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Paskola ir Darbas.
Melai iš Vatikano.
Vėl “Maskvos Auksas.”

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

“Pravda” rašo, kad reika
linga Trijų Didžiųjų — An
glijos, Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos vienybė. Ji 
rašo, kad prezidentas Ęoose- 
veltas tą gerai suprato. Ta 

padarė galimą perga- 
hitlerizmo. Tik tokia

i

LAISVE-LIBERTY
The Only J.ithnanlnn Daily 

In the Eastern States.
427 J-rorlmer Street, 
Brooklyn fi, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

lę ant 
vienybė gali sudaryti sąlygas 
sėkmingam veikimui Jungti
nių Tautų . Organizacijos ir 
pastovios taikos išlaikymui.

KONGRESO ATSTOVAI 
UŽGYRĖ DRAFTA SU 
5 MEN. PERTRAUKA

Washington. — Jungtinių 
Valstijų 'kongreso atstovų 

šar- rūmas 290 balsų prieš 108 
paakstino priėmė sumanymą pratęsti

Mr. 'r. Hamilton rašo 
apsilankymas Turkijoj 
vuočio “Missuori” ] 

Tarybų Sąjungą, verstino rekrutavimo įsta- 
1. 1,;s‘|tymą nuo gegužės 15 d.

šiemet iki 1947 m. vasario 
115 d., bet uždrausti versti- 
na naujokų ėmimą į karinę 
tarnybą per 5 mėnesius, nuo 

ant angliškai kai- gegužės 15 d. iki spalių 15.
Kongresmanai kartu nu- 

'tarė paliuosuot nuo versti
nos tarnybos tėvus ir ne- 
draftuot 18 ir 19 metų jau
nuolių, 
užgyrė 
drafto 
vienus

Jis rašo, kad tai buvo tiks
lus Amerikos valdinių žygis. 
Mat, turkai jaučiasi, kaip tas 
vagis, kad nuo jų bus parei-j; 
kalauta atiduoti Gruzijos ir 
Armėnijos plotai. Jie tik pasi- 
remd ami 
bančių imperialistų gali laiky
ti uždaras Bosforo ir Darda
nelų pertakas Tarybų Sąjun
gos laivams.

Tarybų Sąjunga nori 
Amerikos paskolos. Bet ta 
skola nebūtų naudinga tik 
vietams. Jeigu jie gaus pasko
lą, tai už tuos pinigus pirks 
mašinas i 
Tas suteiks milionams Ame-i 
rikos žmonių darbo, išgelbės 
juos iš bedarbių eilių.

Associated Press rašo iš 
Washingtono, kad Amerikai 
reikalingos medžiagos iš So
vietų, kaip tai: manganas, 
kromiumas, platinas, iridiu- 
mas, paladiumas ir daug ki

ni etai u, kurių Amerikoj nė-
Reiškia, Amerikos pasko-

pa-
So-

pirmiau 
pratęsti 
veikimą 
gegužės 

Kongresmanai 
ir senatoriai dabar steng-

Senatas 
siūlymą 

įstatymo 
metus nuo

m.

ir Įvairius Įrengimus. | sjs jšlygint savo nutarimus.

Anglų Kariuomenė 
Slopina Didžiuli 
Palestinos Streiką

tų
ra

tu naudinga ir mūsų šaliai.

Jeruzalė, bal. 16, — Su
streikavo bent 50,000 valdi-

Du Didieji Atmeta Irano Reikalavimu 
Atsaukt Skundą prieš Sovietų. Sąjungą

Amerikonų Įrengta, Chinų 
Tautinifakų Armija

Chungking. — Vidurinės 
Chinijos - valdžia siunčia 
smarkiausią Pirmąją savo 
armiją į pagalbą tautinin
ku kariuomenei, kuria chi- t- 7 V
nų komunistai apgulė 
Cha ngchune, Mandžurijos 
sostinėje. Ta armija 
amerikonų išmokyta ir 
apginkluota.

yra 
jų

Milionas Amerikonų 
Reikalauja Suvaldyt 
Kainų Branginimą

Washington. — Atvyko į 
Washingtoną 1,000 moterų 
iš visų 48 valstijų daryti 
spaudimą kongresmanams 
ir senatoriams, kad palaiky
tų tikrą kainų kontrolę ir 
suturėtų nuolatinį reikme
nų branginimą. Tam reika
lavimui paremti jos atvežė 
miliono • žmonių parašus. 
Šios moterys atstovauja 30

! nių Palestinos tarnautojų org^nizacijų. Įvairios dar-

Pasiroo, kad amerikiečių įbų.
ok u puotoj Bavarijoj
veikia naciai po 
Rymo katalikų < 
Tie naciai yra tampriai susiri
šę su Vatikano popiežium. 
Kas jiems pirmiau buvo Goeb- 
belsas, tai dabar tuo yra po-

Velionis prezidentas Roo- 
sevoltas sakė: “Mes turime 
auklėti supratimą ir tarptau
tinį žmoniškumą, — galėjimą 
visų žmonių, įvairių tautų, 
gyventi greta vieni kitų, ta
me pat pasaulyje ir taikoje.”

Dabar Amerikos turčių 
spauda ir Vadio kaip tik prie
šingai piliečius auklėja. Dar 
tik motai nuo Roosevelto mir
ties, o jau didelis pasikeiti
mas.

; ir darbininkų, žydų ir araT 
. Reikalauja pridėt už- 

vieša'i '■ darbio. Anglų valdžia mo- 
priedanga bilizuoja ir siunčia kariuo- 

organizacijų. menę streikui slopinti bei 
streikierių vietas užimti. 
Streikuoja geležinkeliečiai, 
paštininkai ir dauguma ki
tų žemesnių valdinių parei
gūnų. Pradžią tam padarė 
žydų protesto streikas prieš 
Angliją, kuri Italijoj sulai
kė laivą su 1,014 benamių 
žydų, norinčių-atvykt į Pa
lestiną, apsigyventi.

bo unijos ir pilietinės drau
gijos taipgi atsiuntė atsto
vus, kad ragintų kongresą 
atmest reakcinių republiko- 
nų ir demokratų pasimoji- 
mus, siekiančius panaikint 
kainų' kontrolę.

PALESTINOS ŽYDAI 
PASNIKU PROTESTA
VO PRIEŠ ANGLIJĄ

TEISMAS PRIEŠ KANA
DOS SEIMO NARĮ

CHINŲ KOMUNISTAI 
APGULA TAUTININ
KUS CHANGCHUNE

Sovietų Delegatas Pareiškė, jog 
Anglija-Amerika Nenori Taikiai 

Irano Klausimą Išspręsti

Indijos Komunistų Vadas 
Kalbėsis su Anglais bal

Į Lenkiją jau grįžo 20,000 
lenkų kareivių, buvusių An
glijoje ir jos kolonijose. Len
kijos vyriausybė suteikė kiek
vienam iš jų nuo 15 iki 30 ak
rų žemės ir būtinų reikmenų 

darbo. Žemę dalina

.""S, S’2: ATOMINIS BANDYMAS- 
anti - demokratinės; TARNAUSIĄS “TAIKAI”

Montreal, Canada. — Ge
gužės 20 d. prasidės teis
mas prieš prof. Fredą Ro
se, darbiečių - progresistų 
atstovu Kanados seime. 
Valdžia kaltina jį, kad jis, 
girdi, perleidęs tūlus “kari
nius sekretus” ‘ Sovietams. 
Rose tvirtina, kad jis nekal
tas.

Jeruzalė. — Palestinos 
žydų dauguomenė nieko ne
valgė per dieną ir žydų 
krautuvės ir valgyklos bu
vo uždarytos per 24 valan
das. Tuomi jie protestavo, 
kad Anglija sulaikė laivo 
plaukimą su 1,014 žydų iš 
Italijos.

pradžiai 
bu vusių 
Gailėsis 
klausys 
propagandas ir pasiliks Ang-£_____

: Washington, bal. 16. —• 
* * * Admirolas Blandy tvirtino,

kad atominių bombų laidy
mas į laivus liepos mėnesį 

kuris veikia prieš Tarybų Są-;^1®®. ,Sa a BCgrąSinąS
jungą, tai reiškia pasauliui jokiai šaliai.- Jis pasakojo, 
naują karą. Jis atžymėjo, kad kad tas atom - bombų iš- 
tas blokas teisina angliškai bandymas~“p at a r n ausiąs 
kalbančių imperialistų plėši- taikai.” . _
mą pasaulyje, ištisų tautų pa- mo vadas, sakė, visa tai lė- 
vergimą ir tuo pačiu kartu 
puola Tarybų. Sąjungą, kur 
kiekviena tauta ir tautelė yra 
pilnai laisva.

Indijos žmonių vadas J. 
Nehru sako, kad angliškai 
kalbančių imperialistų blokas.

” Blandy, to bandy-

šuosią tik apie $110,000,000.

Jugoslavai Smerkia 
Fašistinių Išdavikų 

Globotojus'

Katalikų tikėjimas sako, 
kad melas, — griekas. Bet 
Vatikano popiežiaus organas 
“Osservatore Romano” ir 
radio melavo, būk Tarybų 
Sąjungoj masiniai areštuoja 
kunigus. Penki Tarybų Sąjun
gos prelatai pasmerkė Vatika
ną už skleidimą melų.

(Tąsa 5-me pusk)

Siūloma Pakelt Algą 
Amerikos Kariams

London.— Anglai ir ame
rikonai savo užimtose vie
tose Europoj-šeria tūkstan
čius aršiausių kvislingų-fa- 
šistų, pavadinę juos “išvie- 
tintais žmonėmis,” kaip sa
kė jugoslavas dr. Ales Beb- 
ler, narys specialės Jungt. 
Tautų komisijos dėlei pabė
gėlių. Jugoslavų skundą 
parėmė Holandijos delegatė 
H. Verwey - Jonker ir so
vietinės Ukrainos delegatas 
pulk. V. G. Bragin. Pasta
rasis pareiškė, jog vadina
mos pabėgėlių stovyklos 
anglų - amerikonų srityse 
virto tikromis karinių kri
minalistų ir išdavikų gūš- 
tomis.

New York.-— Nors pati 
Irano valdžia pareikalavo 
išbraukt buvusį savo ginčą 
iš Jungt. Tautų Saugumo 
'Tarybos svarstymų, tačiau 
Amerikos delegatas Ed. R. 
Stettinius ir anglas Cado
gan bal. 15 d. atmetė Irano 
reikalavimą ir nusprendė 
palaikyti užbaigtąjį klausi
mą dienotvarkėje iki gegu
žės 6 d., pagal pirmesni ta
rybos nubalsavimą. Stetti- 
nių ir Cadoganą parėmė va
dinami “kišeniniai” delega
tai — Australijos, Holandi
jos, Meksikos, Egipto ir 
Brazilijos atstovai.

Lenkijos delegatas, am
basadorius Oskaras Lange 
ryžtingai reikalavo atšaukt 
Irano klausimą, nes Iranas, 
gražiuoju susitaręs su So
vietais, pats to prašo. Fran- 
cijos delegatas Henri Bon
net, nors ne taip stačiai, ra
gino ištraukt Irano dalyką 
iš Saugumo Tarybos pro
gramos. Chinijos atstovas 
dr. Quo Tai-chi, tarybos pir
mininkas, dar nepareiškė 
savo nuomonės.

Formalis balsavimas bu
vo skirtas sekamam tarybos 
posėdžiui balandžio 16 d. 
Sprendimui padaryti užten
ka septynių iš 11 Saugumo 
Tarybos narių.
Amerika ir Anglija Nenori 
Ramaus Skirtumų Išspren

dimo, Sako Gromyko
Sovietų delegatas An

drius Gromyko pareiškė- 
kad Jungtinės Valstijos ir 
Anglija “neturi jokio tikro 
ir nuoširdaus noro, kad 
skirtumai tarp Sovietų ir 
Irano būtų taikiai išspręs
ti.” Gromyko pridūrė 
“Tūli asmenys įsivaizduoja, 
kad Iranas esąs šachmatų 
pėstininko figūrėle, kurią 
galima lošyje savaip stum
dyti. Bet Iranas yra pilna
teisė nepriklausoma vals
tybė, kuri geriausiai žino 
savo reikalus.”

Gromyko priminė savo 
žodžius, pasakytus pirm ke-

loto dienų, kad Amerikos 
valstybės sekretorius James 
Byrnes ir Anglijos delega
tas Cadogan “iraniškesni už 
pačius iraniečius.” Dabar 
Gromyko pastebėjo Stetti- 
niui:

“Jungtinių Valstijų dele
gatas sakosi geriau žinąs, 
negu iraniečiai, ką jie galė
tų daryti.”

Gromyko sakė, anglai- 
amerikonai, atmesdami Ira
no prašymą išbraukt jo 
klausimą, laužo pilniausią 
jo teisę ištraukt Irano vals
tybės skundą. Saugumo Ta
ryba, vadovaujant Ameri
kos ir Anglijos atstovams, 
vienpusiškai sprendė Irano- 
Sovietų klausimą, kuomet 
nedalyvavo Sovietų delega
tas. Tuo būdu abiem atve
jais taryba sulaužė Jungti
nių Tautų Čarterio dvasią 
ir raidę, kaip užreiškė Gro
myko.

Lenkijos delegatas Lange 
griežtai reikalavo tuojau iš
traukt negyvąjį Irano skun
dą iš tarybos dienotvarkės, 
jisai sakė, jeigu šis klausi
mas dar bus tęsiamas, tai 
taryba elgsis prieš Trano ir 
Sovietu valia, kišis i vidų- 
jinius Irano reikalus. Taip 
elgdamasi, tarybos daugu
ma parodytų, kad jinai no
ri pakenkti Irano susitaiky
mui su Sovietais ir stengia
si iššaukt susidūrimus tarp 
tų dviejų kraštų, sakė 
Lange.

Irano Telegrama
Irano valdžios telegrama 

pirm tarybos posėdžio ba
landžio 15 d. įsakė jo am
basadoriui Husseinui Alai:

“Tuoj aus pranešti Sau
gumo Tarybai, jog Irano 
valdžia pilnai pasitiki So
vietų valdžios žodžiu ir pa
sižadėjimu ir todėl ištrau
kia savo skundą iš Saugu
mo Tarybos.”

(Sovietų Sąjunga pasiža
dėjo atšaukt visą savo ka
riuomenę iš Irano iki ge
gužės 6 d.)

New Delhi, Indija. — In
dijos Komunistų Partijos 
vadas Puma Chara Joshi 
bal. 17 d. matysis su Angli
jos atstovais, atvykusiais 
tyrinėti indėnų savivaldy
bės klausimą. Joshi išdės
tys anglams komunistų nuo
taiką dėlei Indijos nepri
klausomybės.

Šmugeliuoja Karo 
Kriminalistus i 
Franko Ispaniją

Tolouse, Francija. — Pie
tinėje Francijoje veikia fa
šistinės šaikos, kurios sle
pia ir šmugeliuoja karinius 
kriminalistus — francūzus, 
ispanus, vokiečius, vengrus, 
bulgarus, rumunus, serbus 
ir kroatus fašistus į šiauri
nę Italiją, o paskui į Ispa
niją. Popiežiaus Vatikanas 
ir Ispanijos diktatoriaus 
Franko atstovybė parūpina 
jiems dokumentus. Daugu
ma tų fašistų šmugeliuoja- 
mi į užsienį neva kaip ka
talikai studentai, keliaują 
mokytis bei dalyvaut tarp
tautinėse katalikų studentų 
konferencijose.

Chungking, Chinija, 
16. — Chinų komunistų 
riuomenė iš trijų pusių 
gulė apie 7,000 Chinijos 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų Changchune, Mandžuri
jos sostinėje. Komunistai 
užėmė visas tris Changchu- 
no lėktuvų aikštes, kur 
Amerikos lėktuvai gabeno 
karinius reikmenis ir pasti
prinimus tautininkam. Ko
munistai, be kitko, suėmė 
lėktuvą su trimis ameriko
nais lakūnais.

