

‘ Suprantama, gaudami 
nedaug mokėti, seni žmonės 
turi suderinti savo išlaidas 
su įeigomis ir dėlto juo eko
nomiškiausia gyvena. Dau
gelio namukai švarūs, bet 
vargingai atrodo.

Suėjau Tacomoj d. Mačė- 
ną, kuris jau sako turįs 
virš 80 metų, bet toli gražų 
neišrodo toks senas. Smagu 
buvo su juo pasikalbėti. Jis 
inteligentiškas žmogus. 
Atydžiai seka gyvenimą, 
supranta pačius svarbiau
sius reikalus, rūpinasi .jais. 
Tai geras pavyzdis dauge
liui jaunesnių žmonių.

Tacomoj yra būrys prasi
lavinusių lietuvių. Gerai, 
kad jie moka kitų pažiūrų 
žmones prie savęs palaikyti. 
Jei dažniau jie laikytų su-

tį Virbicką. Jis eidamas su
kniubo ir mirė.

Atvykęs į Tacomą radau 
mirusf (aksidente) John 
Yates (Juozaitį ar Jasaitį). 
Kažin kodėl jis laidotas su 
bažnytinėmis apeigomis. Jo 
žmona yra pažangi. Rodos 
ir jis pats tokis buvo.

Susirinko į vokiečių baž
nyčią (nes lietuviškos čia 
nėra) dauguma vietos lietu
vių. Daugelis palydėjo ir į 
kapus.

Esant nedaugeliui lietu
vių jie vieni kitiems viską- 
me padeda.

Beje, Mačėnas ir Junčin- 
skis pasakojo, kad jiems at
važiavus į Tacomą miesto 
dar kaip ir nebuvo. Mačė
nas jau 62 metai kaip gy
vena Amerikoj.

Raymond, Wash., lietuvių 
kolonija maža. Iš draugys
čių berods pasilaiko tik L. 
Darbininkų Susiv. kuopa.

Turėjome sueigėlę pas Ma- 
sionius, kurie jau nevien 
vaikus išauginę, bet turi 
nemažų anūkų. Susirinko 
gražus būrelis žmonių. Pa
kalbėjus svarbiaisiais die
nos reikalais ir apie Lietu
vą, užsimename ir apie 
mūsų* spaudą.

Vilnies reikalams aukų 
sudėta $17. Keturi atsinau
jino Vilnies prenumeratas 
ir du naujai užsirašė.

Jauna mergina, Doris 
Balčiūnas, labai gražiai pa
grojo akordionu. Jinai yra 
nepaprastai gera muzikan
tė. Sakė, ir dainuoja gerai. 
Balsą lavina. Gera artistė.

Akordioną ji turi net už 
tūkstantį dolerių. Reiktų ją 
kviesti į programus. Net ir 
chicagiečiai neapsiriktų ją 
pasikvietę, nors kelias ilgas.
• Balčiūnai yra pasiturinti 
žmonės. Jis turi dvi būsų 
linijas tarp nedidelių mies
telių. Jiems dirba virš 40 
darbininkų. Balčiūnienė 
yra nelietįuvė, bet ji irgi 
dalyvauja su lietuviais. Sa
ko: “jau daug ką suprantu 
lietuviškai. O pokalbiuose 
dažnai kalbama ir angliš
kai, tai nenuobodžiai laiką 
praleidžiu/’

Čia, kaip Portlande, dau
guma lietuvių sueina ir su
teikia, nors nevisi vienodų 
pažiūrų, taipgi kai kurie 
gan pasiturinti.

Pirmiausiai užėjau pas 
Pa Vilūnus. Jų du sūnūs jau 
sugrįžę iš armijos. Jaunes
nysis yra basketbolės loši
kas, gerai žinomas čionai.

Paskui nuėjome pas Ma- 
sionius, o nakvojau pas 
Burtus. Burtienė gimus 
Pennsylvanijoj. Sako, norė
tų grįžti.

E. Laureckis net už du 
metu pasimokė jo už Vilnį. 
Jis atbėgo tik keliom minu
tėm, nes turėjo dirbti.

Smagu buvo pasikalbėti 
su raymondiečiais po 7 me
tų nesimatymo.

Kas pro čia* važiuoja, pas 
juos reiktų užsukti. Jie tu
rėtų dažniau panašias suei
gas turėti. Pas juos yra su
pratimo, tik reikia daugiau 
pastangųf*Man patiko ray- 
mondiečiai. Sueigą turėjo
me gerą. Padiskusavome. 
Balčiūnaitė savo muzika 
palinksmino visus.

Darbai čia daugiausia me
džio industrijoj^ Miestukas 
turi apie 5,000 gyventojų. 
Per jį teka Willapa upė, ku
ri padeda medžio pristatyti 
plovyklomis. -

Kada pirmieji
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kaip ir nebuvo, tik medžio 
plovyklos. Tūli sako, kada 
vanduo nusekdavo buvo ga
lima ir prie šaligatvio žuvų 
pasigauti — jų likdavo 
duobėse. Dabai* jau stovi 
gerai sutvarkytas miestu
kas.

Ant rytojaus p. Balčiū
nas pavėžėjo mane į Aber
deen. Sustojome jo busų 
stotyje, Hoquiam miestely, 
apžiūrėjome garažus ir ma- 
šinšapę, kur taisoma busai 
ir perbudavojama motorai. 
Viso pas Balčiūną dirba 
apie 40 darbininkų. Jis be
ne bus šioj apylinkėj turtin
giausias lietuvis, bet jis da
lyvauja su visais ir pažan
gus žmogus. Ir jo žmona at
ėjo į sueigą, nors ji ne lietu
vė.

Pavažinėję, vakarop nu
vykome pas Miką Gribą, 
kur aš pasilikau.

Gribų sūnus jau grįžęs iš 
karinės tarnybos. Jisai bu
vo fotografas ir parsivežęs

daug įvairių paveikslų. ;
Gribų duktė buvo sunkiai 

susirgus. Gaila merginos. 
Motina buvo gerokai susirū
pinus.

Ant rytojaus Povilas Gri
bas mane pavežiojo. Buvo
me į jo spalgenų ūkį nuva
žiavę. Gribienė pavaišino 
grybais ir kitais priesko
niais. Taigi, pas Gribus 
valgėme grybus.

Sustojome taipgi pas 
Girštautus. Jie turi gražią 
farmą prie Elma, Wash. 
Farina pakalnėj. Pet ją teka 
upeliukas. Jie turi ir gra
žaus miško.

Girštautai yra Vilnies 
skaitytojai. Jinai davė du 
dolerius Vilnies reikalams 
ir prenumeratą atsinaujino.

Neseniai jų name kilo 
gaisras ir gerokai apdegino 
jų erdvų ir gražų namą. 
Dabar jie baigia atsteigti, 
išdabinti savo namą.

Vos pavalgius, grįžome
■ , . ................... --------------------------- ----------- ------- ---------- .4*-^-

atgal. Laiko labai mažai tu
rėjau.

Važiavome labai 
pamariu. Nedidelės bangos 
šimtais rieda viena paskui 
kitą ir pabyra ant . smėlio 
pakrašty. Kaip tiksliai, die
na pasitaikė graži, giedra. 
Anąmet čia buvau taipgi 
giedrioj pavakarėj.

Gribų namas gražus, er
dvus. Vienas jų sūnus gyve
na su motina, kitas lanko 
Washington© Universitetą 
ir gyvena Seattle j. Pats 
Gribas dirba Plywood įmo
nėj, daboja didelius kaka
lius — šilumą, garą. Darbas 
geras, tik reikia labai bud
riam būti, gerai saugoti.

Dar vienas Gribų brolis 
kitur dirba, ir vienas yra 
Lietuvoje. Jis buvo Taura
gės gimnazijos direktorium. 
Dabar, sakoma, Vilniuje 
gyvena.

Vakare nuvykome pas 
Staliūnus, seniau gyvenu
sius Rockforde. Paskui su

Staliūnu, Dilinsku ir Gribu 
nuvykome pas Kugenus, ku
rie turi farmą tolokai nuo 
Aberdeen, prie Montesano, 
Wash.

Kugenai gražiai priėmė 
ir Vilnį atsinaujino. Su jais 
gyvena jų sūnus ir duktė. 
Abu jie muzikantai, akordi- 
onistai. Duktė vedus ir tu
ri sūnelį, gražų, meilų ber
niukų. Aš su juo tuojau ap- 
sisavinau.

Kugenai turi gerą farmą, 
gražius namus. Jų dukters 
vyras laivyne tarnavęs, da
bar nori darbą gauti Oak
land, Cal.

Pabuvojome čia tūlą laiką, 
paskui grįžome į Aberdeen.

Ant rytojaus, padėkojęs 
d. Gribienei už svetingumą, 
išvažiavau į Tacoma.

Balandžio 4 d., Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas tu- • 
rėjo\tretį susirinkimą. Kliubas 
jau turi virš 50 narių. Smar
kiai auga. Kas savaitę prisira
šo naujų narių.

