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į Minską, rašo New York 
Timcso korespondentas Mask
voje, Mr. Atkinson, nuvyko 
specials misija prižiūrėt daik
tų paskaidymą. Taip, mat, bu
vo susitarta.

UNRRA siunčia 
vus visur, kur tik 
josios daiktais.

Baltarusija bus 
biausiai nukentėjusi 
ro, — žiauriausiai 
ir sunaikinta. 1 
nių dar ir šiandien gyvena 
“zemliankose,” nes neturėjo 
laiko ir ištekliaus namams pa
sistatyti.

Šitaip yra paskaidomi 
RRA teikiami daiktai 
dovanos.

savo atsto
siančiam!

bene ki
li uo ka-

PILIEČIŲ PROTESTAI GALI IŠGELBĖT KAINŲ KONTROLĘ
Chin y Komunistai 
Sako, Amerikos La

kūnai Šaudę Juos
Chungking, Chinija.

Valdinis Ūkio Tvarkytojas Ch. Bowles Susijungė 1,121,000
Ragina Reikalavimais Apipili Kongresą Vokiečių Socialis
____ _______________________ m m---------------- •---------- -- ' . r r •

PER 29 MINUTES Iš NEW 
YORKO Į WASHINGTON^

tų ir KomunistuProtesto Telegramos ir Laiškai 
Tvaniškai Plaukia i Washingtonu 
Prieš Kainų Kontrolės Ardymų

FOSDICK UŽ BENDRADAR
BIAVIMĄ SU SOVIETAIS Berlin. — Sekmadienį ofL 

cialiai susivienijo vokiečių 
S o c i a 1 i stų ir Komunistų 
Partijos sovietinėje Vokie
tijos srityje. Jos sudarė | 
vieną bendrą Jungtinę So
cialistų Partiją su 1,121,000 
narių, tame skaičiuje 511,- 
000 komunistų ir 530,000 so
cialistų. (Paties Berlyno so
vietiniame ruože yra 60,- 
000 vokiečių komunistų ir
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Daugelis zmo- Qbjnu komunistu laikraš
tis, N a u j o s ios Chinijos 
Dienraštis kaltina Amerikos 
lakūnus, kad jie praeitą sa
vaitę du kartu apšaudė chi
nų komunistų kariuomenę 
Shepingkai srityje, Man- 
džurijoje. Komunistai nu
šovė vieną lėktuvą ir sako, 
jog rado jame amerikono 
lakūno kūną. Pranešama, 
kad prez. Trumano pasiun
tinys generolas George C. 
Marshall įsakė ištirt, ar 
Amerikos lakūnai tikrai 
puolė chinų komunistus.

Komunistai teigia, jog 
praeitą trečiadienį du Ame
rikos lėktuvai apšaudė ko
munistinės kariuomenės po
zicijas, o penktadienį juos

UN-

p. Atkinsono 
man prisiminė 

redaktoriaus 
dovaną Lie-

Paskaičius 
pranešimą, 
anoji Naujienų 
“naujiena“ apie 
t u va i.

Atsimename, 1 
daise paskelbė, būk UNRRA j 
siuntusi vieną siuntinį Lietu
vai — siuntinį 80 milioną do
leriu vertės, bet 
liai” pasiėmė ’. .

Tai buvo toks 
teuali išgalvoti 
aukščiausius i 
versitetus išėjęs asmuo.

Ir to melo p. Grigaitis nie
kad neatšaukė.

Jeigu tai nėra laikraštinė 
chuliganystė, tai kas?

New York. — Raketinis 
armijos lėktuvas P-80 sek
madienį per 29 minutes ir 
15 sekundų nuskrido 226 
mylias iš New Yorko į Wa
shingtons, lėkdamas 476 
mylių greičiu per valandą. 
Bet tai dar nėra greitumo 
rekordas.

Kapitonas M. L. Smith ir 
pulk. William Council, sau
sio 26 d. skrisdami atskirais 
lėktuvais iš Californijos į 
New Yorką, siekė daugiau 
kaip 600 mylių per valandą.

masko-

molas, koki
tik pačius

melagystės uni-' atakavo vienas jankių lėk
tuvas.

PRIVERSTAS PASI
TRAUKT JAPONU 
PREMJERAS

Gen. Geo. Marshall taria
si su Chinų Komunistais ir 
Tautininkais.

Chungking, bal. 22.—Čia 
atvykęs prez. Trumano pa
siuntinys, generolas Geo.

Smetonininkų Dirva rašo:
“Francūzijoj komunistų re

voliucijos laiku, 1789 metais, Mąrshallas tarėsi su chinų
panaikinta ministrų titulai ir komunistais ir Chiang Kai-
• . 1 •_______ • V Iii . -r • .
Įvesta komisarai. . . ”

Nei jok is politine abėcėlę 
pažįstąs žmogus niekad nėra, 
sakęs, kad 1789 m. Didžioji 
Francūzu Revoliucija buvo 
komunistų revoliucija.

Bet smetonininkų organo ' 
rašytojams, matyt, žinojimas 
nereikalingas. Kadangi plepė
ti jie mėgsta, tai ir plepa, pa
tys nežinodami ką.

sheko tautininkais. Jis tar
pininkavo, kad būtų sulai
kyti karo veiksmai tarp 
tautininkų ir komunistų 
Mandžurijoj. Derybos kol 
kas nedavė pasekmių.

, Tokio, bal. 22. — Reika
laujant liberalams, socialis
tams ir kitom politinėm 
partijom ir darbo unijom, 
pasitraukė Japonijos prem
jeras Shidehara su savo 
ministerių kabinetu. Impe
ratorius Hirohito priėmė 
pasitraukimą, tačiau papra
šė day kiek pabūti valdžio
je, iki taps sudarytas nau
jas, sudėtinis ministerių ka
binetas iš įvairių partijų. 
Shidehara sutiko.

• Washington. — “Telegra
mos ir laiškai plaukte plau
kia, kaip upėmis, į Wash- 
ingtoną iš visų šalies kam
pų nuo paprastų piliečių,” 
kurie protestuoja, kad kon- 
gresmanai nutarė sudarky
ti kainų tvarkymo įstatymą, 
—sako ūkinio pastovumo 
direktorius Chester Bowles. 
Jis ragina visus eilinius pi
liečius taip užverst laiškais 
ir telegramomis kongres- 
manus ir senatorius, kad jie 
būtų prispirti palaikyt kai
nų kontroliavimo įstatymą 
be jokių apšlubinimų.—Pra
eitą savaitę kongreso atsto
vų rūmas priėmė tokius ža
lojančius “pataisymus,” ku
rie palaidotų bet kokį kai
nų kontroliavimą, jeigu se
natas juos užgirtų.

Valdinis ūkio reikalų 
tvarkytojas Bowles primi
nė, kad pinigais apsikrovę

pelnagrobių agentai lan
džioja pas kongreso narius 
ir daro jiem galingą spaudi
mą, idant nužudytų kainų 
kontrolę. “Pelnininkai jau 
laižosi,” tikėdamiesi reik
menų pabranginimo pirki- 
kams, sakė Bowles. Bet jei
gu piliečių dauguomenė pa
sipriešins, tai galima bus at
mušti pelnagrobių pasimoji- 
mus ir išlaikyti kainų suval
dymo įstatymą, užreiškė 
Chester Bowles, pridurda
mas :

“Aš esu matęs gana te
legramų ir laiškų, kurie ma
ne įtikino, jog per kelias se
kamas savaites mes maty
sime visų - didžiausią de
monstraciją, kuri parodys, 
kaip veikia demokratija 
šioje šalyje... Storai ap- 
šmeruoti pelnagrobių agen
tai turėtų dabar žinot, jog 
Amerikos žmone^ dar tik 
pradeda kovoti.”

D. Federacija, CIO, Veteranai 
Ir Ktį Organizacijos Šaukia 

Išlaikyti Kainų Kontrolę

New York. — Raymon- 
das B. Fosdick, Rockefeller 
F o u n d a tion pirmininkas, 
smerkė tuos, kurie skelbia, 
būk Jungtinės Valstijos ne
galinčios taikiai sugyventi 
su Sovietų Sąjunga ir ben
dradarbiauti. Jis pareiškė, i 
jog tokie tvirtinimai ir; 
“kurstymai prieš Rusija yra I

n MM. Tai tu.
pernai davė $250,000 Golum- didžiausia paitija lytmeje 

Vokietijos dalyje.
Vieny bės konferencijoj 

[dalyvavo 2,000 komunistų 
ir socialistų delegatų.

Socialistų vadas Otto 
;Grotewohl ir komunistų 
vadas Wilhelm Pieck pada
vė viens kitam ranką, šiltai 
pasisveikindami dėlei parti
jų sujungimo. Delegatai en
tuziastiškai plojo. Grote- 
wohl pareiškė: “Aš seniai 
laukiau šio momento, ku- į 
riuo pasibaigė broliškoji . 
mūsų kova. Mūsų rankose 
jau niekuomet nebus per- 
skirtos.”

Komunistų vadas Wil
helm Pieck atsakė: “Didy
sis mūsų uždavinys yra pa- • 
statyt naują, prieš-fašistinę 
Vokietiją ir užtikrint de
mokratiją. Mes padarysime 
Jungtinę Socialistų Partiją 
milionų partija.”

bijos Universitetui rusų 
kalbos, literatūros ir kultu-;
ros skyriui.

IRANAS PAPLAUNA 
TAUTINES AZERBAI
DŽANO TEISES

Teheran, bal. 22. — Ira
no ministerių kabinetas pa
kvietė šiaurinę savo pro
vinciją Azerbaidžaną pilnai 
sugrįžti į Irano valst.; pa
žadėjo Azerbaidžanui atsto
vybę seime pagal jo gyven
tojų skaičių; ketino nebaus
ti dalyvavusių sukilime dėl 
tautinės Azerbaidžano sa
vivaldybės; pripažino teisę 
Tudeh - demokratų part i- 
jai laisvai veikti ir leido iš
sirinkti vietinius valdinin
kus.

A-H

Balandžio 25 d. suvažiuos 
Paryžiun keturių didžiųjų 
valstybių — Amerikos, Tary
bų Sąjungos, Anglijos ir 
Francijos — užsienių reikalų 
ministerial pasitarimams.

Dabar žmonės klausia: ar 
ši konferencija nepaseks pra
eitais metais įvykusios Londo
ne konferencijos keliais?

Mums rodosi, jog viskas 
vyriausiai priklausys nuo mū
sų valstybės sekretoriaus p. 
Bymes’o laikysenos. Jeigu jis 
ir čia norės pasirodyti prieš 
Tarybų Sąjungą “tough, 
konferencija laukiamų 
neduos. y ,

Anglų Armija Siunčia
ma iš Egipto Artyn 
Sovietų

Kairo, Egiptas. — 60,000 
Anglijos kariuomenės su 
100,000 tonų reikmenų per
sikraustė iš Egipto į Pales
tiną arčiau Sovietinio Kau
kazo.

Tuo tarpu Egipte dar lie
ka 100,000 anglų armijos, 
tai yra, 10 kartų daugiau, 
negu leidžia senoji sutartis 
tarp Anglijos ir Egipto.

Chicago. — P a d a u gejo 
gengsteriški šaudymai Chi- 
cagos priemiesčiuose.

Washington. — Jau 4-tą 
savaitę tęsiasi mainierių 
streikas prieš minkštąsias 
angliakasyklas.

Velykinės Pamaldos 
Maskvoje

tai 
vaisių

TRUMANAS MANEV
RUOSE

Maskva. — 'Velykinėse 
! pamaldose Maskvoj dalyva
vo kokie 500,000 žmonių, su
gužėdami į 26 pravoslavų 
bažnyčias ir aplink jas, 
kaip praneša amerikonų 
spaudos korė spondentai. 
Katalikai taipgi turi bažny
čią Maskvoj.

pačioje 
kunku- 
seimas

Washington.— Prez. Tru 
manaą išplaukė į karo lai 
vyno manevrus, kurie daro 
mi ties Virginia Capes.

Popiežius ragino italus 
ateinančiuose rinki muose 
balsuot prieš kairiuosius.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas William Green išlei
do p a r e i š k imą, kuriuom 
šaukia “senatą atmest kon- 
gresmanų priimtus, šlubi- 
nančius pataisymus ir pa
laikyt Kainų Administraci
ją dar vienu metus” tokią, 
kaip ji dabar yra. Greenas 
sako: “Jeigu kongresmanų 
priimtas sumanymas' nebū
tų pakeistas, tai jis dar ne
girdėtai. pabrangintų gyve
nimo reikmenis ir įstatytų 
pavojun visą mūsų šalies 
ūkį.”

CIO unijų centras tuojau 
stipriai pasmerkė kongres
manų nutarimą ir atsišaukė 
į visas savo unijas sukelti 
tokią protestų bangą, kad 
kongresas būtų priverstas 
išlaikyti Kainų Administra
ciją be sudarkymų.

Jau įvyko daufemeniški

CIO ir Darbo Federacijos 
unijų mitingai įvairiuose 
miestuose ir valstijose ir 
pasiuntė kongresui griežtas 
rezoliucijas su reikalavi
mais vykdyt kainų kontrolę.

Tokius reikalavimus taip
gi pasiuntė kongresma- 
nams ir senatoriams Ame
rikonų Legionas, Nacionalė 
Farmerių Sąjunga, Ameri
kos Veteranų Komitetas, 
Kiwanis organizacijos sky
riai ir kt.

New Yorko valstijos CIO 
unijų centras išsiuntinėjo 
laiškus į Washingtona vi
siems kongresmanams iš 
šios valstijos. Tie laiškai 
įspėja, kad “mūsų nariai 
sykiu su kitais balsuotojais 
valstijoje laikys atsakingais 
kiekvieną savo kongresma- 
ną, kuris prisidėtų prie Kai
nų Administracijos užmuši
mo.”

London. — Beveik visi 
pavieniai anglų kareiviai 
Vokietijoj reikalauja panai
kint įsakymą, kuris užgina 
jiems pačiuotis su vokie
tėmis.

Perša Siųst Tyrinėto
jus, kad Kvostų Irano

V*:

2,100 Nacių Belaisvių 
Apnuodyti Arseniku

Nurnberg. — Amerikinė
je stovykloje apsirgo dar 
1,300 nacių belaisvių, ap
nuodyti arseniku. Diena 
pirmiau apsinuodijo 1,900 
nacių belaisvių. Esą rasta 
kelios tuščios bonkos . nuo 
arseniko vienoj vokiečių 
kepykloj, kuri pristatydavo 
jiem duoną.

London. — Iš Irano sugrį
žęs Michael Foot, anglų sei
mo pasiuntinybės narys, 
piršo, kad Jungtinės Tautos 
nusiųstų savo komisiją į 
Iraną. Jis pasakoja, kad 
reikią ištirt, ar Sovietai ‘ 
vertę Irano valdžią atšaukt 
skundą Saugumo Tarybai 
prieš Sovietus. Reikią, • j 
girdi, užtikrint Iranui ne- .. j 
priklausomybę.

.1*

SAUGUMO TARYBOJ
New York. — Menama, 

kad šį antradienį Saugumo 
Taryba balsuos, ar dar pa- 

ORAS.— Bus švelnus, da- j laikyt Irano skundą prieš 
Sovietus ar išbraukt jį.linai apsiniaukęs oras.

Tuo pačiu sykiu 
Francijoje gyvenimas 
liuoja: Steigiamasis 
priėmė naują konstitucijos
projektą, kuris gegužės mėne
sio 5 d. bus leidžiamas šalies 
piliečiams nubalsuoti. .

Pagal Ši projektą, Francija 
turės vieną atstovų butą (be 
senato), su labai plačiomis 
teisėmis.

Reakcininkai ir konservaty- 
vai tokiai santvarkai priešin
ai-

Kai kurie riet plepa, būk 
gen. de Gaulle galis griebtis • 
už pučo ir viską niekais pa
versti.