Chinų tautininkai skelbia, 
kad jie atgriebę Szepingkai 
miestą. Pirmesnis komunis
tų pranešimas sakė, kad jie 
Szepingkai srityje pagrobė 

I nuo tautininkų daug ameri- 
i kinių ginklų, amunicijos ir 
kitu reikmenų. € V

ap

Paskleidė Paskalus, 
Būk Vario Streikiė- 
riai Naikiną Namus

3

KOKIUS SAUGUMO TARYBOS 
NARIUS VALDO ANGLIJA 

IR JUNGT. VALSTIJOS

SENATORIAI UŽGYRE 
PLANĄ NAUJIEM 
NAMAM STATYTI

Washington. — Senatas 
užgyrė siūlymą pastatyti 
15,000,000 naujų namų su 
valdžios parama per 10 me
tų. 2,700,000 tų namų būtų 
skirta veteranams, 
greso atstovų rūmas 
miau nutarė duoti 
$600,000,000 paramos.

Kon- 
p ir
tam

Chiang Kai-shek Vis 
Šneka, kad Jis Norįs 

Sudėtinės Valdžios

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 164 balsais 
prieš 3 nutarė pakelti karei
viams algą 50 nuošimčių, o 
visiems oficieriąms aukš
čiau pirmojo leitenanto 
laipsnio — 10 nuošimčių,

J /

Jeruzale. — 13 žymių žy
dų streikavo badavimu per 
4 dienas, protestuodami, 
kad Anglija neleidžia pabė
gėliams Europos žydams 
atvykti į Palestiną.

New York. — Australija 
yra Anglijos imperijos da
lis; todėl jos delegatas 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryboje kalba taip, kaip An
glija. Egipto valdžia yra 
pasidavus anglų globai ir 
sumezgus plačius biznio ry
šius su Amerika. Taigi 
Egipto delegatas turavoja 
Anglijai ir Amerikai. Ho- 
landija yra Anglijos part
neris ir ■ vaidina tik anglų 
iškabos vaidmenį. Dabarti
nė Brazilijos valdžia įsteig
ta su Jungtinių Valstijų pa- 
diktavimu ir parama. Mek
sikos valdovai pataikauja 
Washingtonui, tikėdamiesi 
jo malonių. Uhinija laukia

išbilionų dolerių paskolos 
Amerikos, ypač kovai prieš 
chinų komunistus ir demo
kratinį judėjimą. Anglija 
laiko Ameriką anglų impe
rijos užtikrintoja. Franci- 
jos delegatas Saugumo Ta
ryboje svyruoja. Francija 
taipgi tikisi stambios pas
kolos iš Jungtinių Valstijų.

‘ Tokių tai kraštų atstovai 
sudaro Saugumo Tarybos 
daugumą.

Chungking. — Vidurinės 
Chinijos valdovas' Chiang 
Kai-shekas paskelbė susi
rinkimą Politinės Pataria
mosios Tarybos ir pareiškė, 
jog jis norįs iki balandžio 
20 d. taip perorganizuoti 
savo valdžią, kad jinai su
sidėtų iš visų didžiųjų par
tijų atstovų. — Chiang Kai- 
shekas iki šiol laužė visus 
pasižadėjimus dėlei bendros 
partijų valdžios ir tik su sa
vo Kuomintango tautininkų 
partija diktatoriškai valdė 
šalį. — Patariamo jo j Ta
ryboj yra komunistų, De
mokratinės Sąjungos 
Jaunimo Partijų atstovų.

ir

Oslo, Norvegija. — 15,000 
norvegų masinis susirinki
mas pareikalavo sutraukyt 
Norvegijos ryšius su fašis
tine Ispanija.

Hooveris sako, maisto pa
dėtis Austrijoj tokia bloga, 
kaip ir Lenkijoj.

Washington. — Valdžia 
didina ptimokejimus svies
to ir pieno gamintojams. *

/

Butte, Mont. — Anacon
da vario kompanija ir jai % 
tarnaujantieji policininkai 
suorganizavo padaužų go- - 
vedas, kurie daužo ir ardo 
streiklaužių, ypač darbve- 
džių, namus. Bet kompani
ja ir jos agentai paskleidė 
gandus, būk tai esąs strei- 
kierių darbas. Unija tatai 
griežtai užginčijo. Streikas 
paskelbtas todėl, kad kom
panija laužo sutartį dėl al
gų priedų už praeitą laiką.

Shanghai. — Amerikonai 
suėmė 20 nacių, italų ir ja
ponų karinių agentų. •
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IRANO KLAUSIMO
SPRENDIMAS ATIDĖTAS

J

New York, bal. 16. — 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba antradieni laikinai ati
dėjo formali Irano-Sovietų 
klausimo sprendimą ir šį 
trečiadienį ima svarstyt; 
Lenkijos skundą ir reikala
vimą veikt prieš Ispanijos 
fašistų valdžią.

BALTIEJI NUŽUDĖ DAR 
VIENĄ NEGRĄ

McAlester, Okla. — Bal
tasis policininkas Carl Ken
ny nušovė negrą jūreivį Ge-’ J 
orge Collinsą, pakrantės 
sargą, žmogžudis sako, kad 
jūreivis buvęs girtas ir, gir
di, netvarkiai elgėsi. Tai jau 
trečias negras jūreivis nu
šautas nuo to laiko, kai čia 
įsteigta laivyno - marininkų 
bazė.

Ragina Tvirtai Kontro- 
liuot Kainas ir Algas
Washington. — Ekonomi

nio Pastovumo įstaigos di
rektorius Chester Bowles 
ragino dar vienus metus 
pratęsti įstatymą dėlei stip
rios kainų ir algų kontrolės, 
jei norima išvengt infliaci- ? 
jos
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Belaukiant Keturių Didžiųjų Konferencijos
Artinasi keturių didžiųjų valstybių užsienio minis- i 

terių konferencija. Joj dalyvaus Anglijos, Francijos, 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos užsienio reikalų 
ministerial.

Turčių spauda ir radijo jau vėl šaukia, kad Mr. 
Byrnes ir Mr. Bevinas laikysis “kietos politikos” linkui 
Sovietų Sąjungos. Ji rašo, kad “ant žūt-būt” “bus ap
ginta Anglijos gyvybės linija,” kad “jokių kompromisų 
nebus Tarybų Sąjungai Viduržemio Jūros klausime,” 
per kurią eina '“Anglijos gyvybės linija.”

Kas gi ta “Anglijos gyvybės linija”? Tai vardas An
glijos artimiausiam vandens kelio susisiekimui su jos 
milžiniška kolonija, Indija, ir pusiau-kolonijomis: Aus
tralija, Nauja Zelandija ir kitomis britų. pavergtomis 
šalimis.

Anglijos kolonijos yra 150 kartų didesnės už pačią 
Angliją. Palaikyti susisiekimą su Indija, Australija, 
Nauja Zelandija, Persija per Atlanto Vandenyną, aplin
kui Afriką, yra daug tolimesnis kelias, negu per Gibral
tarą, Viduržemio Jūrą, Suezo Kanalą ir Raudonąsias 
Jūras. Britai nuo senovės įsitvirtino Gibraltare, Malta 
saloj, pasigrobė į savo rankas Suezo..Kanalo kontrolę, 
uždėjo savo “globą” ant Egipto, įsitvirtino ant Rau
donųjų Jūrų pakrančių, įsigalėjo ant Persijos Užlajos 
krantų ir pavadino tą vandens kelią—“Anglijos gyvybės 
linija.” Tikrumoj tai yra britų trumpiausias vandens 
kelias, laikymui pavergime Indijos ir kitų Azijoj kraštų 
žmonių!

Anglija per šimtus metų gina tą “gyvybės liniją.” 
Pastaruoju laiku ir Amerikos imperialistai gina ją bri
tams. Jungtinių Valstijų net laivynas atsirado Vidur
žemio Jūroj, nors ta jūra yra apie 4,500 mylių nuo 
Amerikos pakraščių.

Britai ir Wall stryto imperialistai “gina” tą britų 
“gyvybės liniją,” neišleisdami Tarybų Sąjungos pro Bos
foro ir Dardanellų Užlajas, ir daro visokias kliūtis, kad 
neleisti Balkanų šalims—Bulgarijai ir Jugoslavijai — 
draugiškai gyventi su Tarybų Sąjunga.

Jeigu mes pažvelgsime į Tarybų Sąjungos žemėla
pį, tai matysime, kad toji milžiniška šalis-yra atskirta 
nuo šiltų vanldenų, nuo pigių vandens kelių., Tai pa
sekmė Anglijos valdonų politikos. Šiaur-vakariniame 
kampe Europos yra Norvegija. Ji turi virš 3,000 mylių 
Atlanto Vandenyno pakraščio, šimtai mylių pakraščio 
nėra apgyventi, nėra ten priplaukų, gi Tarybų Sąjunga 
turi tik Murmansko prieplauką, kuri pusiau užšąlą žie
mos laiku. Tarybų Sąjunga galėtų nupirkti šiaurinę 
dalį Norvegijos ir įsirengti sau labai reikalingas prie
plaukas, bet Britanija ir jos palaikytojai tam priešingi.

Jeigu pažvelgsime į Tolimus Rytus, tai ir ten tas 
patsai. Net ir dabar, kada Tarybų Sąjunga atgavo pie
tinę dalį Sachalino salos ir Kurilų salas, į Vladivostoką 
praplaukti reikia pro Japonijos Hokkaido salą.. Jeigu 
pažvelgsime į Baltijos Jūras, tai ir čia Tarybų Sąjunga 
uždaryta, kaip kokiame bliūde. Iš šių jūrų yra siauros 
pertakos tarpe Danijos ir Švedijos, arba Kielp Kanalas 
per Vokietiją. Iš Juodųjų Jūrų Tarybų Sąjungai užda
ro kelią Bosforo ir Dardanellų pertakos, kurias laiko ap
sižergusi Turkija su Anglijos ir Amerikos imperialistų 
pritarimu.

Tarybų Sąjunga nori išėjimų į didjūrius. Ji turi 
tam teisę, kaip ir kitos šalys, bet yra žmonės, kurie prie
šingi tam. Pasakos, būk Tarybų Sąjunga “grūmoja An
glijos gyvybės linijai” yra paikas prasimanymas.

Pergalėj prieš Hitlerį ir jo talkininkus svarbiau
sią rolę suvaidino Tarybų Sąjungos liaudis. Japonijos 
imperializmas susmuko tik tada, kada Raudonoji Armija 
ištaškė geriausias Japonijos sąusžemio jėgas Mandžu- 
rijoj. Didvyriškos Tarybų Sąjungos kovos išgelbėjo 
milionų Amerikos jaunuolių gyvastį.

Bet karui pasibaigus Anglija ir Jungtinės Valstijos 
atsineša linkui Tarybų Sąjungos, nę kaipo linkui drau
gės, bet priešingai. Mes matome angliškai kalbančių 
bloką Jungtinių Tautų Organizacijoj ir kiekvienoj kon
ferencijoj. Mes girdėjome torių vado, Churchillo, atvi
rą šauksrpą į kryžiaus karą prieš Tarybų Sąjungą. Mes 
girdime anti-tarybinį triukšmą Irano, Chinijos, Balkanų, 
Turkijos ir kitais klausimais.

Artėja Keturių Didžiųjų užsienio ministerių konfe
rencija ir jau turčių spauda ruošia dirvą naujiems už
puolimams ant Tarybų Sąjungos. Vien šie antgalviai 
daug pasako: “Byrnes held firm on Tripolitania,” “Bri
tish Bar Treaties,” “British and United States policy 
united against Russia,” “Mr. Byrnes ready to risk wider 
rift with Russia,” ir “Turks Stand United Against 
Russia.” '

Aišku, kas slepiasi už šių antraščių, kur link eina 
angliškai kalbančių imperialistų grupė ir jų pakalikai. 
Tuo pačiu kartu Tarybų Sąjunga nori gražiuoju sugy-
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Didžiosios Šalies Parlamente
Rašo A. Venclova, SSRS Aukščiausios Tarybos Atstovas

binės planavimo komisijos 
prezidentas, išdavė raportą 
apie penkmetinį planą dėl 
atstatymo ir išplėtimo ša
lies ekonomijos 1946-1950 
metais. Savo kalboj jis iš
dėstė laipsnius gigantiška
me ekonomijos augime per 
sakančius penkius metus. 
Mūsų industrija per tą lai
kotarpį ne tik bus pilnai at- 
steigta, bet dar duos 48 nuo
šimčiais daugiau, negu kad 
1940 metais. Pirmiausiai 
bus atsteigta sunkioji in
dustrija ir gelžketių tinklas. 
Naujas penkmetinis planas 
taipgi reikalauja žymiai 
pakelti gamybą agrikultūri
nių gaminių, kaip ir varto
tojų reikmenų. Šalies pa
jamos ir bendras sunaudo
jimas tuo metu pakils dvi
gubai, negu kad buvo pirm 
karo.

Racionalizacija bus neuž
ilgo panaikinta. Jos vietą 
užims laisva prekyba. In
dustriniai gaminiai gamina
mi nuolat augančiu mašta
bu. Kainos puola. Tas, 
aišku, pakels žmonių gero
vę.

Vyriausiu naujo penkme
čio uždaviniu yra užtikrini
mas nuolatinio progreso 
technikoj. Sovietų valdžia 
negailės nieko, kad padėjus 
mūsų mokslininkams pakel
ti Sovietų Sąjungos techni
ką. Naujas penkmetis pla
nas taipgi reikalauja toliau 
sustiprinti mūsų šalies ap
sigynimą ir aprūpinti Rau
donąją Armiją naujausiais 
ir moderniškiausiais įran
kiais. Tokie tai vyriausi

MASKVA. — Eiga pir
moj SSRS Aukščiausios Ta
rybos sesijoj Didžiojoj salėj 
Kremliaus palociuose buvo 
sekama su didžiausiu susi
domėjimu visoj Sovietų Są
jungoj ir milijonų žmonių 
po visą pasaulį.

Šešiolikos sovietinių res
publikų atstovai susirinko 
Kremliaus palociuose kovo 
12 dieną. Didžioji salė, 
skaisčiai apšviesta, buvo 
prisipildžius žymiais Sovie
tų šalies vyrais ir moteri
mis, maršalais, kurie vado
vavo kovai prieš fašizmą 
'kovos laukuose, rašytojais, 
I inžinieriais, darbininkais ir 
raštinių tarnautojais, kurie 
atsižymėjo savo darbuose. 
Šalę garsiųjų mokslininkų 
sėdėjo atstovai iš tolimųjų 
Sovietų Sąjungos respubli
kų, mokytojai, kolektyvie- 
čiai. Puiki Kremliaus salė, 
kur seniau carai puotauda
vo, dabar prisipildė liau
dies atstovais, kurie atvyko 
diskusuoti pokarinio laiko 
klausimus, kada Sovietų ša
lies žmonės kreipia visas sa
vo jėgas linkui atsistatymo.

Sesijoj dalyvavo 35 atsto
vai iš Lietuvos Sovietinės 
Soči alistinės Respublikos. 
V a d ovaujančiomis figūro
mis jų tarpe buvo J. Palec
kis, LSSR Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninkas, M. Gedvilas, minis
terių tarybos pirmininkas, 
ir
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto sekretorius. Taip
gi dainininkas Kipras Pet-

Sniečkus, Lietuvos

Atštbvas Švernikaą. .davė 
pasiūlymą, kad SSRS liau
dies komisarų taryba būtų 
pavadinta ministerių tary
ba. Pasiūlymas buvo pri
imtas vienbalsiai.

Aukščiausia taryba užgy- 
rė prezidiumo parėdymus 
nuo praeitos sesijos iki šios 
sesijos, taipgi išrinko teis
minę komisiją, užsienio rei
kalų komisiją ir redakcinę 
komisiją, į kurią įeina ir 
feilė Lietuvos atstovų. Jais 
yra Gedvilas, Sniečkus, 
Preikšas, Kareckas, Niunka 
ir Paleckis.

Atstovai su nekantrumu 
laukė bendros sesijos, ku
rioje abieji rūmai turėjo 
užtvirtinti valdžios sudėtį ir 
išrinkti SSRS Aukščiausios 
Tarybos prezidiumą. Ši se
sija įvyko kovo 19, vakare. 
Sesijos eigą sekė daug sve
čių, įskaitant diplomatinį 
korpusą. Juozas Stalinas 
pranešė vardus ministerių, 
kurie buvo vienbalsiai už- 
girti. Ilgas ranku plojimas 
pasitiko parinkimą ministe- 
riais vyrų, kurie per ilgų 
metų darbą parodė savo 
atsidavimą kraštui ir suge
bėjimą atlikti sunkiausius 
ir atsakomingiausius užda
vinius.