Pirmaisiais metais įstojimas - 
į kliubą tik 25 centai ir 10 
centų mėnesinė mokestis. Bet 
sekančiais metais bus didesnė 
mokestis.

Mes prašome asmenis iš visų s 
kolonijų prisirašyti, kurie ma
note, kada nors lankytis Mia
mi mieste. Kliubo tikslas pa- . 
tarnauti čia atvykusioms lietu
viams, kad nereiktų klaidžio
ti. Taipgi kliubas gali patar
nauti tiems, kurie nori įsisteig
ti kokį nors biznį čia atvykę.

Norintieji prisirašyti, siųski- 
į te pinigus šiuo adresu:

Joseph Ratkus, 
901 S. W. 27 Avė/ 
Miami 35, Fla.

Dabar... kviečiai nevartojami 
alui ir ėliui

ir tik kviečiai tegali išspręst 

pasaulio alkanųjų maitinimo klausimų

ikrenybėje niekuomet nebuvo daug kviečių 
naudojama alaus daryme—tiktaiviso Jung
tinių Valstijų kviečių derliaus buvo pavartota 
1945 metais.

Pagal J. V. Valdžios politiką, aludarystės pra
monė visai nevartoja kviečių nuo 1946 m. Kovo 

1 d.

KITOS MEDŽIAGOS SUMAŽINTOS 30% •

Kitų grūdų naudojimas sumažintas 30%—tai 
yra, 70% 1945 m. kiekio. *

Vien kviečiai tegali išspręsti alkanųjų maiti
nimo klausimą. Grūdai, kuriuos dabar ši pramonė 
vartoja, yra tiktai tokios kokybės ir rūšies, kurios 

•v 1pasaulio žmonės normaliai nenaudoja maistui. 1

MAŽIAU ALAUS IR ĖLIAUS
Aludarystės pramonė viso vartoja 30% mažiau

medžiagų kaip 1945 m. To pasėkoje proporciona- 
liai mažiau jo pagaminama. Bet kadangi dabar
tinis alaus ir ėliaus pareikalavimas yra apie 25% 
didesnis, negu metai atgal, tai tikrasis neprietek- 
lius yra arčiau 50%.

Taigi pristatytojas negalės jums patiekti viso .. 
alaus ir ėliaus, kiek jūs norėtumėte. Mes žinome, 
jūs suprasite to priežastį.

* * *

Nuoširdžiai kreipiame jūsų dėmesį į Prezidento 
Trumano Nepaprastojo Komiteto dėl Alkanųjų 
patarimus, kurie čia žemiau paduoti apvaduose.

Šis pareiškimas pasako aiškiais, paprastais žo
džiais, ką mes kiekvienas asmeniškai galime da
ryti, kad pagelbėtume tam greitam reikalui.
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AKIMIRKA PEKINE-
STEBĖTINA KNYGA

2-4-46 JONAS KAŠKAITIS

(Tąsa)
Dažnai girdėdama Lifu kalbant, Mo

ta šį-tą suvokė apie chromosomas, 
hormonus, .enzymas. Mokslinis pagrin
das teikė Lifu’i ir sveiko politinio nusi
statymo. Jis mėgo vakariečių pažangu
mą ir pats buvo politiniai pažangus. Ne
kentė Tuan’o valdžios ir sugedusių An- 
fu politikierių.

Mulan’a dažnai su juo svarstė politi
nius ir ekonominius klausimus. Močou’a 
irgi veikliau domėjosi savo krautuvės 
reikalais, darbininkams ji surengdavo 
net išvažiavimus, balius, vakarienes. Li
fu’s jai užsiminė, ar nebūtų gerai iš žo
lių ir šaknelių gaminti piliules ir skysčių 
ekstraktus. Močou’a prirode, kad ne. 
Žmonės myli gamtinį vaistinių žolių ir 
šaknų kvėpesį, skonį ir povyzį. Tos piliu
lės ir ekstraktai tai jau nebe daiktingi, 
bet atitrauktiniai padarai.

Taijun’a dažnai užeidavo ir išjudin
davo naujus politinius klausimus. Li- 
fu’o kaimietis dėdė prašė pinigų sūnaus 
mokslui*. Lifu’s tą savo pusbrolį parsi
kvietė pas save ir leido universitetan. 
Visi jie veikliai dalyvavo studentų judė
jime. Chinijos jaunimas puoselėjo maiš
tingumą prieš politinius Pekino valdžios 
bankrotus. Viešpatavo įsitikinimas, jog 
reikia trečios revoliucijos, kad nušluot 
generolus ir militaristus ir suteikt Chi- 
nijai tikrai naujovinę valdžią.

Kuomintang’as sugebėjo panaudot iš
judintą jauną* Chinijos dvasią, ir Kuo- 
mintang’o partija pagamino programą 
šaliai atstatyti, tautinei vienybei su
tvirtinti. Pekino universitetas vis tebe
buvo radikalizmo centras. Politiniai są
žinių studentų judėjimas buvo politinis 
šalies barometras. Tūli profesoriai bu
vo Kuomintang’o nariai, tūli buvo įžy
mūs komunistai.

Laikraščiai ir žurnalai irgi pažengė 
pirmyn, ėmė rimčiau gvildent visuome
ninius ir politinius uždavinius. Visuo
menė radikalėje. Jauni, veržlūs studen
tai dėjosi prie Kuomintang’o arba prie 
komunistų. Jie kritikavo valdžios veiks
mus atvirai ir umariai. Valdžia, numa
nydama savo bejėgybę ir visuomeninės 
nuomonės pajėgumą, darė pakantos.,Tik 
retkarčiais koks pareigūnas išveždavo 
prakalbą prieš naujovės dvasią. Išva
dindavo jaunuolius “komunistais,” “’ta
rybų respublikos agentais.” Net ir Kuo
mintang’o narius išpravardžiuodavo 
“raudonaisiais,” “pavojingais maištinin
kais.”

Į politinį verpetą įtraukė Lifu, Mula- 
n’ą, Taijun’ą, Huan’ą, Lifu’o pusbrolį 
studentą, dalinai ir Močou’ą ir Sunią.

Lifu’o bendrai ir draugai susirinkdavo 
Jao’ų sode. Tai jau buvo nauja grupė, 
politiniai sužini, netaip kaip kadai se
niau būdavo artistų ir estetų grupė.

Čen San’as tapo pakeltas į naminį sek
retorių ir sąskaitas vesdavo. Politiniuo
se mitinguose jis darė užrašus. Huan’a 
dažnai su juo susiginčydavo tūlais poli
tiniais klausimais. Tačiau, laikui bė
gant, nuščiuvo. Lifu’s patėmijo, jog jie
du vis dažniau pradėjo sutikti, pagarbiai 
apsieiti tarpsavy.

Huan’a užsimindavo čen San’ui apie 
jo motiną, kad ji čia būdavo, kaip namie, 
—ir jis taip turėtų jaustis ir nesidro
vėti taip. Čen San’as pasiteisindavo, kad 
jis vis buvo vienišas ir priprato prie tos 
vienumos, be giminių, be artimų. Jis 
godžiai klausydavo pasakojimų apie sa
vo motiną, ir Huan’a jam patėmydavo, 
kad, norėdamas atsidėkoti motinai, jis 
turėtų pasirodyti naudingas bendruome
nei, dalyvauti jos kovose, o ne laikytis 
nuošaliai. Jinai jam davė knygą pasi
skaityt.

Jis paskiau apmąstinėjo įvykių eilę ir 
prisiminė, kaip vieną kartą būrelis na
grinėjo santuokos klausimą: vedybų ce
remonija visai nereikalinga apeiga, jei 
jungtuvės paremtos meile. Pakanka tik 
užf’egistryot, duomenų , dėliai. Taijun’a 
kirstinai pareiškė, kad vedybų cererho- 
nija tai tik feodalizmo liekana. Lifu’s 
sutiko. Jį praminė “komunistu” arba 
bent ultra-radikalu, su pavojingomis 
idėjomis, o tatai šitaip prasidėjo.

Vieną gražų popietį pakvietė jis savo

sesutę Huan’ą pasivaikščiot po Vakari- 
1 nius kalnus, pašaukė kartu ir Čen San’ą.
Aukštai ant kalno jie pavėsiavo žaliam’ 
gojely, netoli nuo maldyklos, iki saulei 
sėdant. Buvo puikus balandžio vakaras. 
Sustojęs prie tako, einančio viršun tar
pe aukštaliemenių pušų, Lifu’s tarė: — 
Huan’a, Čen San’ai, aš noriu, kad judu 
būtute vyras su pačia. Mes atmetam- 
visas tas ceremonijas. Medžiai, paukš
tės, debesys ir aš būsime judviem liudy
tojais. Eikite takeliu iki paviliono, ir 
ten, didingoj saulėleidoj, pasibučiuokite, 
apsikabinę: tai bus kilmingiausia cere
monija. Aš žinau, judu vienas kitą my
lite.

