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KRISLAI
Turčių Spaudoj Melai. 
“Apsivalė” Nuo Nacių. 
Sovietų Grūdai.
Armiją “Pamiršo.”
Hitleriška “Pergalė.”

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Saujalė turčių negalėtų 
viešpatauti ant milžiniškos 
masės darbininkų, valstiečių 
ir kitų darbo žmonių, jeigu, 
pagalba melo, neapgautų tą 
masę. Ir todėl turčių spauda 
ir radijas negali be melo ap
sieiti.

New York Times pasakoja, 
kad Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryboj, būk pilnai “lais-

to, Holandijos ir kitu “mažų 
šalių” atstovai. Bet, girdi, 
Lenkijos atstovas “negali” 
taip elgtis, nes Lenkijoj yra 
Sovietų Sąjungos Raudonoji 
Armija.

Keno gi armija stovi Egip
te, jeigu ne anglų? Keno ar
mija gelbsti Holandijai 
smaugti I 
jeigu ne 
n i ja yra 
Australija, jeigu no tos 
Anglijos? Keno kišeniuje 
d i Brazilijos diplomatai, 
gu ne Wall Stryto?

gelbsti
Indonezijos žmones, 
anglų? Keno kolo- 

“ncpriklausoma” 
pat 
sė- 
jei-

Amerikos 
suareštavo 
šnipus Shanghąi mieste, 
nijoj. Turčių spauda 
kad jau 
mas.” Tai 
Ii. o vien 
tūkstančiai 

politikoje, 
Kai-sheko 
firmose ir veikia vie

veikia

karinė komanda 
elis hitlerininkų 

Chi- 
, šaukia, 

atliktas “apsivaly- 
blofas! Suimta ke- 

Shanghajuje yra 
nacių šnipų, kurie 

generolo 
armijoj,

No. 92

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Balandžio-April 19, 1946 Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII

Lenkija Ragina Jungtines Tautas Kongresmanai Nutarė Faktinai 
Veikt prieš Franko Diktatūrą Nušluot Kainų Kontroliavimą
Amerikos Delegatas Sake, jog 
Ši Šalis Neapkenčia Franko, 
Bet Nerėmė Veiksmų prieš J j

ANGLIJA IR AMERIKA, 
ESĄ, BIJO RAUDONŲJŲ 
PAVOJAUS ISPANIJOJ

Reakciniai Demokratai Išvien 
Su Republikonais Nubalsavo 
Užtikrint “Tinkamus” Pelnus

e

if

įvairiose 
ša i.

Kai kam nepatiko, kad So
vietų Sąjunga suteikė Franci- 
jos žmonėms 500,000 tonų 
grūdų. O dar labiau nepati
ko, kada tų grūdų nedavė 
vežti Amerikos laivais, bfet 
patys Sovietų laivai veža.

Mat, kada Sovietų laivas 
“Klim Vorošilov” atvežė pir
mą grūdų krovini j Franciją, 
tai masės žmonių karštai jj

Rus-

New York.—Lenkijos de
legatas prof. Oskaras Lan
ge balandžio 17 d. pareiškė 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybai, jog fašistinė Franko 
valdžia Ispanijoj grūmoja 

i pavojum tarptautinei tai
kai ir saugumui. Jis todėl 
reikalavo, kad visos Jung
tinės Tautos sutraukytų di
plomatijos ryšius su Fran
ko ir paremtų demokrati
nius Ispanijos žmones kovoj 
už respublikos atsteigimą.

Lenkijos skundą ir reika
lavimą veiksmų prieš Ispa
nijos fašizmą stipriai parė
mė Franci jos ir Meksikos 
delegatai. Henri Bonnet, 
Francijos atstovas, priminė, 
kad jo valdžia pasiuntė ra
ginimus Anglijai ir Jungti
nėms Valstijoms sutraukyti 
prekybos ryšius su Franko 
Ispanija.

Holandijos delegatas Eli-

co van Kleffens, atvirai 
reikšdamas ligšiolinę Angli
jos ir Amerikos politiką, ar
gumentavo, kad “neturime 
kištis į vidujinius” Ispani
jos reikalus.

Jungtinių Valstijų atsto
vas Stettinius kalbėjo, kad 
ši šalis neapkenčia Franko, 
bet jis nė vienu žodžiu ne
pritarė Lenkijos reikalavi
mui veikti prieš Ispanijos 
fašizmą. Stettinius sakė, 
Amerika nori, kad patys Is
panijos žmonės pašalintų 
Franko ir atkurtų demokra
tiją, bet tatai, girdi, turėtų 
būti padaryta ramiais 
liais, be naminio karo.

New York. — Anglija ir 
Jungtinės Valstijos nenori 
pagreitint Franko fašistų 
valdžios nuvertimą Ispani
joj. Anglų ir amerikonų 
politikai bijo, kad jei Fran
ko taptų išvytas, tai galėtų 
įsisteigt demokratinė res
publikos valdžia, kurioj ko
munistai iir kiti “raudonieji” 
turėtų didelės įtakos, kaip 
praneša korespondentai iš 
Saugumo Tarybos posėdžių

salės. Amerika ir Anglija, 
girdi, dar nežino, kokią 
“tinkamą” valdžią jos galė
tų Ispanijoj įvesti vietoj 
Franko. Todėl anglų - ame
rikonų delegatai Saugumo 
Taryboje neremia Lenkijos 
reikalavimo daryti tam tik
rus žygius prieš Franko. 
Bet nenorėdami atvirai pa
sirodyti Ispanijos fašizmo 
rėmėjais, jie sakosi esą 
priešingi Franko diktatū
rai.

Washington. — Republi- 
konai ir atžagareiviai de
mokratai kongresmanai iš 
pietinių valstijų susijungė 
ir nustelbė valdžios reikala
vimą palaikyt kainų kontro
liavimą dar vienus metus. 
Savo prikergtais “pataisy
mais” jie taip sudarkė val
džios sumanymą, kad fakti- 
nai “atšaukia kainu kontro
lę,” kaip pareiškė kainų ad
ministratorius Paul Por
ter. Balandžio 17 d.

duotuvėms.
: Nuo šių metų pabaigos 
panaikint visus primokėji- 
mus, kuriuos valdžia duoda 
farmoms, mėsinių gyvulių 
augintojams ir skerdyk
loms; paskui leist jiems 
laisvai branginti savo pro
duktų kainas. — Valdiniai 
primokėjimai yra tokie, kad 
gamintojams užtikrina 
žmonišką pelną, bet Kainų 
Administracija uždraudžia

tie!jiems sauvališkai kelti pro- 
k o n g r e smanai 171 balsu dūktų kainas.
prieš 144 sekamai “pataisė” 
valdžios pasiūlymą

-t

ke-

val-London. — Anglijos 
dininkai peikia Amerikos 
kongreso atstovų rūmą, kad 
jis perdaug siaurinąs nau
jokų rekrutavimą.

masės
sveikino ir šaukė: “Viva 
sial... “Viva Stalin!”

I Ameriką atvyksta 
žymūs Sovietu rašytojai, tai 
generolas M. R. Galaktiono
vas, Uja Erenburgas ir 
Konstantinas Simonovas. Visi 
jie yra gerai pasauliui žino
mi.

trys

Lenkijos demokratinė vy
riausybė ruošiasi leisti refe
rendumu žmonių nubalsavi- 
mui, ar liaudis užgiria žemės 
ir stambios industrijos suvi- 
suomeninimą. Mes manome, 
kad liaudis sutiks.

Islandijos žmonės reikalau
ja, kad Amerika ištrauktų iš 
ju šalies armija ir orlaivyną. 
Jungtinės Valstijos ten iškė
lė savo armiją karo laiku, bet 
gi karas seniai pasibaigė, o 
armiia ir orlaivyną ir “pa
miršo” iš tos šalies atšaukti.

Wall Stryto imperialistai 
labai Smarkūs rėkauti prieš 
Tarybų Sąjungą, reikalaujant 
atšaukti Raudonąją Armiją iš 
Irano, kuri jau iš ten kraus
tosi. bet jie patys tai savo 
armija laiko Chinijoj, Islandi
joj, Haiti, Filipinų salose ir 
daugybėj kitų šalių.

Graikijoj Įsisteigė Vienų 
Monarchistų Valdžia

Hans Frank Prlsipa 
žino Urmu Žudęs 
Civilius Žmones

Nurnberg, Vokietija, bal. 
18. — Buvęs hitlerinis Len
kijos general - gubernato
rius Hans Frank nustebino 
Tarptautinį teismą, tardan
tį karinius nacių krimina
listus. Hans Frank prisipa
žino, kad jis dalyvavo mi
lionų žydų (ir kitataučių) 
žudyme. Frank sakėsi da
bar apgailestaująs tas žu
dynes. Kartu jis mažino 
savo kaičią. Anot Franko, 
jis tik paskutiniu laiku su
žinojęs, kiek naciai išžudė 
civilių žmonių. Hans Frank 
sakė, kad jis buvęs privers
tas vykdyt Hitlerio žanda
rų valią.

Athenai, Graikija, bal. 18., 
—Susidarė naujas graikų 
ministerių kabinetas vien 
tiktai iš monarchistų, ka
raliaus Jurgio Antrojo su
grąžinimo troškėjų. Naujo
jo kabineto premjeru ir už
sieniniu ministerių tapo 
Konst. Tsaldaris, fašistinis 
monarchistas.

Tsaldaris su kompanija 
planuoja kuo greičiausiai 
suruošti neva visuotinus 
balsavimus, kur piliečiai 
pasisakytų, ar jie nori ka-

raliaus. (Teroru, smurtu ir 
grūmojimais jie tikisi lai
mėti karaliaus naudai grei
tuose balsavimuose.)

Balandžio 17 d. pasitrau
kė Graikijos premjeras Pa- 
nayotis Poulitsas ir trys 
skirtingų partijų ministe
rial. Jie nesutiko su mo- 
narchistų reikalavimu grei
tai paskelbt balsavimus dė
lei karaliaus valdžios grą
žinimo ; reikalavo duot laiko 
piliečiam pasiruošti.

Kainų administratorius 
-------- x.____ dėlei Porter sakė, jei tik būtų pa- 
kainų tvarkymo.' Jie nuta-'naikinta mėsinių gyvulių ir 
rė:

Pratęst kainų
tiktai 9 mėnesius 
lio 30 d. š. m.

Užtikrint “tinkamus pel- tų sumokėti dviem bilionais 
nūs” visiems fabrikantams, i dolerių daugiau, negu da- 
maisto produktų gaminto-1 bar, ir gyvenimas greit pa
jams, sandėliams ir par- brangtų 8 nuošimčiais.

kitų maisto dalykų kontro- 
kontrolę !lė su valdiniais primokėji- 

po birže- imais, tai per metus ameri
kiečiai vien už valgius ture-

S-

trukdąs

Valdininkas Ragina Da
ryti Spaudimą Mainie- 

riy Streikui Baigti
Washington.—Civilės ga

mybos vyriausias direkto
rius John D. Small pareiš
kė, jog minkštosios anglies 
mainierių streikas kliudąs 
visus piliečius ir
gamybos darbus. Streikas 
tęsiasi jau 19 dienų. Kom
panijos atmeta pirmutinį 
unijos reikalavimą — įves
ti apsaugos įrengimus ka
syklose ir mokėti tam tikrą 
mokesti nuo kiekvieno tono 
anglies į unijinį sveikatos ir 
gerovės fondą.

BŪSIĄS TĘSIAMAS 
IRANO KLAUSIMAS 
SAUG. TARYBOJE?

IRANAS UŽGINČIJA 
GANDUS APIE “AŠ
TRIA CENZŪRĄ”

Buenos Aires. — Argen
tinos prezidentas - diktato
rius Peron bažijosi Jungti
nėms Valstijoms, kad jo 
valdžia “ne fašistinė.”

London. — Chinchillas 
vadino “begėdiškų” valdžios 
sumanymą dalinai perimt 
plieno - geležies pramonę į 
valstybės rankas.

SHIDEHARA PLANUOJA 
TRIJŲ PARTIJŲ VAL

DŽIA JAPONIJAI
Tokio, bal. 18.,— Japoni

jos premjeras Shidehdra, po 
seimo rinkimų, dar nesisiū- 
lo pasitraukt iš valdžios. 
Kadangi jo reakcininkų 
partija, pasivadinusi pro- 
gresistais, nelaimėjo atsto
vų daugumos, tai Shideha- 
ra ketina naują ministerių

New York, bal. 18. — 
Pranešama, jog Saugumo 
Tarybos teisių žinovų ko
mitetas aštuoniais balsais 
prieš tris nusprendė, kad 
taryba gali ir toliau palai
kyti savo dienotvarkėje 
Irano “ginčą” su Sovietais.

Teheran, baland. 18. — 
Irano premjeras Ahmed 
Ghavam griežtai užginčijo 
gandus, būk Irano valdžia 
įvedus aštrią cenzūrą siun
čiamiem į užsienius kores
pondentų pranešimams. Vi
so buvo sustabdyta tik vie
no anglo korespondencija.

Chiny Komunistai Bai- Grasina Pasitraukti 
Oi • i" ' Kainu-Ūkio Vadai bostamiesh • n : . n .

Chungking, bal. 18,-Chi- BOWlCS IT EortCT 
nų komunistų kariuomenė 
užkariavo jau didelę didžiū
ną ą Change hun miesto, 
Mandžurijos sostinės. Ap
supti tautininkų likučiai gi
nasi amerikiniais ginklais. 
Komunistai naudoja atim
tas iš japonų patrankas ir 
kitus ginklus. Kadangi ko
munistai užėmė Changchu- 
no lėktuvines aikštes, tai 
amerikiniai orlaiviai negali 
pristatyt pagalbos tautinin
kams.

Turčiai džiaugiasi “demo
kratiniais” rinkimais Japoni
joj. Tikrumoj, tai buvo išjuo
kimas demokratinių rinkimų. 
Generolo MacArthuro armija, 
susivienijus su Japonijos ka
raliaus sėbrais, pravedė’’tuos 
linkimus, kad pateisinti sa
murajų ir imperialistų vieš
patavimą.

Chin i jos Chiang Kai-shekas 
sako, kad jis “laimėjo” ir po 
savaitės baisių mūšių užėmė 
Szepingkai miestą, Mandžu- 
rijoj. Bet tas kainavo jam 
apie 30,000 kareivių užmuš
tais ir sužeistais. Ir tai buvo

Generalis Jungtinių Tau
tų sekretorius Trygve Lie 
balandžio 16 d. pareiškė, 
jog Saugumo Taryba netu
ri teisės, pagal Jungt. Tau
tų Čarterį, laikyti Irano 
klausimą savo programoj 
po to, kai Sovietai ir Irano 
valdžia Susitaikė ir abidvi 

...................prašė išbraukti Irano klau- 
kabinetą sudaryt iš trijų Išimą. Sovietų delegatas 
partijų — savo “progresis- ! Gromyko reikalavo tuojaus 
tų,” ’socialdemokratų ir Ii-'ištraukti tą jau išspręstą 
beralų...................................... 1 klausimą.

WASHINGTONO 
GANDAI

Washington.— Pats Ame
rikos valstybės departmen
tas paskleidė gandus apie 
griežtą, girdi, Irano val
džios cenzūrą, uždėtą užsie
niniams korespondentų pra
nešimams.

ORAS. — Būsią šiltoka ir 
giedra.

Washington, bal. 18.—Jei
gu senatas užgirs kongres- 
manų nutarimą, lemiantį 
brangininkams laisvę ir 
“tinkamus pelnus”, tai kai
nų administratorius Paul 
Porter ir ūkinio pastovumo 
direktorius Chester Bow
les žada pasitraukti iš par
eigų, kaip praneša kores
pondentai iš Washingtono.

Bowles pareiškė, jog kon- 
i gresmanų nutarimas veda 
“stačia galva į kainų išpū
timą (infliaciją) ir į pavo
jingą ekonominę suirutę.”

K o n g r esmanai tuoj aus 
perdavė savo tarimą sena
tui spręsti.