Ant galo Aukščiausia Ta
ryba patenkino prašymą M. 
Kalinino, per daugelį metų 
buvusio prezidiumo pirmi
ninku, ir paliuosavo jį nuo 
prezidiumo pirmininko par
eigų dėl pablogėjusios svei
katos. Nauju prezidentu 
išrinktas Švernikas. Vikriu 
iš vice-prezidentų išrinktas

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

HTHIS COLUMNIST can now 
A fully appreciate the dilema 
of the poor cats who have to 
dodge shoes, milk bottles and 
assorted discarded household 
items after a morning serenade 
on the back fence. Like the se
renading felines, this columnist 
too has been the target of as
sorted brick-bats during the 
past two months.

After our two month stint 
with this column, we’ve learn
ed something that even Dale 
Carnegie couldn’t teach us. If 
you want to win friends and in
fluence people, don’t be a col
umnist.

There have of course been 
other critics of this column. 
They fall in the category of the 
man whose corns have been 
stepped on. They are the men 
of shady character whose hands 
have been dipped in the filth of 
Nazi propaganda. To them we 
have no sympathies to offer. 
They object to this column be
cause it has thrown the light of 
truth upon their nefarious 
deeds. They fear the search
light of truth as much as the 
convict who has been caught in 
the cross beams of the prison 
lights. Therefor, it is only to 
be expected that they will snarl 
and snap at us.

rauskas, LSSR liaudies dai- |penkme^i0 plano punktai, Justas Paleckis.
nininkas, vienas iš populia- 
riškiausių žmonių Lietuvo
je ir aukštai gerbiamų vi
soj Sovietų Sąjungoj. Su 
juo atvyko Kremliun D. 
Stanelienė
vis, kuri nešioja daugelį de
koracijų. Čia taipgi buvo 
narsieji Lietuvos generolai 
Vitkauskas, Mac ejauskas, 
Raudonosios Vėliavos Klai
pėdos divizijos komandie- 
rius; pulkininkas Motieka, 
Sovietų Sąjungos didvyris; 
J. Žiugžda ir kiti.

Šalę jų sėdėjo paprasti 
Lietuvos darbininkai ir val
stiečiai, kurie savo pasiau
kojimu užsitarnavo garbę 
būti išrinktais į SSRS 
Aukščiausią Tarybą. Lietu
vos žmonės pasiuntė ge
riausius savo sūnus ir duk
teris atstovauti juos visa
sąjunginiame parlamente.

Aukščiausia Taryba pra
dėjo eiti savo pareigas kovo 
12 dieną, kada buvo laikomi- 
atskiri posėdžiai abiejų rū
mų, Sąjunginės Tarybos ir 
Tautinės Tarybos. Didelės 
ovacijos pasitiko pasirody
mą Sovietų valdžios ir Ko
munistų partijos vadų, o la
biausiai generalisimo Stali
no. Nuoširdžiais plojimais 
atstovai išreiškė savo mei
lę tam didžiam vyrui, kuris 
savo vadovybe išgelbėjo 
mūsų kraštą nuo fašistinių 
retežių pavojaus, kuris pa
darė jį visų šalių gerbiamu.

Pirmą Sąjunginės Tary
bos sesiją atidarė garsusis 
rusų mokslininkas A. A. 
Baikov, vienas iš seniausių 
atstovų, o Tautinės Tarybos 
sesiją atidarė A. M; Kir- 
chenstein. M. Šumauskas 
ir Kaunaitė buvo išrinkti iš 
lietuvių į mandatų komisi
ją.

Abiejų rūmų sesijoj N. A. 
Voznesensky, SSRS valsty-

moteris karei-

diskusuoti pirmoj sovietinio 
parlamento sesijoj. Įvairių 
respublikų ir sričių atstovai 
savo kalbose iškiele savo 
kraštų planus dėl atsistaty
mo. M. Gedvilas, LSSR mi- 
nisterių tarybos pirminin
kas, kalbėjo apie, penkmeti- 
nį planą dėl atstatymo jo 
respublikos. Savo kalboje 
jis apbudino buržuazinės 
Lietuvos ekonomiją, kuri 
praturtino saujelę išnaudo
tojų, kai milijonai badavo. 
Jis labai aiškiai nušvietė, 
kaip Lietuvą padarė stačiai 
pusiau kolonija. Toliau jis 
kalbėjo apie LSSR penkme
tį planą. Laike to plano 
Lietuvos industrija paaugs 
80 nuošimčių; palyginus su 
.1940 metais. Nuostoliai gy
vuliais, kuriuos vokiečiai 
padarė, bus ne tik atpildy
ti, bet dar perviršyti. Penk
mečio plano metu bus pa
kelta gamyba linų, cukrinių 
runkelių, durpių ir žuvinin
kystė. Respublikos maisto 
industrija pabaigoj penk
mečio plano bus dvigubai 
didesnė. Bus kreipiafna 
ypatinga domė į jėgos sto
tis, į gamybą statybinės 
medžiagos, kaip plytų, ce
mento ir tt.. s

Lietuvos perspektyvos dėl 
kultūrinio vystymosi taipgi 
yra labai gražios. Nepai
sant vokiečių padarytų nuo
stolių, Lietuva turi jau dau
giau mokyklų, negu kad tu
rėjo pirm karo. Pabaigoj 
penkmečio plano mokyklų ir 
kolegijų tinklas bus žymiai 
praplėstas.

Vienu iš svarbių klausi
mų, diskusuotų sesijoj šalę 
penkmečio plano, buvo su
darymas Sovietų Sąjungos 
vyriausybės. V yriausybės 
sudarymas pavestas Juozui 
Stalinui.

Toj pačioj sesijoj buvo 
išrinktas vyriausias SSRS 
prokuroras ir vyriausias 
teismas (Y. Blieka išrinktas 
į vyriausi teismą iš lietuvių 
atstovų).

A. A. Ždanov pranešė, 
kad dienotvarkė išpildyta ir 
kad sesija užsidaro.

Po to atstovai apleido 
Kremlių, žinodami, kad 
penkmetis planas, išdirbtas 
J. Staliųo, ne tik kad bus 
išpildytas, bet dar perpil
dytas. Taip mano ir visi 
mūsų didžiosios šalies žmo
nės. Tokiu būdu žmonės 
nepagailės pastangų užgy- 
dymui karo žaizdų ir sukū
rimui laimingo gyvenimo.

upon our 
however, 
idea of

When we embarked 
career as columnist, 
we had a pretty fair 
what would follow. There were
no illusions on our part that we 
would be accepted by everyone. 
This writer was quite aware of 
the old adage “You can’t please 
everyone.” Our experience as 
a columnist has confirmed the 
wisdom of that simple axiom. 
Consequently, we armed our
selves for all eventualities. We 
even bought ourselves an old 
twelveth century coat of mail. 
This has been sufficient protec
tion until now. We just hope 
that some irate fan doesn’t 
sling an atom bomb next.

While ducking the brick-bats, 
we picked up not a few orchids 
along the way. The letters of 
compliments need no commen
tary. They speak for them
selves.

A veteran in Massachusetts 
writes:

“Tell Matt that his column is 
O.K. and the more punches he 
throws the better. Truth and 
facts always win out even 
though its an uphill struggle.”

Another veteran from Cliff
side told us:

“I read your column and 
think you’re doing a good job. 
Stay right in there and don’t 
pull any punches.”

the 
col-

venti su savo kaimynais, rasti bendrą kalbą su visais. 
Mr. B. Atkinson iš Maskvos rašo: “Pravda asks unity 
in Roosevelt’s Name/’ Bet ar bus 
pasiekti, kada to nori .viena pusė, 
elgiasi?

galitna tą vienybę 
o kita priešingai
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our 

they

Among the hosts of our ad
mirers are many young house
wives. Here are some extracts 
from a letter from a young 
housewife.

“In response to the article 
that John Orman wrote (Fri
day, April 5, 1946) I would 
like to say that I find your dai
ly column in the Laisve very 
good. I do not think it’s a waste 
of time or money and should 
under no circumstances be dis
continued.

“A mother of a young baby, 
not very often do I get the time 
to read the local papers, but I

Whatever the nature of 
complaints regarding this 
umn, we have no apologies to 
offer, only perhaps that our 
Column hasn’t been quite up to 
par on certain occasions. 

—o— 
Of those sincere souls 

have raised objection to 
column either because
find it difficult to read, or be
cause it seems to them that 
Laisve devotes too much space 
to an English column, we can 
only ask: “Don’t you think it 
worthwhile that Laisve conduct 
a column which exposes the ene
mies of democracy and peace ?”| do make it a point to read your 

column while having my morn
ing coffee.

“And in conclusion,” writes 
this young mother of Hartford, 
Conn., “let me say again, I en
joy reading your daily columns 
and don’t let anyone tell you 
that the English Sections are a 
waste of money. I’m sure there 
are many more people who 
think as I do. And on the other 
hand, I who do not read Lithu
anian so well, try to do my best, 
so how about the older folks 
who criticize the English Sec
tion, maybe they can’t read 
English and should try to read 
in English as I try in Lithua
nian.”

Or shall we for the sake of 
some time-worn tradition re
main silent and allow the fas
cists and war makers to enjoy 
immunity? This is the core of 
the question? If it is answered 
honestly, we believe our honest 
critics will realize the objec
tions they have raised are insi
gnificant compared to the pur
pose of this column.

Kas Ką Rašo ir Sako
JIE DŽIAUGIASI

New York Timeso kores
pondentas Japonijoje, t Lind
sey Parrot, rašo tam laik
raščiui iš Tokio apie rinki
mų į parlamentą pasekmes. 
Pažymėjęs, kad rinkimus 
laimi liberalų, progresyvių, 
nepriklausomų ir socialistų 
partijos, k o r e s p ondentas 
pažymi, jog per sekamus 
ketverius metus bus tokia 
Japonijoj vyriausybė, kuri 
užtikrins privatinę nuosa
vybę, palaikys imperatorių 
ir bendradarbiaus su britų 
ir amerikiečių “idėjomis.”

Argi nėra kuo kapitalis
tams džiaugtis tokiomis rin
kimų išdavomis? Argi jie 
nemato, kad Japonijoje 
“viskas tvarkoj”? Argi ne 
dėl to gen. MacArthuras 
skubėjo paskelbti rinki
mus? Taip, tai vis dėl to! 

■' šitie rinkimai, kaip jau 
ne sykį buvo nurodyta, bu
vo perankstyvi. Nebuvo 
progos Japonijos darbinin
kams nei smulkiesiems vals
tiečiams susiorganizuoti ir 
savo programą pastatyti 
prieš liaudies akis. Tuo pa
čiu sykiu kapitalistų agen-

tai, apsimaskavę “liberaliz
mu,” “progresyvizmu,” “so
cializmu,” remiami stam
baus kapitalo ir japonų im
perialistinių klikų, turėjo 
užtenkamai pinigų ir pajė
gų rinkiminę kampaniją iš
vystyti ir nemažai piliečių 
apgauti.

Tačiau, lai nemano impe
rialistai ir kapitalistai, kad 
su šiais rinkimais Japonijo
je ramybė užviešpataus.
h------------------------------- ---------------E

DIENRAŠČIO
LAISVĖS

PIKNIKAS

From Rumford, Maine comes 
this letter from a young busi
ness woman.

“Your column ‘These Are The 
Times,’ is my favorite column 
in the Laisve. Everything is 
important reading and facts.

“I wish that all the Ameri
can born Lithuanians could 
read your column, so that they 
could explain to their parents 
about the lies published in other 
Lithuanian newspapers, such 
as the ‘Draugas’ and others.

“I say we definitely need an 
English Section with colmns 
like ‘There Are The Times.’ So 
keep up the good work and do 
not let anyone stop you.”

S

Birž. 30 June
19 4 4

KLASHUS

CUNTON PARK
MASPETH, N. Y.
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There is an old saying 
“Youth must be served.” From 
the complimentary letters we 
have received from young Ame
rican Lithuanians, it is clear 
that this column has contribut
ed to serving youth. If it has 
achieved nothing else, this fact 
alone is the best reason for the 
continuation of this, column. 
The youth of today are the 
statesmen of tomorrow. ’Nuff 
said. • .

■
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
lia galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

»■ ;i‘' !,««■» įštt|įiįTR čyilfry

Trečias Puslapis

Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
vė gyvybe už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvė*!

MOW
Kaip Šeimininkės Išbarsto 

Bilionus Dolerių

trūks” tiem . krautuvinin
kam, kurie nemokės juodo- 

įs-i jo turgaus kainų.
Pamažu ta nelegališka,

Amerikos šeimininkės i kupčiai gali pristatinėti
permoka mažiausia $l,-j79-nioms krautuvėme pre- 
250,000,000 (vieną bilionąikes juodojo turgaus kaino- 
ir 250 milionų) per metus'mis, jūs galite būti tikra, 
virš lubinių kainų, kaip ap- jie tų prekių būtinai “pri- 
rokavo American Meat In
stitute.

Savo aprokavimams
taiga vadavosi išbandymais1 
padėties vienuolikoje atsto-'per aukšta kaina pasidarys 
vingų Amerikos miestų, ta- pastovia kaina. Taigi, mū- 
me skaičiuje New Yorke ir sų doleris pasidarys mažes- 
Newarke. Panaši padėtis nis tokiu nuošimčiu, kokį 
atrasta visur. permokame.

Raporte pastebėtina įdo- Imkim pavyzdžiu Newar- 
mus faktas, kad, nežiūrint ką, kur permokama 30 cen- 
padėčių panašumo, į dar 
blogesnę kryptį yra pasuk
ta tuose miestuose, kur ne
buvo arba tebuvo labai sil
pni vartotojų veiksmai prieš
kainų kėlimą. Mažesnis;tant legališko, vyriausybės 
skriaudimas ten, kur buvo i leisto pakėlimo kaimi vi- 
veiksmai. Matomai, prisibi- soms prekėms, 
joma, kad vartotojai 
atnaujinti kovą.

New Yorko Mieste.

tu ant dolerio.
Newarkiecio doleris šian

diena beliko vertas 70 cen
tų vien tik dėl permokėjimo 
virš lubinių kainų, neskai-

4
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| vienos dienos iki kitos, net 
valandomis ir minutėmis 
žaibiškai keičiamų kainų 
nebesuvaikysi. Bėgiu kelių 
mėnesių, o gal savaičių ar 
dienų visą savo turtelį par
duosi ar užstatysi grobi
kams, kad nenumirus badu. 
Gi išbadėjusiem ir mirštan
tiem tankiausia būna per- 
vėlu kovoti. Kovoti kur kas 
lengviau sotiems ir stip
riems, tad stokite jon dabar.

Šviesesnį ir laimingesnį 
gyvenimą mes privalome 
gauti ne vien tik sau, bet ir 
priaugančiajai gentkartei, 
kuri lopšyje būdama juk ko
voti negali. Be to mes nebū
sime atlikę savo visuomeni
nės paskirties, pranyksime 
iš gyvenimo, nepalikę žy
mės, kad čia gyveno žmo
gus. . M-tė.

KANDIDATEI

Kur Pats Skandalas?
Jeigu būtų perkainuoja- 

•mas koks retai vartojamas 
Čionai tyrinėtojai aplan-'daiktas, kaip, kad sužadėtu- 

kė 401 krautuvę, užeidami vių ar šliūbinis žiedas, ku- 
kaipo paprasti pirkėjai. Iš- rio reikia kartą per gyveni- 
bandymui padėties jie pir- mą, arba galima apsieiti 
kosi tose krautuvėse viso ir visai be jo, žmonės greį- 
739 daiktus-daiktelius. Ir čiau įžiūrėtų, nors skrįaų- 
atrado, kad 79 nuošimčiai da tebūtų mažesnė. Apy- 
krautuvių (79 iš šimto) gražių žiedų setą pirksi, už 
perkainuoja prekes 21 nuo-'apie šimtą dolerių. Permo- 
šimčių, tai yra paima 21 kėši $30 (imant newarkie- 
centą ant dolerio perdaug, čių 
Tik 21 krautuvė iš' šimto’Žiedų užteks visam gyveni- 
nepraktikavo perkainavimų. mui. Ištikus nelaimei — 

Newarke tyrinėtojai ap- našlystei ar perskyroms — 
lankė apie tokį pat nuošim-l lėšos prisieitų panešti dar 
tį krautuvių — imant do-1 kartą kitą.
mėn miesto dydį ir skaičių j Kitaip yra permokėjus 
gyventojų bei krautuvių. 23 centus ant svaro svies- 
Lankėsi 74-se krautuvėse,}to. Pavyzdžiui, New Yorke 
pirko 136 daiktus. Aproba
vo, kad 85 nuošimčiai krau
tuvių perkainuoja 30 nuo
šimčių virš lubinių kainų.