Matysime* kaip ten bus.
Vienas aišku: jei ši konstitu- 
ciia bus Franciios liaudies už- 
girta, tai birželio mėnesi ivyks 
parlamentariniai rinkimai ir

(Tąsa 2-me pusi.)
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NACIAI IR JŲ SĖBRAI TEBEVYRAUJA AMERIKONŲ GLOBOJE BAVARIJOJE
Munich, Vokietija. — Na

ciai turi daug galios ameri-, 
kinėje Vokietijos srityje, 
ypač Bavarijoje, kaip pra
neša New Yorko Times ko
respondentas R. Daniell. 
Nariai ir.jų draugai turi 
ypatingų pirmenybių politi
koj ir gyvenime; jie perse
kioja demokratinę vokiečių 
mažumą. Tatai atrado du 
N. Y. Times koresponden
tai, kurie per tris savaites 
stebėjo dalykų eigą ameri
konų užimtoje Bavarijoje. 
Jie mate, kaip hitlerininkai

Jankių Oficieriai Skiria Nacių Draugus į Valdžios Vietas
perorganizuoja savo - jėgas Repo r teriai Apklausinėj o 

Tik Dešiniuosius ir Ne- 
partijinius

New Yorko Times repor
teriai vengė pasikalbėjimų 
su komunistais. -Jie statė 
klausimus tik katalikų So- 
cialės Sąjungos nariams, so- 
c i a 1 d e m okratams, vokie
čiams valdininkams, moks
lininkams. Bet ir su jais
reporteriai tiktai slaptai -te- riem parapijiečiai grūmoja, 
galėjo kalbėtis. Ne,s tie Amerikonai net nebando

ir ruošiasi kada nors vėl 
perimti valdžią į savo ran
kas. Karinė amerikonų vy
riausybė/tiesa, pašalino iš 
valdinių i’r verslinių įstaigų 
apie 279,000 žinomų nacių 
partijos narių, bet jų vietos 
tapo užpildytos kitaip na
ciškais gaivalais arba jų 
sėbrais, ypač klerikalais, 
katalikiškos Krikščionių So-, 
cialės Sąjungos vadais.

žmonės bijo keršto iš nacių 
pusės.

Kas Veikiama
Naciai palaiko savo slap

tas kuopas ir jų sąryšį. Ka
rinė a m e r i k onų valdyba 
faktinai remia tik vieną, ar
timą naciams klerikalų So- 
cialę Sąjungą. Katalikų ku
nigai net socialdemokratus 
vadina “anti-kristais,” ku-

j-----------r-----------------------------------------------------------

se slapstosi didelis skaičius 
Hitlerio rinktinių gvardie
čių. Ten jie turi slaptus 
ginklų ir įvairių reikmenų 
sandėlius.

Tarp slaptų, teroristinių 
nacių organizacijų miestuo-

i

nunacinti tų hitlerininkų, 
kurie įstojo į nacių partiją 
po 11937 metų.

Skirstant namus, maistą 
ir drabužius, beveik visi . , . ,.
valdininkai pirmoj vietoj se ir. ^?1.n]U()se yra vadina- 
dalina juos naciams arba jų 
sėbrams. Daugelis nacių 
šeimų išteklingai tebegyve
na patogiuose namuose,, tu
ri dideles sumas pinigų ir 
nedirba jokio darbo.

D e m okratiniai vokiečiai 
sako, jog Bavarijos kalnuo-

A-.;

mieji Edelweiss Piratai.
Bormannas ir Hitleris i

Daugelis bavariečių šne
ka, kad dar gyvi Hitleris ir 
dešinioji jo ranka Martinas 
Bormannas; kai kurie sa- J 
ko, Hitleris buvęs matytas 

(Tąsa 5-me pud.)
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“Numuštos Randas“
Mūsų šalyje viešpatauja didžiausia stoka gyveni

mui namų. Nėra jų pirkimui, dar mažiau randavojimui. 
Didmiesčiuose, kaip New Yorke, tai gyventojams tikras 
vargas. Jau ne tik nėra pasirinkimui geresnių namų, 
bet nėra jokių. Atsitarnavusius kareivius su jų šeimo
mis vėl apgyvendina kareivių barakuose. Valdžia pra
šo pas piliečius, kad mūsų didvyriams ir jų šeimoms 
laikinai suteiktų prieglaudą, kas tik turi kokį atlieka
mą kambarį.

Tuo gi kartu mūsų šalis nuo karo tame klausime ne
nukentėjo. Karas nesunaikino nei vieno gyvennamio pas 
mus. Karo metu nebuvo statomi nauji, o seni vieni 
paseno, kiti apleisti. Gyventojų 'skaičius, ypačiai vedu
sių šeimų* paaugo.

Kad pagerinti gyvenimo namų klausimą, tai yra rei
kalinga, kad tuo klausimu rimtai' susidomėtų federalė, 
valstijų ir miestų valdžia. Tiesa, apie tai daug spaudoj 
rašo. Yra nemažai ir nutarimų padaryta. Federalė vy

riausybe žada apie 10,000,000 nauju namų į dešimts me-
’ " Bettų. Laikraščiai talpina piešinius busimų namų, 

gyvenime dalykai mažai iš vietos pasijudino.
Paimkime New Yorko miestą, kur didžiausia 

mų stoka. Kas gi čia padaryta? Miesto valdžia padarė 
kelis kontraktus su bankais, kad bus pastatyta keli apart- 
mentiniai namai, kur apgyvendins apie 500 šeimų. 
Valstijos ir federalė valdžia priėmė kelias rezoliucijas, 
na ir baigta. Naujus namus stato privatiniai turčiai, 
bet jie nesiskubina. Sako, stoka medžiagų, įrengimų, 
bet vyriausia, jie teisinasi, kad medžiagos' labai brangios.

Ant namų kainas iškėlė į padangės. Paprastas na
mukas, vienai šeimai, kuris pirmiau buvo apie $5,000, 
tai dabar dubeltavai tiek kainuoja. Dabar iš Washing- 
tono praneša, kad jau “numušė namų kainas.” Bet kaip? 
New Yorke vienos šeimos namelis bus $9,000, gi randa 
į mėnesį $80.00. Na, ar daug žmonių galės tokius na
mus nusipirkti arba randavoti? Kiek žmogus turi už- 

. dirbti, kad tokią randą mokėti? Tie valdžios specia
listai sako, kad tokis randauninkas turi uždirbti $80.00 
į savaitę.

Ar daug darbininkų tokias algas gauna? Ar daug 
mūsų piliečių turi, tokius darbus,?

Bendrai, reikia pasakyti, kad kol. kas daug kalba, 
daug rašo, bet namų pagerinimo. klausimas stovi ant 
vietos. Tik tada dalykai pagerėtų, kada federalė vy
riausybė, vietoj bilionus dolerių leisti gaminimui atomi- 
;nių bombų, bilionus dolerių skirti karo laivams ir kitiems 

jfe^ginklams, kad tuos pinigus skirtų naujų gyvenimui namų 
budavojimui. Kol to nebus, tol iš tų rezoliucijų ir nu- 

B tarimų mažai naudos bus.

na-

?r

Dar Vienas Politikos Bankrūtas
Turčiai, norėdami pakenkti darbininkams ir Tarybų 

Sąjungai, imasi visokių skymų. Bet tas, galų gale, iš
eina jiems patiems ant nesveikatos. Tą aiškiausiai pa- 

* <rodo įvykiai Mandžųrijoj.
Japonijos imperialistai buvo pavergę Mandžuriją. 

Sovietų Sąjungos Raudonoji Armija sumušė ten ge
riausią Japonijos armiją, padėjo mūsų šaliai išlaimėti 
karą prieš Japoniją ir išlaisvino Mandžuriją.

Pagal Tarybų Sąjungos ir Chinijos sutartį Rau
donoji Armija trys mėnesiai po Japonijos sumušimo tu-

S rėjo iš Mandžurijos pasitraukti. Chinijos valdonai prie
šakyj su generolu Chiang Kai-sheku pradėjo prašyti So
vietų, kad laikinai ten paliktų Raudonąją Armiją, nes jis 
nepasirengęs dar Mandžuriją iš Sovietų Sąjungos per- 

■ imti. Sovietai sutiko.
Tada turčių spaiuja ėmė rėkti, kad Sovietų Sąjun

ga eina prieš Chinijos komunistus. Vėliau apsisuko ir 
pradėjo niekinti Raudonąją Armiją ir reikalauti jos pa
sitraukimo. Šiai Chinijos reakcininkų kampanijai pri
tarė ir Amerikos reakcininkai. Jie manė, kad Raudonoji 
Armija negalės skubiai trauktis, ftes Mandžųrijoj •žie
ma ilga ir keliai prasti.

L Bet jų nuostabai Raudonoji Armija vėl parodė “ste
buklą”—ji staiga pradėjo trauktis. Tuo kartu reakci
ninkas generolas Chiang Kai-shekas suardė taikos su- 

iįu tarti su Chinijos komunistais ir pradėjp prieš juos karą.
Bet pasirodė, kad Chinijos liaudies armija, kuria Ame
rikoj vadina “komunistų” yra stipri. Ji laimėjo jau ke- 

Dabar reakcininkai vėl rėkia prieš Sovietų 
• į- Sąjungą, kad ji “pergreitai Raudonąją Armiją” iš Man- 
l ę dŽurijos ištraukia.
[Y Tie Mandžurijos įvykiai, kaip ir įvykiai Irane, paro- 

politikos bankrotą.

K
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< lis mūšius.

Worcester, Mass

balsai pra-

Sveikinu Aido Choro Naujus 
Dainininkus

.Kiek jau galima spręsti da
bar, tai atiduoti
džioj metų už vice pirmininką 
R. J. neprapuolė veltui, jau 
neša gražios naudos. Aišku, 
savas už savą. Ir čia jis, bū
damas bassu, ir rūpinasi ga
vimu savo skyriun daugiau 
bassu. Ir kažin kokiam sume
timui jis turi gerą akį altams.

Abelnai, reikia pasakyti, 
kad tenorų ir sopranų likimu 
rūpintis vice pirmininkas pa
lieka pirmininkui. Tai dau
giau, negu logiška. Juk ant 
pirmininko dar daugiau balsų 
reikėjo sukrauti. Todėl turi
me tiesą daug ko už juos rei
kalauti. Aš bent taip manau. 
O ką mano kiti, sopranai ir te
norai, 
šiai.

Šiuo 
šeima

tai irgi pasisako bal-

sykiu sveikinu į Aido 
įtėjusius naujus narius, 

Katriną Waitellį,\ Aldoną Le- 
vanavičaitę, -Kaziuką Semans- 
ki, Edvardą Juškelį. Visi jaus
kitės, kaip namie.

O ką Aido Choras rengiasi 
sveikinti su specialėmis dai
nomis savo koncerte, 5 d. ge
gužės 
baus 
šių

ir kas šiaip labai svar
ią dieną įvyks, prane- 

vėliau.
Tik Sopranas.

Pittsburgh, Pa
Pasekmingos Prakalbos

Balandžio 1.4 d. įvyko ma
sinis mitingas, kuriame d r g. 
A. Bimba kalbėjo apie Lietu
vą. žmonių prisirinko pilnu- 

LMD didžioji svetainė, 
prakalbos ir judžiai už- 
4 ir pusę valandas, ta- 
žmonės ramiai ir aty- 
klausėsi įdomios prakal-

tele 
Nors 
ėmė 
čiau 
džiai 
bos.

Aukų surmkta įsteigimui 
Vilniuje Tiriamosios Medici
nos ir Vėžio Ligos Institutui 
$1,306.42. Ir dar daugelis pa
sižadėjo priduoti vėliau. Ma
noma; kad galutina suma tam 
tikslui pasiekė 16 ar 17 šimtų 
dolerių. Valio, Pittsburgh© 
lietuviams už gausią paramą 
savo broliams ir sesutėms 
Lietuvoje.

Dar norintieji prisidėti su 
savo auka tam prakilniam 
tikslui susisiekite su Pittsbur
gh© LPTK nariais: Sliekais, 
Urbonu, Mažeika, Orda, Le
kavičium, Parčiausku ir kitais. 
Būtų gerai, kad visi* norintie
ji aukotų per Pittsburgh© 
LPTK, kad būtų galima suži
noti, kiek viso paaukota tam 

I tikslui 
linkės, 
vėliau.

iš Pittsburgh© ir apy- 
Plačiau bus pranešta

Pgh. LPTK Narys.

Kongresmanas Ragina Ne
duot Ginklų prieš Indonezus

Washington. — Demokra
tas kongresmanas 'Ellies- E. 
Patterson įnešė kongresui 
sumanymą, kuris reikalauja 
sustabdyt karinių Amerikos 
įrengimų gabenimą Anglijai 
ir Holandijai, kuomet an
glai ir holandai vartoja 
tuos reikmenis karui prieš 
Indonezijos žmones. Patter- 
sonas taip pat ragina vals
tybės departmentą daryt 
spaudimą Anglijai ir Holan
dijai, kad jos ištrauktų sa
vo kariuomenę iš Indonezi
jos.

Californijoj drebėjo 
mė, bet ne nuostoių.

ze-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tuomet Franci ja atsistos j 
naują kelią.

Tuo būdu sekami du mė
nesiai Franci jos gyvenime bus 
nepaprastai svarbūs mėnesiai, 
—sprendžiami mėnesiai fran- 
cūzų tautos istorijoj.

Antanas Bimba

Antradienis, Baland. 23, 1940

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Nebus pro šalį čia jau padaryti viena svarbią išva
da. Ne tik Jurginis, bet ir visi kiti, su kuriais teko su- 
seiti ir kalbėtis, su džiaugsmu žymėjo tą faktą, kad šian
dien Vilniuje visų gyvenimas jau kur kas lengvesnis ir 
geresnis, negu buvo prieš metus laiko. Ir daugiau daik
tų galima gauti ir daiktai pigesni, butai taipgi geriau 
apšviesti ir apšildyti.

Viena nelaimė miestui uždavė didelį smūgį. Kai Ta
rybinė vyriausybė sugrįžo į Vilnių, radus jį taip su
griautą, jog tiesiog baisu buvę pasidairyti. Beveik visi 
butai neturėję langų. Tuojau žmonės griebėsi langus 
įsidėti. Kai jau šiek tiek buvę langų susidėta, du trauki
niai, gabeną amuniciją, Vilniaus stotyje susidūrė ir įvy
ko baisus sprogimas. Vėl visi pastatų langai išbyrėjo. 
Daug namų sugriuvo, nemažai žmonių žuvo.
Lapkričio 20

Labai įdomų pasikalbėjimą turėjau su Antanu Snieč
kum ir jo žmona. Jie labai gražiai priėmė ir pavaišino. 
Kalbėjomėsi daug įvairiausiomis temomis. Sniečkus 
yra senas bolševikas, Lietuvos Komunistų Partijos se
kretorius ir vadas. Labai gerbiamas ir mylimas žmo
gus. Jojo žmona taip pat darbšti visuomenininke. Jie 
jau 20 metų vedę. Juokavo abudu, kad kalėjimai Smeto
nos laikais neleidę jiems vienas kito atsibosti, bei meilei 
atšalti. Jie augina sūnelį, kuris, tėvo supratimu, “yra tik
ras genijus,” arba bent būsiąs genijus.

Man labai rūpėjo išgirsti šio Lietuvos komunistų 
vado nuomonę įvairiais klausimais. Sniečkus yra pilnas 
optimizmo ir pasitikėjimo ateitimi. Visi sunkumai bū
sią nugalėti ir už penkių metų, kai pirmoji penkmetinė 
pasibaigs, Lietuvos gyvenimą bus sunku bepažinti. Jis 
jau bus toli nužengęs pirmyn. Sniečkus, kaip visi kiti 
veikėjai, dėkingas amerikiečiams už teiktą ir teikiamą 
Lietuvos žmonėms pagalbą.. Prisimena jis tuos laikus, 
kai jam ir kitiems kovotojams teko'vesti nelegalų dar
bą prieš Smetonos diktatūrą ir sėdėti kalėjimuose. Ta
da mūsų teikiama moralinė ir medžiaginė parama bū
davo kartais, girdi, beveik išsigelbėjimo dalykas. Visi 
kovotojai už Lietuvos žmonių laisvę, sako jis, niekada, 
niekada nepamirš tosios amerikiečių paramos. Dabar
tinė mūsų parama irgi labai svarbi. Nemažai Lietuvos 
žmonių šiandien yra apsirengę Amerikos rūbais, atsiųs
tais per Russian, War Relief.