M
Į

MILIŪNAI GRAIKŲ AL
KANI, KAIP ATRADO 

HERBERT HOOVER
Athenai, Graikija. — Čia 

atsilankė buvęs Jungtinių
Valstijų prezidentas Her- i Jeruza|g _ T iasi Pales. 
bertas Hooveris. Jis atra- geležinkeliečių, pašti- 
do, kad bent trys nnhonai . . s. ... . .
iš septynių milionų Graiki- . J* „...„ji.* jSi „j,,.,, 
jos gyventojų kenčia alk}.;® * H
Hooveris ragina anglus tuo- ’____________
jaus persiųsti graikams
100,000 tonų kviečių ir kitų i New York. — Kainų Ad- 
grūdų, kurie dabar laivais ministracijos pareigūnai ty- 
gabenami iš Kanados į An- rinėja čionaitinę juodąją 
gliją. (mėsos rinką.

4 IK

FRANKO ISPANIJA—NACIZMO GŪŠTA IR NAUJO KARO PAVOJUS, SAKO LANGE
New York. — Fašistinė 

Ispanija laiko po ginklais 
600,000 iki 700,000 vyrų 
armiją, didžiausią ištisoje 
to krašto istorijoje, kaip nu
rodė Lenkijos delegatas 
Lange skunde Saugumo Ta
rybai prieš Franko. Ispa- 
jo armija, kurią Amerikos ka
rininkai išlavino ir apginkla- 
vo- >

jis dar “laimės” dvi, 
tris tokias “pergales,” tai ga
lų gal0 taip karą “laimės,” 
kaip “laimėjo” Mussolinis ir 
Hitleris.

Vokiečiai Įsigalėję Ispanijos Pramonėje, Bankuose, Policijoj 
ir Stengiasi Pagamini Frankui Atominius ir Kitus Pabūklus

nijos diktatorius /Franko 
yra subūręs 200,000 kariuo
menės į Franci jos pasienį.

P a r u b e ž inis Ispanijos 
ruožas pilnai paruoštas ka
rui — pristatyta fortų, pa
trankų ir kulkosvaidžių liz
dų, prisodinta minų, pri
kasta prieštankinių griovių 
ir prikaišiota sprogimų po 
tiltais Pirinėjų kalnuose, 
tara šiaurinės Ispan“

pietinės Franci jos . Franko 
išleidžia pusę savo valsty
bės pajamų kariniams pasi
ruošimams, — tęsė Lenkijos 
atstovas. — Fašistinė Ispa
nija visais garais gaminasi 
ginklus su nacių pagalba. 
Nacių mokslininkai tobuli
na Frankui karo 
ir stengiasi išrast atominę 
bombą.

nnmilll'c

įrankius

Ispanijos dalykas!” — už- darąs 
reiškė prof. Lange. —“Jau 
kilo tarptautinis trynima
sis, kuris gręsia tarptauti
nei taikai. Ar mes turime 
laukti, iki patrankos ims 
šaudyti, iki bombos pradės 
kristi, iki žmonės bus žudo
mi ir miestai naikinami?”

Taip Lenkijos delegatas 
atsakė tiems, kurie šneka,

karinio pavojaus. 
Prof. Lange priminė dar ši
tokius dalykus:

Pats Jungtinių Valstijų 
iždo departmentas paskelbė 
86 fabrikines ir finansines 
įmones, kurias naciai turi 
Ispanijoj. Vokiečiai kon
troliuoja Ispanijos bankus, 
apdraudos kompanijas, che
mikalų, kasyklų ir elektri-

mašinų statymo fabrikus. 
Ispanijoj veikia vokiečių 
Kruppų ginklų kompanija 
ir L G. Farben chemikalų 
t rustas.

Tarp kitų hitlerinių moks
lininkų ir inžinierių yra na
cis d r. von Segerstady, ato
minės jėgos specialistas. Jis 
veikia slaptame išradimų 
projekte Toledo miesto sri
tyje. •

Lange įvardino eilę Is
panijos karinių fabrikų, ku
rie gamina patrankas, karo 

z-(Tąsa 5-me pusi.)
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THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Rimtas Persergėjimas »
Maskvoj išeinąs rusų, anglų, francūzų^įr vokiečių 

kalbomis žurnalas Naujasis Laikas rimtai įspėjo Angli
jos ir Amerikos bloką, kad angliškai kalbančių imperia
listų nusistatymas ardo pasaulyj taiką.

Žurnalas ypatingos atidos atkreipė į Jungtinių Tau
tų Organizaciją, kurią Anglijos ir Jungtinių Valstijų 
politikai su pagalba savo kolonijų atstovų siekia pada
ryti savo politikos įrankiu.

Žurnalas rašo, kad angliškai kalbančių imperialistų 
blokas stengiasi legalizuoti ir pateisinti žvėrišką impe
rialistų viešpatavimą Indonezijoj, Indijoj, kituose Azijos 
ir Afrikos kraštuse, kur yra pavergta daugiau, kaip 
pusė viso pasaulio gyventojų.

Žurnalas rašo, kad angliškai kalbančių imperialistų 
politika yra užkarti savo valią ir rytų-pietų Europoj, tai 
yra Lenkijoj, Rumunijoj, Bulgarijoj, Vengrijoj, Austri
joj, Italijoj ir Graikijoj.

Žurnalas kietai įspėja, kad, jeigu Anglijos ir Ame
rikos diplomatai stengsis viešpatauti Jungtinių Tautų 
Organizacijoj, naudoti ją, kaipo savo “buožę” prieš Ta
rybų Sąjungą, diktuoti kitoms tautoms savo valią, tai 
jie “nuganys” ir šią organizaciją, kaip anglų-francūzų 
imperializmas pražudė Tautų Lygą.

Mums rodosi, kad šis įspėjimas padarytas labai lai
ku. Kas seka Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos po
sėdžius, kurie eina New Yorke, tas mato, kaip angliškai 
kalbančių blokas nesiskaito su jokia logika, net labai 
negražiai paneigia organizacijos taisykles ir principus.

Žinoma, turčių spauda ir radijo užgiria Mr.’Byrneso, 
Mr. Stettiniuso ir kitų anti-tarybinių diplomatų politi
ką, bet nuo to nei organizacijai, nei pasaulio taikos rei
kalams nėra geriau. Faktas yra aiškus, kad angliškai 
kalbančių imperialistų blokas visaip teisina sąvo vieš
patavimą kolonijose, siekia dar daugiau žmonių paverg
ti, kišasi į kitų šalių vidujinius reikalus, ardo Tarybų 
Sąjungos ir jos kaimynų santykius, o tas žalinga taikai 
ir taikos palaikymui organizacijai.

Ispanijos fašisto FrancoŠis militariškas žvanginimas ginklais Madride, parade
pergales 7 metu sukakčiai atžymėti, patvirtina Tarybų Sąjungos ir Lenkijos at
stovų įspėjimą, kad Ispanija “grasina tarptautinei taikai ir saugumui.
sų atstovai Jungtinių Tautų (UN) Saugumo Taryboje sukaitę darbuojasi kurstyti 
karą prieš Tarybų Sąjungą, o spauda perša mums užmiršti nacių žmogžudysčių 
kempes ir karą. Kas jiems fašizmas prieš Tarybų Sąjungos žmones, kurie myli tai
ką, laisvę ir progresą, kuris išmoko valdytis be ponų.

Tačiau mū-

KAS Kj RAŠO IR SAKO

rpR O M O U R office window much like church spires or the 
we can look out over Brook- masts of derelict ships. An oc- 

lyn’s roof-tops and peer out casionąl telephone pole tower- 
r al- ing above the roof-tops resem- 
desk. bles a stocky factory chimney. 

(Clothes lines and antenna wires 
strung above the roofs look 
much like overhead telephone 
or trolley wires.

—o—
And yet for all of its ap

pearance of a sidewalk com
munity, the roof-top city lacks 
only life. Even the nocturnal 
alley cats who make the roof
top community their play
ground are nowhere to be seen. 
No one is ever seen to enter the 
shadowy shapes that appear to 
be miners shacks. No congrega
tions ever enter or pass out of 
the mosques. No trolleys are 
ever seen running on the over
head lines. The roof-top com
munity is just a ghost town of 
weird and peculiar shapes, un
inhabited, deserted, silent and 
somber.

Anglijos '‘Socialistai” ir Amerikos Kapitalistai
New York Times korespondentas Mr. C. L. Sulz

berger rašo iš Londono, kad tarpe Anglijos “socialistų” 
ir Amerikos kapitalistų yra gražus susitarimas. Jis ra
šo, Jog, kada Anglijoj liko išrinkta didžiuma “socialistų” 
į parlamentą, tai Amerikos kapitalistai buvo nusigandę, 
tiesiai juos “tas sukrėtė.” Bet paskui apsižiūrėjo, kad 
anglai “socialistai” nieku nesiskiria nuo anglų kapita
listų, reakcininkų torių nei namų, nei užsienio politikoj.

Anglai “socialistai” nuo senai neapkenčia Tarybų 
Sąjungos. Dabar ir Amerikos kapitalistai diplomatai, 
kurie karo sąlygose buvo tolerantiški linkui Sovietų, jau 
pakeitė politiką: “nieko Sovietams neduoti,” “kietai prieš 

' juos laikytis.”
Mr. Sulzberger aiškina apie užsienio ministerių kon

ferenciją, kuri įvyks Luxemburg Palociuje, Paryžiuj, 
balandžio 25 d. Pagal jo dėstymą, Mr. Byrnes ir Mr. 
Bevinas jau viską susitarė ir Sovietų Sąjungai “nieko 
nenusileis,” kad, jeigu Stalinas nori Jungtinių Tautų 
vienybės, tai jis turi pasiduoti ir nieko nesitikėti gauti. 
Kitais žodžiais, Molotovas tik turi viską priimti, ką pa
siūlys Mr. Byrnes ir Bevinas.

Mr. Sulzberger rašo, kad Anglija ir Amerika laiky
sis “kietos politikos” linkui Sovietų 
Triesto miestas turi būti atiduotas 
decanese salos turi pereiti Graikijai, 
nijos Afrikoj turės būti anglų arba jų pakalikų, kad 
Tarybų Sąjunga neturi nei galvoti, kad jai bus laisvas 
išplaukimas pro Bosforo ir Dardanellų pertakas, kad 
Anglija ir Amerika reikalaus internacionalizuoti Duno
jaus’ upę, dalį Bulgarijos perduoti Graikijai ir dali Tran- 
silvanijos paimti nuo Rumunijos ir pervesti Vengrijai.

Iš to visko išeina, kad kariauti tai buvo darbas Ta
rybų Sąjungos ir ji daugiausiai pasiaukojo. Bet taikos 
sąlygas, tai jau diktuos Anglijos “socialistai” ir Ame
rikos kapitalistai.

Ko Sovietų Sąjunga gali tikėtis iš Amerikos ir An
glijos? Kokių nusileidimų ji gali gauti? Pagal Mr. 
Sulzbergerį, tai gal susilauks pripažinimo Bulgarijos 
vyriausybės iš Amerikos ir Anglijos pusės, ir gal būti 
bus suteikta Tarybų Sąjungai piniginė paskola.

Mes nesame linkę spekuliuoti, bet turint mintyj, 
kaip elgiasi Londono ir Washingtono diplomatai. Jung
tinių Tautų Organizacijoj, kaip atsineša linkui Tarybų 
Sąjungos turčių spauda ir radijo, tai gal būt Mr. Sulz- 
bergeris teisingai perstatė angliškai kalbančių imperia
listų politiką ir nusistatymą linkui būsimos konferen
cijos. • ' *

Bet, jeigu Londonas ir Washingtonas laikysis poli- 
9 tikos tik viską imti, visur diktuoti, tai galima laukti, 

kad jų planai neišdegs. Reikia nepamiršti, kad Tarybų

Sąjungos. Kad 
Italijai, kad Do- 
kad Italijos kolo-

. k

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
DALYVAVO F. ABEKO 
LAIDOTUVĖSE

Vilnis rašo, jog “tūkstan- 
tančiai lanke Abeko karstą; 
milžiniškos buvo jo laidotu
vės.” Kaip žinia, Vilnies re
daktoriaus palaikai buvo 
palaidoti (sudeginti krema- 
torijoj) balandžio 13 d.

“Penktadienio vakare 
dar prieš paskirtą laiką 
persipildė Lietuvių Audito
rija,” žymi Chicagos dien
raštis. “Pradėjus gedulo 
programą daugelis turėjo 
grįžti, nes nei statiems ne
buvo vietos, kaip žemai, 
taip ir ant balkono.”

Prie velionio karsto buvo 
liūdesio giesmių ir kalbų.

Į Oak Woods krematori- 
ją Abeko palaikus lydėjo 
keli šimtai automobilių.

Geliu vainiku buvo arti 
60; tiek Vilnies redakcija, 
tiek velionio našlė, 
s t a n c i ja Abekienė, 
daugybę užuojautos 
gramų ir laiškų iš 
Amerikos kraštų.

Kitais žodžiais, Abeko- 
Akelaičio darbai buvo tin
kamai įvertinti plačiosios 
Amerikos ir Chicagos lietu
viu visuomenės.

galan 45, Stockholm. Ten 
pat anglų kalba lietuviai, 
latviai ir estai leidžia žurna
lą “The Baltic Review.”

“Norvegijoje išeina “šian
dien” ir “Tėviškės Aidai.”

/Vokietijoje išeina: “Ai
dai” “Vox Unitatis,” “Die
nos žinios,” “žiburiai” ir 
“Informacinis Biuletinas” — 
M i u n c h ene : “Lietuviškoji 
Informacija” — Seligenstad- 
te; “Atguvos Baras” — 
Kemptene: “Kelyje 
nen” —- Haffkruge: 
sų Keliai” — 
“Hanau Lietuviai 
nau ir kt.”

sakome: visi pabėgėliai, bus 
jie lietuviški ar kitokį, pri
valo būti grąžinami į tas 
šalis, iš kurių jie pabėgo. 
Jiems visokia pagalba, tei
kiama iš UNRRA, privalo 
būti tuč-tuojau nutraukta!

over the strange scenery 
ways visible from our < 
Looking over roof-tops, for a 
change, is like looking into 
some new world. It is unlike 
anything in the customary sce
nery one encounters while liv
ing on the side-walk level. The 
Toof-top world is a fantasy, 
something suggesting the past.

—o—-
Sometimes, during a moment 

of mental strolling, we like to 
sit and just look out upon the’ 
roof-tops. Usually in the late 
afternoon we glance out the 
window to glimpse the slanted 
roofs with their twisted and 
tilted chimneys silhuetted 
against the afternoon sun. 
Here and there one can see a 
roof with a gentle belly brought 
on by time.

—o—
Roofs with their odd combi

nation of shapes ’present much 
the appearance of some drab 
mining community. Oddly 
shaped skylights lend the ap
pearance of quaint old mosques 
wrapped in the silence and sha
dows of a dying, if not already 
dead, civilization.

Flimsy antenna rods appear

—o—
the occasional flutter
motley colored wash

PASTABOSv

Tėvy- 
“Mū- 

Dillingene’; 
i” — Ha-

Kon- 
gavo 
tele- 
visu v

LAIK-

Liaudies 
d.) rašo:

Bal-

Mums teko tūlus minėtų 
laikraštukų matyti. Dau
guma jų (jei ne visi) lei
džiami su UNRROS pagal
ba, kuri skundžiasi neturin
ti ištekliaus sušelpti nuo 
karo nukentėjusius žmones. 
Alkaniems žmonėms duonai 
ištekliaus nėra, bet viso
kiems naciams, pabėgė
liams, hitlerininkams UN R 
RA turi ištekliaus ne tik 
duona aprūpinti, bet net ir 
laikraštukams leisti! Tie 
laikraštukai — anti-tarybiš- 
ki lapeliai. Tūli jų atviriau, 
kiti prikandę liežuviais 
terlioja Tarybų Lietuvą, pil
dami fašistinę smalą į skai
tytojo sistemą.