Jaunieji kukliai stovėjo, nedrįsdami, 
akis nuleidę. Lifu’s jiem sudėjo rankas 
krūvon: — Aš veliju judviem daug lai
mės.

Bailiai, bet vis rankom įsitvėrę ėjo 
jiedu aukštyn taku, o Lifu’s stovėjo ir 
žiūrėjo: pora iš lengvo užėjo viršun, jų
dviejų siluetai ryškiai figūravo vakaro 
skliautuose. Paėję po paviliono stogu, 
stabtelėjo. Čen San’as apsikabino ją ir 
pabučiavo į veidą.

Tai ir buvo santuoka, harmoninga su 
Taoistų natūralizmu: arti prie gamtos, 
paprastai, be apeigų, be triukšmo.

Kai jaunieji nuėjo žemyn, Lifu’o jau 
nebebuvo. Jis nusamdė maldykloj kam
barį juodviem nakčiai, užmokėjo ir pa
prašė varpais paskambint, o pats išsi
skubino namo.

Ir taip jaunavedžiai praleido vedybinę 
naktį maldykloj ant kalno.

Lifu’s jau iš anksto pasakė savo pla
ną Močou’ai. Kiti nieko nežinojo, tai jis, 
sugrįžęs, pranešė ir motinai. Kada “jau
nikis su jaunąja” parėjo namo, juos na
miškiai sutiko su fajerverkais. Sekly
čioj jiedu pagarbiai nusilenkė motinai. 
Palubėj kabėjo plačios raudonos popie
rinės stūgosj

Šitos vedybos buvo tokios nepaprastai 
keistos, kad tarnaitės pasakė svetimiems, 
ir paskui tatai daėjo net iki laikraščio, 
kurs įdėjo aprašymą, ir daugelis apie 
tai plačiai kalbėjo, dasižinojo apie sugrį
žimą tos įdomios Čenmos sūnaus ir jo 
tokią nepaprastą santuoką.

Ir todėl Lifu’s tapo pramintas ultra- 
racįikalu ir net komunistu. Tokia vedy
bine naujovė, žinoma, tegalima buvo 
tuomet tik sumišusio j, sumizgusioj Chi- 
nijoj, kur kraštutinybių buvo pilna.

Afei’jus su Paofena sugrįžo 1924 m. 
rudenį. Baigęs universiteto kursą, Afei-’ 
jus dar metus praleido Paryžiuj, kur jo 
žmona mokėsi paišybos ir tapybos. Vai
ko ji da neturėjo, bet jau laukėsi.

Buvo daug džiaugsmo Jao’ų sode,* su
silaukus tokių tolimų svečių. Afei’jus 
mėgo pasikalbėt su geraširdžiu vaikys
tės draugu Sunia, taipgi ir su mokslin
guoju Lifu’m. Abudu jo svainiai. Afei’
jus su Paofen’a pasikieminėjo keletą 
dienų savo uošvijoj. Paskui jiedu abu
du aplankė Raudonrožės kapines, pasi
džiaugė gražiais, sodriai paaugėjusiais 
medeliais.

Iš Raudonrožės kambario Lifu’s sau 
pasidarė 'Studiją ir laboratoriją. Pato
gu, netoli—tuoj priešais Močou’os sky
rių. Jis prisipirko visokių mokslinių 
knygų ir pabūklų ir praleisdavo labora
torijoj ištisas valandas. Močou’ai gi
mė kitas berniukas, ir ji neleido .nei sa
vo vaikam nei tarnaitėms trukdyt vyrą 
jo tyrinėjimuose. Ji pati jam atnešda
vo stiklą pieno ir porą sausainių ir tylu
tėliai vėl išeidavo. Kai jis ilgai užsisė
dėdavo prie knygų ir mikroskopų, tai ji 
gulėdavo budriai, per miegus girdėdavo 
kokį kripštelėjimą.

Bet vis tos bakterijos ir biologija nu
sibosta, ir Lifu’s mielai nutrūkdavo nuo 
ryšio ir pasinerdavo politikon. Bėga
mieji dienos reikalai visuomet buvo prieš 
jį. Mitinguose su juo dalyvaudavo ir 
Močou’a. Ji slaptai prisibijodavo, kad 
jos vyrui neatsieitų kokia bėda.

Afei’jus klausinėjo Lifu’o apie tuos 
tarpusavius generolų karus. Lifu’s aiš
kino, kad čia ir galo nėr/ Karai eina 
dėl garbės, dėl turtų, dėl aukštų titulų.

.(Daugiau bus)

Binghamton, N. Y.
Vilniaus Medikaliam Institutui 

Sukelta $600
Binghamtono demokratiniai 

lietuviai, kurie visados yra ge
ri Lietuvos draugai, pasisku
bino su stambia pinigine pa- 
'galba įrengimui Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos Insti
tuto Vilniuje.

Mūsų LPT Komiteto vieti
nio skyriaus nariai paskelbė 
tam tikslui kvotą $500. Pasi- 
■žadėjom. Patys nesitikėjom, 
kad į trumpą laiką bus gali
ma sukelti suma virš kvotos. 
O turime pasakyti, kad dar 
tik 14 ypatų teaukavo po 
stambesnę auką. Kiti draugai 
ir draugės laukia A. Bimbos 
atvažiuojant, ir žada jam su
rengtose prakalbose aukoti.

LPT Komiteto vietinio sky
riaus laikytame posėdyje, ba
landžio 7 d., Lietuvių svetainė
je, kur visų organizacijų atsto
vai dalyvavo, nutarta tęsti va
jų už aukų rinkimą minimam 
tikslui. Kviečiame visus demo
kratinius lietuvius aukoti tam 
svarbiam tikslui kiek išgalite 
ir abelnai teikimui pagalbos 
Lietuvos žmonėms.

Nui^vMa surengti prakalbas 
drg. A. Bimbai, kaip greitai 
jis galės atvykti i mūsų apy- 
I in kę.

Komisijon išrinkta M. Be- 
kerienė ir H. žukienė, kad 
drabužius sutaisyti ir pasiųsti 
centram Iš žukienės namų iš
vežta 6 baksai drabužių ir 
vienas baksas čeverykų. Gel
bėjo taisyti, valyti drabužius 
M. Luzinienė, A. Maldaikie- 
nė, P. Bakšienė ir J. K. Na- 
valinskienė. Daug gražių dra
bužių aukavo per M. Bekerię- 
nę Viežienė, kuri taipgi pasiu
vo mergaitei suknelę. V. Ka
minskienė aukavo vertingus 
kailinius. P. Mačiukas atvežė 
gerų ’ moteriškų čeverykų, ku
riuos aukavo M. Kaminskienė. 
J. M. Sadauskai aukavo gerų 
drabužių per M. Kazlauskus ir 
L. šimuliuną. Per II. Žakienę 
aukavo drabužių Mrs. Ruth 
Johnston, Mrs. N. Breit, M. 
Sitra, Mrs. Klikunienė, F. A. 
žiburienė gerų drabužių au
kojo. Dr. F. Speigel atvežė 
daug gerų . drabužių iš Endi
cott, N. Y. Pati žukienė auka
vo daug gerų drabužių savo 
šeimos. Taipgi pasiuvo ma
žoms mergaitėms suknelių. Vi
so drabužių iš jos namų išve
žė 6 baksus ir vieną baksą če
verykų. Gelbėjo jai taisyti, va
lyti drabužius M. Luzinienė, 
A. Maldaikienė, P. Bakšienė 
ir J. K. Navalinskienė.

Aukos ir Aukotojų Vardai
Sekamai aukojo Tiriamosios 

Medicinos ir Vėžio Ligos Insti
tutui Vilniuje:

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto vietinis skyrius au
kavo iš iždo $200. Tai buvo

pinigai nuo parengimo i)’ pri- 
vatiškų parių.

Mary žvirblis Kazlowsky 
aukojo $100.

Po $50 aukojo: Antanas ir 
Josephine Navalinskai, Jonas 
ir Katrina Vaičekauskai, Ma
rijona ir Ignas Luzinai, Vale
rija Kaminskienė.

Po $25: Lietuvių Literatū
ros Draugijos 20 kuopa, Anta
nas ir Marijona Bekeriai, Ade.- 
lė Tvarijonas, Alena ir Ignas 
Vezis.

Viso $600. J. K. N.

Hartford, Conn.
Padėkos Žodis

Kovo 17 d. per gerų draugų 
ir draugių pasidarbavimą, bu
vo man suruošta pašalpos pa
rengimas, kuris man suteikė 
daug morališkos ir gražios fi
nansinės pagalbos. Malonu 
gyventi (nors ir sergant) žmo
gui, kada susilauki iš draugų 
tokį gražų ir malonų atjauti
mą savo nelaimėj, šiuomi tariu 
širdingą ačiū M. Johnsonui, to 
parengimo sumanytojui, ir 
taipgi širdingai ačiuoju toms 
draugėms, kurios taip daug 
pasidarbavo prieš parengimą 
ir per parengimą virtuvėje ir 
tikietų platinime. Didelis ačiū 
ir tiems draugams, kurie pa
dirbėjo, kad padarius šį pa
rengimą pasekmingu, širdin
gai ačiū Laisvės Chorui už su
teikimą svetainės veltui.