New Yorke, kaip žinome, 
buvo gana aštrių susikirti
mų šeimininkių su prekybi-Bet yra žmonių, kurie moka 
ninkais. Miesto majoras La- tas lupikiškas kainas tol, 
Guardia jas tame paremda- kol dar turi kišeniuje centą, 
vo, net savo prakalbose per 
radio kartais kainų ir per
kainavimų problemas gvil
dendavo, ragindavo varto-1 
tojus veikti. Pastaruoju lai
ku šeimininkės didesnių, 
plačios skalės veiksmų ne
pravedė, tačiau kartą pa
rodžius, kad jos gali tai pa
dalyti, prekybininkai jų te- 
beprisibijo.

Newarke didelio šeimi
ninkių judėjimo nebuvo. Už 
tai visi gyventojai moka 
juodame turguje po 9 cen
tus daugiau nuo kožno do
lerio. Ir nelupikaujančių 
krautuvių teturi tik 15 iš 
šimto, kuomet newyoj’kie- 
čiai dar turi 21* iš šimto, 
kur gali pirktis nelupti du 
kailius.

Taip išbarstyti centas 
prie cento sudaro tuos bi
lionus per metus.

Kaip Tie~ Centai Suėda ' Pamatysi, kad tais permo
kamais centais išbarstai sa
vo vaikų mokslą, išbarstai 
stambią atsargą, kurios gal 
reikės operacijai ar net 
kasdieninei duonai ir pasto
gei senatvės sulaukus.

Ir kas mano, būk kartą 
leidus pakelti kainas pelna- 
grobiaį pasisotins, tas save 
apgaudinėja. Pelnograbystė 
yra besotė! Ji tol grobs, kol 
įves šalį infliacijom

Infliačijon patekus 
pervėlu nepermokėti.

permokėjimo skale).

legalės lubinės kainos sva
rui yra 57 centai, bet niekur 
negausi be 80 centų. Pana
šiai yra lupama už kitas 
prekes, be kurių žmogus ne
gali būti gyvas ir sveikas.

Nassau Apskrities Medika- 
liška Draugija, Long Islande, 
sako, kad gimdymui ligoninės 
galėtu būti pagerintos atsky
rimu nuo kitų ligoninių, tei
kiant lavintos slaugės prie
žiūrą ir pagelbininkių patar
navimą visomis valandomis. 
Bet pataria neleisti privatiškų 
slaugių.

Tai buvo taip neseniai— 
Gyveno maža mergaitė, 
Jos akys — laukų linai, 
Aušruže veidai nukaitę.

Ji mena. Ranka švelni, 
Paglostė galvutę šviesią,— 
Motule, kam išeini, 
Šešėliai naktelės tiesias.

Ir gruodas toksai grubus...
Už daugel toliųjų varstų... 
Palaukit gal ji pabus, 
Palikit namučiuos karstą.
Taip sunkūs vargų keliai 
Našlaitės mažos benamės, 
Ne kartą guodės tyliai 
Prikritus širdim prie žemės.
Vos kėlės nauja žara, 
Iš nuovargio merkės akys,- 
Mergaitės pilka skara 
Ganykloj- paveju j plakės.
Užaugo jinai daili, 
Skaistaveidė, lieknalie- 

menė,—
Tik laimės nebus kely— 
Taip žmonės ne kartą manė.
Kaip paukštė, būdavo, lėks 
Saulutei dar netekėjus, — 
Aplinkui nematė nieks

Seniai nusileido diena, 
Naktis šešėliuos įmigus,— 
Parimus vienų viena 
Mergaitė ilgai prie knygos.

Ir žodžiai tokie nauji
Iš lapo į širdį šneka, 
Ir mato, kaip sapną ji 
Tiesesnį pasauly taką.'

Kad kelią rastų šviesa
Į gimtą vargų tėvynę, — 
Norėjo širdim visa
Pasiekt jai dangaus aušrinę.

Bet jos šalis gimta, 
Kaip mariom krauju pa

sruvo, —

Apgint, kas brangiausio 
buvo.

Ir kas apsakyt galės 
Kovų tų drąsias keliones, 
Kad žemėj gimtos šalies 
Gyventų laimingi žmonės.

Našlaitę gerai menu,
Jos narsą širdis dainavo, -
Už'ją atiduot einu
Rinkiminį balsą savo.

V. Valsiūnienė.

Kas Bijo Komunizmo ir Kodėl?

Ko Dabar Siekia Lietuvos 
Darbininkės - Valstietės

darbininkės ir Kaunaitė, kuri karštais žo- 
didelį džiais kvietė visas moteris, 
Tary- 
Suva- 
Lietu- 
Eltos

Kiek Kainuos Permokėtas 
Svaras Sviesto?

Puse svaro per savaitę, 
du per mėnesį, 24 per metus 
neperyalgydintų. Tačiau- 
per metus vien tik už svies
to 24 svarus permokėsime 
$5.52. Jeigu darbininkas 
turi žmoną ir porą vaikų, 
jis permokės $22.08 bėgiu 
vienų metų arba $441.60 
per 20 metų iki vaikus už
augins ir mokslą išleis. O 
vien sviestu negyvensi, rei
kės kitų maisto produktų, 
reikės 
našiu 
(jeigu 
kėt).

Pagalvok, miela sesuo, 
kuri lengvai pakeltą kainą 
užmoki; kuri nenori nueiti 
į susiedijos susirinkimą, ne- 

inori pasidarbuoti prieš kai
mų kėlimą, surokuok viską.

drabužių, kurie pa- 
nuošimčiu pabrango, 
pasįvelysim permo-

Mūsų Turto Šimtus.
Kada mes kartą permo

kame, kitą, trečią, tas per
mokėjimas jau pasidaro 
pastovia kaina. Pasekmė 
būna ta, kad prekybininkas 
jau drąsiai pasako: “Nori 
pirk, nenori nepirkP Tuo 
pat sykiu.verčiame ir tuos 

. nenorinčius juodam turgui 
pasiduoti dvidešimt vienos 
krautuvės savininkus eiti 
su lupikais arba išeitį iš 
biznio. Jeigu stambieji per-

' 't . ■ >■
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Garsioji francūzų moks
lininkė Mme. Irene Joliot 
Curie, kalbėdama Londone 
moterų susirinkime pami
nėjimui tarptautinės mote
rų dienos, pareiškė: ’’Akla 
baimė komunizmo yra nuo
dai ... Aš pati buvau Rusi
joj ir nemačiau nieko bai
saus padėtyje. Aš taipgi no
rius pažymėti, kad moterų 
tarpe komunizmas turėtų 
būti įvertinamas sulig jo 
vertės. Nėra skirtumo tei
sėse vyrų ir moterų. Mote
rys užima atsakomingas 
vietas visose srityse. Šeimy
na apsaugota ir moterys net 
ant ūkių turi priemones, 
kurios leidžia joms dirbti, 
kada jos turi vaikus.

“Sovietų moterims atro
do, kad mes esame atsiliku
sios.”

Taip! Šiandien jau mes 
matome, kad Sovietų Sąjun
goj moterys skaitomos ly
giomis ir jos šuoliais žengia 
progrese. Jos užima vietas 
visokiose profesijose, jos 
renkamos į valdvietes ir tt. 
Bet pasakyk tą mūsų reak
cine dvasia gyvenantiems 
piliečiams. Tuoj 
Nesiūlykit mums

Ua papročių, mes 
prie amerikoniško 
mo (American way of life). 
Bet tie žmonės užmiršta, 
kad ir Amerikoj nevisuo- 
met taip buvo, kaip šian
dien yra.

A. Bimbos parašyto j kny
goj “Istorija Klasių Kovos 
Amerikoje,” skaitome:

“Lowell, Mass., dirbtuvių 
darbo valandos svyravo 
tarp 11 valandų ir 24 minu
čių gruodžio ir sausio mėne
siuose ir 13 valandų ir 31 
minutę balandžio mėnesį. 
Abelnai paėmus, išeidavo 
73 Vt valandos savaitėje. 
Tuo tarpu pietinėse ir vi
durinėse valstijose darbi
ninkai dirbdavo po tryliką 
valandų ir 45 minutes į die
ną arba apie 82 valandas ir 
30 minučių savaitėje vasa
ros laiku ir apie- 75 valan
das ir 30 minučių žiemos 
laiku.

Rašo A. Jonikienė.

sušuks: 
svetimų 
pripratę 
gyveni-

“Ta baisioji priespaudos 
ir išnaudojimo moterų ir 
vaikų sistema Anglijos 
medvilnės dirbtuvėse buvo 
nukopijuota Amerikoje. 
Tvarka dirbtuvėse buvo 
nuožmi ir priespaudinga to
kiame laipsnyje, kokį, aš 
manau, šiandien vargiai 
mes esame girdėję. Kompa
nija uždėdavo ant darbinin
kų mokesčius dėl palaikymo 
religijos., Kurie neatsilan
kydavo į bažnyčią, tą 
Lowell Manufacturing Co. 
bausdavo išmetimu iš dar
bo. Darbininkų gyvenimas 
už dirbtuvės sienų buvo re
guliuojamas taip pat, kaip 
ir dirbtuvėje. Langai būda
vo vinimis užkalami ir dar
bininkai negalėdavo gauti 
šviežio oro.... Moterys ir 
vaikai būdavo plakami šik
šniniais botagais; paduoda
ma atsitikimas, kur mažai 
mergaitei, vienuolikos me
tų amžiaus, buvo koja iš
mušta medine lazda ...”

Tai taip gyveno darbinin
kai apie 100 metų atgal 
Amerikoj. Ir tai buvo tų lai
kų “American way of life,” 
kaip rėkia mūsų reakcinin
kai, kuomet kas primena, 
kad šiandien yra dalykų, 
kurie turi būti pamainyti, 
ir bus pamainyti.

Žinoma, kaip kam tokia 
padėtis buvo labai pelninga, 
bet darbininkų klasė nega
lėjo tokios padėties pakęsti, 
ir, nežiūrint visų sunkumų 
ir pasiaukojimo, darbinin
kai rado būdus kovoti prieš 
tokią padėtį. Šiandien jau 
.darbo diena skaitosi aštuo- 
nių valandų, o dirbant dau
giau jau skaitosi viršlaikis.

Bet už tai septyni tapo pa
karti ant kartuvių, daugelis 
nukentėjo kitais būdais, 
daugelis buvo padėti ant 
“black list”- ir negaudavo 
darbo.

Šiandien jau niekas nere
guliuoja mūsų gyvenimo 
už dirbtuvės sienų; norime, 
einame į bažnyčią, norime,

moterų ir vaikų dirbtuvėje.
Taigi tiems, kurie baido

si komunizmo ir kitus bau
gina, tenka * pasakyti, kad 
nežiūrint jų baimės ir bau
ginimo kitų, komunizmo 
idėją jie neužgniauš ir pro
greso nesulaikys.

Išbuvę 43 metus gyvanaš
liais, Mr. ir Mrs. Moulton vėl 
susivedė, sulaukę 76 ir 74 me
tų amžiaus. Vienas iš jų gyve
no Kalifornijoj, kitas Maine. 
Juos iš naujo suvesdino jų sū
nus, kapitonas.

Lietuvos 
valstietės vaidino 
vaidmenį Pirmajame 
bu Lietuvos Moterų 
žiavime, kaip matosi 
vos žinių agentūros
korespondento aprašymuose 
to suvažiavimo. Štai vienos 
paskutinėj suvažiavimo die
nos aprašymas, kuris pasa
ko labai daug apie Lietuvos 
moterų nuotaikas:

Paskutinę suvažiavimo 
dieną buvo tęsiamos disku
sijos dėl drg. Kaunaitės 
pranešimo.

Delegatės sukėlė karštą 
ovaciją atvykusioms į suva
žiavimą Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkui 
drg. Paleckiui, LTSR Liau
dies Komisarų Tarybos Pir
mininkui drg. Gedvilui, 
LKP (b) CK sekretoriui 
drg. Sniečkui ir Amerikos 
lietuvių atstovui Bimbai.

Diskusijose dėl drg. Kau
naitės pranešimo pirmoji 
kalbėjo Vilniaus Tabako fa
briko darbininkė — spar
tuolė drg. Ilevičienė:

— Tarybų valdžia, — 
pareiškė ji,—suteikė mums 
visas sąlygas laimingam 
gyvenimui. Trys mano vai
kai mokosi gimnazijoje, 
vienas pradžios mokykloje. 
Aš kasdien įvykdau darbo 
normą 200%. Tarybinė vy- 
riausybė įvertino mano pas
tangas ir apdovanojo mane 
medaliu “Už šaunųjį darbą 
Didžiajame Tėvynės kare 
1941—1945 m.m.”

Trys alkoholio parduotuvės 
didžiajame New Yorke prarado 
leidimus už pardavinėjimą svai
ginančių gėrimų jauname- 
čiams.

Vistiek Yra Žmonių, 
Tikrai Mylinčių

24 metų. At- 
su seržantu 
32 m., kuris 
Luxemburge,

Nežiūrint, kad daugelis 
žmonių į meilę žiūri labai 
lengvai, o kiti — skeptiškai, 
visgi randasi žmonių, kurie 
gali mylėti stipriau už kitus.

Aną dieną Chicagon atskri
do iš Londono graži blondinė 
Barbara Reeve, 
skrido vestis 
George Nason, 
karo mūšiuose,
buvo sužeistas ir nuo strėnų 
žemyn suparalyžiuotas pasek
mėje to sužeidimo. Jis tebebu
vo armijos ligoninėje.

Saržentas iš Anglijos buvo 
išvežtas namo ant neštuvų ir 
manė, kad Londono pritamsi- 
nimo ir atakų iš oro metu 
prasidėjusį romansą jo suža
dėtinė pamažu pradeda užsi
miršti. Tik, štai, netikėtai vie
ną dieną j j pakviečia važiuoti 
kur nors iš ligoninės ambu- 
lansu ir nuveža į lėktuvų sto
tį. Pąmatęs iš lėktuvo išeinan
čią savo sužadėtinę, Nason su
prato ir savo atvykimo stotin 
paslaptį. Nebesu valdęs 
džiaugsmo, jis apsiverkė.

Sekamą dieną, Raudonajam 
Kryžiui pagelbstint atlikti 
formalumus, ligoninėj, jam sė
dint savo ratelįnėj kėdėj, o jai 
atsistojus greta, įvyko jų dvie
jų santuoka, keturioms dešim
tims “pabrolelių,” tokiem pat 
daug p^aukojusiem kare, kaip 
jis pats, dainuojant vedybinį 
maršą. M.
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įsijungti į krašto ūkinio ir 
kultūrinio gyvenimo atsta
tymą, aktyviai dalyvauti 
rinkiminėje kampanijoje. 
(Elta) '* * *

Iš tos glaudžios sutrau
kos susidaro išvados:

Tarybinės Lietuvos mo
terys, darbo moterys, bran
gina tarybinę santvarką ir 
aukštai gerbia savo vyriau-, 
sybę;

Supranta svarbą tokią 
santvarką palaikyti ir užti
krinti norinčią ir sugeban
čią tą santvarką palaikyti 
vyriausybę, tą liudija rūpes
tingas išstatymas kandida
tų ir energinga agitacija 
masėms dalyvauti rinld- 
muose;

Numato savo tėvynei 
skaisčią ateitį ir yra pasi- 
ryžusios pasišventusiai dir
bti tos ateities priartinimui, 
kadangi jos pačios yra gas- 
padoriais savo šalies, savo 
ateities.

So. Boston, Mass

Rengėjos.

New Yorko portan balandžio

Beginner's Pattern
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Apvaikščiosime Velykas
Lietuvos Žmonių Naudai

Ateinantį šeštadienį, balan
džio 20 dieną, 8 vai. vakare, 
318 Broadway, įvyks margu
čių vakarienė. Gaspadinės 

i rengiasi iš anksto: vienos da
žo margučius, kitos kopa py
ragus ir pyragaičius. Tai bus 
Velykos. Kviečiame visus atsi
lankyti ir padaryti šį parengi-

— Kviečiu visas moteris; ma tikromis Velykomis, kad 
ateinančiųjų rinkimų gar-1 Lietuvos vaikučiai galėtų jo- 

l pasi- mis pasidžiaugti.
Šią pramogą (kaip ir kitas)

bei su dar didesniu 
šventimu dirbti visose sri
tyse. AŠ pati pasižadu Va- rengia LLD moterys ir kvie- 
sario 10-tosios garbei kas- čia visus— 
dien įvykdyti 250% normos.