Prie ko gi tokia politika 
veda? Kam ji tarnauja? Ji 
tarnaują reakcininkams, 
trečio pasaulinio karo ruo
šėjams.

Angliška kalba kolumna 
Laisvėj man patinka. šo- 
lomskas gana įdomiai ją už
pildo.

Ormanas irgi keletą jų 
! pateikė. Jis turėtų dažniau 
į parašyti.

Man atrodo, angliškos ko- 
lumnos paįvairino dienraš
tį. Ir tie skaitytojai, kurie 
pirkdavosi angliškus laik
raščius' dėl pasiskaitymo jų, 
dabar gal sau daugiau ir 
geresnės naudos rasti.

Politinėj dirvoj gana nuo
sekliai yra gvildenama iš
kelti klausimai. Komerci
nėj spaudoj tokių aiškinimų 
nerasi.

Go to it, Matt and John!

Tas juodas debesys, ku
riame Churchillas pasirodė 
šioj šaly, jau pusėtinai nu
slinko nuo mūs krašto. Ži
noma', būnant šturmui, pa
silieka ir iškados padary
tos: 'vieniems daugiau, ki
tiems mažiau. Apie tą 
spauda rašo. Vieni laikraš
čiai vienaip aiškina, kiti ki-

PABĖGĖLIŲ
RAŠTUKAI

Argentinos
sas (vas. 21

“Švedijoj lietuviai
dvisavaitini “Svetur”—Adan | Štai, kodėl mes nuolat

Laiškas Laisves Redakcijai
PATAISAU MAŽĄ 

KLAIDĄ
“Laisvės” laidoje iš April 

mėn. 10 d. š. m., vietinėse 
žiniose yra įdėtas praneši
mas apie įvykusią Taikos 
Konferenciją Washingtone, 
D. C. Ten pažymėta, kad 
buvo ir lietuvių atstovų iš 
Chicagos, iš Brooklyno, iš 
Detroito, ir tt., ir kokias 
organizacijas lietuviai at
stovavo. Pasakyta, kad Tai
kos Konferencijoj iš Det
roito dalyvavo advokatė 
Stephanie Masytė, ir “atsto
vavo lietuvių radijo, apie 
kurį yra susispietusios vi
sos Detroito demokratinės 
lietuvių organizacijos ir 
grupės.”

Tas tiesa, bet dar nevisai 
taip yra. Aš dalyvavau

Taikos Konferencijoj Wa
shingtone, ir atstovavau 
ne tik lietuvių radijo, bet 
Lietuvių Organizacijų Sąry
šį, t. y., visas demokratines 
lietuvių organizacijas Det
roite, ir taipgi nacionalės 
advokatų gildijos skyrių 
Detroite (National Law
yers’ Guild, Detroit Chap
ter).

Advokatų Gildija ir Det
roito Lietuviu Organizacijų 
Sąryšis siuntė mane daly- 
vaut Taikos Konferencijoj.

Šią klaidą pataisau todėl, 
kad visi žinotų, jog ir ad
vokatų gildija ėmė dalyvu- 
mą Taikos Konferencijoj, ir 
nenori naujo pasaulinio ka
ro.

Adv, S. Masytė.

Sąjunga nėra kokis Egiptas, Australija, Nauja Zelandi
ja, Panama, Haiti arba kita kokia šalis, kur Londono ir 
Wall stryto imperialistų žodis yra įstatymas. Tarybų 
Sąjunga yra milžiniška šalis, galinga ir su ja tenka skai
tytis, kaipo su tokia. Kas kitaip mano, tas vėliau vėją 
gano. . ■ ,

Kadangi didmiesčių gy
ventojai skaito tą komer
cinę spaudą, tai aiškiai bu
vo matoma, kad kai kurie 
tų laikraščių ėdi to rialai pri
tarė tam šturmui, kurį 
Churchillas pūtė,

Detroit Free Press jam 
pritarė visame kame, išski
riant mūs šalies suvieni
jimą su Anglijos imperija.

Kad daugiau nuostolių 
tas Churchillo šturmas pa
liktų mūs šalies gyventojų 
mintyse, tai pabaigoj savo 
ilgo editorialo priminė štai 
ką:

Prieš paskutinius prezi
dentinius rinkimus, girdi, 
demokratai sakydavo, kad 
tik Rooseveltas galėjo kal
bėti “Turkey” su Joe Stali
nu. Na, ir dauguma balsų 
jis buvo išrinktas.

Bet štai kas, girdi, įvy
ko: —Stalinas pasiėmė krū
tinę; Churchillui teko kak
las; o, girdi, Trumanui li
ko šalta, smirdanti dalis, 
kuri paskučiausiai matoma 
per tvorą perlekiant.

Na, ar ne pikta mūs ša
lies piliečiams skaitant to
kius išvedžiojimus? 
kaip! Bet “šviečia” 
su mokslu ir viskas.

Susiėjau su tūlu smeto- 
nizmo rėmėju. Jis man pra
dėjo kalbėti apie mūs ver- 
telgystę. Mat, mes rado
mes vienoj pramonėj. Jis 
į trumpą laiką praturtėjo. 
Seniaus buvo sukalbamas 
žmogus. Bet tuojaus 
pradėjo girtis apie jų 
delius laimėjimus.”

Girdi, Bimba yra 
kalėjime uždarytas. Mums 
visas žinias praneša slap
tais keliais iš Lietuvos.

Antanas Bimba tuom lai
ku buvo Lietuvoj. Aš jam 
saldau, kad neužilgo jis su
grįš, tai ir pats galėsi atsi
lankyti į jo prakalbas.

Jis man atkirto: Jo rusai 
nepaleis. Jį uždarė.

Keiksmo, neapykantos 
apimtas žmogus prieš Lie
tuvos liaudies valdžią ir 
kartu prieš visus tuos, čio
nai, kurie remia Lietuvos 
suvargusią liaudį.

Sakiau: Jeigu paaukotum 
Medikaliam Institutui Vil
niuj, tai būtum geras vy
ras.

Girdi, aš jau daug tūks
tančių dolerių esu davęs 
“tikriems” lietuviams.

O t, jiems įkalbėta, kad 
hitlerininkų pagelbininkai, 
kurie išbėgo iš Lietuvos, 
yra tikriausio kraujo lietu
viai. O Lietuvoj jau nėra 
likę lietuvių. Ten tik ru
sai, rusai.

Neveltui žmonės sako: 
kas turi daug pinigų, tas 
turi mažai proto.

Rodosi, kad'taip bus ir 
su tuom mano pažįstamu.

• Pr. Jo-nis.

Ir dar 
svietą

.V. /' V • . . . 7 ? ."■ ' L

jis 
di-

rusų

T

W'

(M

•ŠA
£1

Your Red Cross watches ©veri 
the comforts of hospitalized vet
erans and service people every-! 
where. Help put its Fund Cam
paign over.

ii ii* ilw. JA‘isiįtUiiiiL?• •*'ui* <1

Only 
ing of 
strung on some roof-top clothes 
line annoys the lifeless atmos
phere of roof-top city. Reveal
ed in the bright sunlight, how
ever, this non-inhabited world 
cannot remain unseen. It taunts 
one’s imagination and begs one 
to journey through its silent 
and shadowy streets.

—o—
Coming down to earth in the 

world beneath our roof-top city 
we find an equally fantastic 
sort of a community. To people 
who have dwelt in the neigh
borhood below our roof-top ci
ty the community about them 
will seem ordinary enough. Only 
an artist, however, would ap
preciate the contrasts ond the 
antiquities that are so apparent 
in the world surrounding 
sve.”

Lai-

west
Lori-

—o—
One has only to walk 

on Ten Eyck Street from 
mer to see the low-house some
what rickety apartments which 
must date back to the turn of 
the century. In all of their drab 
simplicity the apartments that 
line either side of the street 1 
present a picture of quaintness. 
Among them one sees. shingle 
fronts mingling with greying 
white fronts with a smattering 
of the modernity of red brick. 
Some of the tenements seem to 
lean wearily like an old man, 
while others conceal their se
nility beneath the cloak of new 
shingles or new paint.

—o—
In the street the kids play all 

year round. Winter brings out 
the sleds and snow ball fights. 
Summer calls out the baseballs 
and gloves. To the kids in this 
community the street is 
than a thorofare. It is 
playground.

more 
their

haveThe grown-up kids too 
their “recreation.” There is old 
Pete’s place where they go to 
while away the hours after the 
days labors are done. There 
over beer glasses the “boys” dis
cuss the races, debate politics 
and speculate on whether the 
Dodgers will win tomorrow.

Around the corner there is 
a small triangle of concrete with 

a trio of benches and a few sap
lings. This is Lithuanica Square. 
One can always tell when spring 
has come to Brooklyn by just 
going around the corner to 
square. If baby carriages 
the square, then spring has 
rived in Brooklyn.

—o—
Across the street stands

Lithuanian Citizens Club. One 
immediately spots it as a 
building of later vintage. 
Around the club buzzes much 
Lithuanian activity. Lithuanian 
tailors, weary from their la
bors, spend their evenings here 
over a glass of foam.

the 
dot 
ar-

the

v
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Antanas Bimba rikos lietuviams sveikinimus ir karštus linkėjimus. Visi 
išsireiškė troškimą turėti tampresnius ryšius su išeivija. 
Jie džaugiasi, -kad mes, amerikiečiai, taip seniai apleidę 
savo gimtinį kraštą, taip toli gyveną nuo* Lietuvos, ne- 
pamiršome sayo brolių ir seserų Lietuvoje.

Čia neįmanoma paduoti jų visų išreikštas mintis. 
Bet gal įdomiausia bus amerikiečiams dramaturgo Dau
guviečio prisiminimas apie dar tuos laikus, kai jam te
ko būti Tarybų Sąjungos gilumoje. Girdi, sąlygos buvo 
sunkios, žmonėms stokavo rūbų. Jis irgi buvo nebe
tekęs šiltesnio palto. Ir štai, sako,zaš gaunu amerikoniš
ką paltą ir šiltai apsirengiu! Negalite, sako, jūs įsi
vaizduoti, kokį džiaugsmą tasai paltas, amerikiečių lie
tuvių prisiųstas, sukėlė mano širdyje.ir kokią šiltą, am
žiną atmintį man jisai paliko. Dabar žiūrėkite į mane, 
jau aš esu gerai apsirengęs, atrodau gerai, gyvenu Ta
rybų Lietuvoje, dirbu savo srityje! Oh, buvo sunkūs lai
kai, be galo sunkūs!

Susirinkusiuosius pasveikinau demokratinės Ameri
kos lietuvių visuomenės vardu, trumpai nupiešiau jiems 
'Amerikos lietuvių gyvenimą, jų organizacijas, jų troš- 

nebevertina žmogaus gyvybės. Tuosius žmones reikės j kimus. Papasakojau jiems jati sudarytuosius pirmuosius 
perauklėti. Tam reikia ištikimų, nuoširdžių, patriotin- 
gų kadrų.,

Vardu vyriausybės Paleckis nuoširdžiai dėkoja ame
rikiečiams už suteiktą ir teikiamą pagalbą. Tikisi su
silaukti geresnių ir tampresnių ryšių su išeiviais.

Prezidiumas įsteigtas buvusio lenkų arkivyskupo, 
didžiojo Lietuvos priešo palotinose, prie katedros aikš
tės.

Paleckio raštinėje ant sienos kabo jauno vyro pa
veikslas. Jis sako man: “Tai mano sūnus, kuris kare 
žuvo.”

Parodė vėliausias Lietuvoje išleistas knygas—Venc- 
lovo, Cvirkos, Vienuolio. Besiartinant dvyliktai, atsisvei
kinome su Lietuvos prezidentu ir išėjome—išėjau padrą
sinta ir sušildyta širdimi.

Beje, fiziškai Paleckis atrodo labai gerai. Gražiai 
jis juokiasi iš priešų spaudos sapaliojimų apie jo “ligas.” 
Jis atsimena skaitęs amerikiečių klerikalų šulo Račkaus 
pliovones apie jį.
Lapkričio 17:

Šiandien pas Rotomskius didelio džiaugsmo diena. 
Tamara gavo pranešimą iš Maskvos, kad atsirado josios 
brolis, vienas iš dvynukų. Jis buvo išvežtas Vokietijon 
į nelaisvę, ilgai sėdėjo koncentracijos stovykloje. Ta
mara jau buvo beprarandanti viltį jį gyvą pamatyti. Ir 
štai jis dabar atsirado!

Viena moteriškė atėjo mane pamatyti. Ji esanti 
kokių ten Bimbų duktė, gyvenanti su motina, dirbanti 
prie geležinkelio. Vokiečiai viską sudeginę. Maniusi, 
kad aš esu jos giminaitis ir gal padėsiąs joms atsisteigt.- 
Kai paaiškėjo, kad'mudu nesame giminės, atsiprašė, jog 
be reikalo sutrukdė ir išėjo...

Nedideliam būreliui Valentina Kičienė skaitė refe
ratą apie Lietuvių tautai vokiečių padarytus nuostolius. 
Šiurpūs skaičiai, baisus vaizdas. Referatas paruoštas 
gana rūpestingai, papuoštas giliais lietuviškais jausmais. 
Matosi, kad ši draugė turi gabumų sukuopti medžiagą 
ir gražiai perduoti klausovui.

Kičienės vyras žuvo kovose prie Oriolo. Jis daly
vavo Raudonosios Armijos Lietuviškoje Divizijoje.

• Platokai pasikalbėjau su Sukockiu (Audronaša), da
lyvavusiu Lietuviškos Divizijos kovose prie Oriolo, tris 
sykius sužeistu. Sakė taipgi buvęs keletą mėnesių Tie
sos korespondentu ir vedęs dienyną. Sakė Sukockis: Tai 
buvo drąsus, sunkus ir iškaštingas lietuvių kovūnų žy
gis. Jiems buvo pavesta užatakuoti vokiečius, juos pul
ti ir mušti. Ir pakilo, girdi, lietuviai didvyriai, kaip 
baisi viesulą, ir puolė mirtinąjį priešą. Priešo kulko
svaidžiai pradėjo savo darbą. Lietuviai kovūnai veržėsi j 
pirmyn. Daugybė jų krito kulkų aukomis.

Lietuviai atliko savo uždavinį. Priešas buvo iš- 
gązdintas, turėjo tuojau iš kitų punktų permesti armi
jos -dalis prieš lietuvius. Toksai ir buvo to ofensyvo tiks
las.

Turėjau pasikalbėjimą su Mečiu Gedvilą, Liaudies 
Komisarų Tarybos pirmininku. Tai visų mylimas ir ger
biamas pareigūnas, stipraus būdo ir sudėjimo vyras, 
didelės šeimos tėvas. Komisarų Taryba įsisteigus di
deliam name, turi gražią salę, kurioje pirmininkas pri- 
imdinėja svečius ir pribuvusius pas jį oficiališkais rei
kalais žmones. Plačiai apie viską su juomi pasikalbėjau. 
Jam rūpi visi šalies reikalai, visas krašto gyvenimas. 
Kaip ir Paleckis, .jis pabrėžė sunkumus dėl kadrų. Di
džiausios pastangos dedamos kadrų auklėjimui. Aps
krityse steigiami speciališki kursai kadrų rengimui.

Gedvilas plačiai man išdėstė vokiečių paliktus Lie- . v _ . v. ..
tuvoje dvasinius nuostolius, daugelio žmoųių sudemora- isu zmonernis, šiandien nesijaučiu Sti
lizavimą, sugadinimą. .Jis, tačiau, iškėlė vieną labai įdo-' Pirmu sykiu Vilnius apsiklojo plonu baltu sniegu, 
mų dalyką. Jis sako: Tie dvasiniai nuostoliai nėra tiek 1^?^ 
palietę ir sugadinę kaimo moteris. Daugelis vyrų, mat, 
buvę susirišę, su vokiečiais, tuo tarpu moterys stovė
jusios nuošaliai. Jos dabar greičiau pajėgia persiorien
tuoti.

'Gedvilas susidomėjęs Lietuvos išeivija.