Gaila, • kad aš pati negalė
jau dalyvauti ir kartu su vi
sais pasikalbėti ir gyvu žod
žiu visiems padėkavoti. Bet 
turiu vilties, nors gal dar ir 
negreitoj ateityj (kaip tik su- 
gys mano koja), kad aš ir vėl 
galėsiu su jumis kartu daly
vauti. Dar kartą tariu širdin
gą ačiū rengėjams, darbinin
kams ir visiems dalyviams. 
Taipgi ačiū ir Laisvės redakci
jai už suteikimą vietos laik
raštyje.

Jums visiems dėkinga,
Julija Černauskiene
(ZokaiČiutė).

Blogiausieji mūsų neprie
teliai yra saldliežuvautojai.

Bossuet.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavąlkui, 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, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

,f ’ ■ , f * ■ -

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
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So. Boston, Mass. Philadelphia, Pa.
Besiartinant LDS 7-jam Sei

mui; Skaitlingai Rašosi j 
Kuopą Naujų Narių

Balandžio 3 d. teko būti 
LDS 225, tai yra, naujosios 
kartos kuopos susirinkime, kur 
mačiau ir jaučiau tikrai ma
lonų įspūdį, kad arti 30 jau
nosios kartos vaikinų ii* mer
ginų susirinkę taip gražiai 
formalištai mitinguoja*. Jie 
atliko Centro Valdybos balsa
vimus, išrinko delegatus į 7-jį 
Seimą, kuris prasidės birželio 
10 d., Hotel Gardner, Bostone. 
Svarbiausia tai, kad šiame su
sirinkime prisirašė 10 naujų 
narių, čia, ant vietos, pakvies
tas dr. J. Repšis, kuris egza
minavo naujus kandidatus į 
LDS. Užbaigę susirinkimą, už
kandžiais vaišinosi ir juokau
jančiai, draugiškai šnekučia
vosi.

Balandžio 4 d. LDS 62 kp. 
laikė susirinkimą. Taipgi buvo 
skaitlingas susirinkimas. J. 
Burba vieną naują jaunuoli 
perstatė ir likosi priimtas. Dvi 
jaunos mergaitės persikėlė iš 
vaikų skyriaus į pilnų narių 
skyrių. Fin. sekr. pranešė susi
rinkimui apie persikėlimą.

šis susirinkimas atidėjo 
Centro Valdybos balsavimus ir 
delegatų rinkimą sekančiam 
susirinkimui, remdamasis tuo, 
kad turi būti laiškais pranešta 
kiekvienam kuopos nariui apie 
tuos abu svarbius reikalus, 

[kad tikrai visi galėtų dalyvau
ti susirinkime ir balsavimuose.

Sekantis LDS 62 kp. susirin
kimas bus gegužės 2 d., 318 
W. Broadway.

Abiejų kuopų bendrai ren
giama vakarienė bus baland
žio 28 d., 5 vai. vakare, toj 
pačioj vietoj,, kur atsibūna su
sirinkimai. Tai bus šauni suei
ga, nes jaunimas dalyvaus sy
kiu, arba mes pas jaunuosius 
dalyvausime.

D. J.

Socialistų Planas
Philadelphijos socialistuo- 

janti elementai turi išdirbę sa
vo planą. Pirmas ant progra
mos, tai kaip nors prašalinti 
iš šios svieto Staliną, nes ki
taip socialistams sunku ant 
svieto gyventi.

Antra, tai susivienyti su 
smetonininkais ir važiuoti į 
Washingtoną prašyti valdžios, 
kad apskelbtų karą Sovietų 
Sąjungai ir visai demokratijai.

Trečia, įkišti “gabiausius” 
vyrus į kliubus ir draugijas, 
kad padėti visiems reakci
niams elementams laimėti įvai
riais klausimais kliubupse ir 
draugijose.

Ketvirta, kenkti progresy- 
viams visur ir visada.

Tai toks jų planas. Kaip 
jiems pavyks įvykinti gyveni
mai!, tai jau kitas klausimas.

N-rys.

CLEVELAND, OHIO
Prašome įsitėmyti: Balandžio 16 

d. jvyks svarbios prakalbos, kalbės 
Antanas Bimba, neseniai sugrįžęs iš 
Lietuvos. O balandžio 17 d. bus ro
doma įdomi ir svarbi filmą, kurią 
parsivežė drg. Bimba iš Lietuvos. 
Prakalbos įvyks White Eagle salėje, 
8315 Kosciuszko Avė., 8 vai. vak. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti šiose svarbiose prakalbose, 
išgirsti gyvu žodžiu ką Antanas Bim
ba pasakys. — Kom. (x)

CLEVELAND, OHIO
DR. I. E. LEVY

OPTOMETRIST
Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:
7917 ST. CLAIR AVE..

(Arti Yale Theatre)
CLEVELAND 3, OHIO.

Telefonas: Express 1244.
Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NOTAKY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHĘW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
v (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Ml Vernon St Z
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110
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Coffee Reikalauja Sutraukyt 
Diplomatijos ir Verslo Ry
šius su Franko Fašistais
Washington.— Demokra

tas kongresmanas John M.

skundą prieš Franko dikta-; 
turą ir reikalauja, kad 
Jungtinės Tautos sutrauky-l 
tų diplomatinius ir preky- j 
bos ryšius su fašistine Is-: 
panijos valdžia. Jisai 
ko, yra parodymų, kad 
ciai Ispanijoj stengiasi 
rast atominę bombą.
gresmanas Coffee primena,i 
jog karo metu naciai Ispa-į 
ni jo j gamino raketines ro-1 
bot - bombas. Coffee pei-1 
kia Amerikos valdžią už pa-; 
taikavimą Ispanijos ir Ar
gentinos fašistams.

sa- i
na- j 
iš-| 

Kon-1

Tūkstančiai Cukrininku Lai
mėjo Algos Priedus; Jų 

Streikas Atšauktas
Washington. — Buvo pa

skelbtas CIO ir Darbo Fe
deracijos unijų streikas 
prieš National ir American 
cukraus kompanijų fabri
kus, kur dirba 4,400 žmo
nių. Ąnt rytojaus, sekma
dienį popiet jau susitarė 
unijų atstovai su kompani
jomis. Sutartis paliečia 
cukrininkus Long Island 
City, N. Y., Philadelphijoj, 
Bostone ir Baltimore. Long- 
Island City ir Philadelphi- 
jos darbininkams prideda
ma po 10 centų valandai, o 
Bostono ir Baltimorės cuk- 
rininkams po 15 centų. Bet 
Bostone dar tęsiamos dery
bos.’

“Po velniais su ta stoka butų. Su 
mei mus išvesti iš to urvo.”

SUSIJUNGĖ BERLYNO 
SOCIALISTAI SU 
KOMUNISTAIS

tavo

•w v-M
V,

įtaka, turetu-

PARODO ANGLŲ IR 
FAŠISTŲ TERORĄ 

GRAIKIJOJE

Didžiosios Liaudies Inteligenti j a
Rašo A. STASENKO,

Vilniaus Valstybinio Universi
teto dėstytojas '■ . • «... I

kla/nukreipta į visiškai kito
kių uždavinių sprendimą/;,n^- 
gu buržuazinėje visuomenėje. 
Ji tarnauja ne buržuazijai; bet 
darbininkams ir valstiečiams. 
Tokiu būdu, tik tarybinė san
tvarka įgalino inteligentiją 
vaidinti istoriškai progresyvų 
vaidmenį.

Ką gi mes vadiname mūsų 
šalyje inteligentais? Tame pa
čiame VKP(b) CK nutarime 

: “Visi mūsų kadrai

HELP WANTED --FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Madrid, Ispanija.— Spro
go bomba po Milicia Uni
versiteto langu; sužeidė po
rą žmonių.

PRANEŠIMAI

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Delegatai buvo išrinkti 

parti jinių apskričių sueigo
se visose Berlyno srityse, ir 
turėjo parodyti savo įgali
nimus - mandatus,

Berlyne dabar skaičiuoja
ma 75,000 komunistų ir 66,- 
246 socialdemokratai. De
legatų rinkimuose dalyvavę 
47,014 socialdemokratų. Su
sivienijus partijoms, išrink
ta du bendri pirmininkai, 
vienas nuo socialdemokratų 
ir vienas nuo komunistų. 
Partijų vienybė bus tinka- 

imai pagerbta Gegužės Pir
mosios minėjimo iškilmėse 
Berlyne.

nuo 1-nio

graikų dauguomenė remia 
FA M. King, be kitko, pri
mena šitokius dalykus:

Šimtai- Graikijos patrijo- 
tų pūdomi sostines Athenų 
kalėjimuose, net . be jokio 
kaltinimo prieš juos. Kurie 
demokratiniai graikai atvy
ko balsuoti, tuos kažin kur 
nudėjo fašistiniai* monar- 
chistai. Daug pažangių 
graikų yra priversti slaps
tytis kalnuose. Atsiunčia
mas iš užsienių maistas ati
duodamas tik valdininkams, 
fašistams ir jų rėmėjams 
arba perleidžiamas juoda
jai rinkai. O žmonių dau
guma badauja.