Alytaus apskr. Antakalio 
kaimo valstietė Ručinskienė, i5ltą pribuvo 6 laivai su 8,630 
ragino visas darbo moteris kariškių, 
aktyviau įsijungti į rinki
minę kampaniją.

Į susirinkusias respubli
kos darbo moterų delegates 
kalbėjo Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo Pirmininkas drg. Pa
leckis, LKP (b) CK sekreto
rius drg. Sniečkus, Lietuvos 
TSR Liaudies Komisarų 
Tarybos Pirmininkas drg. 
Gedvilas ir Švietimo Liau
dies Komisaras drg. Žiugž
da. Suvažiavimo dalyvės 
partijos ir vyriausybės at
stovų kalbas palydėjo karš
tais plojimais.

Amerikos lietuvių vardu 
suvažiavimą pasveikino An
tanas Bimba, kurio . kalba 
buvo sutikta visų susirinku-' 
šiųjų ilgai nenutrūkstan
čiais'plojimais.

Su dideliu entuziazmu 
buvo priimtas nutarimas 
pasiųsti sveikinimą darbo 
žmonių vadui ir mokytojui, 
didžiajam karvedžiui, Tary
bų Sąjungos Generalisimui 
draugui Stalinui. Drg. Ba
ranauskienei perskaičius 
sveikinimo tekstą, suvažia
vimo dalyvės sukėlė audrin
gą ovaciją didžiojo Stalino 
garbei.

Suvažiavimas priėmė 
kreipimąsi į visas Lietuvos 
darbo moteris.

Užbaigiamąjį žodį tarė 
LKP (b) CK darbui tarp 
moterų skyriaus vedėja drg;.

9395 
SIZES 
10-20 
30-44

Šioje suknelėje taip ir ma 
tosi pavasaris. Gulsčios pri< 
figūros, tačiau lengvos siūt 
suknelės forma 9395 gauna 
ma 10 iki 20 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu* 
mer ir dydį, sykiu su 20 cen*

Lorimar Sų Brooklyn & Me Y«
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JONAS KAŠKAITIS

Waterbury, Conn Skaitytoju BalsaiTaipgi numirė Stonis Simo- 
navičius, 54 metų amžiaus, sa
vininkas grosernės ir bučernės 
South Side. Prigulėjo prie M. 
Draugijos ir Piliečių Kliubo. 
Paliko moterį, sūnų ir dukterį.

Taipgi mirė M. Bolonas, apie 
70 metų amžiaus. Paliko mo
terį, keturias dukteris 
sūnus. Iš Lietuvos paėjo 
rijų parapijos.

kad netrukus (Lietuvių Socia
listų organas) išleis labai svar
bią knygą “Didįjį Sapninin
ką.” Tiktai, socialistai, sap
nuokite ir skaitykite jūsų “va
dų” išleistą šapnininką.

Aš duodu pinigų ir peilį—- 
netrukus Lietuvių Socialistų 
Sąjungos “vadai” išleis praga
ro kančių knygą, kaipo dapil- 
dymą prie sapnininko.

Kiek praleidus tų spirgučių, 
Kučinskas užbaigė tokiais žo
džiais: “Kaip sau norite, di
desnio politinio šarlatanizmo 
nerasite nei su žiburiu.” Da
bar Keleivis Kučinskui pik
čiau, negu krislas akyje.

V. J. Stankus,
Easton, Pa.

Sapnininkas Socialistams
Keisti žmonės tie Keleivio 

socialistai. Pernai ponas Mi- 
chelsonas atidavė, kaip kokią 
Kalėdų dovaną, savo Keleivį 
socialistų sąjungai. Aš pama
niau, kad jie duosnūs žmonės. 
Bet mano buvo apsirikta. Nes 
vėliau pastebėjau, kad iš visų 
pakampių pradėjo rinkti pi
nigus po dolerį kitą dėl išpir
kimo Keleivio. Atskaita veda
ma per tą patį Keleivį. Dabar 
jau mano razumas nesupran
ta, koks čia “monkey busi
ness.” Čia jie skelbė, kad Ke
leivį atidavė socialistams. Tai 
kokiem velniam jie siunčia 
tuos dolerius dėl išpirkimo 
Keleivio, nuo p. Michelsono? 
Apart to, aš nesuprantu, kaip 
jie galėtų išpirkti tokią įstai
gą su keliais desėtkais dole
rių, nes. stambesnių aukų ne
pastebėjau. Ar nebus Čia ir 
antras muilinimas akių. Iš
pirkt laikraštį, spaustuvę rei
kalinga desėtkai 
dolerių, o ne kelių 
dolerių.

Pastaruoju laiku 
pirmame pusinyje 
barabanyti
Girdi, toj knygoj bus išaiškin
ta 5,000 sapnų. Kaina $2. Ot, 
iki ko dasigyveno Keleivio pi- 
soridi Strazdas Junuškiu. Ne
vyksta jiems socialnacizmą 
skiepinti, tai dabar pagal sa
vo planą bruks savo suklaidin
tiems skaitytojams sapnų kny
gą, kad jie saldžiai miegotų 
ir sapnuotų ir apie klasių ko
vą nesvajotų.

Vienybės No. 14, Tadaušas 
Kučinskas, toks pats Sovietų 
Sąjungos plūdikas, kaip ir Ke
leivis, su kuriuo jis susispjau- 
dė, dabar rašo :

Keleivis pateko į politinių 
pliuškių rankas. Už teisingas 
pastabas, S. Strazdas mane iš- 
koliojo. (Toks tokiam kailį iš
pėrė.) Keleivis pirmame pus- 
lapyj su džiaugsmu praneša,

bausmė 
ant vi-

ir du 
iš Sei-

žu-(Tąsa)
Bent keturios skirtingos generolų gru
pės. Tai pavieniui, tai su kuo kitu susi
dėję, niaujasi generolai vienas prieš ki
tą. Krikščionis generolas turi daugiau 
žmonių pritarimo, jo kariai žmoniškesni, 
bet prieš jį stoja Mančurijos generolas, 
susijungia dar ir su Anfu grupės gene
rolu. O tas vėl Šunmėsis generolas su 
juodu cigaru burnoj ir su užsieniete su
gulove ant kelių, jis irgi savo teritoriją— 
Šantugn’ą aprėbęs laiko.

Neužilgo potam Lifu’s prisirašė prie 
Kuomintang’o, dėl šitokiu aplinkybių. 
1924 m. gruodžio 31 d. atvažiavo Peki- 
nan Kuomintang’o įsteigėjas Sun Jat-se- 
n’as. Visas didmiestis pasitiko jį di
džiausiu entuziazmu ir ovacijomis, ypač 
studentai, moksleiviai, mokytojai ir pro
fesoriai. Didžiai šalies nuoskaudai, jis 
tragingai mirė ligoninėj už kelių mėne
sių. Jo žmona, veikiausia pati žymioji 
Chinijos moteris, buvo prie jo mirties pa
talo.

Koks didelis buvo minių sujudimas 
Sun Jat-sen’o laidotuvėse, tai ir aprašyt 
negalima. Mirė Chinijos respublikos tė
vas! Kai jis grįžo savo tėviškėn iš Ame
rikos tuoj po 1911 m. revoliucijai, jis bu
vo sutiktas demonstracijų demonstraci
jomis, panašiai kai}) ir dabar. Našlė Sun 
Jat-sen’ienė ėjo paskui karstą, ir visa 
tauta gedėjo didžiojo vado. Senas ir 
jaunas buvo apsiašaroję. Žmonių gat
vėse—mūras mūru! Gyvas skruzdėly
nas! Valdžia krūptelėjo nuo tokio mil
žiniško susigrūdimo, nuo tokio aiškaus 
Kuomintang’o tvirtumo. Giliai sujau
dintas, Lifu’s prisidėjo prie tos organi
zacijos.

Už poros mėnesių po to, gegužės m. 
30 d. 1925 m. vėl buvo sukilimai ir de
monstracijos: anglų policija šanghai’juj 
nušovė kelis tautinius agitatorius. Vi
sos Kuomintang’o politinės, studentų ir 
darbininkų organizacijos vieningai suju
do. Studentai paskelbę streikus, rėžė 
prakalbas gatvėse, agitavo.

Visos mokyklos užsidarė.- Paradai, 
demonstracijos, mitingai, plakatai, obal- 
siai...

Lifu’s ir visą jo grupė veikliai dalyva- 
! vo. Jo laboratorija pavirto propagan
dos biuru. Net ir rimtoji Močou’a persi
ėmė tuo visuotinu įkarščiu. Čen San’as 
ir Huan’a žaibingas kirto prakalbas. 
Mulan’a teikė smulkių patarnavimų.

Pekino universiteto profesoriai pasi
dalijo j priešingas grupes. Reikalas ma
sinio judėjimo ir plačios propagandosdm- 
vo svarbiausias dienotvarkis. Renesan
so vadai dabar jau buvo atsilikėliai re
akcionieriai. Kadai tai pradėję išbudint 
mases jie dabar nusigando, to prabudi
mo. Jie bijojo masių ir nekentė jų. Tik 
profesorius Čen’as, komunistas, pasiliko 
ištikimas ir veiklus.

Ėjo tada savaitinis žurnalas, “džentel
menų” organas, ir jis atvirai niekino ju
dėjimą. Tie “džentelmenai” buvo An
glijos ir Amerikos universitetų išperėti 
viščiukai. Jie pasitikėjo valdžia, jos 
aukštesniu protu ir jos slaptąja diploma
tija; masių jie instinktyviai privengė,— 
girdi, visa kas bus gerai, jei tautiniai 
reikalai pasiliks valdžios rankose. Aukš
tesnis protas, netrukdomas tų jaunuolių 

1. karštagalvių, tų jų maištingų sąjūdžių, 
girdi, sugebės išgelbėt Chiniją ir nuo 
karingųjų generolų ir nuo plačiaburnių 
imperialistų.

Vienas toks išmokslintas “džentelme
nas” šaižiai pajuokė agitatorių šūkavi
mus ir plakatų kabinėjimus, kafpo tuš
čią jaunuoliškos energijos eikvojimą. Ki
tas vėl “mokslininkas” išvadžiojo, jog 
šimtas suagituotų rikšų vežikų nevertas 
vieno važiuolio. Kai publika armingai 
pareiškė jam papeikimą, tai jis didžia
vosi savo nesutikimu su plebėjais, kaipo 
ženklu savo viršesnio išmanymo. Tatai 
įpykdė Lifų’ ir jis parašė karštą straips
nį prieš tą “mokslininką.” Kitas vėl laik
raštininkas savo špaltose, savo manymu, 
narsiai kritikavo Anfu valdžią, ir, kai 
jo sėbrai jam patėmijo, jog jo užsipuoli- 

k mai padės jam palįst po valdžios skver
nu, jis patenkintai nusišypsojo...

Lifu’s tarė savo žmonai, jog tokie ra
šytojai tai plunksnos prostitutai. Įsi-
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skverbę valdžion, jie bus, kaip ir kiti. 
Dabar jie stoja už laisvą žodį ir laisvą 
spaudą, bet jie patys pirmutiniai nuslo
pins visa tai, kaip tik įsigalės valdžioj. 
Visų .jų raštai yra tik priemonė patapt 
valdininkais.. Visi jie nuolankiai tupi
nėja apie valdžios slenkstį.

Ir Lifu’s parašė straipsnį “Literatiniai 
Prostitutai.” Kandžiai sarkastingas tai 
buvo rašinys. Močou’a susisielojo, kam 
jos vyras taip labai išsiduoda priekin ir 
tik sau susilaukia priešų.

Nelengva buvo susitaikyti pačiai su 
vyru. Močou’a norėjo apsaugot ir vyrą 
ir šeimą nuo galimų pavojų ir stengėsi 
sulaikyt Lifų nuo tų “įžeidžių raštų.”

Tautinė 1926-1927 m. revoliucija ne
būtų įvykus be ano karšto politinio stu
dentų darbo ir be plačiųjų masių prabu
dimo. Tos revoliucijos pasekmingumui 
jaunuoliai turėjo praliet savo karštą 
kraują, turėjo užmokėt savo brangia gy- 
vasčia. Tatai užnešė tragediją ir į Mu- 
lan’os šeimą ir pamatingai pakeitė visą 
jos gyvenimą.

Dabartiniais laikais tarnų vergystės 
nebebuvo. Tarnams bei tarnaitėms bu
vo mokama mėnesinė alga. Mulan’a pa
sisamdė mergaitę vaikams pridabot. Jos 
mažoji mergytė Amei’jytė dabar buvo 
penkerių metukų, sūnus Atung’as—dvy
likos, o vyresnioji Aman’ytė—penkioli
kos, puiki, kaip žiedas, tikras motinos 
atvaizdas.

Aman’ytė nuo pat mažumės buvo# gud
ri mergaitė, klausydavo motinos, prida
bodavo mažąją sesytę, net ir broliuką. 
Tai jau tokia buvo moralinė šeimos par
eiga. Dabar ji lankė vidurinę mokyklą 
ir vilkėjo studentės rūbeliais. Mulan’a 
ją išmokė namų ruošos. Sūnų taipgi ji 
pridabojo, kad neišeitų koks akiplėša sa
vo .sesutėms arba tarnaitėms, kaip kad 
buvo jos brolis Tijen’as, motinos išlepin
tas ir sugadintas.

Aman’ytė buvo linksma ir vikri mer
gaitė. Mėgo klausyt Manios pasakojimų 
apie jos motinos vaikystę, ypač apie nuo- 
tikius su bokserais.

Kai užėjo 1925 m. gegužės 30 d. de
monstracijos, Mulan’os Aman’ytė ir Ma
nios augintinis Asuan’ukas dalyvavo,

Taijun’a jau iš anksto 
atvaidint gatvėse drami-

kaipo studentai
sumokė grupelę
nius vaizdelius, kaip Anglijos policistai
šaudė chiniečių patriotus demonstran
tus. Ypač didelį minių įniršimą sukėlė 
policijos viršininko įsakas: “Šaut, kad 
nušaut, nešaudyt ant tuščios.” Demons
trantai ir buvo nušauti nugaron, bėgda
mi nuo policijos.

Jaunuolių vaidilų grupelė darė repeti
cijas Jao’ų sode. Mergaičių būrelis turė
jo susimokyt, kaip raudot minių rolėj, 
kuomet policija ėmė šaudyt. Aman’ytė, 
žvitriai patarė) kad reikia raudot su aša^* 
romis, tai pirma to reikia pauostyt svo
gūnų ...

Šitokios demonstracijos pradėjo įsi- 
pykt valdžiai. Buvo jau keletas policijos 
susirėmimų su demonstrantais. Studen
tų areštavimai demonstracijose iššauk
davo da didesnes demonstracijas jiems 
paliuosuoti.

Tų metų lapkričio mėnesy buvo “di
džioji demonstracija dėl tautinės revoliu
cijos,” reikalavo Anfu valdžios atsisa
kymo, reikalavo tautinės konferencijos. 
Demonstrantai iškrėtė Anfu vadų na
mus,—tų pačių vadų, kuriuos paikiau, 
1938 m., Japonija pasodino, kaip lėles, 
jos užimto Pekino ir Nankino valdžion.

Demonstrantai reikalavo nuverst An- * 
fu valdžią. Jiems slaptai padėjo krikš
čioniškojo generolo pirmūnai, kurie pri
jautė Kuomintang’ui ir kurių kariai bu
vo apsistoję Pekino aplinkoj. Tačiau pa
tį Pekiną valdė Tuan’as.

Sekamų metų kovo mėnesy net tarp
tautinis krizis iškilo, dėl susišaudymo 
krikščioniškojo generolo karių su Japo
nijos laivais. Aštuonių svetimų šalių 
diplomatai Pekine pareikalavo, kad 
krikščioniškasis generolas išpildytų ke
letą nusileidimų, — kad atsiprašytų Ja
poniją, nubaustų tūlus savo komandie- 
rius, užmokėtų Japonijai penkiasdešimt. 
tūkstančių dolerių už padarytus^ nuos
tolius ...