Sniečkus • plačiai išdėstė man ir sunkumus. Jų dar 
yra be galo daug. Reikia atminti, sako jis, kad mums 
tenka sukurti valstybės aparatas beveik iš nieko, iš pat 
pamatų. Ar jūs galite įsivaizduoti ir suprasti, koks tai 
baisiai sunkus, koks tai milžiniškas darbas! Neprityrę 
žmonės padaro daug klaidų, o už tai, žinoma, kaltinama 
visa vyriausybė.

Atstatymo darbui'dar pakenkia lietuviškieji fašis
tiniai banditai. Su jais kovojama aštriai. Jų skaičius 
mažėja, bet žalos jie dar padaro. Sako, štai neseniai 
jie užpuolė kaimelį ir išžudė penkiasdešimts žmonių. 
Nepaliko nei moterų, nei vaikų. Viena visa šeima tapo 
išskersta tik todėl, kad pas juos stuboje buvo rastas 
Dr. Šliupo paveikslas. Žmogus niekur nepriklausė, jo
kios organizacijos nerėmė, jokiu valdininku nebuvo. 
Aiškiai tapo įrodyta, kad naciai tiksliai paliko toms ban
ditų gaujoms vadus ir ginklus. Paaiški ir tas, kad kai 
Lietuvoje buvo frontas nusistovėjęs, vokiečiai iš para
šiutų išmetė Lietuvoje Raudonosios Armijos užnugaryje 
nemažai tų banditų, specialiai paruoštų diversiniams 
darbams. Jie dabar ir tebesiautėja.

Ryšy su tuo ir baigiant pastabas apie pasikalbėjimą 
su tuo tvirtu ir rimtu visuomenininku ir vadu, dar pri
dursiu: Tik šiandien perskaičiau lapkričio 18 dieną Tie
soje tilpusį Justo Paleckio straipsriį “Nacionalžudikai.” 
Paleckis paduoda pavyzdį po pavyzdžio iš tų lietuviškų 
banditų pasibaisėtinų kruvinų žygių prieš Lietuvos.žmo
nes. Štai keletas tokių jų žygių:

“Dauguose jie nužudė valstietę Marę Griškėnienę 
ir jos vyrą, sudegino visus ūkio pastatus ir galvijus, pa
liko našlaičiais 8 mažamečius vaikus. Budos kaime jie 
nužudė valstietį Karolį Jagulevičių ir du jo vaikus— 
Valentiną 10 ^metų ir Joną 8 metų, o žmoną sunkiai 
sužeidė. z Biliuniškių kaime banditai nužudė valstietį Mi- 
siulį ir sužeidė valstietį Maiguborą. Įsiveržę į apylin
kės pirmininko Grigonio namus, banditai išpiovė visą 
jo šeimą, o Grigonį kartu su broliu nušovė lovoje... Ma
rytę Ragauskaitę jid išniekino, paskui nupiovė jai krū-. 
tis, išdūrė akis ir pakorė ant medžio prie kelio. Vals
tietį Stankevičių banditai pririšo prie arklio uodegos 
ir gainiojo arklį tol, kol Stankevičius mirė kankinio mir
timi. .. ” '

Todėl Paleckis, nors ir labai šalto ir rimto būdo žmo
gus, susijaudinęs šaukia:

“Nėra ir negali būti pasigailėjimo tiems plėšikams, 
banditams ir žudikams. Amžiams bus prakeiktas jų 
vardas, jų kapai apaugs piktžolėmis ir dilgėmis. Jau 
šiandien nacionalžudiku vadus keikia jų motinos ir tėvai, 
broliai ir seserys, žmonos ir vaikai, juoš, keikia'tautą.-.
.Lapkričio 21

1 Beveik netikėtai šiandien atėjo pasikalbėti Anta
nas Vadapalas, daugeliui Amerikos lietuvių gerai pa
žįstamas, Mizaros ir židžiūno asmeniškas draugas, prieš 
25 metus gyvenęs Amerikoje. Žmogus* jau tolokai per- 
siritęs per 59. metų amžiaus, tačiau energijos dar turi 
nemažai. Tik skundžiasi sveikata. Dar Amerikoje jam 
esant' buvus padaryta operacija kaklą ant liaukų ir nuo

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

OASEBALL FANS may soon 
see thė union label on 

America’s favorite past time if 
the newly-formed American 
Baseball Guild has its way.

This year’s season wasn’t 
more than a few days old when 
the sports world learned with 
no little surprise that a union, 
no less, was organizing the 
baseball profession.

At this writing it is still too 
early to say how the owners of 
the big league clubs will react 
to the announcement that union

ization is making inroads in 
their business. When the Ame
rican Baseball Guild announced 
its existence there was only si
lence from the owners.

Coming as it did, just after 
the Mexican business, the an
nouncement of a baseball union 
is sure to cause the magnates 
no little concern.

—o—
Though baseball has enjoyed 

the reputation of being the on
ly big business which did not 
have to deal with a union, 
unionization of the sport is not 
entirely a new idea. Some 
twenty or twenty-five years 
ago it was tried to organize 
baseball. It failed then when 
the baseball players themselves 
voted the thing out.

—o—
Since the last venture there 

was no serious effort to orga
nize baseball until the Ameri
can Baseball Guild came to the 
the ball park last February. In 
the intervening time baseball 
enjoyed a golden era, at least 
as far as. the club owners were 
concerned. Clubs were able to 
regulate almost solely the sala
ries and conditions under which 
the athletes would play.

There were many times, of 
course, when dis-satisfied 
players had contract squabbles 
with the management. There 
were hold-outs aplenty. But 
they usually returned into the 
fold after they received what 
they were holding out for, or, 
in most cases, after the mana
gement put the squeeze on 
them.

—o—
That the club owners abhore 

the idea of organization is 
quite apparent. But this is more 
apparent when the infant base
ball union makes its debut by 
charging that there have been 
cases in which club executives 
advised certain 
join any union.

“They have 
right to discuss
ers any matters concerning the 
union or union membership,”

players not to

absolutely no 
with the play-

Robert Murphy former ex
aminer for the National Rela
tions Board and head of the 
union said.

“If they do so it is clearly a 
violation of the National Labor 
Relations Act.”

Meanwhile Mr. Murphy gives 
an idea of the extent of his or
ganization, which is not affi
liated to either the CIO or AFL.

“... we have a substantial 
membership in more than half 
of the big league clubs. Our 
membership is divided about 
fifty-fifty between the National 
and the American Leagues. Se
veral of the foremost members 
are high-salaried players; pro
bably' you would call them 
stars.”

To sports fans the idea of a 
baseball union may seem some
thing strangely new in the an
nuls of unionization. But it is 
not without any precedent. 
Americans accept quite natural
ly the unions of the stage, 
screen and radio performers. 
Though the professions of stage, 

screen and radio could fall lo
gically in the category of cul
ture, it is likewise a profession 
whose main purpose is to enter
tain. Baseball being a sport, 
hard to describe as cultural, is 
none the less entertainment.

If entertainers in other fields 
are conceded the right to have 
their respective unions, base
ball players are no less inferior 
and surely are entitled to 
same right.

the

While the club owners 
keeping tight lips, the CIO 
AFL have expressed their ap
proval of the baseball union.

Said CIO’s Allan Heywood:
“If baseball players want to 

form a pnion, I think it is a 
good thing.”

An AFL official added:
“We have the greatest stage, 

screen and radio stars and 
other professional people in our 
organization now and see no 
reason why baseball players 
should not be included.”

—o—
Now that the union has come 

to baseball, the writer can’t 
dismiss a thought which comes 
to our mind. We can imagine a 
situation at Ebbetts Field or 
the Polo Grounds or even the 
Yankee Stadium, where arriv
ing for a game we might find 
a picket-line of parading base
ball players surrounding the 
field. Instead of the usually 
Game Postponed Because of 
Rain, we might run into signs 
saying: No Game Until the 
Management Recognizes the 
Union.

are 
and

to laiko jis nesąs pilnai pasitaisęs. Gyduolių, kurias jis 
turi vartoti, karo metu buvę labai sunku gauti.

Šiuo tarpu Vadapalas dirba Lietuvos valstybės apa
rate atsakingą darbą. Yra vedęs su baltaruse moteria, 
kuri dar tebegyvena Maskvoje ir dirba atsakingą darbą.

Gražiai ir draugiškai su juomi pasikalbėjau. Tik 
gaila, kad laiko teturėjau pusę valandos. O daug daly
bų mums buvo įdomu: jaių apie Amerikos lietuvius ir 
jų veikėjus, o man apie jojo pergyventą ketvirtadalį 
šimtmečio Tarybų Sąjungoje. Sakė, tik gavęs liūdną 
žinią. Jojo ger.o, artimo draugo žmona jau buvus iš 
kaimo išsirengus atvykti pas savo vyrą į Vilnių, bet 
pribuvę, lietuviški fašistiniai banditai, Amerikos kleri
kalų, menševikų ir smetonininkų garbinami “patriotai,” 
ir nudėję 'ant vietos. 0 jau buvus paaugus moteriškė, 
pati visuomeninėje veikloje nedalyvavus. Nužudė ją 
tik todėl, kad jinai buvo žmona veįkejo. Bet Vadapalas 
mano, kad su tais žmogžudžiais Lietuvos liaudis netru
kus apsidirbs.-

Svarbu tai, jis pabrėžė, kad jau dabar nebępalyginsi 
Lietuvoje gyvenimo prie to, koks buvo prieš metus laiko, 

i Dabar daūg geriau gyventi, kainos, kaip valstybinės, taip 
•laisvoje rinkoje, jau gatdaugiau kaip trečdaliu žemesnės.

Beje, ir tai amerikiečiams lietuviams labai svarbu, 
Vadapalas džiaugiasi, kad ir jis gavęs nuo mūsų paramos 
formoje rūbų. Rodė jis man marškinius, kuriuos ir da
bar tebenešioja. Dėkui, ęirdi, amerikiečiams* kurie dar
buojasi suteikti Lietuvai paramos. Girdėjęs jis, kad 
daug rūbų ateina iš Amerikos, siunčiamų Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto. -

Vadapalas prašė perduoti geriausius linkėjimus Mi- 
zarai, židžiūnui ir visiems jį pažįstantiems draugams.

Y4Y .(Daugiau bus) _ • „
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Trečias PuslapisLaisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Pagalvokim, Ką Rašom, Draugai
Neseniai kai kurie drau- nieko blogo, nėra čia jokio 

oportunizmo, nėra jokio 
principo, sulaužymas.

So. Bostone, Mass., išei
na laikraštis vardu Darbi-“ 
ninkas. Ar dėl to, kad jis 
taip vadinasi, yra darbinin- 
kiškesnis už Laisvę, Vilnį, 
Tiesą ar Šviesą? Laikraštis 
Darbininkas yra 
taip vadinamos
Lietuvių Romos Katalikų 
Švento Juozapo Darbininkų 
Sąjungos. Ar ji yra darbi
ninkiška?

Taigi, iš šių faktų mes 
matome, kad žodžiai “dar
bininkas,” “darbininkų” vi
saip suprantami ir savaime 
jie dar nereiškia darbinin- 
kiškumą. Bile kas gali tuos

geriau pamainyti LDS var
dą. Kaip aš, taip ir kiti 
draugai, mano supratimu, 
tą darė tik geriausiais su
metimais: kad būtų galima 
šį klausimą ir kitas mūsų 
o r g a n i z acijos problemas 
apdiskusuoti pirma LDS 
Seimo.

Vardo keitimas ar nekei
timas priklausys nuo paties 
LDS Seimo, kuris, be abejo
nės, paims domėn diskusijo
se išreikštas mintis. Todėl 
svarbu, kad diskusijos būtų 
konstruktyvės, 
šiuo ir 
Bet taip nėra, 
pę mūsų spaudoje, Laisvė
je ir Vilny, prieš vardo kei-^žodžius panaudoti, kaip no- 
timą ne tik nėra pagrįsti rįt Todėl visai nieko blogo 
sveikais argumentais, bet neatsitiktų mūsų Susivieni- 
dar švaistomasi “oportunis-į jįmui, jeigu vietoj to žo- 
tais,” “bailiais,” “fanati- ;džio mes panaudotume var

de kitą žodį. Dėl to mūsų 
Susivienijimas nepasidary
tu nedarbininkiškas, v

Draugas Baltrušaitis Lai
svėje rašo, kad jeigu koks 
jaunuolis nenori prigulėti 
prie organizacijos, kuri sa
vo varde turi žodį “darbi
ninkų,” “tai tegul eina pas 
kapitalistus. Iš jo vistiek 
nieko gero neišeis.” 

do, kur čia yra oportuniz- ■ Kaip šį argumentą sude- 
mas. . . _ _ irinsime su aukščiau paduo-

Kai kurie mano, kad, jei- tais faktais?
gu mes pakeisime LDS var- • Mūsų tikslas yra laimėti 
dą, tai mūsų abelnam dar- į jaunuolius nuo kapitalistų, 
bininkų judėjimui bus blo-jmes norime, kad jie daly- 
gai. Jie nežiūri į tikslus,'vautų pažangiame judėji- 
jie nežiūri į veikimą—-tik į! me, kad jie susipažintų su 
patį pavadinimą. Gi LDS darbininkų judėjimu. Jeigu 
kaip buvo, taip ir bus pa- norime, kad mūsų judėji- 
žangi lietuvių fraternalė Imas augtų, tai traukime 
organizacija. Pats turėji- ijaunimą pas save, o ne va
rnas žodžio “darbininkų”, rykime jį pas kapitalistus, 
varde nebūtinai padarė tą žinokime tą faktą, kad 
organizaciją pažangia ar mūsų Susivienijimo augi- 
darbininkiška. ^DS nėra mas dabai’ priklausys di- 
politinė organizacija, o fra-Mžiumoj nuo čia gimusių ir 
ternalė. Todėl jai gali tik-'augusių^ lietuviu. Taigi da- 
ti bile platesnės- reikšmės leiskim, jeigu dabartinis 
vardas, .
nizacijų, kurios nešioja ar
ba nešiojo žodį “darbinin
ku” savo varde. Bet tūlos 
jų yra oportunistinės arba 
stačiai priešingos darbinin
kams. Todėl vardo pakeiti
mas čia nieko bendro netu
ri su organizacijos tikslu, 
veikimu. Pavyzdžiui, pats 
Pruseika, manau, bus pir
mutinis, kuris . pripažins, 
kad Lietuvių Darbininkų 
Draugija buvo oportunisti- 
nė nežiūrint, kad ji turėjo 
žodį “darbininkų“ savo var
de.

Klaidinga sakyti ir ma
nyti, kad organizacija be 
žodžio “darbininkų” savo 
varde jau būtų nedarbinin
kiška. Jeigu taip būtų, tai 
reiktų ir mūsų laikraščius 
“d a r b ininkiškais” vardais 
užvadinti. Vietoj vardo 
Vilnis, reiktų mūsų dienraš
tį pavadinti vardu “Prole
taras” arba kokiu kitu dar- 
bininkiškesniu vardu. Tas j 
pats ir su Laisve. Argi mes | 
visiems, darbininkams, ka
pitalistams ir fašistams 
skelbiame Laisvę? Juk Vil
nis, Laisvė, tai palši, plačios 
reikšmės vardai. Bet argi; 
tuo pačiu sykiu tie laikraš
čiai nėra darbininkiški? Ar 
D e m o k r atinių Amerikos 
Lietuvių Centras yra ma
žiau darbininkiškas todėl, 
kad jo varde nėra žodžio 
“darbininkų”? Visai ne!

Man išrodo, kad tie, ku
rie iškėlė LDS vardo keiti
mo klausimą, visai nesiva- 
davo jokiais priešdarbinin- 
kiškais iŠrokavimais. Jie 
siūlė padiskusuoti: ar ne
būtų galima pavadinti mūsų 
Susivienijimą tokiu vardu, 
kuris geriau tiktų kaipo 
fraternalei Organizacijai. Ir 
aš manau, kad tame nėrą

draugiškos 
kitais klausimais.

Raštai, til

tais,” “bailiais 
kais,” ir tt.