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Daug ir plačiai jis aiškino apie atstatymo problemas 
ir sunkumus. Šitaip teisingai, mano supratimu, jis su
formulavo visą padėtį: “Maža mūsų valstybė, bet dideli 
jos darbai.”

Bet Paleckis į ateitį žiūri labai optimistiškai. Sun
kumai, girdi, bus nugalėti, Lietuvos žmonių masės 
su tarybine vyriausybe. Jinai uoliai lavina naujus 
rus. Jų dabar visur jaučiama didžiausia stoka,
kiečiai paliko ne tiktai medžiaginės, bet ir dvasinės ža
los. Daug žmonių sudemoralizuota: nieko jie nebepai- 
so, mėgsta girtuokliauti, matę tiek kraujo ir žudynių,

eina 
kad- 
Vo-

sako mažiuko Bixler
iškaba. Jo tėvas,

SKYLE KIŠENIUJE

mano įspūdžius Lietuvoje; Sakiau: Jums tenka grumtis su 
herkuliškais atstatymo darbais. Mūsų parama galės- 
būti tiktai lašas vandens į jūrą. Tačiau ir tai svarbu, 
nes juk ir jūra susideda iš lašų!

Noriu nepamiršti dar vieno labai būdingo dalyko 
ryšyje su šiuomi pobūviu, atseit, jisai įvyko didžiajam ir 
gražiajam grafo Tiškevičiaus dvaro palociuje! Tasai 
dvaras buvo Tiškevičiaus didžiųjų interesų centras. Jis 
iš čia valdė ir kontroliavo desėtkus dvarų Lietuvoje ir 
Lenkijoje.

Dvaras randasi už poros desėtkų mylių nuo Vil
niaus, gražioje, aukštoje .vietoje. Jis dabar paverstas 
liaudies valdininkų poilsio ir atostogų centru. Vasarą, 
sako, būna labai gražu ir malonu čionai pasilsėti. Tik 
tai, kol kas, kelias privažiavimui tebėra labai prastas.

Tai buvo mano pirmas apsilankymas stambiausio 
dvarininko palotinose.

Pobūvis gražiai pasibaigė pašnekesiais su atskirais 
veikėjais. Mano nelaimė buvo tiktai tame, kad turėjau 
nepaprastai sunkią slogą, todėl negalėjau pilnai išnaudo
ti šią auksinę progą susipažinimui su ta ja Tarybinės 
Lietuvos šviesuomene, kuri čia buvo sukviesta.

Manau, jog jau galima, iš visų patyrimų ir pasikal
bėjimų su atsakingais žmonėmis, pabrėžti vieną svarbų 
dalyką, kaip būdingą dabartinei Lietuvai: Visur mies
tuose jaučiamas darbo pajėgų trūkumas. Ypatingai ta
tai jaučiama ir pastebima Vilniuje, iš kurio išvežama 
tūkstančiai lenkų. Iki šiol jų jau yra išvežta iki 60,000. 
Tas tiesa, kad jų išvežimas nėra vedamas akių plotu, 
kad bandoma palaukti su išvežimu tų, kurie reikalingi 
įmonėse bei šiaip darbuose, tačiau atpildymas išvež
tųjų vieton toli atsilikęs. *

Akivaizdoje tos padėties, klausiau, kodėl visgi jie 
dabar siunčiami Lenkijon? Viena, sako, jie yra pareiš
kę norą išsikelti, antra—yra taip susitarta su Lenkijos 
vyriausybe, trečia—dabar, kai pakilęs ūpas sulietuvinti 
Lietuvos sostinę, reikia naudotis proga.

Todėl Vilniuje stoka darbininkų įmonėse, stoka tar
nautojų,' kurių, kaip šalies sostinei, reikia nemažai. Čia 
juk randasi šalies, kad ir nedidelės, vyriausybė, čia ran
dasi visų visuomeninių organizacijų centrai, čia sueina 
visi siūlai iš visų šalies kampų.

Valstybės vyrai skundžiasi, kad iš sodžiaus be galo 
sunku gauti žmonių į miestus. Mat, valstiečiai žino, 
jog miestuose, taip sugriautuose, šiuo tarpu be galo sun
ku gyventi. O jie namie yra pavalgę. Sakoma, kad duo
nos netrūksta. O valstietis jausdamas, kad už savo že
mės produktus negaus jam pageidaujamos kainos, ir 
geriau pats juos sunaudoja. Todėl, jie man teigia, vals
tiečių gyvenimas daug geresnis, negu miestų gyventojų.

Ar imamasi kokių nors priemonių paskatinimui 
valstiečių jaunimo važiuoti į miestus? Suprantama, kad 
imamasi. Vyriausia priemonė, tai Agitacija, atsiliepiant 
į valstiečių jaunikio patriotinius sąjausmus. Tatai duo
da nemažai rezultatų, bet neužtenkamai. Ir atrodo, jog 
bus be galo sunku valstiečius paveikti keltis į miestus, 
kol miestuose gyvenimas bus toks sunkus. Tai yra viena 
iš svarbiausių Lietuvos vyriausybės problemų. Kaip ji
nai ilgainiui išsispręs, ateitis parodys.

Galima dar ir tas atžymėti, jog nebuvimas kaimų 
agitacijos ir propagandos darbą tarpe valstiečių labai 
apsunkina. Vadai džiaugiasi, kad Valstiečių Laikraštis 
jau pradeda pasiekt valstiečių mases.
Lapkričio 19

Šiandien nusisprendžiau neiti iš namų ir gydytis 
šaltį (slogą), nes po vakar dienos didžiųjų vaišių ir po-

Pirmu sykiu Vilnius apsiklojo plonu baltu sniegu.

pastovusis sniegas. Tačiau aišku, kad artinasi ir žiema.
Beje, saulės Vilniuje dar nemačiau. Draugai pasa

koja ir didžiuojasi, kad vasarą Vilniaus apylinkė esanti 
nepaprastai graži.

Vakare atėjo Juozas Jurginis, amerikiečiams gerai
Jis mano, kad tie pabėgėliai Vokietijoj, kurie ten'žinomas veikėjas ir rašytojas, nes anais Smetonos lai- 

atsidūrė, kaip auka piktosios nacių propagandos, ilgai
niui atsipeikės ir sugrįš Lietuvon. Bus dedamos pastan
gos juosius laimėti.

Kaip sų tremtiniais Vokietijoje? Jie, .sako Gedvilas, 
dideliais būriais grįžta Lietuvon. *Jų jau yra sugrįžę 
apie 30,000. Su jais bėdos nėra.
Lapkričio 18

Tiesos štabas surengė pobūvį pasisveikinimui su 
Amerikos lietuvių atstovu. Sukvietė įvairių organizaci
jų pirmininkus, rašytojus, visuomenininkus. Audien
cija buvo tikrai nepaprasta. Pirmu sykiu mano gyve
nime teko su tokia publika susitikti ir jai kalbėti. Dau
gelis jų pobūvyje taip pat kalbėjo ir per mane davė Ame-

kais, jis buvo mus aplankęs. Tada jo misija buvo už- 
megsti tarpe amerikiečių ir Lietuvos kovojančių prieš 
smetoninį fašizmą žmonių stipresnius ryšius. Gerai jis 
tada pasidarbavo. Kuriems • teko su juomi susidurti, 
atsimena, kaip malonų, svetingą vyrą. Karo z metu, 
kaip žinote, mums buvo pranešta, kad Juozą vokiečiai 
nužudė kartu su poetu Ruku. Bet pasirodo kad jam 
pavyko gyvybę išgelbėti. Okupacijos metu Juozas gy
veno Vilniuje, dirbo Lietūkyje ir vertėsi bizniu.

Dabar Juozas Jurginis dirba Mokslų Akademijos 
Bibliotekoje, jau antri metai vedęs ir laukia . šeimos 
paaugimo... Kvietė, kada nors jį ir jo žmoną aplankyti.
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“Einu padėti savo tėvui lai
mėti,” 
nešama
Charles Bixler, yra preziden
tu Int. Union of Mine, Mill & 
Smelter Workers Lokalo 470- 
to, CIO. Jiedu eina pikietuoti 
Phelps Dodge šapą miestelyje 
Douglas, Arizonoj.

Rochester, N. Y
Paminėjimas Laisvės 35 m. 

Sukakties

Balandžio 6 d., Gedimino

(Feljetonas)
Žiūrint į dabartinį kvai

tulio šokį, vykstantį kapi
talistinėje arenoje, daugu
mas žmonių jieško atsaky
mo: kokios priežastys ver
čia kapitalistinį svietą mai
šyti dangų su pekla? , Ar 
nesvietiški lobiai, suplėšti 
karo laikotarpiu, slegia po
nų smegenis, ar piktos dva
sios, susisukusios sau lizdus 
poniškose makaulėse, šoki
na juos velnio kazoką? Nie
kam nėra paslaptis, kad nie
kas nepameta razumo be 
priežasties. Jeigu kam kvai
tulys į galvą įsisuko, tai 
taip ir žinokite, kad jis jau
čia degančias žarijas savo 
užantyje.

Kad teisingai suprastume 
kapitalistinio svieto dabar
tinį “ūpo” pakilimą, turime 
žinot, kad įsivaizduota li
ga daro pragarišką įtekmę 
į žmogų ir nepasiduoda jo
kioms gydymo priemonėms. 
Kaip jau minėjau, niekas 
neatsitinka be priežasties,

Draugystės patalpose, ALDLD J taigi _ii dabai tinė ponų ne- 
50 kp., buvo paruošus šaunią lairne glūdi. ne kur kitur,

kaip bolševizme. Nuo tos 
dienos, kai tik įsikūrė So
vietų Sąjunga, viso pasaulio 
ponija pradėjo vaizduotis 
neapsakomai baisų vaizdą, 
kad jų kišeniųje atsirado

kalakutienos vakarienę pami
nėjimui Laisvės 35 m. sukak
ties. Komisija prirengimo bu-* 
vo : P. An d rašų n as, P. žirgu
lis ir P. Malinauskas. O ska
niai pagamino vakarienę: K.
Andrašunienė, F. žirgulienė ir Įneužlopinama skylė! Kas 
M. Žemaitienė. Ant stalų des-, n^ra prisirišęs prie turtų 

tokiais tvirtais ryšiais, kaip 
kunigas prie bažnyčios, ar
ba davatkos prie kunigo, 
tam nesuprasti,-kokias bai
sias kančias ponija per gyve
na dėl' įsivaizduotos pra
keiktos skylės kišeniuje. Tai 
daug didesnė kankynė, ne
gu netekimas savim pasiti
kėjimo, arba nujautimas 
vagies namuose. Tik jūs 
įsivaizduokite, mieli mano 
prieteliai, kokia baisi žmo
nėm kankynė, diena iš die
nos laukti baisaus nuotikio, 
kuomet kyšterėję ranką ki- 
šeniun, atras jį visai tuštu
tėlį, ir nelaimingi ponai pa
sijus likę biednais ubagais 
ant viso gyvenimo.

Žinant dabartinę poniš
kos veislės padėtį, jų kelia
mo pekliško šumo priežas
tis darosi pilnai supranta
ma. Neaiškumas pasireiš
kė tik tame, kad ponija sa
vo baime dėlei skylės kiše
niuje užkrėtė nemažai ir to
kių žmonių, kurie, apart 
tuščio kišeniaus, daugiau 
nieko neturi ir nėra progos 
kada nors ką tokio turėti, 
kad jiems skylė kišeniuje 
galėtų reikšti kokį* nors pa
vojų! Veikiausia čia va
duojamas! tąja taisykle, 
kačt kiekvienas žmogus tu
ri lygią teisę į gyvenimą. 
Iš to išplaukia išvada, kad 
nežiūrint to fakto, kad da
bartiniu laiku daugybei 
žrųonių siaučia vėtros tuš
čiuose kišeniuose, tai tas 
dar neatima jiems teisės, ti
kėtis kada nors tapti mili
jonieriais. Tokiam atsitiki
me būtų pervėlu strokavo- 
ti dėlei skylės kišeniuje, mi
lijonai išvažiuotų lengviau 
ne kaip įvažiavo, ir naujus 
ponus patiktų toks likimas, 
kaip tą nelaimingąjį, kuris 
visą amžių dorai gyveno, o 
mirdamas sugriešino ir nu
ėjo į peklą.

Vispkios ligos yra žmo
nėm didelė nelaimė, bet bai
mės liga užvis baisiausia. 
Juo žmogus jaučiasi stovįs 
garbingesnėje vietoje, juo 
neša didesnę atsakomybę už 
kapitalistinės klasės likimą,

te valgius: T. Malinauskaitė 
ir Eveline Mietus. J. Labeika 
dirbo prie alaus leidimo. B. 
černauskas sakė kalbą apie 
Laisvės 35 m. sukaktį, apie 
dabartinę padėtį tarptautinėj 
politikoj, už glaudų didžiųjų 
valstybių veikimą, už laimėji
mą ir išlaikymą taikos.

Vakarienei nebuvo bilietų. 
Bet rengimo komisija pranešė 
vakarieniautojams, kad už va
karienę skaitoma $1, o virš 
dolerio skaitysis auka. Taigi 
čia paduodu, kas su kiek pri
sidėjo prie paminėjimo: 

‘ Gedimino Draugystė suteikė 
nemokamai svetainę.

K. Andrašunienė ir Žemai
tienė aukavo maisto.

P. ir O. Malinauskai galio
ną vyno.

Pinigais, po $10: P. Andra- 
šunas ir B. R. černauskai; A. 
Petrienė, Balzarienė ir jos 
duktė Onutė. (Viso $20 ir jos 
nedalyvavo vakarienėje).

M. Vaidila $7.
P. ir O. Malinauskai $5.
Po $4: J. H. Stančikai, J. 

Vaįvodai, V. ir A. Bachuiiai, 
J. ir L. Totoriai.

Po $3: F. ir L Konteniai; 
P. ir N. Baltakiai; K. Gužaus- 
kau; J. ir B. Merkevičiai.

S. Kazakevičius $2.50.
Po $2: A. Bartašius, J. Vai

tas, P. ir F. žirguliai, A. Va- 
licka, J. ir M. žemaičiai, E. 
Stroliai, O. Gricienė, E. Dūo- 
bienė, A. Lekavičienė 'su mo
tina, F. Kur1<ulis, M. Severi
nas, A. Arlauskas, M. Shur- 
kienė, J. Palepiai, Ch. Steffon, 
J. Barzdaitis, G. ir N. švedai, 
R. Barauskas; taipgi P. Vai- 
vodienė ir Ch. Simaitis, kurie 
nedalyvavo vakarienėje.

Po $1.50 L. Baronas, J. Bo- 
nekatienė ir G. Daukas.

Po $1: P. Bugailiškis, J. 
Shopes, J. Stašaitis, J. Rutkus 
(pastarasis nedalyvavo vaka
rienėje), S. Gendrėnas- ir W. 
Mietus.

Parengimas su aukomis da
vė pelno $116.67.

Rengimo komisija dėkoja 
visiems dalyvavusiems paren
gime ir nedalyvavusiems, o 
prisidėjusiems su aukomis.

Ateities Parengimai
Balandžio 26 d., bus kon

certas. Dainuos Kenstavičiene 
ir Abekienė iš Chicagos.

Gegužės 1 d. kalbės A. 
Bimba, neseniai sugrįžęs iš 
Lietuvos.

Gegužės 2 d. A. Bimba ro
dys judžius iš Lietuvos, šiuos 
parengimus ' ruošia Draugijų 
Komitetas Lietuvos Pagalbai.,

Gegužės 11 d. Toronto Cho
ras duos koncertą. Rengia LLD 
50 kuopa.