(Daugiau bus)

Vietoj Elektros Kėdės Gavo 
Viso Amžiaus Kalėjimą

Buvo nuskirta 10 d. balan
džio elektros kėdėj nužudyti F. 
Žukauską, buvusį. Waterburio 
miesto policistą. Bet ta 
tapo pakeista kalėjimu 
so amžiaus.

Dalykas buvo toks.
kauskas yi^i vedęs ir dviejų vai
kų tėvas. Bet jis įsimylėjo į 
vedusią moterį, Stefaniją 
Plungienę. Ta meilė jam nepa
vyko, ir jis ją nušovė 1 d. lap
kričio, 1944 metais. Jos lavoną 
buvo užkasęs palei Middlebury 
kelią. Jos veidą sužalojo špatu, 
kad radus nebūtų galima ją pa
žinti. Bet greitai jis buvo areš
tuotas, ir pas prisipažino, kad 
ją nušovė, ir parodė, kur jos 
lavonas randasi. Teismas įvy
ko vasario 8 d., 1945 metais. 
Jis buvo pripažintas kaltu ir 
nuteistas pirmo laipsnio žmog
žudystėj. Jo adv. bylą ape
liavo į Conn, valstijos aukščiau
sią teismą, gruodžio 19, 1945 m. 
Bet aukščiausias 
tvirtino 
sprendį, 
10 d. jį 
dėj. Bet

McKenny dirbtuve, 
daug lietuvių dirba, 
darbininkams algas 18 centų į 
valandą.

Allis Chalmer darbininkai 
dar tebestreikuoja. Pikietuoja 
dirbtuvę dieną ir naktį.

Taipgi dar tebesitęsia West
inghouse kompanijos darbinin
kui

kur 
pakele

streikas.
D. P. Lekavičius.

Pittston, Pa Montello, Mass

teismas pa- 
žemesnio teismo nuo- 
ir paskyrė balandžio 
nužudyti elektros ke- 
jo advokatas atsikrei

pė į valstijos pasigailėjimo ta
rybą, prašydamas pakeisti mir
ties bausmę viso amžiaus kalė
jimu. Prie to, jo moters ašaros 
irgi daug pagelbėjo. Tokiu bū
du jo mirties bausmė tapo pa
keista viso amžiaus kalėjimu. 
Jis yra 3.6 metų amžiaus.

Stasys.

Pittsburgh, Pa
Visokios Žinios

Balandžio 7 d. įvyko LDS 
.160 kuopos mėnesinis susirin
kimas, savajame name, 1320 
Medley St. Susirinkimą atida
rė pirmininkas K. Kairis. Per
šaukus valdybą, nesirado dvie
jų “board direktorių;” jie dir
bo tą dieną. Išrinkta delega
tai į LDS 8-tos Apskrities me
tinę konferenciją, kuri įvyks 
26 d. gegužės. Delegatais iš
rinkta J. D. Lekavičius, St. 
Plopa ir Vilienė. Atlikta LDS 
Centro Valdybos balsavimas ir 
išrinkta delegatas į LDS 7-tą 
Seimą. Delegatu išrinkta S. 
Karsokienė, alternatu D. P. 
Lekavičius. Prisirašė vienas 
naujas narys J. Kovalskis. Iš
rinkta komisija iš dviejų narių 
aptaisymui namo. Išrinkta J. 
Kudis ir St. Plopa.

LLD 12 kuopos susirinkimas 
įvyks 21 d. balandžio, sekma
dienio vakarą, paprastoj vietoj 
ir paprastu laiku. Sekr.

PLYMOUTH, PA.
Laisvąją Kapiniu Reikalu.

Balandžio 7 d. turėjom Lais
vųjų Kapinių reikalu susirinki
mą. Likosi išrinkta nauja val
dyba, į kurią įeina du jaunuo
liai, ir abu išrinkta sekretoriais. 
Pirmininku išrinkta J. Krutu
lis, fin. sekr. J. Bagdonas, už
rašų sekr. Ona Sinkevičienė, iž
dininku A. Stravinskas, iždo 
globėjais L. Rauduvienė ir M. 
Kalauskas. Direktoriais išrink
ta Kulprųonas, Krutulis ir Poš
ka. Duobkasiu J. Grigaitis. Vi
si apsiėmė gerai pasidarbuoti. 
Mat, kapinės apleistos ir iždas 
tuščias.

Nutarta 30 d. gegužės, kaip 
ir kasmet, turėti apvaikščioji- 
mą ir kviesti kalbėtoją.

Jeigu kas turite kokių reika
lų kas liečia kapines, tai galite 
susisiekti su 
Sinkevičienė, 
Pittston, Pa.

sekretore: Mrs. 0. 
27 Park Hill Av.,

M. Kalauskas.

SKELBKITĖS LAISVĖJE!

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

tūkstančių 
paaukotų

Keleivis 
pradėjo 

apie sapnininką.

Gimtadienio Pare
Balandžio 7 d. A. Mickevi

čiui sukako 65 metai amžiaus. 
Kadangi draugai Mickevičiai 
yra dienraščio Laisvės 
tojai ir darbo klasės 1 
rėmėjai, tai susirinko 
draugų ir draugių jį 
kinti. Besilinksminant 
pakeltas klausimas, kad šiek 
tiek paaukoti įrengimui medi- 
kalio instituto Vilniuje. Sve
čiai ir namiškiai mielai sutiko. 
Aukavo sekančiai:

A. ir P. Mickevičiai $10.
J. ir O. Vaitiekūnai $5.
J. Luzon $2.
Po $1: J. Sireikis, P. Baro

nas, M. Potsius, K. Tamošiū
nas, A. Stira, M. Baron, B. 
Lukas, J. Stigienė. Viso $25.

Pinigai perduoti vietiniam 
LPT Komitetui.

J. Stigienė.

skaity- 
reikalų 
būrelis 
pasve i- 

buvo

Singapore.— Nusmelktas 
mirt japonų pulkininkas Su- 
mida, armijos policijos va
das, kaip karinis krimina
listas.

Telef. HUmboIdt 2-7964

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

Sekmadieniais nėra valandų.VALANDOS:

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Laidotuvių Direktoriai 
NEWARK, N. J. 

426 Lafayette Street 
TEL. MARKET 2-5172
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Liūdesio valandoj kreip- • 
kitčs prie manęfc dieną 9 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermenine. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

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

; ■ j. , .•

Pasimirė Konstantas Stase- 
vičius, senas Pittsburgho gy
ventojas. Pirmiau turėjo far- 
mukę. Paskui buvo bedarbis. 
Jau seniai sirginėjo. Paliko 
moterį. Paėjo iš Kauno rady
bos. Priklausė prie Sūnų Drau
gystes.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki. paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVcrgreen 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.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

, PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

450 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
> Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) '

A-: * '.L.
i? >

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt Vernon Si •
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Trečiadienis, Baland. 17, 1945

Anglai ir Amsrikonai Žada
Italijai Pavest Trieste

Alt Rosecbergas Dedasi
Religijos Patronu

London. — Keturių di
džiųjų užsieninių ministerių 
p a v a d uoto j ai nesusitaiko 
dėl Trieste miesto ir Vene
zia Giulia provincijos. Am
erika ir Anglija reikalauja 
pervest Italijai tą miestą ir 
plotą. Sovietai sako, mies
tas ir sritis turi būti pripa
žinta Jugoslavijai, šį klau
simą svarstys Amerikos, 
Anglijos, Sovietų ir Fran
cijos užsieninių ministerių 
susirinkimas bal. 25 d. Pa
ryžiuj.

Nurnberg, Vokietija. — 
Tarptautinėje byloje prieš 
karinius kriminalistus Al
fredas Rosenbergas pasa
kojo, kad jis ir kiti naciai, 
girdi, ne tik nepersekioję 
religijos, bet dar ją gynę. 
Rose nbergas, hitlerininkų 
filosofas, buvęs nacių gu
bernatorius Lietuvai ir ki
tiem “Ostlando” kraštams, 
sakė, būk naciai atsteigę re
ligijos laisvę savo užimtose 
sovietinėse srityse.

FRANCŪZŲ UNIJOS ŠAU 
KIA VEIKT PRIEŠ 
FRANKO FAŠIZMĄ

Paryžius. — Francijos 
Darbininkų Konfederacijos 
suvažiavimas šaukė Angli
jos darbo unijų atstovus į 
konferenciją su francūzais, 
kad išvien darytų spaudimą 
Londonui ir Washingtonui 
sutraukyti ryšius su Fran
ko Ispanija.

GENEROL. MARSHALL 
SKRENDA TAIKYT 

CHINŲ
Tokio, bal. 16. — Oro ke

lionėje į Chiniją, prej. Tru- 
mano pasiuntinys generolas 
Marshall staptelėjo Japoni
joj. Kai nuvyks Chinijon, 
jis vėl tarpininkaus kaipo 
chinų tautininkų taikytojas 
su komunistais.

Chester, Pa
Aukavo Drapanų Lietuvos 

Žmonėms
2 siū-
Anna 

kautą,

surinko 
gerų 

vilno-

auka- 
vertės

F. Novick as aukavo 
tus, 1 porą čeverykų; 
Novickienė aukavo 
daug dresių ir porą čeverykų.
Visos drapanos geros ir šva4 
rios, vertos 100 dolerių.

Draugė Krudienė 
daug drapanų ir savų
drapanų aukavo, daug 
nių, vertės 100 dolerių.

Draugė Murauskienė 
vo daug gerų drapanų, 
50 dolerių.

Viso 4 baksai drapanų ir 
vienas baksas čeverykų pa
siųsta LPT Komitetui, 417 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

V. Gizauskas.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elefnentų, turi sa
vyje galingą šilimu, šildydama ga
lingai, ištarpins Rcumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo Ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus 
DEKENS OINTMENT, arba 
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė 
16-oz $5.00.

DEKEN'S OINTMENT CO.
P. O. Box «66, Newark 1, N. J.

įsigyk 
rašy

ki.00;
dėžė

Seattle, Wash
Ir Mus Aplankė V. Andrulis.
Kovo 30 d. LLD 161 kp. su

rengė prakalbas pas draugaus 
Burt, stuboj. žmonių susirinko 
gražus būrelis pasiklausyti 
draugo V. Andrulio, Vilnies re
daktoriaus, prakalbos.

Prakalbos buvo pasekmin
gos. Aukų surinkta dėl Vilnies 
reikalų $61, ir trys atsinaujino 
Vilnį. Tai viso pasidarė $75.75. 
Tas parodo, kad žmonės užjau
čia progresyvišką spaudą.

Ačiū visiems ir visoms už au
kas ir draugams Burtams už 
suteikimą stubos. Po prakalbų 
turėjom vakarienę, kurią drg. 
Burtienė pagamino.

Drg. V. Andrulis kalbėjo 
apie dabartinę padėti, taipgi 
biskį ir apie Lietuvą, bet tą 
klausimą paliko drg. A. Bimbai 
plačiau paaiškinti, nes jis tik 
dabar sugrįžo iš Lietuvos. Kai 
jis čia atvažiuos, tai mums pla
čiai papasakos apie Lietuvą.

Užbaigus prakalbas, buvo 
duota klausimai, į kuriuos kal
bėtojas atsakinėjo.

fVardu LLD 161 kuopos tariu 
širdingai ačiū draugui Andru
liui už gražią prakalbą ir už 
aplankymą mus taip toli gyve
nančius.

Antrą dieną balandžio drg. 
V. Andrulis išvažiavo atgal į 
Portland, Ore., nes per Wash
ington valstiją negalėjo toliau 
važiuoti iš priežasties busų 
streiko. Turėjo grįžti tuo pačiu 
keliu, kuriuo atvažiavo.

Čia sekti vardai asmenų, ku
rie aukavo Vilnies reikalams:

Po $5 aukojo: J. Kirk, S. 
Kairis, J. Dwarsh, J. Burt, G. 
Juodišius, M. Baltrušaitis, K. 
A. Žukauskas, Adelė Burt.

Po $2: J. Sitko, F. Kavaliau
skienė, S. Černauskas, J. Dai- 
lidėnas, F. Valiulis.

Po $1: M. Valiulienė, J. Bu
kauskas, S. Bashin, T. Ulskis, 
A. Ulskienė, R. Kirk, M. Kirk, 
E. Juodišienė, K. Urick.

M. Baltrušaitis.

Mexico City. — Lotynų 
Amerikos Darbo Federacija 
išbraukė George Meany, 
Amerikos Darbo Federaci
jos sekretorių - iždininką.

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

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

» 1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tabletę 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi
deda iš 11-kos Vitarhinų 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 patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
Maidas,

Sta.f Dept. C,
ONDER LIVE FOUNDATION

Los Angeles 55, Calif6164B—■

t:' r

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Visgi kainų kontrolė prilaikė kainas nuo kilimo, kaip parodo Pirmojo Pasaulinio 
Karo ir šio rekordai, iškelti visuomenei priminti faktus pe rEkonominės Stabiliza
cijos direktorių Chester Bowles. Dėlto, sako Bowles, OPA turi būti palaikomas be 
jį sužalojančių pataisų. Darbininkų vadai su tuo sutinka, bet jie protestuoja prieš 
Bowles nusileidinėjimus didžiajam bizniui.*OPA išlaikymas — išlaikymas geru — 
priklauso nuo mūsų veikimo.

NAUJOSIOS ANGLIJOS REIKALUOSE
Dar Vienas Puikus Parengi

mas Jvyks Gegužes 5, So.
Boston, Mass.

Bostono apylinkėj šią žie
mą praūžė ne vienas, bet ke
letas labai puikių parengimų. 
Tiesiog net smagu tokioj apy
linkėj gyventi, kur galima vis- 
kuomi pasigrožėti ir ' pasi
džiaugti.

Brilijantiškai pasižymėjo ir 
su puikiausiais pasisekimais 
užsibaigė pasirodymas melo
dramatiškos operetės “Kada

Cleveland, Ohio

mano,

Fisher Body Darbininkai 
Tebestreikuoja

Daugelis žmonių
kad General Motors kompa
nijos darbininkai streiką lai
mėjo. Bet tokia mintis yra 
klaidinga, štai Clevelande Fi
sher Body darbininkai tebėra 
streiko lauke. Jau virš keturių 
mėnesių tie darbininkai gru
miasi su sunkiomis gyvenimo 
sąlygomis.

neral Motors korporacija su
tiko pakeiti po 18 ^c i valan
dą. Taip, ji sutiko, bet tuo 
pačiu laiku kompanija turi 
padėjusi darbininkus ant ga
balais (piece work) apmoka
mo darbo. Darbe Įvesta ne
svietiško skubumo sistema. Be 
to, kompanija nori, kad visi 
darbininkai dirbtų “piece 
work.”

Dėl aukščiau plikinėtų 
priežasčių Fisher Body darbi-

Jie rei- 
būtų 

o ne

ninkai ir streikuoja, 
kalauja, kad mokestis 
mokama nuo valandų, 
nuo gabalų.

Mes visi turime eiti į talką 
Fisher Body streikuojantiems 
darbininkams. Ypatingai šei
mininkės turėtų nunešti į 
streikierių Virtuvę įvairaus 
maisto. Atminkime, kad strei
kierių šeimynos per virš 4 mė
nesius negauna jokių įplaukų, 
o pragyventi reikia ir dar 
šiuo laiku, prie tokių aukštų 
kainų už maistą.

45 vieneto komitetas prašo 
visų Clevelando pažangiųjų 
žmonių ateiti į pagalbą lai
mėjimui , streiko. Geriausias 
prisidėjimo būdas paremti 
materialiai. Tikiu, kad Cleve
lando lietuviai irgi ateis į tal
ka. V. M. D.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Kaimas Nemiega” net .keliose 
kolonijose. Kuomet operetė 
buvo statoma tai šen, tai ten, 
tokiu būdu visiems Naujosios 
Anglijos lietuviams buvo pro
gos dalyvauti ir pamatyti per
statymą.

Vėliau buvo suruošta kele
tas puikių koncertų vis Lie
tuvos žmonių naudai. Tai vėl 
žmonės skaitlingai visur lan
kėsi ir pasiklausė dailių pro
gramų. Ir tai buvo labai ge
rai, nes reikėjo tokios atmai
nos žmonėms po ką tik už
sibaigusio kariško įtempimo.