Tas, žinoma, yra nedrau
giška. Gal būt todėl kai ku
rie draugai ir nenori LDS 
pavadinti Lietuvių Draugiš
ku Susivienijimu.

Vilnyje draugas Prusei- 
ka rašo, kad “tie, kurie no
ri pakeisti LDS vardą, va- 
d u o j a s i o p o rtunizmu.” 
Draugas Prūseika neparo-

organas 
Amerikos

Todėl visai nieko blogo

Buvo ir yra orga-1 mūsų Susivienijimo vardas
pastotų tam kelią, tai kodėl 
nepakeisti vardo, kodėl ne
pavadinti mūsų Susivieniji
mo tokiu vardu, kuris tuo
jau pasakytų, kad mūsų Su
sivienijimas yra fraternalė 
organizacija? Kas tame 
blogo? Juk tai būtų didžiau
sias mūsų apsileidimas ne

įtraukti tūkstančius ir tūk
stančius čia gimusių ir au
gusių lietuvių, kurie dar 
nėra mūsų eilėse?

Draugė Jonikienė Vilnyje

daleidžia, kad dabar LDS 
vardas išrodo daugiau pa
našus į kokios darbo unijos 
vardą, negu į fraternalės 
organizacijos vardą. Bet ji 
sako: argi mes negalime iš
aiškinti, kad* mūsų vardas 
nėra tikslus, kad iš tikrųjų 
mes nesame darbo unija, o 
f r a t e r nalė organizacija? 
Jeigu taip reikia daryti, tai 
kam gi dabar vadintis ne 
savo vardu? Pasivadinki
me tuo, kuo mes esame, lie
tuvių fraternalė organizaci
ja: Lithuanian Fraternal 
Association. Jeigu norime 
palaikyti raides LDS, kas, 
mano nuomone, keičiant 
vardą būtų pageidautiną, 
lietuviškai galima vardą Iš
versti į- Lietuvių Draugis) 
kas Susivienijimas. (

Draugė Jonikienė taipgi, 
priduria, kad ir biznierius 
ir ūkininkas ir kiti yra to
kie pat darbininkai. Žino
ma, tai jos išsišokimas, ir 
manau, kad ji pati tuo neti
ki, todėl, kad žmogus šiek 
tiek susipažinęs su marksiz
mą-leninizmu kitaip tuos 
dalykus aiškina.

Ji (o ją kiti' paseka) ir 
taipgi ne visai teisingai sa
ko1 kad International Work
ers Order nekeičia savo var
do ir kad jie neturi keblumų 
savo vardą išaiškinti. O 
kaip tiktai IWO ir pakeitė 
savo vardą — padarė daug 
vardu. Kiekvienos tautos 
skyrius turi savo atskirą 
vardą. Pirmiaus ,IWO sek
cijos buvo taip vadinamos: 
IWO Croatian Section, IWO 
Ukrainian Section, IWO Po
lish Section, ir tt. Dabar 
gi tos sekcijos vadinamos: 
Croatian Benevolent Socie
ty, Ukrainian American 
Fraternal Union, Polonia 
Society, ir tt.

Draugas Gasiunas apie 
tai rašė Tiesoj bal. 1-mos 
dienos numery. IWO savo 
organą seniaus vadindavo 
The New Order, bet jiems 
išrodė, kad dar palšesnis 
vardas “Fraternal Outlook” 
yra tinkamesnis, ir dabar jį 
naudoja.

Kodėl ‘ buvusi Lietuvių! 
Proletarų Meno Sąjunga 
vadinasi Lietuvių Meno Są
junga? Kodėl Amerikos Lie
tuviu Darbininku Literatu- V C

ros Draugija dabar sutrum
pintai vadinasi Lietuvių Li
teratūros Draugija? Ar to
dėl, kad jos nebėra jau dar
bininkiškos? Ar todėl, kad 
tos organizacijos pasidarė

Šis ar
šu tų 
žodžių

žmogus, nors 
nebeskaitomas

W(%#

Likučiai nudeginto kryžiaus centre miestelio Bear 
Mountain, netoli Los Angeles. Tai ženklas sugrįžimo 
amerikietiškų storm truperių -*— Ku KIux Klan, tan
kiausia vadinamų kūkluksdis, fašistinių padaužų-smo- 
gikų. Jie, beje, pasireiškė ne vien tik Kalifornijoj,, bet 
taip pat Michigane ir eilėje kitų valstijų, įskaitant mū-. 
aiškį Long Islandų, kur, kaip sakoma, “demokratija 
žtfdL”

* • . . ‘V4 ... <• ■. ml* < ■

Iš Seattlės į Chicagą
Rašo V. ANDRULIS

išsi- 
Pu- 
pu-

ir ne
žalią, 

giriasi

“Visuomet Žaliuojanti 
Valstija”

Seattle, Wash. — šis mies
tas skaitomas metropoliu 
šiaurvakarinės J. V. srities. 
Jisai yra čionai visų didžiau
sias. Gyventojų Seattlis turi 
virš •100,000, su apylinkėmis, 
skaitoma 520,000.

Miestas guli pakalnėj 
lankstęs, išsikraipęs prie 
get Sound įlankos. Kitoj
sėj miesto yra didelis Wash
ington ežeras, pačiame mieste 
yra Union ežeras. Ežerai su
jungti su Puget Sound kana
lu, tai net gero masto laivai 
gali įplaukti į ežerus.

Miestas turi vos 80 metų se
numo, bet jau didelis. Įva
žiuojant jin gauni gerą įspū
dį. Keliai platūs, ir “išlaips- 
niuoti,” iškelti vienas per ki
tą, kad būtų lengva skersuo
ti.

žiemos Seattle kaip 
esti. Mieste visuomet 
Washingtono valstija 
“visuomet žaliuojanti.”

Miesto centras stovi ant 
kalno. Seniau buvo gatveka- 
riai, iy kai kurie jų buvo trau
kiami į kalną. Vietiniai juo
kiasi iš vieno chicagiečio, ku
ris neapsigyveno čia vien dėl 
to, kad bijojo važinėti tokiais 
gatvekariais.

Dabar jau nėra gatve karių. 
Juos pavaduoja “Trolley-bu- 
sai,” kurie varomi elektros 
jėga, kaip ir gatvekariai. Jie 
lengvai kopia į kalną ir lėtai 
nusileidžia klonin. ,

Įvažiuojant miestan geriau
sia iš tolo matosi Marine Li
gon būtis. Jis kyšo iš visų 
aukščiausia, tarytum, didžiuo
damasis savo mielaširdinga 
role.

Taip* jau išdidus ir matosi 
iš toli Apskričio Ligonbutis. 
Abu jie stovi aukštose vieto
se. ;

Puget Įlankoje plūduriuoja 
daug laivų. Jie “ilsisi” parga
benę karius iš Pacifiko fron
tų. Ir dar vis jų parplaukia 
namo.

Gyvenimo reikmenys čionai 
bene brangesnės, kaip Chica- 
g.oj ir abelnai vidurvakariuo- 
se. Ypatingai butai brangūs 
ir sunku jų gauti. Bet darbai 
jau mažėja ir veikiausia bu
tai turės atpigti.

Visame šiam krašte pragy
venimas brangus. Valgyklose 
už /senvičiuką reikia mokėti 
bent 45 centus, ką kitur gali 
gauti už 25 centus.

Gerokai stokuoja sviesto ir 
kitų daiktų. Prie krautuvių 
matosi ilgos linijos. Vieni lau
kia sviesto, kiti nylono koji
nių, kiti dar ko.

Viena moteriškė taip pa
juokavo:

“Kai tik pastebiu liniją 
prie krautuvės, stoju j on, ti
kėdamasi ką nors nusipirkti. 
Kai kada po kelių valandų 
stovėjimo priėjus patiriu, kad 
man nereikia to, kas čia par
ti a vo j am a.”

“Kurie seniau stebėjosi, kad 
Sovietų Sąjungoj (po 
revoliucijos) būdavo 
prie krautuvių, dabar 

ibi,” sakė jinai.
Gatvėse žmonės tik

spėjau, kad lietuvių čia yra 
daugiau kaip bile kuriam Pa
cifiko pakraščio mieste, iš
skyrus Los Angeles. Vietiniai 
betgi ginčija, kad taip nėra. 
Jie mano, kad San Francisco 
yra daugiau lietuvių.

Čia yra LDS ir LLD kuopos, 
taipgi Gedimino vardu pašal- 
pinė draugystė. Gerai veikia 
Moterų Siuvėjų ir Mezgėjų 
Kliubas, kuris daug pasidar
bavo Lietuvos žmonių para
mai.

Susirinkimą-prakalbas turė
jome Joe ir Onos Burtų na
muose. Suėjo gražus būrelis 
lietuvių. Vilnies paramai su
dėta $51. Paskui Adelė Bur
tienė ir Karolis Žukauskas 
pridėjo po $5, taipgi Ona 
Burtienė vieną dolerį pridėjo 
skaitlinės sulyginimui ir pra
lenkimui Tacoma lietuvių su
keltos Vilniai paramos.

Viso Seattle gauta dėl Vil
nies $76. Reikia žinoti, kad 
laike vajaus Matas Baltrušai
tis gerai pasidarbavo ir gero
ką krūvą skaitytojų prisiun
tė, tai šiuo taVpu nedaug gau
ta už skaitytojus.

Seattliečiai tad gausiai pa
rėmė Vilnį.

Apsistojau pas Baltrušai
čius. Jie yra labai svetingi 
žmonės. Jų sūnus leitenantas 
Edvardas jau grįžęs iš kari
nės tarnybos, bet mokosi ir 
nori gauti civilinio lakūno 
darbą.

Įdomu 
bėti su 
jau turi
bet dar energinga. Vilnį skai
to nuolat 
nuo pat 
numerio 
Jinai yra
pūro ir Dvariškienės. Dvariš- 

jau turi ištekėjusią duk- 
Taipgi Juodišienės anū- 

jau ištekėjus, 
jau stiprus ir

traukiu

Kalnus
vadina

buvo vėlei pasikal- 
sena Juodišiene. Ji 
82 metus amžiaus,

ir atydžiai. Ji sako 
pradžios nei vieno 
Vilnies nepraleidus. 
motina Juliaus Stu-

Juodišius 
energingas

oportunistiškos?
Draugas Juodaitis nese

niai Vilny argumentavo, 
kad turime palaikyti žodį 
“Darbininkų” LDS varde 
todėl, kad pasaulio organi
zuotas darbininkų judėji
mas seniai kovoja" dėl to, 
kad jaunuolis, sulaukęs 18 
metų amžiaus, turėtų eiti 
sau duoną užsidirbti. Aš 
dar to nesu girdėjęs darbi
ninkų judėjime. Nors tie
sa, aš labai daug nesu gili- 
nęsis į aidoblistų programa, 
bet toks argumentas išrodo 
kaip ir aido-blistiškas.

Jaunuolis, kuris yra 18 
metų amžiaus, yra tik bai
gęs “aiškūlę”. Sulig drg. 
Juodaičio, tai jam jau mok
slo nebereikia. Kiek man 
suprantama, o r g anizuotas 
pasaulio darbininkų judėji
mas kovoja, kad tam 18 me
tų amžiaus jaunuoliui būtų 
proga toliau eiti į mokslus, 
kad jis galėtų eiti į univer
sitetus. Nevisiems darbo 
žmonėms galima savo vai
kus išleisti į universitetus, 
bet visi šiek tiek protaujan
ti tėvai taupo paskutinius 
centus tai padaryti.

Mes džiaugiamės, kad Ta
rybų Lietuvoj ir visoj Ta
rybų Sąjungoj yra įvesta 
sąlygos, kur jauni žmonės 
gali lankyti mokslo įstaigas 
ir mokytis tiek, kiek jų ga
bumai juos leidžia tai dary
ti. Dėl to ir čia kovojama.

Draugas Žaldokas para
šė, kad pakeitimas vardo į 
Lithuanian Fraternal Asso
ciation arba, lietuviškai, 
Lietuvių Draugiškas Susi
vienijimas, “s u s i a urintų” 
mūsų organizaciją, 
gumentas nesutinka 
dviejų ginčijamų 
prasme.

Dar vienas mūsų 
me jaunas 
metais ir
jaunuoliu, advokatas Pet
ras Šimonis, rašo Vilnies 
Angliškame Skyriuje, kad 
nereikia seną vardą pamai
nyti, nes argi kunigai, tei
sėjai, chirurgai, advokatai, 
šokėjai rašytojai ir visokie 
profesijonalai nėra darbi
ninkai? “Kas gali būti toks 
aklas ir užsispyręs kad tą 
užginčytų?” jis klausia. Tai 
įtur būt man prisieina būti 
tuo “aklu užsispyrėliu,” ku
ris sakys, kad ir kunigai ir 
teisėjai ir šokėjai ir kiti 
profesijonalai nėra darbi
ninkai. 'Petras sako savo 
rašte, kad tie, kurie su juom 
nesutinka, yra “bailiai,” jų 
motyvai yra “abejotini”, jų 
argumentai “yra fabrikaci
jos, padengimui jų bailu
mo,” jie “fanatiški,” “įtar
tini ir klaidinanti,” ir tt. Jis 
sako, kad mūsų vadovau
jančių draugų įsitikinimai 
yra “išdarkyti,” jeigu su 
juo jie nesutinka.

Bet Petras yra naujas 
žmogus mūsų judėjime. Jis, 
kaipo advokatas, apie to
kius dalykus turėtų daugiau 
suprasti.

Jo drąsa švaistytis to
kiais žodžiais yra inspiruo- 
t3 kai kurių mūsų senesnių ba apie"stoka' d’aiktų 
judėjime esančių draugų naujo karo pavojų. 
klaidingi} išvedžiojimų, ir niekad pirmiau premjero Sta- 
parodo, prie ko tas viskas 
veda silpnesnius draugus. (

Man išrodo, kad mūsų 
diskusijos “pertoli nuėjo.” 
Vietoj aiškinti teisingai 
mūsų skaitytojams apie 
darbininkų judėjimą, daly
kai iškraipomi. Švaistoma
si visokiais negražiais žo
džiais tik dėl to, kad turi
me viename techniškame 
klausime skirtingą nuomo
ne. Tuomi mes nieko gero 
neatsieksime — tik “užmu
šime” tą iniciatyvą, kuri Iki 
šiol pasirodė mūsų jaunime 
jr daug naujo mūsų Susi
vienijimui atnešė.

karo pavojų.

karo ir 
linijos 

nesiste-

ir kal- 
ir apie 
Turbūt

lino pareiškimas taip nebran
gintas, kaip jo interviu duo
tas Eddy Gilmore, A. P. ko
respondentui. Tatai labai 
daug žmonių nuramino, atlei
do įtempimų minčių, sumaži
no baimę karo pavojaus.

Apie Lietuvius
Seattle yra gan geras skai

čius Vilnies skaitytojų. Iš to

me, argumentuokime fak
tais, o ne klaidinkime žmo
nes išsvajotais dalykais. Vi
si turi teisę turėti priešin
gą nuomonę. Kai iškyla 
klausimas, turime draugiš
ką! ir rimtai jį išrišti.

Jeigu jau argumentuoja- Jonas Ormanas.

kiai 
terį. 
k ė 
taip
vyras.

Seattle sutikau dar vieną 
tokio amžiaus lietuvį, kuris 
irgi sveikas ir energingas. Jis 
labai daug atsimena apie Se- 
attlio augimą. Gaila, kad jo 
pavardę užmiršau.

Smagu sutikti ir kitus šio 
miesto lietuvius, kuriuos ne
buvau matęs jau septyni me
tai.

Sekmadieni (kovo 31) M. 
Baltrušaitis pavežiojo mane 
miestą parodyti. Buvome nu
vykę prie Washingtono vals
tijos Universiteto. Puošnūs jo 
rūmai ir graži jo vietovė. Yra 
čia ir lietuvių, bet man žino
mas tik P. Gribo sūnus iš 
Aberdeen.

Dvi dieni pabuvojęs, paga
linus atsisveikinau Baltrušai
tienę ii; Oną Burtienę ir išva
žiavau. Burtienė palydėjo iki 
bu su i. Mandagi ir širdinga 
moteriškė jinai.