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Pagalbos Teikimo Kom. ir 

delegatų susirinkimas įvyks balan
džio 19 d., 7 v. v., 1218 Wallace St. 
Visi dalyvaukite, turime daug svar
bių reikalų. — S. R. Sekr. (89-90)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

18 d. balandžio, 8 v. v., 735 Fair
mount Ave. Draugės, dalyvaukite vi
sos, nes bandysime suorganizuoti 
chorą. Atsiveskite jauuolių į susi
rinkimą. Mattes, sekr. (89-90)

TVIRTOVIŲ KURILUOSE

Tokio. — Keturi ameriko
nai korespondentai skraidė 
virš Sovietų užimtų Kurilų 
salų ir nematė jokių sovie
tinių apsitvirtinimų. O pir
miau buvo pasakojama, kad 
Sovietai ten statosi galingas 
tvirtoves.

japo-Anglai siūlo leist 
nam daugiau dirbinių išga
beni į užsienius.

Philadelphia, Pa

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra .didelė dėžė 
16-oz $5.00.

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

W a s h i ngtone sugautas 
Ear McFarland, pabėgęs iš 
kalėjimo, nusmelktas mirti 
žmogžudis žagintojas.

KainųWashington.
Administracija ragina kon
gresą dar. metams panau- 
jint įstatymą dėl kainų kon
troliavimo.

Ir Žemė Po Jo Kojų 
Neatsivėrė

Pas mus yra katalikų šulas 
Ignas Liepa, kuris aukštai fi
gūruoja šv. Jurgio parapijoj. 
Jis vieną kartą kliube išsita
rė štai kaip: “Greičiau žemė 
atsivers po mano kojų, negu 
mano familijoj kas ženysis su 
bedieviu.”

Netaip jau labai daug lai
ko praėjo, ir jo duktė iškirto 
šposą jam ir parapijai. Ji 
sivedė balandžio 3 d., tai 
gavėnioj, o katalikams 
drausta tuoktis gavėnioj.

apsivedė su 
bedievišką

ap- 
yra 
už- 
Ki-

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

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex
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 paterikinti; 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 slogaą pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miėstus ir apmokame pašto 
iftlaldaa

WONDER LIVE FOUNDATION
Los Angeles 55, Calif.6164B—Metro Sta., DepL C,
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nugirsti, tai

tas dalykas, ji 
bedieviu ir- ėmė 
šliūbą. *

Kiek man teko
štai ką ji pareiškė savo tėvui: 
“Jeigu mūsų klebonui leistina 
rašytis į bedievių kliubą, tai 
man dešimts' kartų daugiau 
geistina apsivesti su bedieviu 
vaikinu.”

Na, ir po Igno Liepos ko
jų žemė dar neatsivėrė.

Buvęs Katalikas.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

Kalbėdamas .apie, Tarybų 
Sąjungos karinių, ekonominių 
ir politinių pasisekimų,, šalti
nius Tėvynės katu metais, 
draugas Molotovas savo pra
nešime apie ’.Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos 28- 
sias rnętines su dideliu pasi- j sakoma: “Visi mūsų kadrai 
tenkinimu pažymėjo darybinės cUCjar0 milžinišką tarybinės 
inteligentijos nuopelnus , liau-Į inleligenti jos armjją. Tarybi- 

nė inteligentija visomis savo 
šaknimis surišta su darbinin
kų klase ir valstietija. Tai yra 
visiškai nauja inteligentija, į 
kurią panašios nėra nei vie
noje pasaulio šalyje.”

Į socialistinės statybos mū
sų šalyje istorijos puslapius 
įrašyti tūkstančiai tarybinių 
inteiigentų vardų.
sius fabrikus ir gamyklas, ku
riuos pastatė darbininkų kla
sė stalininių penkmečių me
tais, suprojektavo tarybiniai! 
inteligentai. Puikius ginklus, 
kuriuos mūsų šalis teikė Rau
donajai Armijai Didžiojo Tė
vynės karo metais, sukonstru- 
avo tarybiniai inteligentai. 
'Kino filmai, kurie jaudina sa
vo realumu ir gilia gyveni
miška teisybe ir kuriuos susi
žavėjęs žiūri visas civilizuotas 
pasaulis — sukurti tarybinių 
inteligentų. Tarybinių moksli
ninkų moksliniai atradimai at
veria naujus akiračius pasau
liniam mokslui ir technikai.m.

Draugas Molotovas paragi
no tarybinius žmones “kaip 
galima greičiau išspręsti ne
atidėtinus uždavinius dėl tų 
tarybinių teritorijų, kurios lai
kinai buvo priešo armijų oku
puotos.” Tarybų Lietuvos liau
dies ūkiui ir kultūros įstai
goms padaryti didžiuliai nuo
stoliai, siekią kelioliką mili
jardų rublių. Per praeitąjį lai
ką daug padaryta karo žaiz
doms užgydyti. Bet tai yra tik 
maža dalis to, kas liko pada
ryti.

Prieš respubliką iškyla už
davinys — visiškai atstatyti 
fabrikus ir gamyklas, mašinų- 
traktorių stotis ir tarybinius 
ūkius, ligonines ir mokyklas, 
gyvenamus butus ir* kultūros 
švietimo įstaigas. Ryšium su 
tuo lietuviškajai inteligentijai 
tenka išspręsti garbingą už
davinį: išspręsti klausimą, 
kaip geriau, teisingiau organi
zuoti darbą pramonėje, žemės 
ūkyje, transporte, visose mūsų 
įstaigose, kad tarybinio žmo
gaus darbo našumas ir koky
bė duotų geriausių rezultatų.

Bolševikų partija visuomet 
teikė didžiausią reikšmę rū
pesčiui darbo žmonių medžia
giniais - buitiniais reikalais, 
laikydama tai būtina sėkmin
go socialistinės statybos užda
vinių išsprendimo sąlyga. Tai 
reikalauja organizuoto ir su
derinto viso valstybinio apa
rato grandžių nuo viršaus iki 
■apačios darbo, kad konserva
tyvūs arba priešiški elementai 
negalėtų kenkti respublikos 
ūkinio, ekonominio ’ir kultūri
nio atgimimo programai.

Tarybinė liaudis padėjo di
džiausias aukas, kad nugalė
tų fašizmą. Ir dabar, kai mes 
apgynėme tarybinės valstybės 
laisvę, garbę ir nepriklauso
mybę, mes “... neturim svar
besnio uždavinio, kaip užda
vinį užtvirtinti mūsų pergalę, 
kurią mes pasiekėme nepalau
žiamoje kovoje ir kuri atida
rė kelią naujam didžiam mū
sų šalies pakilimui ir toles
niam mūsų liaudies gyvenimo 
lygio pakėlimui.” (V. Moloto
vas) .

Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės su ypatingu entuziazmu 
sutiko šiuos draugo Molotovo 
žodžius. Tarybų Lietuva nuo 
pat pirmųjų dienų pradėjo 
gauti paramą iš Sąjunginės 
Vyriausybės ir broliškųjų res
publikų pusės. Toji parama 
dar didės: broliškos tarybinės 
respublikos padės lietuvių tau-Į dieniame.

džlai — Tėvynei:
“Mes susidorojome su fron

to ir užnugario uždaviniais 
karo metu taip pat dėl to, kad 
ir tarybinė inteligentija įvyk
dė savo pareigą Tėvynei. Ka
ras vaizdingai parodė, kuo ta
po inteligentija tarybinės val
džios metais. Jau negirdėti 
kalbų apie senąją ir naująją 
inteligentiją. «šią problemą pa
šalino pats gyvenimas. Didžio
je daugumoje Inteligentija są
žiningai ir sėkmingai vykdo 
aukštas savo pareigas orga
nizuojant ūkinį darbą, auklė
jant naujus specialistų kadrus/ 
saugoj ant sveikatą ir keliant 
kultūrinį gyventojų lygį. Su 
dideliu pasitenkinimu mes ga
lime dabar pasakyti, kad tary
binė inteligentija verta savo
sios Ųaudies ir ištikimai tar
naują savo Tėvynei.”

Toks aukštas tarybinės in
teligentijos nuopelnų įvertini
mas liudija apie tai, kad ji 
visiškai pateisino savo liau
dies, tarybų vyriausybės ir 
bolševikų partijos viltis.

" Tarybų valstybė tolydžio 
auga ir stiprėja. Tarybinės 
santvarkos, kaip naujos poli
tinės santvarkos, pagrindas 
yra darbo žmonių masių da
lyvavimas valstybės valdyme. 
Be šio liaudies masių politinio 
aktyvumo negalėtų būti nė 
kalbos apie bet kokius tarybų 
valdžios pasisekimus. Tarybi
nes santvarkos prigimtis yra 
tokia, kad ji tampa juo tvir
tesnė, juo aktyviau ir gausiau 
dalyvauja dirbantieji valsty
bės valdyme.