Na, o kas dabar bus sekan
tis iš eilės? Gegužės 5 d., Mu
nicipal auditorijoj, .3 valandą 
po pietų, So. Bostone, tai tur 
būt bus užsigardžiavimas ant 
visko! Nes tai bus jau nepa
prastas dalykas, ne taip sau 
tik koncertas, vien lietuviškų 
dailės pajėgų. Tai bus kelių 
tautų, latvių estų ir lietuvių 
goriausių dailės spėkų suda
ryta programa. Tai bus reto 
matymo ir nepaprasto dailu-1 
mo koncertas.. Ir tai bus pas
kutinis šio pavasarinio sezono 
toks parengimas.

O tikslas? Tikslas tas pats, 
mūsų širdims artimiausias ir 
brangiausias! Būtent, dar 
tą ir dar daugiau paremti 
tuvos gelbėjimo reikalą!

Tai mūsų, pažangiųjų, 
tuvių, tikslas. Tai mūsų parei
ga ir mūsų pasišventimas tu
ri būti padėti Tarybų Lietu
vai sutvirtėti ir galingai ženg
ti į laimingesnį gyvenimą.

Tą dieną — gegužės penk
tą, lai niekam nebūna Bosto
nas per toli. Tai ne vien Bos
tono lietuvių reikalas, bet rei
kalas platus ir .jis yra lygiai 
visos apylinkės pažangiųjų lie
tuvių.

Moterų Sąryšio Užsibrėžtas 
Tikslas

Atsinaujinęs šios apylinkės 
Moterų Sąryšio judėjimas pa- 
sibrėžė didelį ir labai gražų 
darbą atlikti. Sąryšis pasibrė- 
žė sukelti $3,000 Vilniaus Ti
riamosios Medicinos ir Vėžio 
Ligos Instituto įrengimui. Ai
tai ne gražu? Didelis ir sun
kus, darbas. Už tai gi visų ko
lonijų, ar ji didelė, ar maža, 
visos draugės moterys priva
lo imtis darbo labai rimtai ir 
rūpestingai. Tik tada bus gra
žus pasibrėžimas įvykdytas.

žiūrėsime, ką mes, vyrai, 
darysime. Juk pasiduoti mote
rims negalima. Viena, kad bū
tų sarmata pasiduoti, o antra, 
juk Amerikos lietuviai turi, ne 
kad loska, sukelti net $30,000. 
Tai reikia dirbti ne pasiskirs
čius, bet labai vieningai ir pla
čiausiu pasimojimu, panaudo
jant visus galimus būdus.

Manau, reikia susijungti su 
draugėmis moterimis/ Sujung
ti visų, apskričių mūsų apylin
kės pajėgas ir padidinus sumą 
bendrai siektis prie išpildymo 
kvotos. i

Balandžio 21. d. yra šaukia
mas So. Bostone, kaip 11 vai. 
ryto, 318 Broadway, visų ap
skričių, komitetų posėdis. Ten

kar-
Lie-

lie

bus sutvarkyti Laisvės didžio
jo pikniko reikalai, ir galima 
bus Vilniaus Instituto reikalu 
pasitarti.

Šiemet Laisvės piknikas yra 
rengiamas “Fourth of July” 
—liepos 4 d., Vose Pavilion 
Park, Maynard, Mass. .Reiš
kia, grįžtame prie senesnio 
mums paprasto parko, kur 
mūsų milžiniški piknikai įvyk
davo. Darbuokimės, kad šie
met turėtume dar didesnį.

J. M. Karsonas.

Great Neck, N. Y
Parengimas Raudonojo 

Kryžiaus Naudai
Vietinės astuonios lietuvių 

draugystės bendrai turėjo pa
rengimą su, koncertine progra
ma dėlei šios šalies Raudono
jo Kryžiaus naudos. Parengi
mas įvyko kovo 16 d., bet ne
buvo toksai sėkmingas, kaip 

i kad buvo praeitais keliais me
tais.

Programos pildyme 
vo šios meno spėkos: 
Choras, po vadovyste 
Kasmočiutės atidarė 
mą su šios šalies himnu, ir su
dainavo kelias liet, liaudies 
dainas, pritaikytas tam vaka
rui. Taipgi gražiai padainavo 
svetimtautis Charles H. Hollis, 
basso-baritonas; turi gražų la
vintą balsą. Duetas — Alma 
Kasmočiutė ir Dolores Petro- 
naitė iš Maspcth. Pagirtinai 
gražiai sudainavo, už tai joms 
buvo suteikta po gražų kviet- 
kų. bukietą, šios jaunos, talen
tingos dainininkės jau daug 
sykių yra patarnavę great- 
neckiečiams su savo gražiomis 
liet, dainomis. Už tai joms 
reikia paačiuoti ir palinkėti, 
kad jos ant toliau darbuotųsi 
ir lavintųsi šioje meno srityje.

Kadangi parengime buvo 
renkamos aukos dėlei Raud. 
Kryžiaus, tai čia paskelbiame, 
kas ir kiek aukavo.

P. Kutkus aukavo $5.
Po $2: Mrs. Cebatorienė ir 

Mr. Yogis.
Po $1: Mrs. Černienė, Mrs. 

Proznys, Mrs. J. Vanagienė, 
Ch. Sauseris, Mrs. Sauserienė, 
Mrs. Marson, J. Petrauskas, 
Ch. Lauzades, Mrs. William
son, F. Klaston, J. Bartkus, J. 
Pundzevich, Mr. Simoniuk, 
Mr. Petronis, (maspethietis) 
A. Kasmočius, Mrs. Bartkienė, 
Ch. Karazejus iš Port Wash
ington, Mr. Daknys (Port 
Wash.), S. Bistras, V. Alyta, 
J. Vanagas, P. Kurtinaitis, S. 
Kasiliauskas, J. Šimaitis, Al. 
Ringis, J. Pauliukas, Adomas 
Ringis, Cliford 
Adomonienė,- R. 
WilliAm Wolf, 
Beeis.

Po 50c: M.
Yogis, Mr. Aliekna, Al. Fer
tile, J. Kaspera.

Smulkiais surinkta $3. Viso 
suaukota $48. Nuo įžangos ar
ba nuo parengimo liko $58. 
Sudėjus į daiktą dėl Raudon. 
Kryžiaus liko $106.

d ai y va- 
Pi rmy n 
Almos 

progra-

Pozara, V. 
Adomoniutė, 
5. 'Beeis, P.

k
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Minersville, Pa

ALGA IR UŽLAIKYMAS

STONY WOLD

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NEBAIGUSIOS MOKSLO
Dirbti Džiovos Sanitorijoje 

Adirondack Kalnuose

SLAUGES
(NURSES)

UŽBAIGUSIOS MOKSLĄ

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS
MOKYTIS KOJINIŲ TAISYMO 

UŽDIRBA
BESIMOKINDAMOS
PO TRUMPO PERIODO

UŽDIRBKITE IKI $45
UŽ PENKIŲ DIENŲ SAVAITE 

KREIPKITĖS
Abramson’s

DEPARTMENT STORE 
37-02 MAIN STREET 

FLUSHING, L. L
(90)

B is kis žinių iš Mūs Apylinkės.
Pas mus jau pasireiškė pava

saris. Medžiai jau pradeda 
sprogti. Strazdukai jau parlėkė 
ir po obelis lekioja, kad susi
rasti tinkamą vietą susibudavo- 
ti sau lizduką ir pradėti tverti 
šiemynišką gyvenimą, reiškia, 
perėti vaikučius. Taipgi pasi
taikė matyti perlekiant per mūs 
namus didelį pulką žąsų iš pie
tų pusės į šiaurius. Diena buvo 
skaisti, tai nors aukštai lėkė, 
bet buvo gerai matyti ir girdėti 
jų “kalbą” — gir-gir-gir ...

Kokios trys lekia pirma, o pas
kui tai du šniūrai palei viena 
kitą. Tai buvo gerai suskaityti. 
Suskaitėm 110, tai didelis pul
kas. Aš pirmą sykį mačiau tokį 
didelį pulką.

Taigi, katrie mes sveiki, tai 
džiaugiamės sulaukę pavasario. 
Bet kuriems pripuola kokia li
ga, tai tiems nėra linksma.

Jau geras laikas, beveik nuo 
Kalėdų serga mūsų geras drau
gas Vincas Gustaitis. Gustaičiai 
yra pirmeiviai žmonės, seni 
Laisvės skaitytojai, taipgi pri
guli ir į L. L. Draugiją. Dikčiai 
sumenkęs žmogus, bet jau eina 
geryn. Bet žmogus jau pabuvęs, 
virš 70 metų. Tai ima laiko at
gauti sveikatą atgal^ Nuo savęs 
linkiu draugui kuo greičiausia 
pasveikti, kad vasarai atėjus 
vėl galėtume traukti lietuviškas 
dainukes ant piknikų.

Kitas vėl atsitikimas: Blek 
Lisauckas (jį vadindavo muzi
kantu), dar nesenas, bet mėg
davo gerai išsigerti. Tai jis dar 
su dviems gerai išsigėrė naujoj 
Minersvillėje ir ėjo žemyn i 
seną Minersvillę. O ten nuo len
kų bažnyčios yra ilgi trepai nu
lipti. Tai kai jis pasileido že
myn, tai taip susižeidė, kad 
nuvežtas į ligonbutį už poros 
savaičių ir mirė. Tai tokios pa
sekmės smarkaus išsigėrimo.

Mat pas mus dabar saliunin- 
kai negauna tiek alaus, kiek jie 
nori.. Dažnai netenka. Tai kai 
gauna, tai tie, kurie myli gerti, 
ir geria, kad atsigerti.

Beje. Aš vartydamas savo 
biblioteką radau senam kalendo
riuj gražią dainukę. Nežinau, 
nė kieno ji parašyta, bet ji man 
patiko. Taigi prisiunčiu Lais
vei, kad ją įdėtų. Meldžiu.

Artinasi vasara, turėsim pik
nikų, o chorų mes negalim tu
rėti visur. Taigi šią dainukę 
keli draugai išmokę galės už
traukti ir publiką palinksminti, 
kaip ir choras.

V. Ramanauslcas.
DAINA.

Vai, brolyti, ar matai? 
Jau baigia tirpti ledai. 
Gamta pradeda atgyt. 
Ei, išeik pasidairyt.
Išeik toli į laukus, 
Kokis grožis ten puikus. 
Pievos pradeda žaliuot, 
Medžiai naujus lapus duot.
Gėlės praded žiedus leist, 
Aromatą ore skleist.
Paukščiai sveikina visus, 
Jau šaltis jiems nebaisus.
Vyturiukas iš aukštai 
Klausia tavęs, ar matai, 
Kaip gamtoj viskas gražu? 
Eik dairytis pamažu.
Pamatyk naujus vaizdus, 
Gal jie tau ant gero bus. 
Gal ką naujo ir tu 
Padarysi su protu. <
Juk jau laikas tau numest 
Seną jungą, o įvest 
Naują tvarką ateities, 
Pirm neg sulauksi mirties.

GELEŽINKELIAI REIKA
LAUJA PRIEDŲ

Adomonis, J.

Washington. — Geležin
kelių kompanijos pareikala
vo, kad valdžia 25 nuošim
čiais pakeltų kainas už kro
vinių išvežiojimą trauki
niais.

Beje,- buvo rodomi krutami 
paveikslai iš Raudonojo Kry
žiaus darbuotės. v

P. Beeis,
Bendro parengimo - 
raštin.

Penktas Puslapis

Lake Kushaqua, N. Y.
(92)

CATASAUQUA, PA. 
OPERATORĖS 

GUZIKŲ SIUVĖJOS 
PAKUOTOJOS 

REIKALINGOS DIRBTI PRIE 
MOTERIŠKU BLIUSKUCIŲ 

KREIPKITĖS
POLLY BLOUSES

CANAL ST., CATASAUQUA, PĄ. 
TELEFONAS CATASAUQUA 280.

(91)

REIKALINGI VYRAI
Aukšta alga patyrusiom 

laipytojam j medžius.
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės tarpe 5 ii’ 6 vai.
McHale Tree Expert & 

Landscape Co. 
217 Hempstead Turnpike, 

HEMPSTEAD, L. 1.
________________<2

BODY IR FENDER 
VYRAI

5’/2 DIENŲ SAVAITE 
Turi būt Patyrę. 
Nuolatinis Darbas. 

Gera Alga.
WILLIAM O. TAYLOR

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

KRISLAI
(Tąsa nuo l-mo pusi.)

New York Times iš kailio 
neriasi, skelbdamas išinislus 
prieš darbininkus, darbo uni
jas, komunistus ir Tarybų Są
jungą. Tūlas jo koresponden
tas L. Warmer iš Paryžiaus 
rašė, būk Tarybų Sąjungos 
lėktuvai be pertraukos veža į 
Paryžių auksą, amerikoniškus 
ir angliškus popierinius pini
gus ir būk tą perduoda Fran
cijos komunistams. Tarybų 
Sąjungos žinių agentūra pa
smerkė tas New York Times 
“žinias,” kaipo bjaurų melą ir 
provokacinius išmislus.

Teheran, Iran. — Sovietų 
ambasadorius Ivanui pirma
dienį pakartojo užtikrini
mą, jog Sovietai ištrauks 
visą savo kariuomenę iš ten 
iki gegužes 6 d.

PRANEŠIMAI
HAMTRAMCK, MICH.

ALDLD .188 kp. susirinkimas 
įvyks balandžio 21 d., 11 vai. ryto, 
3014 Yemans; Visi nariai būkite lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti, 
gatus 
Sekr.

taipgi turėsime išrinkti dele- 
į 10-tą Apskr. suvažiavimą.— 

(90-91)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvai Pagalbos Teik Kom. Eli

zabeth© skyr. susirinkimas įvyks ba
landžio 18 d., 8 v. v., 408 Court St. 
Visi atstovai būkite laiku, turim 
svarbių dalykų aptarimui. — A. 
Skalvius, pirm. (90-91)

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Pagalbos Teikimo Kom. ir 

delegatų susirinkimas įvyks balan-* 
džio 19 d., 7 v. v., 1218 Wallace St 
Visi dalyvaukite, turime daug s va* 
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, nęs bandysime suorganizuoti 
chorą.. Atsiveskite jauuolių į susi
rinkimą. Mattes, sekr. (89-90X
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šeštas Puslapis Laisvė—Liberty, Xathnanian Daily

NewY>rko^/ž8ė^^Zlnioi
i L Vilniaus Instituto 

Reikalu
Puikiai Pavyko Veteranams 

Pagerbti Vakaras
Iš LLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Šiomis dienomis gavome se
kamai aukų :

J. Murmokas, Brooklyn, N. 
kita 
Lie-

$15

Y., $25. (Jis taipgi davė 
penkinę abelnai paramai 
tuvos žmonėms.)

Natalija Nagulevičiutė
(buvo žadėjusi masiniame su
sirinkime kovo 31-mą).

John Mikaila, New York 
City, N. Y., £10.

A. Plioraitis, Brooklyn, $1.
Dar yra daugelis iš tų, ku

rie žadėjo (kovo 31 d. masi
niame susirinkime, Brookly
ne) duoti auką, bet iki šiai 
dienai negavome. Tikimės, 
kad prie pirmos progos pri
sius mūsų LPT Komitetui.

Širdingai ačiū virš minėtiem 
prieteliam.

LPTK Fin. Sek r.
f

į 
iI

Apsivedė
Nors suvėluotai, bet geriau 

vėliau, negu niekad, čia tenka 
papeikimas Brooklyn© drau- 
gam-gėm už apsileidimą, ne- 
parašymą, kad 7 d. balandžio 
apsivedė draugų Lisajų vie
natinė dukrelė Aida su Leo 
Grikštas, Suvienytų Valstijų 
karių, turinčiu 
laipsnį. K

Lisajų dukrelės 
Leo Grikštu vedybų
jos įvyko prie Chaplain Wil
liam E. Fox, Base Chapel No. 
1, Mitchell Field, Hempstead, 
Ix)ng Island. Jų palydovais bu
vo Eleanor Metakas ir leite
nantas Robert E. Simpson, 
šiuo tarpu tarnaująs

Balandžio 14-tos popietį ir 
vakarą įvyko bendromis Aido 
Choro, Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopų ir 2 apskri
ties, Moterų Apšvietos Kliubo 
ir Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo kuopų suruoštas 
koncertas - balius pagerbti ve
teranus, jiems pasilinksminti.