Visi parengimai atsibus Ge
dimino draugystės svetainėje, 
575 Joseph Avė.s C,
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juo skaudžiau atjaučia bai
mės ligos pasekmes. Tai dėl 
to mes dabar gyvename ne
apsakomai nenormalę padė
tį. Visam kapitalistiniame 
sviete dedamos desperatiš
kos pastangos užlopinti 
skylę kišeniuje. O tikslas 
kitaip nepasiekiamas, kaip 
tik prašalinimu Sovietų Są
jungos iš gyvenimo. Bet 
sąlygos šiam pasimojimui
taip negalimos, kaip nėra' 
galima žmogui turėti dau
giau proto, nekaip jis turi. 
Viso pasaulio kapitalistinio 
svieto mandruolių sudėti 
razumai, surasti priemones, 
kaip būtų galima sunaikinti 
Sovietų Sąjungą, nesiekia 
nei pusiaukelio. Pasirodo, 
kad posakis “nieko nėra ne
galimo” praktikoje nepri
taikomas. Matomai, kas 
nors iškėlė tokį obalsį pa- 
akstinimui žmogaus pasiry-, 
žimo siektis, kad ir neatsie
kiamo. •

Kadangi kapitalistinio 
svieto kišeniaus skylė jau t 
suvirs dvidešimts astuo
nių metų senumo, tai visai 
natūralu, kad įtempimas Jį 
pasiekė neapsakomai aukš- 
to laipsnio. Vienok, nežiū
rint baisaus įtempimo, dar 
vis tempiama daugiau ir | 
smarkiau, *bet nuo to tem
pimo nei tikslas juda iš vie
tos, nei viržiai trūksta. Vie- ,į. 
nok, nežiūrint visų nepasi- 
sekimų, kapitalistinio svie- 
to straksėjimas vis kils ■ 
aukštesnėmis ir smarkesnė
mis bangomis. Kas jaučiasi 
gyvenąs griūvančiam name, 
iš to negalima nei reikalau
ti šaltai apsvarstyto prota
vimo ir, pažinus tikrovę, 
pasiduot likimui. M

Tokiai padėčiai susidėjus, 
galima laukt visokių netikė
tumų. Kišeniaus skylės lo
pymo inžinieriai ir visokiau
sių rūšių “specialistai” zu
ja visomis pakampėmis, vi
same sviete. Dirba įtemp
tai, dirba viršlaikius. Ir 
prie ko jie svietą prives? 
Šiuom tarpu mažai yra drą
suolių, kurie imtųsi spėlioti. 
Vienas dalykas betgi yra 
aiškus: Skylė kišeniuje liks 
neužtaisyta, nežiūrint kokių 
priemonių tam bus griebta
si. Baimės liga kapitalisti
nį svietą taip ilgai kamuos, 
pakol jie neapleis šios aša
rų pakalnės, skylę kišeniu
je nešdamiesi su savim į 
kapus, kur bus pakajus ir 
ramybė.

Paulius.

So. Boston, Mass
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Labai Svarbus Praplėstas 
Posėdis

šį sekmadienį, bal. 21, d., 
11 vai. ryte, yra šaukiamas 
visų 'Naujosios Anglijos aps
kričių komitetų ir Laisvės pik
niko rengimo komisijos, taip
gi kolonijų veikėjų svarbus 
praplėstas posėdis, 318 
Broadway, So. Bostone, ku
riame bus padarytas prisiren
gimas geriausiam šių metų 
piknikui, liepos 4 d.

Privalumas visų komitetų 
narių dalyvauti šiame posėdy
je. Ir į laiką, nes reikalų bus 
daug.

J. M. Karsonas, 
LLD 7-to 
apskričio pirm.

Washington. — Pretesto- 
nų vadai siūlo vėl įvest 
maisto racionavimą.

• Fort Hamilton, Brooklyne, 
susirinko 350 moterų ir vai
kų, užjūryje okupacinės ar
mijos karių šeimos, 
liaus pas kariškius, 
venti pas vyrus-tėvus
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(Tąsa) r'
Mulan’a užsimąstė: —Ne, Pekinas ir 

tau ne vieta gyvent, turint tokių netiku
sių kolegų.

Lifu’s į tai atsakė, kad jis jau išsiuntė 
straipsnį apie tuos atžagareivius profe
sorius. Reikia juos smerkti. Reikia kel
ti aikštėn visus Anfu pakalikus. Visa 
tauta supurtyta. Šita valdžia jau nebe
gyva. Tos skerdynės tai buvo jos sa- 
vižūdystė.

Mulan’a paėmė iš indaujos porą kau
liukų su senybiniais užrašais ir padavė 
Lifu’i. Lifu’s žiūrėjo nušvitusiu veidu: 
jis visuomet domėjos seniena. Mulan’a 
jam ir užminė:—O jukgi tu sakei norįs 
važiuot į Tibetą. Kodėl tu neimi nuo
dugniai tyrinėt parašu ant tokiu kaulų? 
Aš žinau, tu tai mėgsti. Galėtum kny
gą apie tai parašyt.

Lifu’s dar kiek pasiutarojo ir iškli- 
vinkštavo namo.

Pekinas laipsniškai grimzdo anarchi
jom • Jungtinės Mančurijos ir Čili pro
vincijos armijos ėjo artyn. Krikščioniš
kojo generolo armija tebelaikė Pekino 
kontrolę. Anfu grupės Tuan’o valdžia 
pradėjo daryt klastingus planus prieš 
krikščioniškąjį generolą ir bandė susi
jungti su Mančurijos—Čili armijomis. 
Tačiau ta jos klasta tapo susekta, ir 
garnizono komandierius išėjo prješ ją ir 
apsiautė Tuan’o buveinę. Tuan’as ir an
fu’iečiai paspruko į svetimšalių legaciją. 
Kuomet mančuriniai kariai prisiartino 
arčiau prie Pekino, tai garnizono koman
dierius sulaikė savo kareivius, kad iš
vengus mūšio. Tada anfu’iečiai vėl išėjo 
iš savo slėptuvės, bet Čili grupės genero
las mušė telegramą, kad suareštuot an- 
fu’iečius ir neleist iš priežiūros Tuan’o. 
Anfu’iečiai dar mėgino flirtuoti su man- 
čurine grupe, bet veltui. Tada anfu’
iečiai suprato, kad jų politinis gyvenimas 
baigtas, ir balandžio 20 d.' Tuan’as re-

, zignavo.
Pekinas pasiliko be vyriausybės. Ba

landžio 18 d.’ mančurinė kariuomenė 
įmaršavo į Pekiną. Jai vadovavo Šunia- 
mėsis generolas. Miestą užplūdo bever
čiai popieriniai pinigai. Biznis, pramo
nė sustojo. Namus užėmė kariai. Žmo
nės išbėgiojo į priemiesčius.

Šuniamėsis generolas buvo pravar
džiuojamas “trigubu nežinėliu.” Jis ne
žinojo, kiek jis turėjo karių, kiek turėjo 
pinigų ir kiek pačių. Didžiulis, kaip 
žardas, visuomet su dideliu juodu cigaru, 
biauriai koliojos. Atrodė, kaip gorila 
ir buvo bukaprotis, kaip gorila. Pinigų 
jam prikimštos kišenės, ii’ jis bet kam 
dalijo pinigus, jei labai slėgė bėdos. La
bai mėgo iš pinigų lošt, ir tu jau jam 
yely pralošk, tai jis tau kitaip kaip atsi
lygins.

Šuniamėsis generolas pribuvo Pekinan, 
kad “išnaikint komunistus.” Kas tai yra 
komunizmas, jis nič nieko nežinojo. “Da
lytis nuosavybę ir pačias” tai buvo jo 
apsklembimas. Dalytis savo pačias jis 
pilnai sutiko, bet ne nuosavybę. Kas jo, 
tai jo. Ką jis nuo ko atėmė, tai ir jo.

Tas gorila netik kad naikino “komu
nistus,” bet ir bandė kelt viešąją doro
vę ir atsteigt pagarbą Konfucijui. Jis 
užgynė merginoms eit į parką ir kirptis 
plaukus: tai, girdi, vis tasai pat, kaip ir 

‘komunizmas.
Jis atleido Anfu policijos viršininką 

ir jo vieton pastatė saviškį tamsūną se
nį. Tasai stengės sugaudyt ir sulaikyt 
vadus, tai ir kiti komunistai nusigąs.

Kuomintang’o vadai pasitraukė į pie
tus ir prisidėjo prie Kuomintang’o' val
džios, kuri rengėsi tuojau maršuot į šiau
rę ir nuverst karo viešpačius generolus. 
Buvo du ’ redaktoriai, kurie dėdavo 
straipsnius apie valdžios išdrikimą. Abu 
tapo sulaikyti, būk esą komunistai ir 
tuoj ryt rytą sušaudyti. Apšviestūnai 
buvo terorizuojami. Ėjo gandai apie 
planuojamą urmingą areštą radikalin- 
gųjų profesorių ir rašytojų; jie irgi vei
kiausia būtų sušaudyti.

Kartą Taijun’a atbėgo ir pasakė Mo
čou’ai, jog kas ten matęs juodąjį lapą, 
kur surašyta 52 radikalai mokytojai ir 
rašytojai; taipgi esąs Huaiju’s sugrįžęs. 
Daugumas tokių juodai užrašytųjų iš
bėgiojo iš Pekino arba nuvažiavo į pran-. 
cuzų bei vokiečių ligonines svetimšalių

legacijoj,. kuri buvo saugumo sritis, ne
prieinama Chinijos policijai. “Džentelme
nams” rašytojams bei profesoriams, ži
noma, pavojaus nebuvo.

Dažinojusi, jog Lifu’o vardas nepadė
tas ant to juodojo lapo, Močou’a lengviau 
atsiduso. Bet Lifu’s jai turėjo prisiža- 
dėt nieko neduosiąs spaudai be jos ži
nios: da gali jį nušaut...

Močou’a nuėjo Lifu’o laboratorijon ir 
iškratė visus jo popierius ir užrašus. 
Komunistinių knygų Lifu’s neturėjo, bet 
turėjo Sun Jat-sen’o “Tautinio atstaty
mo programą,” keletą kopijų Kuomin
tang’o manifesto ir Kuomintang’o narys
tės kortelių, taipgi ten buvo mitingų už
rašai, straipsniai bėgamaisiais klausi
mais.

Nekaltus, grynai moksliškus dalykus 
jinai paliko, o kitus išsinešė. Ji buvo 
nėščia, šešių mėnesių, ir ji sunkiai kvė
pavo, besiskubindama. Lifu’i ji pasakė, 
kad ji turės' kai ką sudegint, kai ką iš
nešt kitur ir paslėpt.

Ant rytojaus atėjo Mulan’a. Ji žadė
jo išnešt užgintus raštus ir pakišt kur 
Hua’ienės krautuvėj. Lifu’i patarė ge
riau kur išvažiuot.

Taip besikalbant, įbėgo susijaudinęs 
Čen San’as ir riktelėjo:—Policija ateina!

Seserų veidai nubalo. Tuoj ir įžengė 
keturi policistai ir pareiškė atėję suareš
tuot Lifu’o. Kam? kodėl? už ką? Tai 
ne jų dalykas. Įsakyta sulaikyt. Klau
simai ir atsakymai—teisme. ' Lifu’s ra
mus pilietis, jis mokslininkas,tai irgi 
teismas išris. Du policistai išsivedė Li- 
fų, o du pasiliko. Šiųdviejų vienas—po
licijos perdėtinis.

Mulan’a apsiašarojo. Išeidamas, Li
fu’s pasakė Čen San’ui pranešt Fu’i ir 
tapytojui Čiu’i, kurie turi daug įtakos.

Močou’a stovėjo ant slenksčio, lyg sta
bo ištikta. Policijos viršininkas įsakė 
parodyt Lifu’o studijų kambarį. Jinai 
pagarbiai jį įvedė laboratorijon. Pasa
kė, kad jos vyras mokslininkas, biologas: 
jam vabždžiai, bakterijos, medžiai gal
voj, o ne politika. Štai gi jo laboratori
ja, mikroskopai, plekštelės, stikleliai, pa
vyzdžiai, užrašai. Viršininkas viską ap
žiūrėjo ir pareiškė, kad atrodo.visa kas 
tvarkoj, bet Lifų turėjo kas įskųsti. Pa
klausė Čen San’o, kas jis toks. Tas pa
sisakė esąs buvęs policistas, o dabar na
mų ir sodo sargas.

, Pasiėmę keletą knygelių ir užrašų, po
licistai išėjo, patardami Močou’ai susi
siekti su įtakingais pirmūnais. Močou’a 
rado Mulan’a apalpusią kitam kambary. 
Tuoj pasiuntė Čen San’ą atsivest Fu, o 
pati pašaukė telefonu Hua’ienę. Lifu’o 
motina Kung’ienė patarė Močou’ai pasi
saugot nėščiai. Močou’a ir buvo atsar
gi. Vengė susijušinimų, užsiiminėjo 
rankdarbiais, skaitė, dažnai silsėjos. 
Verkt jai nedavė veiklumo pojūtis.

Hua’ienė, išgirdus apie areštą tuoj nu
dūmė pas tapytoją Či. Paofen’a, įėjusi, 
pranešė, kad jos tėvas gerai pasižįstąs.. 
su Uang’u, ir tuoj išsiuntė Afei’jų pas 
tėvą. Uang’as kadai tai buvęs mančų 
valdininkas, o dabar jis tarpininkas įvai
rių karingųjų grupių ir taikos komisijos 
galva.

Hua’ienė^ netrukus patelefonavo, kad 
Či’o neradus namie, tai ji palikus žinią 
jo namiškiams. Mulan’a atsigavusi sa
kė pasiliksianti truputį čia ir paprašė 
Huan’os patelefonuot Sunia’i, kad ir jis 
tuoj ateitų.

Sunia atėjo, paskiau ir Hua’ienė, ne
trukus įšleivojo ir senis tapytojas Či’s. 
Jis džiaugės, kad duota žinia Fu’i, buvu
siam švietimo ministrui, labai įtakingam 
žmogui kad ir dabar.

Po pietų, atėjo ir senelis Paofen’os tė
vas ir pareiškė matęsis su Uang’u, ir 
Uang’as žadėjęs padėt. Atėjo ir Fu’s: 
jis. jau pasikalbėjęs su policijos pėrdėti- 
niu ir tuojautinio pavojaus nematąs. 
Girdi, įtariamieji.komunistai bus kvočia
mi policijoj ir karo teisme. Lifų kas ap
skundė, bet skundėjo neesama ant vietos.

Šešiomis vakare, atėjo Taijun’a, o luk
terėjus, atėjo ir vėl policija, be perdeti- 
nio. Jo vietoj dabar buvo trumpas, kres
nas, negražus žvairaakis policistas. At
ėjo suimt Čen San’o ir Huan’os. Girdi, 
jei jie komunistai, juos nušaus, bet jei jie 
ramūs piliečiai, tai juos, žinoma, paleis.

(Daugiau bus)

Streikuojantieji trauklių laivelių (tugboats) darbi- 
. ninkai, Philadelphijoj, apžvelgia stovinčius laivus, pi* 

kietuoja apsaugoti nuo streiklaužių.

So. Boston, Mass.

WORCESTER, MASS.
Draugijos Susirinkimas

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos mėnesi
nis susirinkimas įvyko 2 d. 
balandžio. Jau per keturis 
praeitus mėnesius prisirašė 20 
naujų narių. Jeigu taip bus 
iki pabaigos metų, tai 600 
narių bus draugijoj. Daugiau
sia narių prirašo sekretorius 
Bakšys.