Beje, Baltrušaitienė prašė 
padėkoti chicagiečiams už ge
rą jos priėmimą 
kėši Chicago j.
spėjus 

iZixams 
čiams.

Busas
bet prastokos stoties ir riedė
jo gatvėmis, kupinomis žmo
nių. Prie dviejų krautuvių 
matosi p i k i e t u o tojai. Jie 
vaikšto nešini iškabas, ku
riose aiškinama, kad ta krau
tuvė “neprielanki unijai.”

Riedame nuo kalno, pro ge
ležinkelio stotį, masyvį mūro 
namą. Senesni lietuviai pasa
koja, kad jiems atvykus į Se
attle, stotis buvo “iškelta ant 
stulpų,” nes vanduo ją daž
nai apsemdavo. Tada ji buvo 
medinė ir tik “šaritė.” Kas ki
ta dabar — didelis namas— 
ilgas ir platus.

Važiuojame iš miesto, vėl 
prieš kalnelį. Pusė miesto ma
tosi iš Čia.

Lik sveikas, jaunas mieste, 
sūkurys daugelio kovų.

Darbo unijų kovose Seattle 
davęs daug gerų pavyzdžių. 
CIO ir dabai* čia gerai veikia. 
Am. Darbo Federacija betgi 
yra rankose tokių, kaip eks-

Ji 
tinkamai 
ii’ kitiems

kada ji lan- 
mano, ne

padėkoti 
chicagie-

išslinko iš didelės,

progresyvis p. Beck, kuris da- 
>bar labai susirūpinęs, kad 
SSSR “nesikištų į Amerikos 
vidujinius reikalus.”

Važiuoju atgal į Portlan- 
dą. Ant kelio iš Seattle į But
te, Mont., busų darbininkai 
streikuoja, tai negaliu į Butte 
tiesiog važiuoti. Reikėtų 
sukti bent 1,500 mylių dasi- 
gavimui į Buttė. Nusispren- 
tižiau, tad nesustoti ten.

Dar sykį pasimačiau c_ 
Stupurais. Pagalios 
link namų.
Iš Rožių Miesto, Per

Portland, Oregon,
“Rožių Miestas.” Birželio mė 
nesį jis ypač rožiuotas.

Nors gyventojų skaičium 
miestas 
jis yra daug senesnis ir 
ambicijų vadintis šiaurv 
riniu metropoliu.

Miestas prasidėjęs 
1835 metais. Sakoma, P 
Petty grove, atvykęs iš L_ 
ir Amos Lovejoy, iš Bostono, 
turėjo žemę, kur dabar d. 
vi miestas, 
varinį peną 
ris jų duos 
sidedančiam 
grove laimėjo ir davė vardą 
Portland. Jei Lovejoy būtų 
laimėjęs, miesto vardas bC., 
buvęs Boston.

Portlandą apleidau saulė
tam vidudienyj. Busas pasilei
do į pakalnę, per Willamette 
upės tiltą, tiesiog į rytus. Ry
tiečiai keliauninkai sako: 
“Lik sveikas, Pacifike.”

Už pusvalandžio privažia
vome nedidelę upę, kurios 
krantai apstoti šimtais žuvi
ninkų. Gaudo žuvis nevien 
meškerėmis, bet megstais 
semtuvais. Matyti, čia žuvų 
yra daug, jei ir tuo būdu ga
lima sugauti.

Miestukas vadinasi Traut- 
dale, iš to reikia spręsti, kad 
čia yra daug traut žuvies, ku
ri panaši į Lietuvos “stran- 
gus,” sraunaus vandens žuvis.

Važiuojame Columbia upės 
krantais.

Busas pradėjo kopti į kai
na — ilgai, bet nestačiai va
žiavome prieš kalną.

Kelias eina visai upės kran
tu, bet dar yra miškai ir‘ke
lias platus, tad jauku važiuo
ti. . •

Nepaprastai gražus vaizdai. 
Štai Multnomah vandenpuo- 
lis 620 pėdų aukščio. Sakoma, 
jis yra antras aukščiu visam 
sviete. Prie kelio yra restora
nas. Sustojome čia dešimčiai 
minučių. ' ‘ j

Yra dar keli vandenpuoliai^ 
bet kiek mažesni. Debesiai 
nuo Pacifiko trinasi į šiuos 
kalnus, toliau nenueidami. 
Ant kalnų taipgi yra sniego, 
kuris lengvai tirpdamas duo
da tiems vandenpuoliams van
dens. >

Putoja iš aukštai krisdamas 
vanduo ir dalis jo liekasi ore 
miglomis virtęs, į mažyčius 
šmotelius pasiskirstęs.

Kelis kartus kelias iškyla 
i pat aukštumas ir kelis kar
tus vėlei nusileidžia ligi upės 
lygio. Jis krypuoja krantu. 
Bušą ir upę (kelis tūkstančius 
pėdų žemiau) skiria tik ma
ža sienukė, kurią pasileidęs - 
busas galėtų lengvai nustum
ti žemyn, čia jau nejauku 
važiuoti. Viena moteriškė pa
balo ir * kietai užmerkė akis. 
Aš jai patariau žiūrėti į kitą 
puse, į kalnus, į krantą.

“Geras patarimas, bet Jie- 
va rojų prarado dėl 
durno,” sakė ji.

Nejauku žiūrėti, bet 
durnas traukia akis ton

O jauna mergina pridėio:
“Jei jūs galit žiūrėti, kodėl 

aš ne?”
“Lvgios teisės,” pajuokavo 

jūreivis.
Privažiavome Bonneville 

Dam, Columbia upės tvenki
nį, kuris sujungia Washing
ton ir Oregon valstijas, ir ku
ris sulaikęs daug 
reikalingo anai pusei

mažesnis už Seattle, 
ir turi

kada

Jie sutarė mesti 
išsprendimui, ku- 
vardą ten bepra- 
miestukui.. Petty-

žingei

žingei 
pusėn

Si1

1 'T'S

ngo anai pusei kalnų, jg 
(Tąsa 5-me pusi.)
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(Tasai
Mulan’a sirgo lovoj. Jai rūpėjo ir Su- 

nia ir vaikai ir sena anyta Tseng’iene. 
Ji norėjo išvažiuot, bet aplinkybės nelei
do. Sunia pasidarė gerokai jai šaltesnis, 
kam jinai jį apgavo, nesisakė, važiuoda: 
ma aną vakarą vėlai aplankyt Lifu’o ka4. 
Įėjime. Jis dagirdo ir apie perlus, ką 
Mulan’a paleido Lifu’o reikalui. Ir ji 
perdaug jau.jaudinos ir nerimavo, kai 
Lifu’s buvo įkalintas. Kalbėtis jie kal- 

, bejosi, bet jau buvo šešėlis tarpe jų.
O Sunia dar ir šiaip pasikeitė: labiau 

žiūrėjo pinigų ir biznio. Jo dailėdaik- 
čių krautuvė nešė gražaus pelno, bet jis 
pinigus dėjo ir j obligacijas ir į akcijas. 
Jo jaunuoliškas lengvaširdingumas išga
ravo. Jo poetiška pahieka turtų ir tar
nybų išsivadėjo. Pasikeitus jo dvasiai, 
pasikeitė ir išvaizda, ir Mulan’ai buvo 
skaudu.

Mania, atėjusi aplankyt Mulan’os, gir
dėjo juodu besiginčijant. Sunia prikai
šiojo Mulan’ai, kam ji taip labai įsigeidė 
išvažiuot iš Pekino, ar tik ne tam, kad 
Lifu’s išvažiuoja. Mulan’a teigė, kad ne: 
ji nuo pat Aman’ytės užmušimo norint 
-išvažiuot. Ir argi Sunia užmiršo, kaip 
juodu kadaise tardavos apsigyvent kur 
laukuose, kaimiečio grytelėj, ji jam val
gyt virsianti, skalbsianti, vaikus moky
sianti, bile tik būtų ramu ant širdies... 
Taip tai taip, atsakė Sunia, bet juk iš
važiuot negalima, kol motina tebėr gy
va; taipgi brolis Činia ir Mania tebėr prie 
vietai.

Tai Mulan’a prašė bent gi prižadėt, 
kad ir nedabar išvažiuot. Čia už ją 
užtarė Mania, ir Sunia nusileido: sutiko 
kada nors išvažiuot.

Kai Mulan’a pasitaisė, tai jos jaunis 
brolis Afei’jus su Paofen’a iškėlė jai iš- 

- kyląs moderniniam Pekino viešbuty. 
Viena, kad atžymėjus jos pasveikimą, o 
antra, kad padarius Lifu’i išleistuves. 
Mat, Lifu’s, grįžęs iš “atostogų” išva
žiuoja į pietus, į Sueou’ą, kur jis jau 
susirado nusisamdyt namuką ir kur tu
ri arbatos krautuvę.

Tapo sukviesta visa šeimyna ir gimi
nės. Iš Tseng’ų pusės dalyvavo Tseng’
ienė, Kasia, Mania, jos motina, Asuan’as, 
Sunia su Mulan’a, Činia su Saldžia 

*- Kvapsnimi, Sutung’as su Ailien’a, Lilie- 
n’a su vyru Dr. David’u. Iš Jao’ų pusės 
buvo Feng’as su žmona ir du jaunieji 
sūnai, Raudonrožės broliai, Afei’jus su 

. Paofen’a, Linksmoji Giesmė, Lifu’s su. 
Močou’a ir Tijen’o sūnus Poja. Sveti
mų buvo tik Fu’s šu žmona, o šiaip visi 
giminės.

Turėjo būt pietūs, o paskui šokiai. Ma
niai tai buvo didelė naujiena: ji dar 
niekad nebuvo užsieniečių viešbuty ir 
ypač norėjo pamatyt, kaip šoka naujo
viškai.

Už stalų susodino Afei’jus moderniš
kai, atskyręs vyrus nuo pačių. Taip iš
skirstytiems nepatogu buvo kalbėtis 
tarpsavy. Mulan’a vis dar tebebuvo silp
na, tai mažai ji ir tesikalbėjo. Sunia, to
liau nuo jos pasodintas, tarstelėjo kele
tą sakinių su Mania ir daugiau su mo
tina ir su Fu’m paskersai stalo.

Mulan’a ir Močou’a, kaip ir kitos mo
terys buvo apsirėdę madingais manču 
palaidiniais. Močou’os parėdas buvo 
platus, nes ji vaikščiojo sunkias dienas, 
tarp septynių ir aštuonių mėnesių. O 
Mulan’os ružavas palaidinėlis žaviai da
bino jos lainą, liekną figūrą. Kai ku
rias dėvėjo krūtim pakilėt paraiščius.

Kuklutė Mania akyliai stebėjo tą visą 
neregėtą naujovę, ir, kai pro šalį pra
ėjo aukšta šviesiaplaukė užsienietė mote
ris su mirguliuojančia suknele, tai Ma- 
nia’i net šakutės iškrito iš rankų.

Dar tebebaigiant pietus, poros jau 
pi*adėjo šokti. Kai Afei’jus išsivedė sa
vo statulingąją Paofen’ą šokt, tai šalia 
Lifu’o pasidarė tuščia vieta, ir jis pa
mojo Sunia’i ateit pasikalbėti. Lifu’s 
patėmijo Sunios šaltumą, ir jam badė 
paširdžiais tas seno draugo atšalimas. 
Jis norėjo vėl susiartinti, susigretinti. 
Šiuo kart Sunia atėjęs kalbėjosi liuosai, 
ir tatai palengvino Lifu’o nerimastį.

Tarpe Skaitlingų mišrių viešbučio sve
čių nemažai buvo ir senoviškai apsivil
kusių senių. Paradoksingai, net įgu
dę Konfucijaus sekėjai seniukai mėgo

šokti. Du riebūs seniai ilgais chiniš- 
kais siautalais kreipė savęspi visų dė
mėsi.

Činia^šoko dabar su Paofen’a. Staiga 
Činia atsigrįžo ir įsižiūrėjo už nugaros 
apvalo seno strampo: tikrai, Sujun’a, jo
jo persiskyrėlė pati... Bet kaip ji per
sikeltus ! Tik septyni metai nuo per
skyrų, ir taip susitraukęs, susiraukšlė
jęs jai veidas. Net ir gausūs veido bal- 
tylai ir višniavai nublizgintos lūpos ne
įstengė uždengti senėjimo žymių. O vi
sa apsikarsčiusi diemantais, auskarais, 
karoliais. Paofen’a da niekad nebuvo 
jos mačiusi, tai ir ji savo aštriom akim 
pagavo besisukantį vaizdą.

Bešokanti pora buvo čia pat prie Či- 
nios su Paofen’a, ir va dabar Sujun’a 
užmatė savo buvusį vyrą. Iššaukiančiai 
išrietė nugarą ir rijo akim įstabiai pui
kią Paofen’os figūrą. Poros ir vėl nu
tolo ir pasislėpė mišrioj maišatienėj. 
Nors ir kaip tampė kaklus, bet vėl pa
matyt Sujun’os ir jos seno nusipenėju
sio bendro nebegalėjo.

Grįžę prie stalo, , pranešė smalsią nau
jieną. Susijaudinęs Afei’jus net paklau
sė vieno patarnautojo, kas yra tas Su
jun’a šokinąs senis.—Tai generolas Vū 
iš mančurinės šaikos. Jis tik trys die
nos, kaip atvažiavo Pekinan. O ta jojo 
išdžiūvėlė laiboji šokikė tai jo šešta, sep
tinta ar aštunta sugulovė... kas ten 
juos suvaikys. Jie apsistojo šiam vieš
buty. . Jis dabar guli su pusketvirta su
gulove, labai madinga ir labai gražia...

Mulan’a, Močou’a ir Saldi Kvapsnis 
klausėsi, net kvapą sulaikydamos. Gal 
už pusvalandžio senis generolas pakilo 
iš tolimojo kampo ir išėjo iš salės, o pas
kui jį sekė Sujun’a ir, visi pažino, In- 
ging’a. Sujun’a dar kartą atsigrįžo ir 
pamatė būrelį tėmytojų.

Dabar pasidarė drąsiau klausinėti, ir 
patarnautojas pasakojo toliau:—.Ta jo 
pusketvirto j i sugulovė yra paskilbusi 
Inging’a, buvusi viena Huaiju’aus sugu
lovių. Bet Huaiju’s ją perleido genero
lui, ir gavo už tai patikėtinio sekreto
riaus vietą. Jie. čia atvyko tik paūžt, 
pasižmonėt. Gyvena jie Tiencin’e. Ne
apsakomai pralobo iš opiumo. Genero
las turi didelę svaigalų įstaigą Tiencin’e,- 
japonų apsaugoj. Kiekviena jojo sugu
lovė turi savą automobilį, ir jos per- 
vežioja opiumą ir “baltus miltus”—he
roiną. Ta jojo laiboji sugulovė taip ir 
vadinama “Baltų miltų karalienė.” Bet 
ir jie susilauks sau nelemto galo, tik pra
šom niekam nesakyt.

Afeij’us įsuko patarnautojui dolerinę, 
ir giminių būrys grįžo namo.

Netik Močou’a spyrė Lifų prie moks
linių darbų, bet ir jo motina ir Mulan’a. 
Tai jis galiausiai ir pasidavė, ir rudenį 
1926 m., kuomet Močou’os kūdikis vos 
buvo mėnesio amžiaus, jie persikėlė į 
Sučou’ą. Apsigyveno išdrykusiam na
mely prie kanalo. Lifu’s giliai įsiriausė 
į knygas ir mokslinius aparatus.

Šitas senybinis tiltų ir kanalų miestas 
gyveno savo seną tradicinį gyvenimą. 
Nevalia čia buvo įvažiuot su tais naujo- 
viniais prašvinkusiais automobiliais. 
Miestiečiai net neprisiėmė garbingo pa
siūlymo, kad jų miestas taptų provinci
jos sostine. Daugiau tik būtų bėdos: 
kariuomenės daliniai nuolat triukšmautų 
po ramų miestą, dar ir karą galėtų už
pust. Ne, sučou’iečiai velijo geriau tu
rėt ramybę ir taiką.