Diena pramogai pasitaikė 
per graži — šilta, saulėta ir 
rami, milionai miestiečių išvi
lioti į parkus ir pajūrius pa
sidžiaugti ankstybu pavasa
riu. Rengėjai rūpinosi — ar 
daug kas bus iškentę dėl pra
mogos viduje atidėti išėjimą į 
saulę? Ar daug išėjusiųjų spės 
sugrįžti ? Tačiau demokratinė 
publika yra ta publika, ant 
kurios visuomet gali atsidėti, 
jeigu tik yra svarbus reikalas 
ir jeigu ji yra gerai informuo
ta. Susirinko masiniai.

leitenanto

Aidos su 
ceremoni-

Rome,

į*|

Svečių priėmimo 
įvyko Crescent Palace, 
lyne, dalyvaujant

Masiniai susirinko ir mūsų 
garbės svečiai, apie kuriuos 
buvo rūpintasi daugiausia, ka
dangi neturėta antrašų, laiš
kais nebuvo galimybės su
kviesti. Juos sukvietė dienraš
tis Laisvė ir gerieji jos skai
tytojai, taipgi bilietų iš anks
to pardavinėtojąi, iš kurių be
ne vyriausia čampione išėjo 
darbšti Moterų Kliubo pirmi
ninkė Mary Wilson, pati vie
na pairdavusi net 30 bilietų.

Didžiumai susirinkus, vaka
ro vedėja, Aido Choro pirmi
ninkė Eva Mizarienė, tarusi 
pasveikinimo žodį, pakvietė 
Aidą atidaryti programą. Ai
das, vadovybėje Aldonos An- 
derson-žilinskaitės, sugiedojo 
Amerikos himną. Paskiau sėk
mingai sudainavo 
nas.

kelias dai-

sudainuoja kelius duetus. 
Joms akompanuoja Sylvia Pu-- 
žauskaitė, Aido Choro jaunu
te sekretorė. Miela tas mer
gaite girdėti. Klausaisi ir lin
ki joms dainuoti ir dainuoti.

Seka vaizdas iš amerikiečių 
prieškarinio veikalo “Bury 
The Dead, 
time, 
vių 
rius, 
reikšmę.

Išeina juoduose gedulo rū
buose karo našlė (Aldona 
šertvietytė) prie scenoje ma
tomo karsto kare žuvusio sa
vo vyro. Dramatiškai ji išme
tinėja mirusiam skurdų buvu
sį jų gyvenimą, kokiu padarė 
išnaudojimas, po $18.50 te
gaunama alga. Guodžiasi 
skurdu gyvenant iš menkutes • 
našlei skiriamos pensijos po jo 
mirties. Mirusio vyro balsas 
atsiliepia. Jis pripažįsta, kad 
ii’ jis norėjo gražiai 
auklėti šeimą, bet 
$18.50 pastūmėjo jį į 
nimą, i girtavimą, į 
pražūtį. Jis dabai* 
prieš visą blogą, prieš karą,

veikalo 
lietuviškame ver-

Vincas Bovinas, Lietu- 
Meno Sąjungos sekreto- 
trumpai perstato vaizdo

Lietuvių Literatūros Draugi
jos susirinkimas įvyko baland
žio 11 d., Laisvės saloj. Susi
rinko nemažas būrys narių. 
Naujų narių nebuvo, bet J. 
Stakvilevičius sakė naujų na
rių turįs užtikrintai gegužės 9 
dienos susirinkimui. Taipgi G. 
K. žadėjo nepasilikti nuo J.

Valdybos raportas: Finan
sų sekretorius G. Wareson sa
kė, jog neblogai stovime fi
nansiniai. Taipgi nariai duok
les mokasi gerai. Jis mano, 
iki pusmečio 
užsimokėję, 
dėti .

bus visi nariai 
t i linksma gir-

korespondencijoj 
miršta priminti

gyventi, 
tie tik 
nusimi- 
karą, į 
kovotu

—Pervėlu, tu dabar miręs,— 
šaukia jo našlė ir krinta rau
dodama ant kapo.

Artistiškai perstatytas skau
dus vaizdas paliko 
braukiant ašarą ir, 
keti, pasiryžusius 
veikti, kad nebūtų 
dar net nespėjus
žmonių pergyventas kančias 
paskiausiame kare.

Trumpai- kalba Povilas Ven
ta, Laisvės spaustuvės darbi- 

ininkas, veteranas trijų armi-
Ijų ir dviejų karų — Ispanijos

Antro Pasaulinio. Primena,

veik visus 
reikia lin-

d augiau 
kito karo 

užmiršti

Oi

Tom Drake, Norman Lloyd, Wallace Ford, Charles Coburn, Hume Cronyn, 
Jessica Tandy ir Selena Royle, naujoje, visu kritiku pripažintoje puikia filmoje 
“The Green Years,” rodomoje didžiajame Amerikos teatre — Radio City Mu
sic Hali, 6th Avė. ir 50th St., New Yorke. Scenoje statomas tradicinis, religi
niais motyvais paremtas spektaklis “Glory of Easter.”

17, 19 in

susirinkimo 
buvo pa

ge rą draugą 
F. B. Jis užsimokėjo į LLD 1-
mą kuopą duokles ir paauka
vo Komunistų Partijai $2. 
Ačiū draugui.

Draugas D. M.- šolomskas 
pasakė apie įvykusią trijų die
nų konferenciją Washington, 
D. C. Tikslas atsibuvusios kon
ferencijos : Laimėt taiką. .Kuo
pa suruoš prakalbas baland
žio 26-tą. Jose kalbės du ve
teranai, buvę toje taikai lai
mėti konferencijoje.

LLD 1-ma kuopa tarsis su 
LDS kuopa ir Moterų Apšvie
tos Kliubu surasti vietą ben
dram parengimui vasariniame 
sezone.

Kuopa pasiėmė parduoti ti- 
kietus LLD 2-ro Apskričio pik
niko, kuris įvyks birželio 16 
d., Linden, N. J. Tikįetų kai
na 50c. Kuopai liks 40 nuo
šimtis.

Nutarė mobilizuotis kartu 
su kitomis lietuvių organizaci
jomis dalyvauti Pirmos Gegu
žės Parade. Paradui pasiruoš
ti komisijon išrinko Petrą Šo- 
lomską ir Vincą Rudaitį.

Kitas kuopos 
Irus 
9-tą

Maliorių skustuvo paliesta 
sienoje elektra padegė ruošiamą 
gražinti Bernora palocių Ros
lyn'Heights, L. I. Namas buvo 
savastis Samuel Rubel’io, tur
tingo bravarninko, kuro ir le
do kompanijos savininko. Su 
namu ir jame buvusiomis 
brangiomis senienomis ir nau
joviškais brangumynais nuo
stolių esą padaryta $1,750,- 
000.

SUSIRINKIMAI
MOTERIMS

Moterų Apšvietos Kliubo svarbus 
susirinkimas įvyks šį ketvirtadienį, j 
balandžio 18-tos vakaro 8 vai., 419 
Lorime St., Brooklyne. Raportai iš( 
Motorų Dienos, gegužinės konferen
cijos, veteranų baliaus. Galutinas 
pasiruošimas Pirmos Gegužės Para
dui, Motinų Dienos pietums ir Lite
ratūros Draugijos 2 apskrities pik
nikui, kuris įvyks New Jersey. 
Kviečiame ir ne nares.—Valdyba.

(90-91)

I GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

New York. — Dr. Belą 
Schiek ir 
gydytojai 
medikales 
lavijai.

trys kiti garsūs 
atsišaukė delei 

pagalbos Jugos-

. j 9—12 ryte 
Valandos: j — 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

SKELBKITeS LAISVEJE!

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-
esant ir

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaon Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFTSO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

2-4 P. M.
C-8 P. MADAM V. WALMUS, D.D.S.

DAKTARAS—DENTISTAS

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Šolomskas, ■ h 
veiksmuose • jog karas dar nebaigtas tol, 

mūsų laivyne. Matas pirm vis-! kol nėra visiškai iš pasaulio 
ko priminė, 'jog šis vetera- prašalintas fašizmas, sunaikin- 
nams pagerbti vakaras įvyks-j ta reakcija, 
ta dienomis gedėjimo didžio-1 
jo mūsų karo ir pergalės prieš 
fašistus veterano Franklin 
lano Roosevelto, metinėje 
kaktyje po jo mirties. Jį 
gerbė atsistojimu ir viena 
nute tylos, šioje kilnioje tyloje 
prisiminėm ir visus kitus, ku
rie negrįžo. Po to pasakytoje 
neilgoj kalboj Matas ragino 
Tautų vieningumą, F. D. Roo- 
nepaliauti kovoti už Jungtinių 
Tautų vieningumą. F. D. Roo
sevelto padėtą pamatą išlaiky
mui taikos, kurį reakcionieriai 
ir profašistai bando išrausti ir 
užkurti Trečią 
ra.

Vėl girdime

Išstoja Matas 
buvęs Pacifiko

De- 
su- 
pa- 
mi-f 4-

Losią Prima ir Jo Orkeatraa 
JOT! L- JANE McKF.NNA 

EVELYN FARNEY
RAND BKOAOWAY IR 47TH 8Tt

Pasaulin j Ka-

dainų. Jaunos

pokilis 
Brook- 

gražiąm 
svečių būriui. Draugai Lisajai,
Grikštienė, Raibužiūtė (Rai
nienė), Rainys ir kiti gražiai 
ir mandagiai svečius priėmė. 
Valgių ir gėrimų stalai buvo 
pilni visą vakarą nuo ankstyvo 
popiečio, taip, kad visą laiką 
šeimininkai, vaikščiodami su 
įvairiais gėrimais bei priesko
niais svečiam patarnavo, ra
gindami prie valgių ir gėrimų. 
Ir iš tikrųjų rotos tokios įvyks
ta vestuvės su tokiu mandagiu 
svečių priėmimu ir jiems pa
tarnavimu.

Leo Grikštas, sūnus Annos 
ir Leono Grikštų, dar vis tar
nauja Suvienytu Valstijų ka
rinėse jėgose, Mitchell Field. 
Įdomu bus ir tas, kad kaip 
jaunasis, taip ir pabrolis buvo 
kareivių uniformose, buvo gra
žus būrys lietuvių karių, kurie 
dar nėra paliuosuoti iš kariuo
menės. Svečių vestuvių poki- ir talentingos dainos mylėto- 
lyje, galima sakyti, buvo ly-,'jos, Dolores Petroniutė iš Mas- 
giomis, senimo ir jaunimo, ku- • petho ir Alma Kasmočiutė iš 
rie visą laiką šoko prie geros Great Neck, saldžiai ir gyvai 
muzikos. ,

Draugai Vera ir Thomas! 
Lisajai yra gerai žinomi ne 
tik Brooklyne, bet ir apylinkė
je, kaipo pažangūs žmonės. 
Rašančiam šiuos žodžius teko 
pasipažinti su drg. Lisajum 
1912 metais, New Yorke, veik
ti bendrai lietuvių organizaci
jose. Jis visą laiką stovėjo su 
progresu. Teisybė, gyvenimas 
nestovi vietoje. New Yorko 
senmiesčio progresyvės orga
nizacijos, lietuvių skaičiui ma
žėjant, nustojo veikusios, iš
skiriant LDS 159 kuopą. Buvę 
tos koloniios veikėjai išsiblaš
kė po plačią New Yorko apy
linkę.

Jaunavedžiai išvyko me
daus mėnesį praleisti (neteko 
patirti, kur). Nevietinis.

Kalba veteranas Jurgis Ka
zakevičius, tarnavęs Italijoj, 
kare prieš fašizmą netekęs vie
natinio brolio . Vinco, chorve
dys, busimasis Aido mokyto
jas. Jis reiškia padėką vi
siems padėjusioms karą laimė
ti ir pasižada būti su lietuvių 
liaudimi jos ateities darbuose.

Iškviečiamas kaimyniškos 
kolonijos Great Necko lietu
vių veteranas Zene Bechis, na
rys Pirmyn Choro ir LDS. Gre
ta sveikinimų, jis primena ka
re išmoktą susirašinėjimą. Ra
gina veteranus ir visus nepa
dėti į šalį plunksnos. Rašyti 
savo kongresmanams ir ki
tiems atstovams ir vyriausy
bei, rašyti spaudai prieš ruo
šėjus naujo karo, už išlaiky
mą taikos.

(Bus daugiau)

susirinkimas 
su prakalbomis, gegužes 
dieną.
Kuopos Korespondentas.

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

o
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Prigėrė Juozas Vaivada 650 5th Ave., kamp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

i

Paskutinė Konferencija
Gegužinei Priruošti

Bendros Gegužinės Komite
tas (United May Day Commit
tee), sudarytas unijų, pilieti
nių, broliškų ir kitų organiza
cijų pirmojoj konferencijoj 
šaukia galutiną Gegužinės 
Masinę Konferenciją ši šešta
dienį, balandžio 20-tą, 1 vai., 
Webster Hall, 119 E. 11th St. 
(prie 4th Ave.), New Yorke.

Konferencijoj praneš, kas

PAJIEŠKOJIMAI
Sugrjžęs lietuvis karys, vedęs, be 

šeimos, pajieško 3-jų ar 4-rių kam
barių su maudyne New Yorko apy
linkėje. Skambinkite EV. 8-3626.

WARNER BROS. SUJUDINĄS 
FILMOS ROMANSAS! 

IDA LVPINO • PAUL HENREID 
SIDNEY GREENSTREET 
OLIVIA DE HAVILLAND

"DEVOTION”
* Ir paikus akmenų vaidinimas scenoj * 

Cf

■ h-

GARY COOPER 
INGRID BERGMAN 

KpalvinxoJ ir sujaudinančio] filmo]
WARNER BROS.

“SARATOGA TRUNK”
au FLORA ROBSON

HOLLYWOOD FrXDs.AY

jau iki šiol nudirbta, kokios 
buvo pasekmės ir atsiliepimas 
įvairių organizacijų ir įstaigų. 
Ko dar reikia, kad šis pirmas 
po karo ir naujo karo kursty
mo laikotarpiu įvykstantis Pir
mos Gegužės Paradas būtų 
didžiausias — didesnis už .vi
sus bent kada šiame mieste 
buvusius.

Šaukėjai prašo organizacijų 
jau išrinktus atstovus dalyvau
ti. Taipgi kviečia dar nebuvu
sias organizacijas prisiųsti at
stovus. Kviečia ir atskirus as
menis, keikiančius Gegužinės 
Parado ruošime.

Šiemetinė Gegužinė, sako 
rengėjai, turėtų sutraukti de- 
sėtkus tūkstančių darbininkų 
ir jų draugų kovai prieš reak
cines ir profašistines jėgas, 
kurios bruka Ameriką galva
trūkčiais link imperialistinio 
valdymo pasaulio ir ruošimo 
Trečio Pasaulinio Karo.

Gyvenęs 110 Wyona St., 
East New Yorke. Buvo 56-šių 
metų amžiaus; Amerikoje iš
gyvenęs 40 metų. Iš amato 
buvo proseris. Prieš porą me
tų dirbo pas Yuškevičių; jo 
preserio įrankiai ir dabar te
nai stovi ar guli.

Juozas prapuolė balandžio 
3-čią dieną. Coney Island ma
rių vanduo išmetė jo lavoną 
ant kranto-byčiaus 10-tą ba
landžio. Bet tas lavonas buvo 
taip sumirkęs, vilnių .sudaužy
tas, jog nebuvo galima jo pa
žinti. Tik kišeniuose rasti rak
tai patikrino jo asmenybę.

Ant lavono nerado jokių 
sumušimo žymių, kas leidžia 
suprasti, kad. jo ten niekas 
neįmetė, bet pats prisigirdė, 
nes sveikata buvo suirusi. 
Bankoje dar rado pinigų arti 
tūkstančio dolerių, bet jie ap
rašyti brolio vaikams. Jis pats 
buvo pavienis.

Su Antanu Abromaičiu sy
kiu išgyveno 17-ką metų. Skai
tė Laisvę. Paliko daug- gerų 
knygų. Jį palaidojo 13-tą ba
landžio.

Paliko, turbūt', du broliu ir 
seserį Bukšnaitienę. Iš kur pa
ėjo iš Lietuvos, nežinau.

J. N.

Te!. SOuth 8-5569

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

§
S

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS |

SAVININKAS g
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE |

PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS g
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių g

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ
282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y. |

TeL EVergreen 4-9612 |g

hi

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
. ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

F.W.Shalms
(Shalinskas)

Funeral Home

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Tel. ST. 2-2173

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

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

ATDARA VAKARAIS

Ja