Atiduota paskutinė pagar
ba Jonui Jodaičiui atsistoji
mu. Draugija nupirko vaini
ką ir davė grabnešius ir au
tomobilių. Jonas Jodaitis mi
rė 23 d. kovo ir buvo palaido
tas 26 d. kovo. Laidotuvėmis 
rūpinosi jo brolis Kazimieras 
Jodaitis, gyvenantis Detroit, 
Mich. Jis atvažiavo tik ketu
riomis’ 'dienomis prieš Jono 
mirtį. Dar turėjo progos pa
sikalbėti su broliu keletą die
nų. Jonas Jodaitis buvo ne
vedęs. Iš Lietuvos paėjo iš 
žemutinės Panemunės, Svetu- 
šiunų valsčiaus, Suvalkų ve
dybos. Mirė sulaukęs 66 me
tų amžiaus. Amerikoj paliko 
brolį Kazimierą. Jonas laikė 
“pulrūmį” po numeriu 15 
Millbury St. per paskutinius 
keturis metus. Pirmiau dirbo 
dirbtuvėj. Buvo laisvų pažiū
rų žmogus. Remdavo, kiek 
galėdavo, progresyvį darbi
ninkų judėjimą. Skaitė Lais
vę per daugelį metų. Palaido
tas laisvai Vilter kapinėse, 
kur jau daug mūsų gerų 
draugų ilsisi. Drg. J.. Skliu
tas pasakė atatinkamą pra
kalbėję kaip Dirvos koplyčioj,, 
taip ir ant kapinių. Jonas Jo-' 
daitis buvo palaidotas gražiai, 
gražus būrys draugų palydė
jo į kapines, nors laidotuvės 
įvyko darbo1 dienoj. Ilsėkis, 
drauge Jonai, šios šalies že

melėj, o mes likę dirbsime 
progresyvį darbą ant toliaus.

Pavasaris jau čia. Greitai ir 
vėl piknikausime Olympia 
parke, šių metų biznio komi
sija parke: W. Tamošiūnas ir 
J. Norvaiša. Linkiu jiems ge
riausių pasekmių.

Kliubo gaspadorius Jokū
bas Ješkevičius rezignavo. Į 
jo vietą paimtas Petras Bal
čiūnas, žinomas, kaipo restau- 
ranų biznierius praeityj. Lin
kėtina naujam gaspadoriui 
geriausių pasekmių.

LDS 7-tas Seimas jau neto
li. Nepamirškime, worceste- 
riečidi, kad Seimo atstovų va
karienė įvyks Olympia parke, 
10 d. birželio, pirmadienį. 
Bus gardžių valgių ir gėrimų. 
Orkestrą grieš iki vidurnak
čio. Sūnų ir Dukterų Draugija 
sutiko parką tam istoriniam 
parengimui duoti už dyką. 
Nepamirškime visi dalyvauti 
ir pasimatyti su LDS Seimo 
delegatais, suvažiavusiais iš 
plačios Amerikos.

Kalvis.

Ruošia Priešvelykinį Pažmonį

Pereitą sekmadienį, būda
mas So. Bostono ■ Lietuvių Pi
liečių Kliube, po No. 318 
Broadway, kur randasi ir Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto vietinio skyriaus bu
veinė, .sužinojau, jog ten 
draugės moterys rengia labai 
paįvairintą vakarą, šį šešta
dienį, balandžio 20 d., Kliu
bo patalpoje.

Girdėjau, kaip vienas susi- 
interesavęs klausė, ar bus ten 
ir margučių ? “Taip, taip,” at
sakė draugė Alenutė Simana- 
vičienė. “Bus margučių ir vis
ko primarginta. Tai bus pui
kus priešvelykinis pažmonys,” 
ji pabrėžė.

Pastebėjau, kad draugės Si- 
manavičienė, Tamošauskienė, 
Rainardienė ir kitos, rūpestin
gai veikia Lietuvos žmonių 
paramai.

Sukaliojasi, tvarkosi Dam
brauskas, Jarutis, Jaunokai- 
tis ir kiti po dailiai išpuoštą 
Piliečių Kliubą. Jie ten dabar 
jaukiai jaučiasi. Smagu ten 
užeiti ir kitiems. Ypač žmo
nėms iš kitur atvažiavusiems 
išrodo švaru ir malonu. Nepa
lygintum prie pirmiau turė
tos vietos.

Tas pats klausimas ir pas 
mus, Lowellyj, buvo su kliu
bo buveine.

Pei* ilgus metus betupėda
mi neparankioje vietoje jau 
perdaug apsisamanavome ir 
pradėjome neapsikęsti. Dabar 
įsigyjame naują vietą, — per
kame nuosavą namą, ir greitu 
laiku jame įsirengsime. Bus 
maloniau mums patiems ir ki
tiems užeiti.

Pas mus irgi yra gerų drau
gių, kurios padeda nemažai 
darbo ir rūpesčių vietiniams 
parengimams. Bet viena drau
gė, tai draugė Uršulė Pusku- 
nigienė. Ji be nuilsimo dar
buojasi ir darbuojasi kliubo 
naudai. Ji vis rūpinasi, kad

kiekvienam susirinkime, ar 
šiaip draugų suėjime, dides
niam būrelyje, būtų kokių 
nors užkandžių pagaminta, 
kas nors paįvairinta. Tuomi 
žmonės labai pasitenkinę ir 
pačiam kliubui esti naudos, 
susidaro įplaukų. Reikėtų ir 
kitoms draugėms tankiau 
kliube laąkytis ir padėti drau
gei Puskunigienei darbuotis. 
Manau, visos draugės geriau 
dalyvaus ir darbuosis, kuo
met jau persikelsime į naują, 
nuosavą, vietą. Jos geriau 
mylės padėti ir geriau dar
buosis, kaip ir draugės bosto- 
nietės dabar darbuojasi.

So. Bostone, didžiojo Bosto
no dalyje, Broadway, tai yra 
pati didžioji ir svarbioji gat
vė. Tai yra centraiinė gatvė, 
kurioje randasi visas So. Bos
tono stambusis biznis. Einant 
pačiame centre tirščiausio 
biznio šaligatviu greit meta
si į akis vienose duryse stam
bus užrašas ant balto mėly
nomis raidėmis: “Committee 
To Aid Lithuania.” O aukš
čiau No. 318. Tai čia Bosto
no demokratinių lietuvių cen
tras. Tai iš čia šiuo laiku 
plaukia visa plačioji srovė lie
tuvių pažangiojo darbo. Iš 
čia teikiama gausi pagalba 
Lietuvos žmonėms, čia vyks
ta visokios konferencijos ir 
tarimai Naujosios Anglijos 
pažangiųjų lietuvių judėjimo, 
čia Lietuvių Piliečių Kliubas.

Dabar Bostonas nebetokis, 
kokis buvo prieškariniu laiku. 
Dabar Bostono pažangiųjų 
lietuvių judėjimas pasidarė 
gyvas ir veiklus, kaip ir pri
dera būti.

J. M. Karbonas.

HolI y wood. — Judžių 
kompanijos žada pridėt sa
vo. darbininkams po 18 ir 
pusę centų algos per valan
dą.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų pagodos kambariu.

Telef. HUmboIdt 2-7964

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

Lietuviu 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 EVergreen 7-1661

VALANDOS: g g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 3-6041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Grabo rias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

Patarnavimas bus užtikrintas Ir už prieinamą kainą.
Paikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

: CHARLES J. ROMAN :
• (RAMANAUSKAS) *

Liūdėsio valandoj kreip- J 
kites prie manęs dieną J 
ar nakt|, greit suteiksi- • 
me modemišką patams- • 
vimą. Patogiai ir gražiai o 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis » 
būsite patenkinti. •

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt Vernon St • 
PHILADELPHIA, PA. • 

Telefonas Poplar 4110 2
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Hitleriniai Lietuvių Tautos 
Išnaikinimo Planai 

--------------------------------------—1_______________________

Rašo V. Rudminas

muo. Buržuazinių nacio
nalistų šulai negalėjc.^iesu- 
prasti, ko siekia vokiškieji 
grobikai Lietuvoje. Jie ne
galėjo nesuprasti, jog vokiš
kieji grobikai' kėsinasi į pa
čią lietuvių tautos gyvybę, 
į jos egzistavimą. Tačiau, 

jų Vokietijai ieškosiąs ne kino hitlerininkai taikius 'nepaisant to, visų buržuazi- 
toli nuo Vokietijos sienų, o gyventojus jau karo veiks-jniU nacionalistų partijų va- 
kaimyninėse žemėse. Hitle- mų metu, per savo bombar-^ai stojo į hitlerininkų pu- 
rininkai taip pat ne kartą ~ 
yra pasakę, jog1* jiems kolo
nijose visų pirma reikalin
ga “gyvenimo erdvė,” tai 
yra plotai ir žemės turtai. 
Jie ne kartą yra pabrėžę, 
jog jų kolonizaciniai meto
dai skirsis nuo ligi jųjų vo
kiškosios buržuazijos var
totųjų. Himleris atvirai yra 
pabrėžęs, jog hitlerinių-. 

. kams rūpi ne vien tik pa
keisti užgrobtųjų žemių 
kultūrą bei papročius, jog 
jiems pirmdn eilėn rūpi pa
keisti jų užkariautųjų Že

imių rasinę sudėtį. Hitlerio 
žemės ūkio ministeris Dare 
ne kartą yra kreipęsis į vo
kiečių buožes ir dvarininkus 
su raginimu rengtis užimti 
tas žemes, kurias užkariau
sianti vokiečių kariuomenė.

i Dare taip pat yra pabrėžęs, 
'jog, girdi, į rytus reikia ga
benti “vokiškąjį kraują,” 
tai reiškia, jog reikia reng
tis juos kolonizuoti.

Taigi jau prieš karą 
k i e k v ienam sąmoningam, 
galvojančiam ir doram lie
tuviui turėjo būti aišku, 
jog hitlerininkai neša su 

’savimi užgrobtosioms tau
toms ne vien tik vergovę, 
bet pražūtį ir išnaikinimą.

Karo metu hitleriniai 
grobikai mėgino paslėpti 

’savo tikslus. Šie didieji ap
gavikai ir begėdiškiausi 
žmonijos istorijoje veidmai
niai ir melagiai, stengda
miesi dezorganizuoti- savo

Vasario 28-tą dieną Ta
rybų Lietuva šventė didžią 
šventę, vieną pačių reikš
mingųjų iš visų savo šven
čių. Tą dieną 1945-tais me
tais Raudonoji Armija, vyk
dydama savo didžiojo vado 
—Generalisimo Stalino įsa
kymą ir vydama vokiškuo
sius grobikus iš tarybinės 
žemės, išvadavo mūsų Klai
pėdą, tuo užbaigdama Lie
tuvos teritorijos išvadavi
mą iš vokiškųjų okupantų 
vergovės.

Raudonoji Armija tuo ne 
tik grąžino Lietuvai Klai
pėdą, kurią vokiškieji gro
bikai, pasinaudodami bur
žuazinės Lietuvos silpnu
mu, atplėšė nuo tėvynės. 
Tuo buvo padarytas galas 
vokiškajai okupacijai Lietu
voje. Tą dieną buvo paša
linta ties lietuvių tauta nuo 
amžių pakibusi vokiškųjų 
grobikų grėsmė.

Šią šventę šiemet Tary
bų Lietuvos darbo žmonės 
pažymi taikios ir kūrybin
gos statybos sąlygomis. 
Apsidairydami atgal į nuei
tą kelią, kuris mus skiria 
nuo šios datos pereitais me
tais, tarybiniai žmonės ga
li su teisėtu pasididžiavimu 
sakyti, jog tie metai nepra
ėjo veltui. Tai buvo di
džio ir sunkaus darbo, bet 
kartu ir didžių pasiekimų 
metai. Iš griuvėsių ir pele
nų kyla įmonės, namai, 
ūkiai, kultūros įstaigos. 
Darbo žmonėms atsiveria 
nepaprastai platūs ir švie
sūs akiračiai. Štai kodėl,____ ____o__ „___ ___
Tarybų Lietuvos darbo priešų eiles bei griauti juos 
žmonės su džiaugsmu pažy- iš vidaus, mėgindavo ausi
mi vasario 28-tą kaip die- mesti “tautų išvaduotojais.” 
na, kurią jie nuo vergovės, Juo labiau didėjo jų sunku- 
nykimo, griuvimo ir pražū
ties kelio žengė į šviesųjį 
kūrybos ir statybos kelią.* * *

Dar prieš ateidami į val- 
dž1^, o taip pat ir ją pagro
bę, hitleriniai grobikai ne 
kartą yra pabrėžę, jog jie 
nemano ieškoti kolonijų to
limuose kraštuose. Pats 
Hitleris savo knygoje “Mein

Kampf” ne kartą yra pa- kai, su kokiu negailestingu- 
brėžęs, jog jis savo koloni- mu ir žiaurumu žudė ir nai-

' davimus iš oro, nesigailė- s§- Jie stojo į pusę pikčiau-
I __ I — „ i _____i._____  ___i____ ______ lenu cmr/i niiifna ninnSn -iin

TŪKSTANČIAI LANKE ABEKO KARSTĄ, 
MILŽINIŠKOS BUVO JO LAIDOTUVES

I HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

pat palydėjo
Oak Woods

vakare dar

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

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

SLAUGES
(NURSES)

UŽBAIGUSIOS MOKSLĄ
IR

NEBAIGUSIOS MOKSLO
Dirbti Džiovos Sanitorijoie 

Adirondack Kalnuos?
ALGA IR UŽLAIKYMAS

Visi kalbėtojai, organizaci- 
jti atstovai žymėjo, kad ve
lionis Fredas Abekas buvo 
plačiai žinomas ir didžiai ver
tinamas ir kitų tautų tarpe. 
Jo netekus yra nuostolis ne tik 
lietuvių judėjimo plotmėj, bet 
tarptautinės veiklos plotmėje.

Spraga palikta didelė, reiš
kė Komunistų Partijos atsto
vas. Reikės desėtkų naujų na
rių lietuvių judėjimui, kad 
užpildžius draugo Fredo Abe
ko paliktą vietą.

Prie Abeko karsto stovėjo 
pagarbos sargai nuo įvairių 
organizacijų, kuriose velionis 
prigulėjo.

Gedulos programa baigėsi 
su Budrevičiaus balalaikų or- 
kestros pritaikytom liūdėjimo 
melodijomis.

Šeštadienį milžiniškos lai
dotuves i Oak Woods krema
toriją.

šeštadienį nuo ankstybo 
lyto pradėjo rinktis pažan
gioji Chicagos publika. Apie 
pusė po pirmos po pietų pra
sidėjo gedulos antros’ceremo
nijos.

Juozas Sakalas vedė tvar
ką.

Pirmiausiai Roselando Ai
do Choras, vadovaujant Da
ratai Judzentavičienei, sudai
navo tinkamas dainas.

Gilią ir vertingą kalbą pa
sakė S. Vešys, kuris su drau
gu A bėk u ilgus metus dirbo

Penktadienio vakare 2,000 
dalyvavo gedulos mitinge, o 
šeštadienį tiek 
jo palaikus i 
krematoriją.

Penktadienio
prieš paskirtą laiką persipil
dė Lietuvių Auditorija žmo
nėmis. Pradėjus gedulos pro
gramą daugelis turėjo grįžti, 
nes nei statiems nebuvo 
tos, kaip žemai, taip ir 
balkono.

Daugelis išsireiškė, kad 
ditorija tiek žmonių įiebuvo 
turėjusi, kiek atsilankė pager
bimui Fredo Abeko.

Viršuj velionio karsto sker
sai visą kurtiną buvo didelis 
Fredo Abeko mylimiausias 
šūkis: “Dėkitės prie Komunis
tų Partijos!”

Iš abiejų pusių Abeko kars
tą, skersai visą svetainę, net 
pasiekiant toli Auditorijos šo
nais puošė dideli gėlių 
kai. Jų buvo arti 60, iš 
arti; nuo organizacijų, 
gų ir pavienių šeimų,
vainikai iš San Francisco, Los 
Angeles, New Yo.rko, Detroi-

siu savo tautos priešų, jie 
susidėjo su tais, kurie jau 
buvo surašę ir užantspauda
vę mirties sprendimą lietu
vių tautai. Tikėdamiesi su 
vokiškųjų grobikų pagalba 
išlaikyti savo klasines pri
vilegijas, jie pardavė hitle
riniams kraugeriams savo 
tautą. Tai yra juodžiausia 
išdavystė, kurią tik žino 
lietuvių tautos istorija. 
Prieš ją blanksta ta išda
vystė, kurią padarė Lietu
vos didikai, kada jie už sa-| 
vo luominius interesus par-1 
davė Lietuvą Lenkijos po
nams.