Lifu’s aistringai pasinėrė darban. Jis 
susidomėjo tyrinėjimu senybinių parašų 
ant kaulų, kaip jam priminė ta nuosta
bioji Mulan’a. Ir jis pamėgo kamantinė! 
tuos pirmykščius ženklus, figūras ir for
mas, tebesamas dar neatidengtas, neiš
spręstas kitų paleografų. , Gilios seno
vės paleografija padėjo pamatą chinų 

• raštui, taipgi nušvietė žodžių istoriją ir 
tikybinių apeigų paėjimą.

Tačiau, ta paleografijos aistra buvo 
Lifu’i įdomus takas nuo kitų aistrų išsi
sukti. štai kad ir ta Kuomintang’o eks-'< 
pedicija į šiaurius prieš karinius galiū
nus. Čen San’as, Huan’a, Taijun’a ir 
daugybė pasišventėlių ėjo prieky armi
jos su propaganda, rengdami revoliuci
jai dirvą. Kuomintang’o armija ėmė 
miestus ir miestelius vieną paskui kitą.

I (Daugiau bus)

I awaII Mace
Profašistinių Elementų Melai.

Vasario 10 d., 1946, Lowellio 
tūli pro-fašistiniai lietuviai po 
vardu: “Komitetas dėl Lietu
vos Nepriklausomybės,” suren
gė mitingą pobažnytinėj salėj, 
Rogers Street, Lowell, Mass., 
vadovaujant vietiniam lietuvių 
kunigui F. W. Strakauskui. 
Kalbėjo kunigas J. Jakaitis iš 
Thompson, Conn, ir “Darbinin
ko” red. A. Kneižis. Jie tame 
susirinkime primelavo visokių 
neteisybių ir pripasakojo daug 
nesąmonių, kad tūomi daugiau 
pažeminti Lietuvos žmonių iš
reikštą valią.

Jie savo rezoliucijoj, kuri 
tilpo “The Lowell Sun” vasa
rio 11 d., reikalauja, kad Tary
bų Lietuvoje vėl būtų sugrąžin
tas smurtininko Smetonos fa
šistinis režimas, kuris buvo ko
pija Italijos mussloniško fašiz
mo.

Toj savo rezoliucijoj jie sa
ko, kad susirinkime dalyvavo 
daugiau negu 1500 lietuvių. 
Tai didžiausias melas, kokį tik 
pro-fašistinės klikos vadai te
gali pasakyti.

Pirmučiausia, kas žino tą 
pobažnytinę svetainę, tai pasa
kys, jog ten jokiu būdu negali
ma tiek žmonių sutalpinti. Ir 
pats kunigas Strakauskas tai 
gerai žino, kad daugiausia ten 
gali tilpti keturi šimtai žmonių, 
tai jau būtų perpildyta svetainė 
stačiais žmonėmis.

Kam reikalingas toks melas, 
toks trigubas padidinimas daly
ko? Tai piktas tikslas prieš 
Lietuvos žmones!

Antras melas, tai tame, kad 
dabar Lowellyj visai nėra tiek 
lietuvių. Vargiai ir su mažais 
kūdikiais tiek priskaitytum. O 
maži vaikai negali gi Lietuvos 
žmonėms prisakyti, kokią val
džią jie turi sau įsisteigti, ir 
kad fašistinė valdžia jiems bū
tų geresnė už tą, kokią liaudis 
pati sau išsirinko per didžiu
mos nusibalsavimą 1940 me
tais.

Tą negali padaryti ir suaugę 
Amerikos lietuviai. Mes, Ame
rikos lietuviai, kaipo šios šalies 
piliečiai, tegalime rūpintis tik 
savo valdžia. Ir tai tik parla
mentariniu keliu — balsavimo 
teisėmis, bet ne raginimu ją nu
griauti prieš didžiumos žmonių 
valią. Tad kam kurstyti Ame
rikos lietuvius prieš Lietuvos 
žmones?

Tai buvo pačių Lietuvos 
žmonių didžiumos valia, kuo
met jie, nebepakęsdami fašis
tinio režimo, nusibalsavo prisi
dėti prie Sovietų Sąjungos ir 
lygiomis teisėmis gyventi tary
binėj santvarkoj kartu su kito
mis 15-ka sovietinių respubli
kų.

Į tą mitingą buvo susirinkus 
tik dalis Lowellio lietuvių. Tik 
pro-fašistiniai elementai ir gal 
vienas kitas suklaidintas lietu-

vis buvo ten įtrauktas. Tai ir 
viskas. Gi kita dalis Lowellio 
lietuvių yra demokratiniai nusi
statę žmonės. Tokie lietuviai 
duoda gerą pagalbą naujos 
Lietuvos žmonėms, nuo baisaus 
karo nukentėjusiems broliams 
ir seserims.

Todėl Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Pašalpinė Draugystė, Lie
tuvių Piliečių Kliubas, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 110 
kuopa ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos 44 kuopa savo susi
rinkimuose pareiškė protestus 
prieš kurstymą Amerikos lietu
vių, prieš kišimąsi į Lietuvos 
žmonių vidujinius reikalus ii’ 
prieš bile kokios formos pro- 
hitlerinę agitaciją, kuri ir po 
hitlerizmo sumušimo zdar vis 
skleidžiama.

Kuomet karas r tik prasidėjo, 
kuomet Hitleris su savo žvėriš
komis gaujomis žiauriai užpuo
lė Lietuvą ir ją teriojo, tai to
kie pat pro-fašistiniai lietuviai 
Amerikoje sušuko: “Three 
Cheers for Hitler and his le
gions.” Tai buvo Naujienų lei
džiamam Jaunime, birželio 25 
d., 1941 metų. Gi dabar, kuo
met hitlerizmas parblokštas, tai 
tokie pat žmonės jieško kitokių 
metodų atgaivinimui hitlerizmo 
pasaulyje ir sūgrąžinimui fašiz
mo Lietuvoj.

Lowellio demokratiniai lietu
viai griežtai pasisako prieš 
fašizmą ir už demokratinį pa
saulį. Mums reikia ne kurstyti 
žmones prieš pačių Lietuvos 
žmonių pasirinktą santvarką, 
bet pagalbėti jiems prisikelti iš 
karinių griuvėsių. Tai mūsų, 
Amerikos lietuvių, užduotis.

V i ršm i net ų organ i zaci j ų
komitetų po vieną narį 

pasirašo:
S. Paulenka 
J. Blažonis 
Ii. čiulada 
J. M. Karsonas.

Chinijos tautininkai tik 
pasigyrė, bet neatėmė iš ko
munistų Szepingkai miesto 
Mandžurijoj.

Sovietai sutiko, kad Ven
grija atsiteistų karinius 
nuostolius per 8 metus vie
toj nusakytų 6 metų.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių, namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

<4>

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

Telefonas EVergreen 7-1661

<t>GREEN STAR BAR & GRILL
<♦>

<♦>

<!>

<!>

<t>

<!>

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

<!>
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<♦>

<♦>

<t>

<♦>

t>
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Skaitytojų Balsai
Kaslink Angliško Skyriaus 

Laisvėje
Tenka perskaityti Laisvėj 

daug visokių išsireiškimų. 
Vieni taip nori, kiti kitaip.

Dabar Kaslink angliško 
skyriaus Laisvėje. Kas su
manė tą skyrių įvesti, tai 
vertas pagyrimo. Tas sky
rius naudingas jaunuoliams. 
Aš ta patyriau iš savo sū
naus. Nors jis moka skai
tyti ir rašyti lietuviškai, ne
lankęs jokios lietuviškos 
mokyklos, bet kada to an
gliško skyriaus nebuvo, tai 
jis visai domės nekreipė į 
Laisvę. Bet kada dabar at
sirado tas angliškas sky
rius, tai jis ne tik perskai
to tą skyrių, bet pradeda 
ir lietuviškus raštus skai
tyti. Mes manom, kad ir 
kiti vaikai taip dag’o.

O ant galo būtų geriau, 
kad mes tą klausimą palik
tume redaktoriams. Jeigu 
mes visi pradėsime diktuo
ti, ką rašyti ir ką nerašyti,

tai nieko gero iš to neišeis.
P. Plokštys.

Worcester, Mass.

Ir Mano žodis Dėl Angliško 
Skyriaus Laisvėje

Mes, ateiviai, jaudri tames 
į pakalnę. Po kelių dešim
tų metų gal mažai kas liks. 
Bet Laisvei nebus reikalo 
išnykti, pratinant dabartinį 
jaunimą prie Laisvės. Jau
nimas galės paimti Laisvę ir 
visas kitas progresyviškas 
įstaigas ir vesti anglų kal
boj, mums išnykus.

Mes, seni lietuviai, ir se
nai atvykę iš Lietuvos jau 
esame prasilavinę angliškai 
skaityti. Galime skaityti tą 
anglišką skyrių. O jeigu 
kurie nemokam angliškai 
skaityti, tai nebus pro šalį 
pasimokyti*.

Aš skaitau tą ’skyrių ir 
myliu. Labai svarbūs 
straipsniai.

Tęskite tą skyrių ant to- 
liaus. Praplėskite į pla
tesnį ir įtraukite daugiau 
jaunimo bendradarbiauti.

Jonas Balsys, 
Baltimore, Md.

GERAS JUMS 
DARBAS!

oTAI tikra proga jaunam vyrui, kuris nori gero darbo su ateičių. 
O Tarnyba Armijoj yra .nuolatinis darbas, kuris suteikia gera algą, 
aukščiausią užtikrinimą, visas galimybes paaukštinimui ir progą 
pamatyti pasaulj. Jūs gaunate vertingą išlavinimą technikiniuose 
amatuose, gerą maistą, drabužį, butą ir medikai) aprūpinimą nemo
kamai. Jeigu jūs keliaujate į užjūrius, jūs gaunate 20% extra algos. 
Jūs galite su puse algos pasitraukti po 20 motų arba pasitraukti su 
trimis ketvirtadaliais algos po 30 metų. Ir jūs gaunate 30 dienų pilnai, 
apmokamas vakacijas kas metai! Daug kitų gerumų, kurie kitur ne
gaunami. Jei jūs esate 18 iki 34 m. ir fiziniai tinkamas (arba 17 .su 
tėvų leidimu), jūs galite dabar įstoti ir pasirinkti vieną iš tų puikių 
darbų taikos meto Rcguliarėje Armijoje. Pati jūsų nauda reikalauja 
sužinot visus faktus DABAR! Kreipkitės j

U. S. ARMY RECRUITING STATION

271 Washington St., Brooklyn, N. Y.
 < »

Telef. HUmboIdt 2-7964 
*

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

VALANDOS: g__g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas G r abortas
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Ml Vernon St • 
PHILADELPHIA, PA. J 

Telefonas Poplar 4110 T
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Naciai ir Jų Sėbrai Te
bevyrauja Jankių Glo

boj Bavarijoj

I

(X)

IR
AUTOMOBILIŲ MALIAVOTOJAI 

METALISTAI, VIRŠŲ IR FENDERIŲ. 
PATYRĘ.

ISLAND PONTIAC, CORP.
41-38 37th ST., LONG ISLAND CITY. 

STILLWELL 4-3400

I

W. Brazauskas.

DETROITO ŽINIOS
LLD

Lawrence, Ma
žino-

a ūks-

WORCESTER, MASS

iš tikro 
negalime

kad mes iš 
kuriais save

“Ar tai tą reiškė jūsų pasakymas, kad jūs norėtu
mėt apvalyti darbo padėtį?”

Išeidami iŠ susirinkimo, Įvykusio Detroit Labor Tem
ple, tie busų ir gatvekarių darbininkai sveikina nutari
mą streikuoti už pakėlimą algų. Streiklaužiautojai, 
kaip jais gązdino darbininkus majoras Edward J. Jef
fries, susitiks stiprų pasipriešinimą iš pasiryžusių dar
bininkų. Detroito tranportininkai priklauso Amalga
mated Association, AFL.

drg. Pru- 
net ir šo- 

nes, manau,

HARTFORD, CONN.
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
viename bei kitame mieste.

Nuo nacių gauna daug 
grūmojančių laiškų Bavari
jos premjeras Hoegner ir 
kiti valdininkai, kurie ben
dradarbiauja su amerikonų 
vyriausybe.

Studentai Naciai
Trys ketvirtadaliai Mu- 

nicho Universiteto studentų 
tai buvusieji nacių oficie
riai ir kareiviai. Jie atvy- 
rai kalba už nacizmo atgai
vinimą ir 'nubaubia tokius 
profesorius, kurie bent žo
dį pasako prieš Hitlerį. Pa
našiai ir pradinėse mokyk
lose. Berniukai ir mergai
tės atvirai svarsto, į kokią 
slaptą organizaciją įstoti. 1 
Amerikonai Biją Rusijos,

Todėl Pataikauja Reak
cininkams

Kariniai amerikonų virši
ninkai, kaip vakarinėje Vo
kietijoje, taip ir Berlyne, 
biją Rusijos ir komunistų 
įtakos augimo. Todėl jie 
tariasi su kunigais ir nepa- 
žangiais vokiečiais, ką skirt 
į vietines vokiečių valdybas. 
Amerikonai laiko perdaug 
kairiais net tokius vokie
čius, kurie nėra pažangesni 
už Amerikos demokratų 
partiją pirm Rooscvelto lai
ku.

Vokiečiai perstatų dai
lias, angliškai mokančias 
vokietaites į sekretores bei 
vertėjas įvairiose įstaigose, 
ir amerikonai oficieriai daž
nai priima naciškus tų mer
gaičių patarimus'.

S 1 a p č iausių amerikinių_____
seklių skyrius iki pernykš-1 vadinamų 
Čio rugsėjo laike savo sek-įrie ar tai .pabaigoje metų, 
retore dukterį Hanso Fran
ko, buvusio Lenkijos gene- 
ral-g ube rnatoriaus, kurio 
įsakymais išžudyta milionai 
civilių Lenkijos 
Dabar talkininkų teismas 
Nurnberge teisia Franką, 
kaip karinį kriminalistą. .

Amerikos oficieriai sve
čiuojasi pas nacius, kartu 
su jais medžioja, žvejoja ir 
dalyvauja jų pokiliuose.

piliečių.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga- 

’lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite 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.

Pastaruoju 
stebėti mintis drg. I 
kos ir A. Bimbos ; 
narius ir kuopas, abelnai apie 
visą organizaciją.

Kaip drg. Pruseika, lygiai 
ir A. Bimba daug karčios tei
sybės pasakė, kurios 
mes, eiliniai nariai, 
ignoruoti.

Noatkartosiu nei 
seikos, Bimbos arba 
lomsko raportų, 
kad kiekvienas turi tą pačią 
progą perskaityti spaudoje. 
Jeigu neskaitė, esu tikras, 
kad ir, šio rašinėlio neskaitys.

Išėmus šimtą kitą, kurie iš 
pat pradžios metų susimoka 
duokles ir tankiau lankosi ant 
susirinkimų, randasi gerokas 
skaičius mūsų kuopoje taip 

“pažangiųjų,” ku- 
ar- 

ba tik sekančiuose metuose 
susimoka savo duokles.

Joks pasielgimas labai truk
do literatūros leidimą 4- , 
Centras negali iš anksto 
ti, kiek bus įplaukų.
. Lietuvos liaudis labai 
tai atsineša apie LLD, 
sugrįžęs mūsų pirmininkas 
drg. A. Bimba nurodo. Jeigu 
jau Lietuvos liaudis palaiko 
mus tokioj aukštumoj litera
tūros leidimo klausime, tai 
mes ir turėtume tokį jų atsi- 
nešimą palaikyti.

Tenai, 
muose, yra 
n ai, ko prie 
matyti net 
miesteliuose, 
kiausi 1936

Mūsų užduotis turi būt, 
kuo greičiausiai padaryti 
tikrą • sutrauką ir plapus, 
tos knygos, kurios čia guli su
dėtos skryniose ir šėpose, bū
tų perkeltos į Lietuvos knygy-

52 Kp.

laiku teko pa- 
Prūse i- 

įpie LLD

Lietuvoje, net 
steigiami knygy- 
Smetonos nebuvo 

ir didesniuose 
kada aš ten 
metais.