Tarybų valstybėje inteligen
tija, “kaip priešakinė ir kul
tūringiausia dalis, susiliejo su 
savo liaudimi. Pakeldama tuo 
pačiu moralinę politinę tarybi
nės visuomenes vienybę į dar 
aukštesnį laipsnį” (Moloto
vas). Tuo būdu tarybų vals
tybėje inteligentijai priklauso 
ypatingas nuopelnas organi
zuojant visą visuomeninį liau
dies gyvenimą.

Didelis ir garbingas inteli
gentijos vaidmuo mūsų šalyje 
išplaukia iš to fakto, kad ta
rybų valstybė, kaip naujo ti
po valstybė, sprendžia tokius 
uždavinius, kurie buvo sveti
mi senojo tipo valstybei, bū
tent, politinio liaudies auklė
jimo uždavinius.

II.
Tarybų valstybėje, kur visą 

ūkinį gyvenimą nusako ir 
nukreipia valstybinis liaudies 
ūkio planas, siekiąs visuomeni
nio turto padidėjimo, nuolati
nio materialinio ir kultūrinio 
darbo žmonių lygio pakėlimo 
bei ekonominės ir karinės 
TSRS galios sustiprinimo, inte
ligentija užima ypatingą vietą.

“Nei viena valstybė, — pa
brėžiama VKP(b) CK nuta
rime “Apie partinės propa
gandos pastatymą ryšiumi su 
°VKP(b) istorijos trumpojo 
kurso” išleidimu,” negalėjo ir 
negali apsieiti be savo inteli
gentijos, tuo labiau negali ap
sieiti be savo inteligentijos 
darbininkų ir valstiečių socia
listinė valstybė... Ypatingą 
reikšmę turi intelįgentija to
kioje šalyje, kaip mūsų, kur 
valstybė vadovauja visoms 
ūkio ir kultūros šakoms ir kur 
kiekvienas valstybės darbuoto
jas, kad sąmoningai ir sėkmin
gai vykdytų savo darbą, turi 
suprasti valstybės politiką, jo
sios uždavinius šalies viduje ir 
už jos ribų.”

Tarybinė inteligentija — 
kokybiniu, požiūriu visiškai

Josios Vel

Stambiau-

tai per trumpiausią laiką už
gydyti hitlerinių pogrominin- 
kų. padarytas gilias žaizdas— 
to laidas yra mūsų šalies tau
tų lenininė-stalininė draugys
tė.

žymi tarybinės Lietuvos in
teligentijos dalis aktyviai da
lyvauja ekonominiame ir kul
tūriniame respublikos atgimi
me, gyvena viena mintimi su 
visa lietuvių tauta. Politinis 
lietuvių tautos inteligentijos 
aktyvumas stiprina valstybinį 
aparatą, kelia jo autoritetą.

Vokiškosios okupacijos me
tu Lietuvos inteligentija veiks
mais įrodė, kad ji yra stipriau
siais saitais surišta su savo 
tauta, ryžtingai pasipriešinu
sia hitlerines valdžios užma
čioms, nukreiptoms į ekonomi
nį ir fizinį lietuvių tautos su
žlugdymą. Okupantų mėgini
mas priversti Lietuvos univer
sitetų profesorius tapti fašis
tinės plėšikiškos ideologijos 
skelbėjais sutiko atvirą pasi- 

i priešinimą. Didžiulė dauguma 
Lietuvos mokslininkų ir šiaip 
inteligentijos atstovų pasiliko 
ištikima savo tautai, savo tė
vynei.

Okupantus išvijus, prieš Lie
tuvos inteligentiją atsivėrė 
nauji horizontai, nauji neap
rėpiami kūrybinio darbo savo 
tautos labui galimumai. Pa
žangioji inteligentijos dalis jau 
pasireiškė, kaip aktyvi liau
dies valdžios rėmėja ir nusi-. 
pelnė visos liaudies pagarbą! 
ir meilę. Apie tai liudija ir tas 
faktas, kad jau šiais metais 
44 lietuviškosios inteligentijos 
atstovams — įvairių mokslo, 
literatūros, meno sričių dar
buotojams — buvo suteikti 
garbės vardai. Taip, nusipel
niusio mokslo darbuotojo var
das buvo suteiktas trylikai 
mokslininkų, tiek pat meno 
darbuotojų gavo nusipelniusio 
meno darbuotojo vardą, 5-ms 
mokytojams buvo suteiktas 
nusipelniusio respublikos mo
kytojo vardas ir 1.1. Tai rodo, 
kad tėvynė aukštai vertina sa
vo inteligentijos nuopelnus.

Pereidama į taikos statybos 
laikotarpį, tarybinė liaudis 
rengiasi rinkimams į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą. Su di
džiausiu pasitenkinimu galima 
pažymėti, kad lietuviškoji in
teligentija aktyviai įsijungė į 
rinkiminę kampaniją. Gerinu
siems josios atstovams — nu
sipelniusiam respublikos mo
kytojui Bubinui, nusipelniu
siam mokslo darbuotojui prof. 
Kairiūkščiui ir kitiems Tary
bų Lietuvos darbo žmonės su
teikė didžiausią pasitikėjimą 
—iškėlė juos į respublikinę 
rinkiminę komisiją rinkimams 
į TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Tautybių Tarybą.

Iš Tarybų Lietuvos inteli
gentijos tarybinė liaudis lau
kia, kad ji visas savo jėgas ir 
savo patyrimą skirs didžiajam 
istoriniam reikalui — socialis
tinei statybai respublikoje.

Šaukdami į naują darbo pa
kilimą skamba draugo Moloto
vo žodžiai: “dar niekuomet 
prieš mus nebuvo atsiskleidu
sios tokio masto perspektyVos 
socialistinės statybos srityje ir 
tokios Tarybų Sąjungos jėgų 
suklestėjimo galimybės.”

šiose perspektyvose ir gali
mumuose ir glūdi didinga'ir 
puiki tarybinės valstybės atei
tis.

(Iš Vilniaus “Tiesos”)

Raudoni Plaukai

C h i c a g os Universiteto 
profesoriai Peter Flesch ir 
Stephen 'Rothman patikri
no, kad raudonuose žmonių 
plaukuose yra geležinių da
žų. Bet raudonuose gyvu
lių plaukuose jie nesurado 
geležies elemento.

SLAUGES
(NURSES)

UŽBAIGUSIOS MOKSLĄ
IR

NEBAIGUSIOS MOKSLO

Dirbti Džiovos Sanitorijoje 
Adirondack Kalnuose

ALGA IR UŽLAIKYMAS

STONY WOLD
Lake Kushaqua, N. Y.

(92)

CATASAUQUA, PA. 
OPERATORĖS 

GUZIKŲ SIUVĖJOS 
PAKUOTOJOS 

REIKALINGOS DIRBTI PRIE 
MOTERIŠKU BLIUSKUCIŲ 

KREIPKITĖS
POLLY BLOUSES

CANAL ST., CATASAUQUA, PA. 
TELEFONAS CATASAUQUA 280.

(91)

MERGINOS 16 IKI 30
GERA PRADŽIA 

RASTINES DARBAI 
PROGOS PAKILIMAMS 

IR ALGOS PAKELIAMOS 
GEROS DARBO SĄLYGOS 
NUOLATINIAI DARBAI
Kreipkitės 9 A.M. iki 5 P.M. * 

Bi dieną savaitėje
PERSONNEL DEPARTMENT, 

5-TOS LUBOS
American Express Co.
65 BROADWAY, N. Y. C.

NAMŲ DARBININKĖ
Dirbti abelną namų darbą. Guolis ant 

vietos. Privai iškas kambarys ir maudynė. 
Nereikės virti. Vasarą važiuoti j vasarvietę. 
Gera alga.

JT. EPŠTEIN.
1305 East 22nd Street, Brooklyn.
Arba šaukite ’ ESpIanadc 7-5273.

(89)

MERGINOS
MOKYTIS KOJINIŲ TAISYMO 

UŽDIRBA
BESIMOKINDAMOS
PO TRUMPO PERIODO

UŽDIRBKITE IKI $45
UŽ PENKIŲ DIENU SAVAITE 

KREIPKITĖS 
Abramson’s

DEPARTMENT STORE
37-02 MAIN STREET 

FLUSHING, L. 1.
(90)

APVALYMUI MOTERIS.
NUO 5 IKI 11 V. V. 
$18 už 30 valandų.

THE F. & M. SCHAEFER 
BREWING CO.

430 KENT AVE., BROOKLYN.
(89)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
REIKALINGI VYRAI
Aukšta alga patyrusiom 

laipytojam j medžius.
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės tarpe 5 ir 6 vai.
McHale Tree Expert & 

Landscape Co. 
217 Hempstead Turnpike, 

HEMPSTEAD, L. I.