Tik komunistų partija, 
kuri per visą okupacijos lai
kotarpį budėjo Lietuvos 
darbo žmonių laisvės ir ne- 
priklausomybės sargyboje, įo^Clevelando "ir’ kitu vietų, 
nuolat įspėjo Lietuvos dar-, 
bo žmones apie tą pavojų, 
kuris jiems gręsia iŠ vokiš
kųjų grobikų pusės, įspėjo 
lietuvių tautą, jog vokiškie- ■ 
ji grobikai neša mirtį ir iš
naikinimą jai, ragino į ne
gailestingą kovą prieš vo
kiškuosius grobikus, nes jo
kia kova negalėjo pareika
lauti tiek aukų iš lietuvių 
tautos, kiek būtų jinai pri
versta sudėti, jeigu būtų 
nugalėję vokiškieji ^grobi
kai. Liaudies patarlė sako, 
jog savo draugus galime pa
žinti varge. Okupacijos lai
kotarpis aiškiai parodė Lie
tuvos darbo žmonėms, kas 
šiuo sunkiuoju, juoduoju 
Lietuvos istorijos laikotar
piu buvo su ja, kas ją iš
davė.

Buvę vokiškųjų grobikų 
samdiniai, kurie dar negavo 
savo pelnyto atpildo, mėgi
na dabar tęsti savo šlykš
čius darbus, dangstyda
miesi skambiais šūkiais. Bet 
Lietuvos darbo žmonės per 

______ ............ __ daug gerai pažino šiuos 
pradeda meluoti, apie “Nau- ■ ragina Pabaltijo okupuotų- niekšingų^ išdavikus, kad 

' i""’"” jų kraštų administraciją jais patikėtų. Kad ir po
nesivaržyti jokiomis prie- kokiomis kaukėmis jie besi- 

' slapstytų, jie neišvengs sa-t 
vo teisingos bausmės.

darni nei moterų, nei vaikų, 
jie matė, kaip hitlerininkai 
žudė, marino badu, užkan
kindavo belaisvius, kaip jie 
žudė šimtais ir tūkstančiais 
jųjų brolius ir kaimynus. 
IX-as fortas Kaune, Pane
riai prie Vilniaus, belaisvių 
stovyklos Naujojoje Vilnio
je ir Alytuje, —štai iš ko 
sprendė darbo žmonės apie 
hitlerinius grobikus ir jų 
tikslus. Jokia propaganda, 
kad ir kaip ji būtų sukta ir 
gudri, negalėjo priversti 
plačiųjų Lietuvos darbo 
žrtidniu sluoksnių užmiršti 
šių šiurpiųjų XX-ojo am
žiaus barbarų nusikaltimų.

Jeigu vis dėlto būtų dar 
tokių žmonių, kurie abejotų 
dėl hitlerinių grobikų tiks
lų Lietuvoje, tai paskutinius 
abejojimus turi išsklaidyti 
Niurnbergo procesas. Šis 
procesas, kuris su šiurpiu 
ryškumu atskleidžia visas 
baisiąsias hitlerininkų niek
šybes, visus jų nusikaltimus 
prieš žmoniją, prieš civili
zaciją, su visišku aiškumu 
parodė ir jų tikslus Lietuvo
je, kaip ir iš viso Pabalti
jyje. Kaip jau žinoma, 
gruodžio mėnesio 10-tos die
nos posėdyje amerikiečių 
kaltintojas Oldermenas pa
teikė teismui Rozenbergo 
instrukciją Pabaltijo reich- 
skomisarui. Šioje instruk
cijoje Rozenbergas, kuris 
Hitlerio buvo paskirtas vy-| 
riausiu įgaliotiniu klausi-, 
mams, susijusiems su vadi
namųjų rytinių teritorijų 
okupacija, įsako Pabaltijo 
reichskomisarui suvokietin
ti Latviją, Lietuvą, Estiją, 
perkeliant ten vokiečius ir 
[iškraustant iš ten vietinius 
i gyventojus. Jis numato,

vie- 
ant

vaini- 
toli ir 
drau- 
Buvo

M ž i

STONY WOLD
Lake Kushaųua. N. Y.

• 02)

PATYRUSIOS
APPLIQUE PJAUSTYTOJOS 

IR RANKOM SIUVĖJOS
VIEN TIK SMULKUS DARBAS

KENMORE FABRICS
60 West 25th SUeet (Arti 6th Ave.)

Telefonas WATKINS 9-4991
(90

mai frontuose, ypač Tarybų 
Sąjungos—Vokietijos fron
te, juo daugiau stengėsi 
gebelsiniai melagiai mulkiu- • 
ti užgrobtųjų sričių darbo ■ 
žmones. Vietoje savo^anks-’jOg §įos priemonės susidur- 
tyvesnių šukių apie šiauri- -siančioS su vietinių gyven
ues rasės viešpatavimą,^ jie’į0jų pasipriešinimu, bet jis

jąją Europą.” Tačiau visos 
šios apgaulės jau negalėjo 
pasiekti savo tikslo. Kaip 
tik karo eigoje pasaulis pa
matė žvėrišką hitlerinių 
grobikų veidą, ir jokie me
lai negalėjo šio šiurpaus 
įspūdžio išdildyti. Ir Ta
rybų Lietuvos darbo žmo
nės sprendė apie hitlerinin
kus ne iš to, ką plepėjo ge
belsiniai melagiai, bet iš vo
kiškųjų okupantų darbų. 
Tarybų L i etuvos darbo 
žmonės matė, kaip žvėriš-

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

dali ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar nepervėlu. 4

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tabletę 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletėlių 1 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
deli palinkimą i 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 Table lėlės, 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 jvalrių 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 
išlaidas. *

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

menėmis. “Kolonijinės pro
blemos išsprendimas, — ra
šo jis, — tai ne Pabaltijo 
klausimas, o klausimas, ku
ris liečia tik didžiąją Vokie
tiją ir kuris turi būti sutin
kamai su tuo išspręstas.”

Taigi ne tik nutautinti ar 
pavergti siekė hitlerininkai 
Lietuvos darbo žmones. Jie 
siekė nutautinti ir pavergti 
tam, kad galėtų lengviau iš
naikinti. Jie siekė nutau
tinti ir pavergti tam, kad 
galėtų lengviau ir sėkmin
giau naikinti, nes vergą yra 
lengviau sunaikinti, negu 
laisvą žmogų.

Taipgi vietos ir apylinkės ar
timesnių kolonijų.

Netikėta Fredo Abeko mir
tis didžiai sukrėtė pažangius 
lietuvius plačioje Amerikoje 
ir Kanadoje. Visas mūsų lie
tuvių judėjimas - veikimas 
pajuto gavęs skaudų ir didelį 
nuostolį asmenyje Fredo Abe
ko. Tūkstančių Vilnies skai
tytojų, organizacijų veikėjų ir 
narių širdys skausmu buvo 
apimtos netekus nenuilstančio 
veikėjo, draugo, pažangiosios 
lietuvių visuomenės vado.

Gedulos Mitingo Programa
Juozas Sakalas, dviejų ka

rų veteranas, Vilnies Angliš
ko Skyriaus redaktorius, pir
mininkavo. Sakalas ryškiais 
žodžiais pabrėžė lietuvių ju
dėjimui paliktą didelę spra
gą netikėtai ir nelauktai mi
rus Fredui Abekui.

LKM Choras, vadovystėj 
Juozo Kenstavičiaus, sudaina
vo tinkamą liūdesio vakarui 
giesmę “Pasilsėti Dar Nelai
kąs.” Agnes Kenstavi’čiene ir 
Povilas Stogis su’dainavo due- 
tllS*.

Kalbėjo visa eile nuo įvai
rių organizacijų atstovų.

Nuo Illinois Komunistų 
Partijos Komiteto, 
Lightfoot.

Cechu dienraščio 
Duoba, Gustav Pikai.

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Orderio, Louise Thompson.

Freiheit Association, Mo
ses Resnikoff.

Kroatų Komisijos Komunis
tų Partijos Frank Krasic.

Ukraina Fraternales Drau
gijos, Mrs. Stashinski.

Latvių Darbininkų Pašal
pos Draugijos, K. Madnes.

United Packinghouse Wor-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
REIKALINGI VYRAI
Aukšta alga patyrusiem 

laipytojam į medžius.
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės tarpe 5 ir 6 vai.
McHale Tree Expert & 

Landscape Co.
217 Hempstead Turnpike, 

HEMPSTEAD, L. I.

*» \

(X) £

Claude

Nu ova

Philadelphia, Pa.
A. Bimbos Prakalbos 

Geyuzės 5 d.
Pas mus labai daug yro

Franko Ispanija— 
Nacių Gūšta

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
irLiteratūros Draugijos apskri- laivų įrengimus, tankus 

Kalbėjo Alice kitus ginklus.
Jis įspėjo, kad Ispanijon.

perbėgo tuzinai tūkstančių

čio komitet
Jonikienė. M. Zald, Dr. Grai- 
eūnas ir Vincas Andrulis.

Protarpiais kalbų Agnes nacių, tarp kurių yra žymių 
Kenstayičienč sudainavo “Ne- karįnių kriminalistų ir hit

lerinių vadų. Be kitko, 2,- 
i v y r e s n iųjų 

'slaptosios nacių policijos 
Gestapo agentų tarnauja 
fašistinėje Franko saugumo 
policijoje.

Ispanijoje rado prieglau
dą ir apie 100,000 buvusios

verkit Pas Kapą.”
Anksčiau pianu skambino qqq buvusiu 

liūdnas melodijas Pearl Jo-1 - -
hanson.

LKM Choras prieš išnešant
Abeko karstą sudainavo tin
kamą dainą.

Į Oak Woods krematoriją 
lydėjo keli šimtai automobi
lių. Krematorijos angoj prie Vichy francūzų valdžios fa
draugo Fredo karsto draugas Šistinės milicijos.

Lenkijos atstovas Lange

*

Šių vokiškųjų grobikų 
tikslų šviesoje ypatingai 
šlykštus ir niekšiškas atro
do buržuazinių nacionalis
tinių Lietuvos partijų vaid-

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists * 

394-398 Broadway

Tel. ST. 2-8842

gerų 
užmanymų. Bet darbuotojų ma-'( 
žai; yra daug ‘pavargusių.”

Dabar, apart kitokių paren-! 
girnų, sverbių ir naudingų, štai kers Unijos (CIO), Joe Zeb- 
rengiamės sutikti svečių, grįžu- ręski, 
sį iš Lietuvos. Tai tikrai lauk
tinas svečias. Kiek čia mes pri-Jdienraščio Vincas Andrulis ir 
siklausom visokių kalbų apie Leonas Prūseika. 
Lietuvą. Kiek čia pripliaukšta 
visokių baisenybių apie mūs te-, 
vų žemę. Tiesa, iki šiol dar nie
kas kitas nebuvo Lietuvoj ir 
savo akims nepamatė tenaitinės 
padėties, apart drg. A. Bimbos. 
Kaip jau žinoma, jis turi daug 
ko pasakyti ir ant paklausimų 
atsakyti.

Didžiausia svarba, tai vi
siems lietuviams sueiti ir visa 
tai išgirsti, o gal ir judamus pa
veikslus pamatyti. Visi1, didieji 
Lietuvos šmeižikai nenori, kad 
žmonės tiesą sužinotų. Jie užda
rė ne tik svetaines duris, radiją 
ir viską, ką tik jie pasiekė. Bet 
tiesos'visuomet nepaslėps, štai 
gegužės 5 dieną A. Bimba sakys 
prakalbą, Post Schom Ass’n 
Hali, 915 W. Girard Ave. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Apie tai visiems pasakykit ir 
visus paraginkite ateiti. Dėl to 
reikia pasidarbuoti, kad pasek
mės -nustebintų visokius Lietu
vos šmeižikus.

Kalbas pasakė nuo Vilnies

Leonas Prūseika pasakė gilią, 
ir i eikšmingą priesaikos kai- kreipė Saugumo Tarybos 
bą. | dėmesį dar į tai, kad naciai

Agnei Kenstavičienei dai- Ispanijoj šiandien turi daug 
nuo j ant liūdną dainą draugo savo mokyklų ir kultūrinių 
Fredo Abeko palaikai buvo organizacijų, per kurias 
įnešti į deginimo kambarį ir skleidžia nacizmo propa- 
sudegmti. • ! gandą.

Palaidoję brangų mūsų I 
draugą ir atsiskyrę su juom 
amžinai, savo liūdesį pavers
kime darbu, darbu, kurį taip 
mielai ir pasiaukavusiai Fre
das Abekas dirbo įvairiose 
lietuvių organizacijose, o la
biausiai Komunistų Partijoje.

Baigus apeigas laidotuvių 
direktorius P. J. Ridikas vi
siems laidotuvėse pasitarna
vusiems ir dalyvavusiems, 
varde Konstancijos Abekie- 
nes ir šeimos padėkavojo ir 
pakvietė atgal- į Lietuvių Au
ditoriją. Auditorijoj buvo pa
tiekta skanūs užkandžiai Fre
do Abeko laidotuvių palydo
vams.

*

■MMB

Rep.

Fašistuojančių America First’erių vadas Gerald L. 
K. Smith su poniute atrodo susirūpinę. Chicagos teis- 
mabutyje, jie klausosi, kaip teisėjas nuteisia jų ben
drą fašistuką Arthur Terminiello už sukėlimą mušty
nių laike Smith’o prakalbų, vasario 7-tą. Ne be rei
kalo rūpinasi. Sekamais turės stoti prieš teisėją jie

Ką Veikia Jungi Tautų 
Saugumo Taryba •

New York, bal. 18.—Sau
gumo Taryba šį ketvirtadie
nį išklausys savo teisių Ži
novų Komiteto raportą apie 
vadinamąjį ginčą tarp Ira
no ir Sovietų Sąjungos. Ži
novai raportuos, ar Saugu
mo Taryba, pagal Jungt. 
Tautų čarterį, turi teisę pa
laikyt Irano skundą prieš 
Sovietų Sąjungą, kuomet 
pati Irano valdžia prašė iš
braukti skundą.

Saugumo Taryba spręs, 
ar ištraukt Irano klausimą 
iš savo dienotvarkės, ar lai
kyt jį iki gegužės 6 d., pa
gal pirmesnį tarybos nubal- 
savimą.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Kliubo susirinki
mas įvyks 23 d. balandžio, 7:30 v* v., 
155 Hungerford St. Visos draugės 
kviečiamos dalyvauti. — V. K., sekr.

(92-93)

MONTELLO, MASS.
Moterų Aj^vietos Kliubas rengia 

Velykų Parę, 21 d. balandžio, 3 vai. 
dieną. Liet. Taut. Namo salėje. Bus 
valgių, gėrimų, dainų ir muzikos, 
įžanga dykai. — Kviečia Kom.

(91-92)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. rengia Velykų 

Balių. Bus įvairus su visokiais mar
gumynais ir skaniais namie paga
mintais valgiais, taipgi bus ir gėri
mų. Jvyks 21 d. balandžio, 5 v. v. 
Liet. Salėje, 29 Endicott St. Prašo
me visų dalyvauti. Pelnas skiriamas 
Vilniaus Inst. įrengimui. — A. W.

(91-92)

i
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laimė-O

gūžį (goiter). Ruo- 
o p oracijai, buvo lau- 
sugrįžtančios dukters 

Lapikaičių vientur-
kuri tarnauja stewar- 

lėktuvuose, keliaujan- 
tarp LaGuardia

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Lietuvių Pasitarimas 
Dėl Gegužinės

Kas Siejosi Wash in g tone 
Apsaugai l aikos?

Vilniaus Instituto 
Reikalu

Miestavi Darbininkai 
Tikisi Pakėlimo Algų

Iš Lovos Pakilęs 
Svečias

Lapikaitis Pasidavė 
Operacijai

Įvyks balandžio 19-tos va
karo 7:30, Laisvės patalpose, 
419 I.orimer St. Reikia atsto
vybės iš visų organizacijų ir
miesto dalių.