VITAMINŲ SANDELIS

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daity
HELP WANTED,—MALE 

REIKALINGI VYRAI

rcnlitas Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

nūs, kur liaudis jų pageidau
ja. Keliai jau po karo liekasi 
iš naujo supinti taip, kad pri
statymas tų knygų greitu lai
ku bus lengvai galimas.

Bet atlikimas to darbo, ži
noma, gulės ant mūsų pečių. 
Mes čia turime surasti būdus 
ir finansus jų ten perkėlimui. 
Tą klausimą mes galime išdis- 
kusuoti savo kuopų susirinki
muose, ir, radę būdus, kurie 
yra geri, pateikti juos Cen
trui dėl pildymo po visą or
ganizaciją.

Iš tikro heleiskimės savęs 
būti tame padėjime, kad 
mums galėtų daryti užmeti
mus, kaip “tėvas” literatūros 
draugijos Vilnyje padarė.

Basi rodykime, 
tikro esame tie, 
vadiname.

Sekantį • mūsų- kuopos susi
rinkimą turėtų visi nariai lan
kyti. Perbėgus kuopos bėgan
čius reikalus, bus paimtas 
klausimas diskusuoti: “Ar 

ILietuvai geriau būti grynai sa- 
vystoviai, ar taip, kaip dabar 
kad yra —• federatyviai So
cialistinėse Respublikose ?”

Kiek* girdėjau, kad šiame 
klausime bus daug nurodymų, 
kaip už vieną, taip lygiai ir už 
kitą padėtį. Svarbu bus vi
siems išgirsti.

i Nepraleiskite šio susirinki
mo.

Noriu dar priminti, kad al
kai- sibus Detroite tveriamas Civil 

Rights Kongresas, bal. 27-28 
dd. Kaipo pažangiai organi
zacijai, mos turime būtinai iš-’ 
rinkti delegatą. Labai svarbu.

Vasara ateina. Reikia 
tarti dabar apie pakeitimą 
ko susirinkimams.

J. Danta, 
Fin. Rast.

Pro-Naciai Pralaimėjo Kliubo 
Susirinkime

Pirmadienį, balandžio 15
Amer. Lietuvių Piliečių 

Kliubo susirinkime buvo gau
ta* pora laiškų iš tautininkų 
“bendro” fondo organizacijų, 
žinoma, laiškai buvo perskai
tyti ir tuo sykiu priimti. Bet 
kliubo reikaluose vėl buvo pa
keltas klausimas, ką darysime 
su tais pro-nacių atsišauki
mais. Vienas jų maldavo au
kų dėl kokios tenais “Lietuvių 
Steigiamos. Mokyklos” tų pa
bėgėlių, kurie bijo Lietuvos 
žmonių keršto už “gražius” 
darbus ir dėl to bijosi sugrįž
ti atgal į Lietuvą. Antras tų 
laiškų buvo gautas nuo vieti
nio tautininkų “bendro” fon
do skyriaus. Laiške prašė, kad 
kliubas išrinktų ir pasiųstų at
stovą prie to jų fondo.

Po trumpų diskusijų abudu 
tie atsišaukimai buvo pasiųsti 
į gurbą, čia jau pro-naciai ga
vo didelį smūgį nuo demokra
tiškai nusjstačiusių kliubiečių. 
Nekuriu karštagalviai tauti
ninkai, nuo to. smūgio apsvai
gę, pradėjo šaukti, kad tai 
tik komunistai laimėjo. Bet, 
žinoma, bent kiek daugiau 
protaujantis kliubietis tą ge
rai supras, kad ne vien tik 
komunistai laimėjo (atmesda
mi didele didžiuma balsų tuos 
laiškus), bet laimėjo visas 
kliubas ir visa mūsų miesto 
lietuviška demokratiško nusi
statymo visuomenė.

Tūli žmonės labai rūpinasi 
sušelpti iš Lietuvos pabėgu
sius nacių tarnus, kurie da
bar blaškosi po visus Europos 
kampus ir sušilę darbuojasi, 
kad suorganizuoti kryžiaus 
karą prieš Tarybų Sąjungą. 
Ir šiame mitinge vienas jau
nas vyrukas, J. Vailionis, ma
tyt, pro-nacių propagandos 
suklaidintas, atsistojęs smar
kiai šaukė prieš Sovietų. Są
jungą.

žiūrint ir girdint kalbant 
tokius čia augusius jaunus vy
rukus, sunku ir įsivaizduoti, 
kad tai jie yra išmokinti mū
sų šalies demokratiškose mo
kyklose. Jų nusistatymas 
prieš kitas tautas ir prieš dar
bininkišką demokratišką ju
dėjimą turi daug fašistinių 
žymių.

Kliubo 
zausk as 
Russian 
veikimo 
a u k o,i o

Amerikoje.
Hartforde išgyveno 36 me

tus. Mirė būdamas 57 metų 
amžiaus.

Porą dienų vėliau toje pa
čioje stuboje, po sunkios li
gos, pasimirė drg. Pranas 
Petrušiunas. Tapo palaidotas 
balandžio 13 d., Springfield, 
Mass., krematorijoj. Jo palai
kai buvo sudeginti. Velionis 
paliko dideliame nuliūdime 
savo drg. Aleną Petrušiunie- 
nę, dukterį Larną ir sūnų 
Norman, kuris dar jaunas vy- - 
rūkas, tarnavo armijoje per 
karą ir labai sunkiai buvo su
žeistas; dar ir dabar be laz
dos negali pavaikščioti. T ka
pines velionį palydėjo gražus' 
būrys jo artimų giminių ir 
idėjos draugų ir draugių. Ve
lionis buvo 60 metų amžiaus. 
Priklausė tik prie Liet. Lite
ratūros Draugijos. Buvo nuo
latinis Laisvės skaitytojas.

Aš reiškiu gilios užuojautos 
draugei O. Ružinskienei ir 
draugei A. Petrušiunienei ne
tekime savo gyvenimo drau
gų. Taipgi reiškiu gilios sim
patijos P. Petrušiuno sūnui 
Norman ir dukrai Lamai.

Ištikus dviem šermenims, 
vienai tuojaus po kitos, šių 
žodžių rašytojui taipgi prisi
ėjo patirti tą, ko niekados 
nemaniau, kad reikės atlikti 
ir kad galėčiau atlikti. J. Ru
činskui pasimirus drg. J. Pil
kauskas ragino mane, kad pa
sakyčiau atsisveikinimo pra
kalbą išlydint iš namų ir prie 
kapo, ant kapinių. Niekados 
nekalbėjus prie karsto, šį pir-( 
mą kartą buvo labai sunku 
ir graudu kalbėti, kadangi di
džiuma aplinkui verkė miru
sio draugo. Vieną draugą pa
laidojom, tuojaus mirė ir ki
tas. Tai ir tam, kaipo laisvam 

, draugui, turėjau pasakyti pra- 
. kalbėlę, išlydint ir ant kapį- 
. nių. i 1 •

REIKIA VYRŲ
TUOJAU 

NAKTINIAMS ŠIFTAMS
• Patyrimas Nereikalingas
• Puikiausios Darbo Sąlygos
• Nemokamai Socialė Apdrauda
• Geros Algos
• Nuolatinis Darbas
• Primokama Važiuotė

Rašykite, Teleionuokito Collect ar 
Kreipkitės Asmeniškai j

BARRE WOOL COMBING CO., Ltd
South Barre, Mass. Telephone Barre 14

(96)

REIKALINGI VYRAI
Aukšta alga patyrusiom 

laipytojam į medžius.
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės tarpe 5 ir 6 vai.
McHale Tree Expert & 

Landscape Co. 
217 Hempstead Turnpike, 

HEMPSTEAD, L. I.

HELP WANTED—FEMAJLfc 
REIKALINGOS MOTERYS

(95)

lan-

kad 
tam 
kad

nu- 
lai-

Iš Seatties į Chicago

atstovas W. Bra- 
išdavė raportą iš 
R e 1 i e f o rgan i z ac i j os 

ir vėliau kliubas pa- 
$25 dėl Russian Re

lief. Ta organizacija dabar 
veda vajų po visą Conn, vals
tiją, kad sukėlus kelis tūks
tančius dolerių dėl įsteigimo 
Kursko mieste ligoninės. Ro
dosi, tikslas labai žmoniškas 
ir labai reikalingas. Bet keli 
pro-naciai pradėjo šaukti, 
kad “mes Rusijos nekenčiam 
ir mes Rusijos neremsim.” Ir 
to pasekmėje įnešimas buvo 
atmestas. Demokratiško nusi
statymo kliubo nariai iš to tu
rėtų pasimokyti 
dalyvauti 
muose ir 
žmonėms
gresui ir gražiems darbams.

Kliubietis.

A. Bimba Raportuos Apie Lie
tuvą Didžiuliame Išvažiavime

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas, Lawrence Skyrius, 
rengia labai didelį išvažiavi
mą, Maple Parke. Tame išva
žiavime Antanas Bimba, kuris 1 
ką tik sugrįžo iš Lietuvos, iš- 
duos ilgą, raportą, ką jis^ ma
te ir girdėjo Lietuvoje, kaip 
Lietuva nukentėjo nuo karo ir 
kaip Amerikos lietuviai gali 
pagelbėti Lietuvai ir Lietuvos 
žmonėms.

MOTERYS APVALYMUI 
SPECIALIAI ŠIFTAI 

PRITAIKYMUI JŪSŲ PATOGUMUI 
Jūsų Pasirinkimui Šiftai

4 A.M.—8:15 A.M. ar 7 P.M.—11:16 P. M 
KELIOLIKA DARBŲ

Prie abelnai apvalymo darbų ofisiniuose bū 
įlinkuose. Kreipkitės 9-5 P.M. kasdien, 

išskiriant šeštadienius.
PERSONNEL DEPT. — 5-tos LUBOS

American Express Co.
65 BROADWAY, N. Y. C.
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Pirkdamas iš mūs_ Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

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

. 1. Balanced Brand Vita-O-M'ineral Tabletę
' kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi

deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų.
; Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin

ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes • apmokame.

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

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas, «

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

Oui

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Jis taipgi turi “locks,”. kurie 
pakelia- laivelius aukštyn, 
kaip Panama Kanale.

Šis tvenkinys’ padirbti atsi
ejo $52,000,000 (penkiasde
šimts du milionus dolerių).

Nuo čia upė jau gili, pilna' 
vandens.

Kalną vietomis persimo- 
džia gilus ir ir stebėtinai siau
ras griovis. Tarytum didele 
piela kas nors perpjovė kalną. 
Jei tas griovis būtų skersai 
Kalną, jis patarnautų kelio 
pravedimui. Bet išilgai kalną 
skriosdamas, jis yra žmogui 
bevertis.

Columbia upė, tai brangiai 
žmogui pasitarnavus, perrėk
dama kalnus skersai ir duo
dama progą kelią pravesti.

Reikia pastebėti, kad šis 
kelias eina garsiąja “Oregon 
Trail,” kuria pionieriai dasi- 
gavo iki Pacifiko šioj pusėj 
Amerikos. Jie be šios upės 
pagalbos nebūtų galėję kal
nus perkopti. . .

ir daugiau 
kliubo susirinki-’ 

nedaleisti tokiems 
kenkti kliubo pro-

prigulėjo prie

Palaidojom Draugus Juozą 
Ružinską ir Praną Petrušiuną

Balandžio 6 d. pasimirė 
drg. Juozas Ružinskas. Pali
ko dideliame nuliūdime savo 
gyvenimo draugę Oną Ružins- 
kienę ir brolį Ružinską iš L. 
L, N. J. Velionis tapo palai
dotas balandžio 9 d., Fairview 
kapinėse, West Hartforde. 
Velionis buvo pažangus žmo
gus. Buvo nuolatinis Laisvės 
skaitytojas,
ALDLD, prie Sūnų ir Dukte
rų Draugijos ir prie Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo. Gražus 
būrys giminių ir draugų susi
rinko į velionio stubą (jis stū- 
boje buvo pašarvotas) atsi
sveikinimui su geru draugu 
paskutinį kartą ir palydėti į 
kapines.

Iš Lietuvos velionis paėjo iš 
Žemaitijos kraštp, nuo Papi
lės. Lietuvoje pąliko 3 seseris, 
ir vieną seserį ir brolį čia

Išvažiavimas įvyks Gegužės 
(May) 26 d.,. Maple Parke, 
Methuen Mass. Jo raportas 
prasidės 2 vai. po pietų. Bus 
garsiakalbiai atgabenti į par
ką, kad kiekvienam parke bū
tų galima girdėti, ką 
pasakys.

Lowell, Haverhill ir 
u a lietuviai prašomi tą
nieko nerengti, bet ruošti sa
vo publiką dalyvauti Maple 
Parke.

A. Taraška, Sekr.

Bimba
Nash- 
dieną

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 25 d., 7:30 v. v. Liet. Kl. 
salėje, 318 W. Broadway. Prašomi 
visi nariai skaitlingai dalyvauti su
sirinkime, nes turiu daugelį svarbių 
reikalų aptarti. — Raštininkas.

(95-96)
ė

CLEVELAND, OHIO
DR. I. E. LEVY

OPTOMETRIST
Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofiš'ą po antrašu:

7917 ST. CLAIR AVE..
(Arti Yale Theatre)

CLEVELAND 3, OHIO.
Telefonas: Express 1244.

Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

Artinasi Aido Choro 
Jubiliejus

Worcesterio meno mylėto
jai laukia 5 d. gegužės su 
pakilusiu ūpu, nes jų išauk
lėtas, numylėtas Aido Choras 
rūpestingai ruošiasi atžymėti 
savo amžiaus darbus. Negaili 
aidiečiai nei laiko, nei ener
gijos, kad tinkamai prisiruo- 
šus šiai didžiai savo iškilmei. 
Juk tai yra, kuomi didžiuotis. 
Prabėgo 30 metų. Tiek gra
žaus darbo dailės srityje nu
dirbta.

Aido Chorui teko gimti iš 
darbo liaudies. Jinai ir rūpi
nasi jo auklėjimu, jo palaiky
mu. Darbo liaudies reikalams 
Aidas gyvavo, tarnavo, daina
vo per 30 metų. Aido Choras 
savo daina puošė įvairius pa
rengimus. Mokėjo Aidas savo 
daina publiką prajuokinti, 
pravirkdinti, pasakyti jai apie 
gamtos gražumus, žiaurumus; 
apie motutes; apie mergelės 
meilę. Pašaukti, paraginti ją 
į kovą prieš skriaudas, už ge
resnį gyvenimą visiems.

Aido Choro veikla ir dai
nų repertuaras visuomet har- 
monizuodavosi
žmonijos reikalais ir 
biais dienos klausimais.

O jubiliejiniam koncertui 
choro mokytoja Karsokiene 
rūpinasi sudaryti specialę pro
gramą, kuri turės patenkinti 
kiekvieną* atsilankiusį. Apart 
paties choro grupių ir vietinių 
solistų, Normos čiapanaitės ir 

Jono- Sabaliausko, turėsime

svečių - viešnių. Dainuos visų 
mylimos dainininkės Akvilė 
Siauriutė iš‘Dorchester ir Bar
bora Patterson Raulušaičiutė, 
Naujosios Anglijos muzikos 
konservatorijos mokinė, wor- 
cesterietė. Bus ukrainiečių 
jaunuolių akrobatų grupė ir 
liaudies dainų interpretuoto
jų. Sudarys specialį numerį. Ir 
ve, dėl ko visi meno mylėto
jai turėtumėte būti Lietuvių 
svetainėje, 5 d. gegužės. Pra
džia 3 vai. po pietų.

M. S.

su pažangios 
svar-

Gegužės Pirmos Dienos 
Apvaikščiojimas

Worcesterio darbininkai ap
vaikščios Gegužinę Dieną 
(Pirmą Gegužės), balandžio 
27 d., šeštadienį, Worcester 
Common. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Vyriausiu kai betojum 
bus Otis A. Hood, Massachu
setts Komunistų Partijos pir
mininkas.

šiemet, labiau negu kada 
nors pirmiau, padėtis reika
lauja, kad kiekvienas darbi
ninkas dalyautų Gegužės Pir
mos. Dienos apvaikščiojime ir 
parodytų darbininkų solida
rumą kovoje už taiką, darbą 
ir saugumą.