BODY IR FENDER 
VYRAI

5& DIENŲ SAVAITĖ 
Turi būt Patyrę 
Nuolatinis Darbas.

Gera Alga.
WILLIAM O. TAYLOR

289 Fifth Ave., Paterson, N. J.
■ (90)

PATYRĘ V Y KAI /
reikalingi prie darbo darže. $1 J VALANDĄ. 

ALLEY POND NURSERY, 
HORACE HARDING BLVD.

(Kamp. 231ST STREET) BAYSIDE, L. I.
BAYSIDE 9-6450.

 (84)

Rockaway Beach jau atida
rytos tūlos prašmatnybių vie
tovės šeštadieniams ir šventa-

PROTEINAI IR ŽAIZDŲ 
GIJIMAS

Jeigu maiste negana pro
teinų, tai žaizdos lėčiau gy
ja. Pripažįstama, kad ge
riausi proteinai, kitaip va
dinami baltimiais, yra kiau
šiniuose, piene, sūryje ir 
mėsoje.

NAFTA — SENOVĖS 
ARABŲ AMUNICIJA

Arabų kareiviai keturio
liktame šimtmetyje į prie
šus laidė puodus su padegta 
juose nafta (žibalu). Tokiai 
amunicijai laidyti buvo nau
dojamos tam tikros maši
nos - katapultos.

Nesivesk dėl jokios kitos 
priežasties, apart meilės; 
bet rūpinkis pamylėt tikrai 
meiles vertą asmenį, 

Wiu. Penu.

-------- - ---------------- ......................................................... - — <■ - --------------------------- ---------įkl--------- —
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Linksmo Gimtadienio!

- Sekmadienį, bal. 14 d., ve
teranų pagerbimo baliuje, me
ninei programai pasibaigus, 
Jonas ir Julia Lazauskai jūsų, 
reporterį užkvietė prie “Liau
dies Teatro stalo,” kur buvo 
susirinkę gražus būrelis me
nininkų ir pašaliečių, Lazaus
kų ir Šertvietytės draugų.

Buvo reiškiami linkėjimai, 
dainos ir sveikinimai — Ko
kia to visko priežastis? — pa
siteiravau.

— Tai Aldonos šertvietytės 
šiandien yra gimtadienis, pa
aiškina ‘ man J. Lazauskas.

Aldona yra menininkė: mes 
ją matėme daugelį kartų vai
dinant ir režisoriuojant scenos 
veikalus.

Tą dieną matėm A. šortvie- 
tytę vaidinant našlę scenoj iš 
veikalo “Bury The Dead.” J. 
Lazauskas vaidino 

Linkint Aldonai 
laimingos ateities, 
dienio proga, mes

ir toliau jos myli- 
veikimą lietuvių

numirėlį. 
linksmos 
jos gimta- 

kartu linki-

ir

me jai tęsti 
mą meninį 
tarpe.

Linksmo 
gimtadienio!

tau, Al d on ūke,

Komunistams
Lietuvių Komunistų Kliubo 

svarbus susirinkimas įvyks ba
landžio 16-tos vakaro 8 vai., 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Svarbūs raportai. Galutinas 
pasiruošimas Pirmos Gegužės 
Paradui. Nariai jau turintieji 
aukų Spaudos Fondui prašomi 
priduoti šiame susirinkime, 
norime įteikti pirma įmokestį 
Šią savaitę ir darbuotis toliau, 
kad išpiidytume savo pasiskir
tą kvotą — penkis šimtus do
lerių. Valdyba.

tapo mirtinai 
Dimick, 50 

N. J. Pirm 
spėjo ištart, 
pavėžėti jū-

New Yorke 
pašautas Charles

,m., iš Tenafly, 
mirštant, jis tik 
kad jis “paėmęs
rininką.” Jį pašovus, jo auto, 
be kontrolieriaus leidosi su
kintis po gatvę, bet laimingai 
sustojo nieko neužgavęs.

Laivai Barry ir Holbrook 
praeitą pirmadienį atgabeno 
New Yorkan 1,046 karių nuo
takas ir apie trejetą šimtų jų 
vaikų. Kiti laivai parvežė 7 
tūkstančius kariškių.

Balandžio 15-tą prasidėjo žy
dų Velykų šventės (Passover), 
baigsis po saulėleidžio 23-čią, o 
tarp kai kurių 22-rą. žydai 
taipgi turi skirtingų tikybų.

5,000 NEWYORKIEC1V REIKALAVO 
NUTRAUKTI RYŠIUS SU FRANCO

tūkstančiai newyor- bas tikrovėje nėra užbaigtu, 
kol fašizmas nėra nušluotas 
nuo viso žemės paviršiaus.”

Smith sakė, kad visi iš Ame
rican Veterans Committee ap
klausinėtų 1.0,000 veteranų, iš
skyrus 8, stoja už tuojautinį 
nutraukimą ryšių su Franco.

Stella Stopnieka, kalbėdama 
nuo American Polish Labor 
Council pareiškė, jog naujos 
demokratiškos Lenkijos žmo
nės trokšta matyti atsteigiant 
demokratiją Ispanijoje, kad ta 
skerdynė, kurią Lenkijos žmo
nės nukentėjo nuo fašizmo, 
daugiau neatsikartotų Europo
je. Savo kalbą ji užbaigė šū
kiais: “Lai gyvuoja nauja de
mokratiška Lenkija.” “Šalin 
Franco — Lai gyvuoja demo
kratiška Ispanija!”

Audringa ovacija palydėjo 
jos kalbą.

Demokratinių ispanų vardu 
kalbėjo Carmen Meane, buvu
si Madrido subway darbinin
kų - unijos viršininkė. Ji kal
bėjo ispaniškai. Carmen Mea
ne užtikrino, kad jos šalies 
žmonės tebekovoja — jie nie
kad nepaliovė kovoti — už 
laisvą Ispaniją ir kad, su pa
galba viso pasaulio demokra
tinių žmonių, jie tikisi ne už 
ilgo atsteigti respubliką.

Demonstracijai pirmininka
vo Milton Wolff, Lincoln Bri
gados veteranų komandierius 
ir Antrojo Pasaulinio Karo ve
teranas.

CIO Choras dainavo Ispani
jos liaudies dainas, 
sveikinimų nuo žymių
kiečių, negalėjusių dalyvauti 
demonstracijoje. Priimta rezo
liucijų ir pasižadėta plėsti ir 
stiprinti veiklą už Jungtinių 
Valstijų vyriausybės nutrauki
mą ryšių su Franco.

Penki 
kiečių praeitą šeštadienį susi
rinko į Madison Square Par
ką, New Yorke, minėti Ispani
jos respublikos įkūrimo 15 
metų sukaktį ir reikalauti 
Jungtinių 
nutraukti
Franco 
valdžia.

Demonstracija įvyko dviem 
dienom pirm Lenkijos atstovy
bės įteikimo United Nations 
Saugumo Tarybai reikalavimo 
tuo klausimu. Ją sušaukė ko
mitetas, veikiantis už Išlaisvi
nimą Ispanijos 
Committee to 
Now).

K a 1 b e j ę s 
Saul Mills, New Yorko CIO 
Tarybos sekretorius, 
trantų entuziastiškai 
mas, pareiškė:

“Aš manau, jog aš 
visą CIO ir už jo didį prezi
dentą Philip Murray, kuomet 
sakau, kad visas darbininkų 
per savo unijas, pasiektas pro
gresas nebus saugus, kol mes 
neprašalinsim paskutinį fašiz
mo likutį iš pasaulio. Tas reiš
kia, kad Franco turi būti pra
šalintas.”

Ferdinand 
lės Jūrininkų 
rius, pareiškė, 
Departmentui

respublikos
sukaktį

Valstijų vyriausybės 
ryšius su fašisto 

dabartine Ispanijos

Dabar (Action
Free Spain

demonstracijai

demons- 
sveikina-

kalbu už

Smith, Naciona
lini jos sekreto- 
kad Valstybės 

jau laikas pa
liauti-dviprasmiškai kalbėti ir 
pavadinti Franco tuo, kuo jis 
iš tikro yra — fašistu. Kaipo 
negras, jisai dadėjo, jog:

“Mes, 13 milionų Amerikos 
negrų, stojame su 
Ispanijos žmonėmis 
už demokratiją.”

Mathew Smith iš 
Veterans Komiteto, 
kalboje, sakė:

“Priešfašistiško kario dar-

slegiamais 
jų kovoje

American 
ugningoje

Moterys Pageidauja 
Kainų Kontrolės

New Yorko .organizuotos 
vartotojos r— League of Wo
men Shoppers — savo susirin
kime balandžio 13-tą kritika
vo siūlytojus panaikinti mėsos 
kainų kontrolę. Tokį pasiūly
mą buvo padavę AFL buče- 
rių viršininkai. O viršininkų 
algos, paprastai, būna tokios, 
kurias gaunantiem mažiau 
svarbu, ar bus kainos kontro
liuojamos, ar ne, jiems išten
ka nuo vienos algos dienos iki 
kitos.