Taika
Saugumas
Demokratija — tai vyriau

si šių metų gegužinės obalsiai. 
Jie svarbūs kiekvienam, tad 
kiekvienas turime susirūpinti 
sėkmingumu Pirmos Gegužės 
Parado, kuris, jeigu, bus masi
nis ir įspūdingas, prisidės prie 
išlaikymo taikos, prie geres
nio būvio eiliniui žmogui. Tai 
bus parodymas darbo žmonių 
vieningumo ir galios — vie
nintelės
dotojai ir 
pranta .

Ateikite, 
nymų.

Ne visi apie tai girdėjome, 
ir girdėjusieji, ne visi gir

dėjome iš teisingos pusės. Gi 
klausimas svarbus.

taika? — klausia 
veteranas ?

taika? — klausia 
motina, kiekvienas

kalbos, kurią išnau- 
karų rengėjai su-

Atsineškite suma-

Iniciatoriai.

Ar bus 
kiekvienas

Ar bus 
kiekviena
tėvas, kurie per kelis praeito 
karo metus kentė širdgėlą ir 
rūpestį dėl į karą išėjusių ar 
turinčių išeiti vaikų?'

Ar bus taika? — klausia 
kiekviena jauna našlė, glaus
dama prie krūtinės kare žu
vusio vyro sūnelį, kiekviena 
moteris, kuri buvo išleidusi 
vyrą į karo frontą.

Ar bus taika? — klausiame 
visi darbo žmonės, kurie ne
turime, ko laimėti iš karo, 
kuriems gresia trūkumai 
padidinta dar neišmokėtų 
praeitą karą taksų našta.

Bet klausimų negana. Tyri- 
nėkim, žinokim, kas daroma 
Washingtone, kas daroma pa
saulyje nedaleisti karo į pa
saulį. Tuo tikslu įvyks- masi
nis mitingas balandžio 26-tos 
vakarą, Piliečių Kliubo salė
je, 280 Union Avė., Brookly
ne. Rengkitės jame būti. Kal
bės du veteranai: Matas Šo- 
lomskas ir Jonas Ormanas, 
taipgi Domininkas M. šoloms- 
kas, atstovavę didžiąsias lie
tuvių organizacijas Taikai 
Laimėti Kongrese, Washing
tone.

LLD 1-ma Kuopa.

Šią savaitę gavome daugiau 
auku virš minėtam tikslui nuo v-
gerų prietelių :

Juozas ir Agota Rapkavi- 
čiai, kovo 31-mą įvykusiame 
masiniame mitinge aukojo 
$25. Jų pavardė buvo klaidin
gai užrašyta — Ratkevičius.

Antanas Gabalis, Brooklyn,

Pranas Ivaszkevice, buvęs 
brooklynietis, dabar išvažiavo 
Į Coaldale, Pa. — $5.

Širdingai dėkojame!

LPTK Fin. Sekr.

FILMOS
ir 

už

Edward Reinhardt Grį
žo iš Karinės Tarnybos

Edward Reinhardt, antra
sis sūnus Brooklyno lietuviuo
se žinomųjų gerų veikėjų 
Frank ir OI gos Rein hard t’ų, 
sugrįžo iš karinės tarnybos 
prieš porą savaičių. Tėvai ne
paprastai linksmi. Apie pus- 

, > metis atgal buvo laimingai 
sugrįžęs jų pirmasis sūnus 
Adolfas, žinomasis karikatū- 
ristas-artistas. Taigi, šiuo tar
pu jau visa šeima namie, yra 
kuo džiaugtis.

Edward as ištarnavo apie 
du ir pusę metų. Indijoj išbu- 

x vo su virš du metus, militariš- 
koje policijoje. Buvo pakeltas 
j vyriausio saržento laipsnį. 
Tasisvečiavęs, pasilsėjęs, pa
buvojęs su saviškiais, gegužės 
1-mą Edwardas grįžta tarny
bon valstijos traperiu, 
dirbo pirm 
bon.

Linkime 
civiliniame

Unijos bokalas Davė 
$500 Westinghouse 
Streikieriams

Urmu parduotuvių ir san
dėlių darbininkai unijistai, 
CIO Lokalo 65-to nariai, nu
sprendė, kad 92 dienas strei
kuojantieji Westinghouse dar
bininkai yra reikalingi tikrai 
broliškos paramos. Iš lokalo 
iždo paskirta $500 streikierių 
paramai.

Duodant paramą, unijos 
veikiantysis sekretorius Jack 
Paley pažymėjo, jog tai nėra 
auka, bet solidarumas, visų 
gerovei. Jis sa^o, unijos na
riai supranta, kad kovos už 
geresnes algas jau laimėtosios 
ir dar tebekovojamos, turi tie
sioginį ryšį su algomis ir dar
bo sąlygomis visų darbininkų, 
nežiūrint, kuriame mieste ar 
kurioje industrijoje jie dirb
tų.

Filmą “Without Dowry 
Stanley Teatre

Artkino pargabenta iš Ta
rybų Sąjungos. Dirigavo ir 
scenarijų pagamino Yuri Pro- 
tozanov, remiantis Alexander 
Ostrovsky’o veikalu. Muzika 
Peter Ilyich Tchaikovsky’o, 
rusų liaudies dainas prideri
no David Blok. Fotografija 
Mark Magidson’o. Angliškąjį 
aiškinimą pagamino Tom Jay

ir iki

atitin-

pareigų, 
mokyto-

pried ų 
kitais

State, 
Work- 
Uni jos

išvykimo

laimes

kur jis 
tarny-

Edward u i 
gyvenime.

vai., 
llth 
4th

*

o

žymūs aktoriai

St.),

Betty Jane Watson ir Harold Keel, 
Teatro Gildijos sėkmingame muzikališkame veikale 
“Oklahoma,” balandžio 1-mą pradėjusiame ketvirtus 
metus ant Broadway, St. James Teatre (W. 44th 
New Yorke.

Dėl Gegužinės
Viso miesto skale konferen

cija gegužinei prirengti—pas
kutinė konferencija — įvyks 
šio šeštadienio popietį, 1 
Webster Hall, 119 East 
St., New Yorke (prie 
Ave.).

Prašo Atvykt:
Visus surištus su rengimu 

gegužinės, o ypatingai :
Organizacijų ar jų grupių 

ir šapų atstovus.
Parado maršalus, .kapito

nus, vadus.

IW0 Šaukia Veteranus 
Maršuoti Gegužinės 
Parade

Didžioji darbininkų pašal- 
pinė, International Workers 
Order, atsišaukė į savo vete
ranus išeiti į Pirmos Gegužės 
Paradą organizacijos pirmose 
eilėse. “Pradėkite blizginti sa
vo kariškus batus,” sako or
ganizacija, ragindama mar
šuoti ir maršuoti uniformose, 
su visais medaliais, visomis 
dekoracijoms.

Vaidylos:

Ogudolova, našlė — Olga 
Pyshova (Pagerbta Artistė)

Larissa, jos duktė — Nina 
Alisova

Paratov, turtingas laivų sa
vininkas — Alexei Ktorov

Robinson, aktorius — Vas- 
sili Popov, (Pakerbtas Artis
tas)

Knurov, turtingas
—Misha Klimov
Artistas)

Vozhevatov, kitas
pre k ėjas — Boris Tenin

Karandishev, valdžios raš- 
tin’nkas —■ Victor Balikhin

Yefrosinia, jo teta — Va
lentina Pyzhova (Liaudies

TEATRAI

Dvi .dienas užtrukusiame 
pasitarime tarp civilės tarny
bos darbininkų ir ^miesto ma
joro O’Dwyer, 130,000 mies- 
tavų darbininkų įgavo šiokios 
tokios vilties, kad jiems algos 
bus pakeltos.

Maždaug numatytais 
jimais yra:

Pakėlimas algų $160 
$300 per metus.

Atsteigimas algų iki
kamo lygio negalėjusiems bū
ti darbe dėl karinių

Pakėlimas algų 
jams.

Sulyginimas algos 
bonais su išmokamais 
būdais.

Pasitarimus vedė 
County and Municipal 
ers of America, CIO.
reikalavimas buvo pakelti al
gas po $340 per metus. Ma
joras pažadėjo prašymą svars
tyti., Tačiau abejojama, ar 
miestas esąs prisirengęs pilnai 

| patenkinti prašymą. Tėmyto- 
’ jai daleidžia, jog rubežius pa
kėlimui algos, turėtų būti kur 
nors tarp 160 ir 300 dolerių.

Po derybų su CIO tos uni
jos iškeltais reikalavimais, 
majoras praeitą trečiadienį 
turėjo pasitarimą ir su AFL 
Civil Service Forum, atstovau
jančiais tūlas miestavų darbi
ninkų sekcijas.

Praeitą pirmadienį laisvie- 
čius atlankė draugas K. Le- 
vanas — užėjo parsinešti 
dienraštį Laisvę. Seniau jis 
būdavo čionai tankus užeivis, 
kaip kad būdavo ir susirinki
muose bei pramogose — kar
tais svečiu, o, gal dar daugiau 
sykių kaipo liuosnoris darbi
ninkas organizacijų ir Laisvės 
pramogose.

Šis buvo jo pirmas vizitas 
pas mus po trijų mėnesių. Jo 
skaudama, buvusi iki strėnų 
beveik visai suparalyžiuota 
koja kur kas geresnė, bet dar 
ne visai sveika,, atėjo lazdele 
pasiramsčiuodamas. Tačiau 
daktaras liepė vaikščioti ir jis 
tai pildo; Buvęs ir Lithūanica 
aikšielėn nuėjęs. Jeigu ne 
laiptai, jau galėtų gatvėje 
tankiau,'pasirodyti. Kad ir ne
toli gali" nueiti, vistiek links
mas, kad geriau.

Draugai Levanai gyvena 
388 So. 1st Št., Brooklyne.

Field 
taip- 
dvie-

Charles Lapikaitis’ nuvyko į 
Beth Moses ligoninę, kur jis 
pasiduos operacijai, reikėsią 
prašalinti kokį ant gerklės už
augusį 
šiantis 
kiama 
Dorothy, 
tės, 
dess’e 
čiuose
ir Londono. Tie lėktuvai 
gi aptarnauja tarpe šių 
jų punktų esamas stotis.

Lapikaičio draugai ir pa
žįstami galės jį atlankyti kas 
diena’ nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 
8 vai. vakarais, kambarys 2- 
B. Ligoninė randasi prie Hart 
St. ir Stuyvesant Avė., Brook- 
Ivne, tik už trejeto blokų nuo 
Myrtle Ave. stoties ant BMT 
Jamaica linijos.

Linkime sėkmingos operaci
jos ir greit pasveikti.

AKELRKTTfS T AISVfJE!

prekėjas 
(Liaudies

turtingas

ALEXEI KTOROV, vaidina 
rolę turtingo išdykėlio Para- 
tov’o naujoje Tarybų Sąjun
gos filmoje “Without Dowry,” 
gamintoje pagal Aleksandro 
Ostrovskio pereitame šimtme- 
tyje parašytą ir jo direkcijoj 
vaidintą veikalą. “Be Paso
gos” nepatiko caro cenzo
riams ir ponams, gyvenusiems 
veikale perstatomu gyvenimu.

Statys Laikinus Namus 
Elmer Parke

Ateinančią savaitę miestas 
pradės darbus pastatyti El
mer Parke, Brooklyne, 184 
Quonset stubeles, kuriose ga
lės pasitalpinti 360 veteranų, 
su šeimomis. Darbus atliks 
Terecamo Contracting Corp., 
už $159,377.50.

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

Pasogos” pcr- 
caristinėj Rusi- 
nors trumpais 

žmonių baisų skur-
sunkų darbą, kad sauja-

Filmą “Be* 
stato senovę 
joj. Parodo, 
I'ruožais, 
dą
lė jų prakaitu tunkančių po
nų galėtų lėbauti. Štai, turtin
go laivų savininko darbinin
kai, basi, be kokiu nors ma
šinų ar įrankių, užsikinkę vir
vėmis į laivą, basi, apskurę, 
liesi traukia savimi laivus į 
krantą, kada jų ir laivo sa
vininkas medžioja sau liau
dies dukteris.

Perstato ir tų moterų, sun
kias, bet nepasekmingas pa
stangas išsisukti nuo to ar
šiausio vergavimo ponams, 
nuo gyvenimo be meilės.

štai, godi ant turto ir gašli 
ponauti našlė Ogudolova, tu
rinti gražuoles dukteris, pri
verčia jas ištekėti už turtuo
lių. čia matoma vienos duk
ters Larissos tokia senybinė 
vedybų puota, čia pat tarp 
svečių pasisuka jaunas, gra
žus turtuolis (Ktorov) kuris 
prie sunkios dalios nuotakai 
prideda iliuziją, būk jis ją 
karštai pamylėjęs. Prie gyve
nimo su nemylimu seniu, jai 
prisideda širdgėlingas ilgesys 
ano, o jis sau švaistosi, susi
randa ponių su pasogomis, o 
meilei pasirankioja šian ir ten 
gražiausias liaudies dukteris 
— tai dienai, nepaisydamas, 
kas su jomis dėsis rytoj.

Tokiose tai pinklėse pate
kus Larissa ♦ bando pabėgti, 
bet ji visur saugoma. O kada 
jau ištrūksta, ją pasiveja ir 
apdaužytą susigrąžina jos pa
čios motina. Neapykanta to 
viso gyvenimo ją veda prie iš
siveržimo gyventi laisvai arba 
visai negyventi.

Imant domėn, jog autorius 
veikalo 
jaunu 
sukūrė,

vaidinamu, nors caro cenzo
riai jį persekiojo, reikia pri
pažinti, jog tai buvo gana 
drąsus jo išstojimas prieš pre
kybą moterimis ir abelnai 
prieš tą sistemą, kuri tą pre
kybą akstino, palaikė, leido.

f; ’

Filmoje yra gražaus juoko, 
yra dramos. 
«TWWMT.-------—

Priedams, Stanley Teatre. 
71 Ii Avė. ir 42nd St., rodoma 
keiios trumpos filmos. Tarpe 
tų neužmirštama nacių baise
nybių - mirties kempių filmą, 
istorinis dokumentas. Filmą 
buvo nutraukta talkininkams 
užkariavus tas Vokietijos sri
tis, kuriose tie mirties ir kan
čių fabrikai radosi. Baisu, bei 
būtina 
aiškiau 
ši z m as, 
tančiaį

Taipgi buvo rodoma prezi
dento Roosevelto gyveninius 
H’moje. Publika verkė. Taip 
gilus tebėra visuomenėje ge
dulas didžiojo prezidento.

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

gimė 1823 metais ir 
tebebūdamas veikalą 
dar matė jį sėkmingai

pamatyti. Jos daug 
parodo, ką reiškia fa- 
negu parodytų tūks- 
žodžių.

PAJTEŠKOJIMAT
Sugrįžęs lietuvis karys, vedęs, be 

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

Pajieškau 3, 4 arba 5 kambarių 
randavojimui. Brooklyn apylinkėje. 
Randa gali būti iki' $40. Trys šeimy
noje. Malonėkite atsišaukti po seka
mu antrašu: B. K., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. - (92-94)

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai

' Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Padaroma pakaitų Brook- 
lyno teismų eigoje. Būsią su
daromi ištiso mėnesio bylų 
kalendoriai, informuojami iš 
anksto jose paliesti asmenys, 
taipgi advokatai ir liūdytojai. 
Visokias pakaitas, prašymus 
ir net liūdymus būsią galima 
įteikti bile kada pirm 
svarstymo dienos.

Ketvirtadieni į New 
portą pribuvo 4 laivai 
627 kariškiais.

bylos

York o 
su 3,-

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison Ir Marcy Area.*

B’KLYN, N. V.

OFISO VALANDOS:
. Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

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

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 7-686X

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

* Ui
' f®BKs v

r J

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St.. Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

©

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

2Š1 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. ¥. 

TEL. EVERGREEN 8-9770

ROBERT LIPTON
7171 Grand St
Te!. ST. 2-2178

Jeweler
Brooklyn, .N. Y.

ATDARA VAKARAIS