• Tą dieną vakare bus šo
kiai ir abelnai pasilinksmini
mo vakaras. ADL Clubrooms, 
566 Main St. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Kviečiame visus da
lyvauti.

Gegužinės Dienos
\ Komitetas. Z^’
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Juozas Sakalauskas, 
amžiaus, gyveno 1074 
St., Brooklyne, mirė
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L. K., LPTK Fin. Sekr.

Kazys Kreivėnas, (pridavė 
A. Balčiūnas) Brooklyn, N.

šiomis dienomis Brooklyno 
ir apylinkės žmonės gražiai 
pasirodo aukomis Vilniuje 
Vėžio Ligos Instituto įrengi
nį ui.

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

NwY>rko^/M>ife2lnm
Rinkliava Ispanijai 
Išlaisvinti

• Viso miesto skale rinkliava 
Ispanijos išlaisvinimo darbui 
paremti skelbiama gegužės 1, 
2 ir 4 dienomis. Gautas mies
to vyriausybės leidimas. Pra
šomi tam darbui liuosnoriai 
darbuotojai.

Atsišaukime prime narna, 
jog pasaulio laisvė pirmiausia 
buvo ginama Madrido gatvė
se. O kol Ispanija nėra laisva 
nuo fašizmo, kol ten vokie
čių mokslininkai gamina nau- 
joviškiausius karo pabūklus, 
tol pasaulio taikai ir demo
kratijai gręsia pavojai iš Is
panijos. Prašalinti iš ten pa
vojus, pirmiausia reikia pra
šalinti iš Ispanijos fašizmą. 
Tai ne vien tik ispanų, bet vi
so pasaulio darbo žmonių, vi
so pasaulio demokratijos my
lėtojų reikalas.

Rinkliavoje gautas fondas 
bus naudojamas:

Pasiųsti paramos Ispanijos 
priešfašistams užrubežyje ir 
pačioje Ispanijoje.

Kampanijai už nutraukimą 
ryšiui su Franco Ispanija.

Taika ar Karas? Laisvė
Ar Vergija

Sveikina Laisvę
Sukaktimi

Vilniaus Instituto 
Reikalu

įvyks prakal- 
p en k ta d i e n į, b a 1 an d ž i o 
Lietuvių Amerikos Pi- 
Kliubo salėjo, 280 

Ave., Brooklyn, N. Y. 
7:30 vai. vakaro, 

nemokama. Rengia 
Literatūros Draugijos 
kuopa.

Paskutinė Proga Įteikti jda^. 
Darbininku Laikraščio 
Gegužinį Numerį

Tose temose 
bos šį 
26-tą, 
liečiu 
Union
Pradžia 
Įžanga 
Lietuviu 
pirmoji

Kvietime į mitingą rengėjai 
sako:

Gerbiamieji! Dar kolonijo
se kraujas liejasi! Hitlerinin
kai ir turčiai trokšta naujo 
didelio karo. Amerikos liau
dies vadai atlaikė kongresą 
Washingtone kovai už taiką.

Nedarbas auga! Ant darbo 
žmonių laisvių pasikėsinimas! 
Kodėl nėra pasirašyta taika? 
Kodėl karas eina Chinijoj, In
donezijoj, Palestinoj ir kitur? 
Prie ko veda imperializmas? 
Kas daryti, kad išvengus ka
ro? Kas daryti, kad padėti 
nualintai Lietuvos liaudžiai? 
Kas daryti, kad geriau būtų

i gyventi ?
Kalbės delegatai, tik grįžę 

iš kongreso už taiką! Visi ir 
j visos ateikite ir

: naujo!
Rytiečių lietuvių 

toje konferencijoje
Matas Šolomskas, 

tinių Lietuvių Centro sekreto
rius, šio karo veteranas, bu
vęs Pacifike;

Jonas Ormanas, didžiosios 
demokratinių lietuvių savišal
pos organizacijos, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo jau
nimo sekretorius, praeito ka
ro veteranas, kariavęs Euro
poje.

Domininkas M. Šolomskas, 
vieninteles nacionalės Ameri
koje lietuvių apšvietos organi
zacijos, Lietuvių Literatūros 
Draugijos centro sekretorius.

Laisvės skaitytojai prašomi 
apie šias prakalbas pranešti 
visiems kitiems.

Mary žvirbliene iš Groen- 
point-Brooklyn sveikina Lais
vę, 35 penkerių metų sukakti
mi, paaukojo $5 ir linki jai 
gyvuoti dar ilgus metus.

Draugė 
j u laiku 
momentų, 
siu mirė C

Jadviga Vilčiauskienė, Hun
tington. L. L, $25.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas (pridavė pirmininkė 
Mary Wilson), Brooklyn, N.

išgirskite

delegatais 
buvo:
Demokra-

LLD 1-mos Kuopos Nariams 
Prašymas

Komisija pagamino prakal
bas garsinančius lapelius. Ta
čiau komisija viena — keli 
žmonės — negalės su tais la
peliais pasiekti visus Brookly- 
no lietuvius. Bet jūs visi, apie 
du šimtai narių, galite pasiek
ti visus. Ateikite Laisvės 
spaustuvėn pasiimti lapelių, 
išdalinti juos šapose ar kitur, 
kur sueinate lietuvius.

Kadangi mitingas įvyksta 
veik išvakarėse didžiosios 
darbo žmonių dienos, Pirmos 
Gegužės, tad šiame mitinge 
bus vėliausios žinios ir iš 
Bendro Gegužinės Parado Ko
rn teto. Tad, kaip matote, šis 
mitingas svarbus daugeliu at
žvilgių. N. K.

žvirblienė pastaruo- 
pergyveno sunkių 
Prieš keletą mėne- 
jos vyras. Sūnus

Stanley karo metu tarnavo 
armijoje, buvo išvežtas į Pa- 

. cific Salas prieš Japonus. Da
bar Stanley sugrįžo, bet jau
nesnysis sūnus Algirdas įstojo 
į armiją.

i Mary žvirblienė yra Lais
vės skaitytoja, abu jos sūnūs 
buvo Aido Choro nariais. Dė
kodami už . taip gražią para
mą dienraščiui, linkime drau
gei žvirblienei ir jos sūnums 
kuo puikiausio pasisekimo gy
venimo. Laisves Adm.

Vienas asmuo sužeistas, trys 
areštuoti unijistų susikirtime 
ir vieni kitų pikiete dėl juris- 

i dikcijos, New Yorke. Herman 
Levine, AFL narys, matomai, 
buvo atėjęs palcrmuoti į CIO 
unijos centrą, 13 Astor Place, 
nes apsibraižęs stiklais išme
tant iš to centro.

Danny Kaye, filmoje “The Kid From Brooklyn,” 
vienoje iš juokingiausių komedijų, pradčsimoje rodyti 
Astor Teatre, New Yorke, balandžio 18-ta.

Gegužinės Parado Žinios
Paskutine masinė Bendro | (high schools) studentai da- 

Gegužinės Parado konferen- lyvaus parade, 
cija įvyko 
popietį, 
Yorke, 
miesto 
tetai.

konferen- 
balandžio 20-tos 

Webster Hall, New 
Čia atstovauta viso 

organizacijos ir komi-

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker geguži
nė laida, 40 puslapių istorinių 
ir dabartiniais svarbiausiais 
reikalais raštų, išeis šio mė
nesio 28-tą. Tačiau tai laidai 
užsakymai turi būti gauti ne 
vėliau šio trečiadienio, 24-tos.

Sąryšyje su ta laida, yra 
duota puiki proga norintiems 
supažindinti naujus skaityto
jus su dienraščiu. Paprastai 
sekmadieninės laidos kopijos 
kaina yra 10 centų, šios padi
dintos laidos, po 28-tos ba
landžio, po 1 kopiją išbandy
mui, pasius už $1 dvylikai as
menų, kuriu vardai ir antra
šai su $1 bus prisiųsti laikraš
čio leidėjams ne vėliau 24-tos.

Antrašas: The Worker, 
13th St., New York 3,

MIRĖ

50

N.

m.72 
Halsey 
balan

džio 19 d., Kings County li
goninėj. . Kūnas pašarvotas 
Bieliausko koplyčioj. Bus pa
laidotas balandžio 23 d., šv. 
Trejybės kapinėse.

Paliko nuliūdusius moterį 
Evą, dukterį Evą Petkunie- 
nę, 2 posūniu, George ir Wil
liam, 1 anūką, 2 anūkes.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Velykų dieną Coney Islan
das turėjo savo paraduotojus. 
Šiame parade — be kepurių 
— dalyvavo apie 400,000. 
Grupė karštuolių jau bandė 
maudytis. Kai kurie kiti tik 
parodė savo vandeninius 
kostiumus, bet vandenin ne-

i drįso.

m

Sunkaus Darbo Žmogus Šioje 
Gegužinėje Nebus Vienas: 

Artistai su Mumis
Garsūs scenos, radio, plunk

snos ir kiti artistai, paskilbę 
ne tik ant Broadway, bet po 
visą šalį ir užjūriuose, atsišau
kė į visuomenę už vieningu
mą profesionalų darbininkų 
su sunkaus darbo darbinin
kais unijistais kovoje už tai
ką ir saugumą.

Artistai atsišaukė į profe
sionalus visais būdais remti 
ateinantį Pirmos Gegužės Pa
radą, kaipo vieną iš svarbių 
žygių už taiką. Gegužinės de
monstracijos vyriausiais šū
kiais yra:

Taika,
Saugumas,
Demokratija.
štai vardai būrio iš pasisa

kiusių už masinį Bendros Ge
gužinės Paradą, kaipo ge- 
riausį Amerikos žmonių atsa
kymą karų rengėjams:

Milton Avery, Artistas
Maro Blitzstein, kompozito

rius
Howard Bay, scenerijų pla

nuotojas
Henrietta Buckmaster rašy

toja
Peggy Clark, scenerijų pla

nuotoja
Edward Chodorov, rašytojas 
Betty 

rašytoj a
Anton
Adolf
Arnaud d’Usseau, rašytojas 
Paul Draper, šokėjas 
Leif Erickson, aktorius 
Philip Evergood, artistas 
Ernest Fiene, artistas 
Howard Fast, rašytojas 
Jose Ferrer, aktorius 
Wolcott Gibbs, rašytojas 

kritikas
Harry Gottlieb, artistas
James Gow, rašytojas 
Hugo Gellert, artistas 
Horace Grennell, mdzikas 

ir kritikas
Robert Gwathmey, artistas
Max Goberman, orkestrų 

vadas
William Gropper, artistas
Joe Hirsch, artistas 
Richard Huey, aktorius 
Uta Hagen, aktore 
Minna Harkavy, skulptorė 
Nat Hiken, radio rašytojas

Libby Holman, aktorė 
Charles Irving, aktorius 
Crockett Johnson, artistas 
Mervin Jules, artistas 
Alfred Kreymborg, poetas 
Frank Kleinholz, artistas 
Fred Keating, aktorius 
Rockwell Kent, artistas 
Ray Lev, koncertų pianistė 
Maxim Lieber, autorių 

entas
Canada Lee, aktorius 
Peter Lyon, rašytojas 
Prof. Oliver Larkin, 

tas ir mokytojas
Ring Lard n er, Jr., rašytojas
Bertha Margolies, dailės 

kritikė
Elizabeth 'McCausland, dai

lės kritikė
Sigmund Miller, rašytojas 
Clifford Odets, rašytojas 
Elizabeth Olds, artiste
Yelia Pessl, harpsichirdis-

Vėliau siais svarbiausiais 
reiškiniais, kaip parodė ra
portai, buvo šie:

AFL daugelis unijų lokalų 
oficialiai ir minios AFL uni
jistų dalyvaus Bendrame Ge
gužinės Parade, nežiūrint 
AFL Central Trades and La
bor Council viršininkų pastan
gų pakenkti 
iš lokalų jų 
sę, dalyvauti 
žinėje;

Paradui 
ziastiškai,

lyvaus parade.
Tarpe nedirbančių pusę 

dienos yra kailiasiuvių, ware
house, batsiuvių unijos ne
dirbs pusę dienos, tūli kailia
siuvių lok ai ai nedirbs visą die
ną.

Laivu Texarkana praeitą 
penktadienį pribuvo virš 800 
kariškių ir 6 slapukai: keturi 
iš jų esą Ispanijos lojalistai, 
1 kariškio nuotaka, 1 kariš
kio sužadėtinė.

ag-

artis-

tė

Comden, aktorė

Dolin, baletistas 
Dehn, artistas

ir

gegužinei, atimti 
demokratinę tei- 
B end roję Gegu-

rengiamasi ontu- 
tikimasi didžiausio 

išstojimo, nors tūloms organi- 
Izacijoms .ir grupėms reikia 
pagreitinti, pagyvinti tempas; 

Daugelis unijų nedirbs visą 
dieną, kitos nedirbs po pietų: 

Visų miesto kolegijų ir kai 
kuriu vidurinių mokykit]

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai

REIKALAVIMAI
Reikalingas barzdaskutys, geras 

darbas, geba alga, valandos sulyg 
nusistatymo. Kreipkitės: Mollyn’s 
Barber Shpp, Hotel Jackson, 137 W. 
45th St.,

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Bankietas ir šokiai. Rengia Šv. 
Jurgio Draugystė, balandžio 27 d.. 
Piliečių Kliubc, 280 Union Avė. Ban- 
kieto pradžia 7:30 v. v. šokiai nuo 
8 v. v. Bilietas j bankietą $3.00, vien- 
tik i šokius 50c (su taksais). Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti. — Kom.

ew York City, N. Y.

Reikalinga darbininkas ar darbi
ninkė prie Restaurant© darbo. Paty
rė ar be patyrimo. Trumpos valan
dos, nepaprastai aukšta alga. Kreip
kitės pas: Juozas Ažys, 1150 Grand 
St., Brooklyn, N. Y~ (93-95)

PARDAVIMAS
VESTUVIŲ SUKNELIŲ

NUOTAKOM SUKNELES — $35 IR VIR
ŠAUS. PAMERGĖM SUKNELES, VISOKIO

SE SPALVOSE — $20 IR VIRŠAUS. 
Dvi Susitarimo Skambinkite

ELEANOR, BUCKMINISTER 4-7969

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarne Harrison Ir Marcy ▲▼ea. i

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS1 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

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

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN. N. Y

Tel. EVergreen 7-6808
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Pirkite Laisvę
ant

TIMES SQUARE
New York City

ant kampo
7th Av. ir 42nd St.
Pusė bloko nuo Stanley Teatro

Kasdien 4 vai. po pietų 
dienraštis Laisvė yra 

ant tos stoties.
Sekmadieniais nuo 10 vai. 

ryto rasite ten Laisvę.

ir

Arthur Pollock, kritikas 
Philip Reisman, artistas 
Jerome Robbins, šokėjas 
Anton Refrigier, artistas 
Lisa Sergio, radio komen

tatorė
Kenneth Spencer, daininin

kas ir aktorius
Moses Soy er, artistas
Raphael Soy er, artistas
William M. Sweet, radio 

produseris
Paul Strand, artistas
Mitchell Siporin, artistas
Elie Siegmeister, muzikas
II. Sternberg, artistas
Johannes Steel, komentato

rius
Helen Tamiris, šokėja
Max Weber, artistas
Lesley Woods, <aktorė ' 
Betty Winkler, aktorė 
Howard Willard, artistas 
Fredi Washington, aktorė.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akin as

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Jose Manuel Acebal, 38 
metų, veteranas, mirė nuo pa- 
šišovimo. Jo pašautasis 
nos bosas Frank Luria 
kritiškoje padėtyje, o 
Acebal padėtis viltinga.

zmo- 
esąs 
Mrs.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLemuore 5-6191

Prieš šventes visos gelžke- 
lių ir busų stotys buvo persi- 
nildžiusios norinčiais išvykti 
iš miesto.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
esant ir

Z™ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

’j
’ -4

£

Funeral Home

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

y

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

231 Bedford Avenue 

Brooklyn 11, N. Y. 

TEE. EVERGREEN S-9770

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Juozas Zeidai « 
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

8* •

Tel. 8T. 2-2178

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

' GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

I' W Slialins
(Shalinskast

Persodinanti Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

Ir laikrodėlių.
Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

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