1 TWIN CARMENS

£

Inez Matthews (left) and Muriel Smith, who alternate in the ardu
ous vocal role of Carmen in the Billy Rose production of “Carmen i 
Jones” which comes to the \

Veikalas, seniau išbuvus ilgą laiką ant Broadway, 
bal. 7-tą sugrįžo (tik trim savaitėm) j miestavą City 
Center, 131 W. 55th St., New Yorke. Čia visi galės ma
tyti prieinamomis kainomis. Miestavame teatre tikietas 
niekad ne aukščiau $2.40 (nuo $1.20). Bal. 10, 13, 14, 
20, 21 ir 27 bus ir popietiniai perstatymai.

Šis Tas Iš Atletų Kliubo
Brooklyno 'Lietuvių Atletų 

Kliubas gyvuoja gerai, ypatin
gai dabar, kuomet gavo pil
nus gėrimo laisnius.

Aną dieną taikėsi kalbėtis 
su to kliubo kai kuriais valdy
bos nariais
yra vienas iš jų ii* jis sako, 
kad. viskas 
jei.tik nariai neužmirštų lan
kytis į susirinkimus. Kuomet 
reikia pravesti kokis tarimas, 
tai mažas ir tas pats narių 
skaičius turi tuos tarimus pra
vesti. O jei pasitaiko, kad toks 
pravestas tarimas kai kuriems 
nepatinka, tai paskui jie ne
pasitenkinę. Visi nariai turėtų 
lankytis susirinkimuose ir im
ti atsakomybę už kliubo ge
rovę.

Dabar kliubas mano pirkti 
farmą, kur nariai galėtų pra
leisti vakacijas ar nuvažiuoti 
poilsiui. Tai, man. atrodo, ge
ras sumanymas. Būtų smagu, 
jei šią vasarą tas jau būtų įvy
kinta ir kliubiečiai galėtų šios 
vasaros vakacijas praleisti sa- 
Vo farm oje.

Sekantis kliubo susirinkimas 
bus penktadienį, gegužės 3 d., 
kliubo patalpose, 168 Marcy 
Ave., Brooklyne. Visi nariai 
pasistengkite susirinkime da
lyvauti.

Juozas Petersonas

būtų labai gerai,

Aj i trad i ei ita, Baland. 16, 1916
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PIKNIKAS

tuose b iidinguose, 
pravestos įsakytos

k u r 
pa

Lake Sucess gyventojai 
suosią United Nations įsileidi
mo klausimą.

<ž>..

Sonny Tufts ir Joan Caulfield scenoje iš filmos “Miss 
Susie Slagle’s,” dabar susiedijos teatruose.

įsteigta Nauja Civiliy 
Laisvių Organizacija

Turėjome Vasarišką 
Sekmadienį

Kliubietis.

Žymūs Unijistai Užgyrė 
Daily Worker Fondo 
Kampaniją

New Yorke įvykusioje orga
nizacijų konferencijoj, Frater
nal Clubhouse patalpose, ba
landžio 13-tą įkurta nauja ci
vil ėms laisvėms ginti organi
zacija. Jos siekiai — kovingai 
veikti apsaugai civilių darbi
ninkų ir mažumų teisių. Nusi
statyta į ją priimti atskirus 
asmenis ir organizacijų atsto
vus.

Išrinktas komitetas išdirbs 
smulkmeningųs planus veik
lai ir narystei.

Konferencijoj, be organiza
cijų atstovų, dalyvavo New 
Yorko. Valstijos Seimelio na
rys Hulan Jack ir daugelis va
do v a u j a n č i ii u n i j i st ų.

Balandžio 14-tą — Verbų 
sekmadienį — New Yorko 
mieste buvo 64 laipsniai šilu
mos ir nepaprastai graži, sau
lėta, rami diena. Tūkstančiai 
žmonių buvo tos grožės išvi
lioti į parkus ir pajūrius. Co
ney Islande buvę apie 300,000 
svietelio, Bronx Parko varte
lius perėjo 50,000. Panašiai 
buvo ir kitur.

Fotografas
Traukiu paveiksiu^ familijų, ves
tuvių, kitokių

Gauta 
ameri-

Pikietuoja Fish’ės 
Rezidenciją

Prakišęs praeitus rinkimus 
tarp savo kaimynų net pusėti
nai pasiturinčiais žmonėmis 
apgyventame Rockland Coun
ty, paskilbęs negražiais kan
džiojimais pažangiųjų ir visų 
antifašistų, buvęs kongresma- 
nas Hamilton Fish persikelia 
Į Queens.

Matomai, reakcininkų pusė
tinai dar dominuojamame 
Queens Fish tikisi atsigriebti, 
sugrįžti į Kongresą ar kokią 
kitą atsakomingą vietą užim
ti. Tačiau Queens gyventojai 
tokį kaimyną pasitiko nekaip. 
Vidurinės klasės apgyventų 
miesto gražuolių sekcijų Kew 
Gardens ir Forest Hills žmo
nės nė kiek ne daugiau myli 
Fišę už rocklandiečius. Iššauk
ti, vadovaujami Veterans 
Against Discrimination ir A- 
merikos Darbo Partijos, pen
kios dešimt žmonių pikietavo 
Fišės naujus namus prie Con
tinental Avė. ir Queens Blvd., 
praeitą šeštadienį. Pikietai 
praeiviams dalino lapelius, in- 

buvusj 
rekor- 
su

formuojančius apie 
Kongrese Fišės darbui 
dą, apie jo susirišimą 
šistinėmis grupėmis.

fa-

New Yorko Bildingų De
partment!) komisionierius Saxl 
skelbia. kad OPA kooperuo
sianti su departmontu numušti 
rend as 
nebus 
taisos.

Įvyks

Birž. 30 June
19 4 6

KLASHUS

CLINTON PARK
MASPETH, N. Y.
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DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808

221 South 4th Street

ti—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Daily Worker ir The Wor
ker atsišaukė į visuomenę pa
dėti sukelti $150,000 spaudos 
fondą, reikalingą išlaikyti, ge
rinti ir plačiau skleisti darbi
ninkišką dienrašti ir savaitinį 
The Worker.

Komu n istų organizacijos, 
kaip ir visuomet, pirmos atėjo 
talkon.
sukelti po $10, o 
kuopos ir po $15 
Tai reiškia, kad

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrlaan Ir Marcy Ares.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

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

Valkų Ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

i
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Komunistai

turi

kad

pasižadėjo 
kai kurios 
nuo nario, 
komunistų

kliubai sukels pramogomis, su
rinks tarp žmonių ar patys su
aukos tiek kartų po $10 
po daugiau) kiek kliubas 
narių.

Tačiau unijistai žino,
Daily Worker nėra komunistų 
privatiška nuosavybė, kad tai 
yra visų darbo žmonių ir liau
dies dienraštis, žymūs unijis
tai išstojo priešakyje kampa
nijos sukelti unijų šėrą kovin
go unijų gynėjo ir organizuo
tojo išlaikymui.

Louis Weinstock ir Leon 
Strauss, unijų vadai, išleido 
atsišaukimą į unijas ir kitas 
masines organizacijas atsiųsti 
atstovus į Darbininkų Spau
dos Konferenciją. Ji įvyks ge
gužės 11-tą, 13 Astor PL, New 
Yorke.

Atidarė Veteranėms Centrą

Areštai už Gemblerystes
Praeitą šeštadienį Central 

Brooklyne, 151 Hudson Ave., 
buvo areštuoti 24 asmenys už 

‘“per garsų ir keiksmingą rė
kavimą,” kaip sakoma policijos 
iškeltuose jiems kaltinimuose. 
Tačiau teisėjas Sala, juos palei
do, bet sulaikė tolimesniam 
kvotimui tris asmenis, kaltina
mus užlaikyme “arklių kamba
rio” (nelegalėms lažyboms-lo- 
terijoms centro).

Sekmadienį padaryta ablava 
hnt lošio “daisais” 24 Amboy 
St., Brownsvillej. Ten1 irgi 
areštuoti 24, sulaikyti tolimes- 
hiam kvotimui du.

Miestavame Bildinge, Brook
lyne, kambarys 702 pavestas 
Moterų Veteranių Legijonui 
atsidaryti savo centrą. Mrs. 
Patricia M. Deuse, gyvenanti 
31-41 47 th St., Astorijoj, yra 
naujos organizacijos nacionalė 
komandierė. Legijonas, įsire
gistravęs New York o valstijoj 
pereito lapkričio 13-tą, tuo lai
ku turėjęs 1,000 narių, po vi
są šalį.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

f ‘..........
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Tel. SOuth 8-5509
3
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650 5th Ave., kamp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St». 
BROOKLYN 6. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

rFWT'WMB

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

““ 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 EVerrreen 4-9612

belaukiant. 
laikrodžių

Persodlnam Deimantus jums
Turime ekspertus taisymui 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

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

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS
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