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KRISLAI
Gegužės Pirmoji šiemet.
Vilniečių Suvažiavimas.
Mūsų Angliškasis Skyrius.
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Gegužės Pirmoji — tradici
nė darbininkų šventė. Ji gimė 
Amerikoje. Ji gimė prie Mi- 
chigano ežero, Chicagoje, 
1886 metais — vadinasi, pries 
60 metų! Ji gimė darbininkų 
kovose pries išnaudotojus. 
Tarptautine darbininkų kovo^ 
diena ją paskelbė 1889 m. 
darbininkų kongresas Pary
žiuje.

Bėgyje 60 metų daug kas 
pasaulyje
darbininkų klasė iškovojo sau 
platesnių 
savo bu it 
nė santvarka
tebegyvuoja 
nėms liekasi 
vinys, koks

pasikeitė, nemažai

teisiu, palengvino 
tačiau kapitalisti- 

f)as mus dar vis 
ir darbo /.mo
tas pats užda- 

buvo 1886 m.:
organizuotis, kovoti!

Pasaulio 
šių metu 
paskęs 
žmonių 
jose.

Tarp 
siu, be

didmiesčiu gatvės
Gegužės Pirmąją 

milžiniškose darbo 
eisenose, demonstraci-

kitų svarbiųjų obal- 
abejo, vyraus: UPalai- 

taiką” obalsis. 
ir tie, kurie ji 
prie jo žmones

ko

jog 
pa-

Amerikonai Uždrau
dė Gegužines Vokie
čių Demonstracijas

Munich, Vokietija. — Ka
rinė amerikonų valdyba 
Bavarijoje (Vokietijos da
lyje) uždraudė bet kokius 
vokiečių paradus ar demon
stracijas Gegužės Pirmajai 
minėti; užgynė ir Bavari
jos vėliavą rodyti tą dieną.

Irano Policininkai 
Nušovė 2 Demokra
tus, Sužeidė 5 Kitus

Teheran, Iran. — Čionai- 
tiniai žandarai nušovė du 
Tudeh - demokratų partijos 
narius ir sužeidė penkis ki
tus. s Policininkai šaudė į 
minia žmonių, kurie sveiki- 
no atvykusį demokratinį 
iraniškbjo Azerbaidžano 
premjerą Jaafarą Pisheva- 
rį.

Jis iš Azerbaidžano at
skrido sovietiniu lėktuvu į 
Teheraną tartis su Irano 
premjeru Ghavamu apie 

į pripažinimą Azerbaidžanui

“Šalin karas 
ruošia, kurie 
kursto

Amerikos didmiesčiuose 
taipgi įvyks demonstracijos, 
kuriose privalo dalyvauti dar
bo žmonių masės.

Kai kur įvyks masiniai mi
tingai. Kai kur mažesni pobū
viai, atžymį ,šią tarptautinę 
darbininkų solidarumo ir 
vos dieną.

Galime drąsiai spėti, 
šių metų Gegužės Pirmąją
šaulio darbo žmonės atžymės 
kur kas ryškiau, negu kada 
nors tos šventės istorijoje.

A m e r i k o j e newyorki$kė 
darbininkų eisena bus pati di-J tautinės savivaldybės, SU 

ir gyviausia visoje, kuria Azerbaidžanas pasi- 
i liktų Irano valstybės rė-

★ ★ ★ muose. Kartu su Pisheva-
gegužės mėnr 12 d. rįu atlėkė ir Seif Ghazi, 

premjeras tik ką paskelb
tos kurdų respublikos. Kur
dai taip pat nenori atsimes
ti nuo Irano, bet reikalauja 
sau tautinės savivaldybės.

Demokratinė minia ant 
savo pečių išnešė Azerbai
džano atstovus iš lėktuvų 
aikštės.

džiausią

Š. m.
Vilnies b-vės šėrininkai suva
žiuos metinin suvažiaviman 
Chicagoje.

Tai bus eilinis suvažiavimas, 
tačiau kiekvienas tokių san- 
skridžiu privalo būti išnaudo
tas Vilniai tvirtinti.

Chicagiškio dienraščio re
dakcija sako:

“Mes manome, kad šiemet 
būtinai reikėtų gauti bent 
500 nauju šėrininkų.”

Iki šiol Vilnies b-vė turi 
apie 15-ką šimtų, šėrininkų.

Taip, šiuo metu privalo bū
ti pravestas naujas vajus gau
ti naujiems šėrininkams ir 
prenumeratoriams.

Rytiniu valstijų 
darbininkai, kuriais 
Laisvės palaikymas,
(kuriems sąlygos leidžia) pa
tapti ir Vilnies b-vės šėrinin- 
kais.

Ruoškimės siusti vilniečių , 
suvažiavimui sveikinimus.

Anglija ir Amerika Kenks 
Taikai, jei Nepripažins Bul

garijos, (spėja Pravda

Penkiolika Milioną Amerikiečių Šaukia 
Išlaikyt Kainų Kontrolės Įstatymą

-------------------------------------------- hh h -------- ------------------------------------------------ x 0

Darbo Federacija ir CIO 
Reikalauja Kainu Kontrolės
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos pirmi
ninkas William Green ragi
no finansinį senatorių ko
mitetą užgirti kainų kon
trolės pratęsimą ištisiems 
metams. To pat reikalauja 
CIO unijų centras.

London.— Chin chillas vėl 
šnekėjo, kad anglai - ame
rikonai turį vadovauti pa
sauliui.

DEMONSTRACIJOS UŽ 
KAINŲ KONTROLE 
VISOJ AMERIKOJ

Franko Nusmerkė 
15 Ispanų Mirti už

s

23 Didžių Organizacijų Atstovai 
Ragina Senatorius Vykdyti 
Tinkamą Kainų Tvarkymą

Hartfordo Komitetas Kai
nų Administracijai Gelbėti

f*
London. — Franko fašis

tų valdžia Ispanijoj nu
smelkė mirti 15 ispanų už 
tai, kad jie mėgino atgai
vinti Ispanijos Darbo Unijų 
Sąjungą, kaip pranešė Lon
dono laikraštis Sunday Ob
server balandžio 28 d.

Hartford, Gonn. — Susi- 
o r g a n i zavo Nepaprastas 
Žmonių Komitetas Gelbėti 
Kainų Kontrolės Adminis
tracijai. Į komitetą įeina 
25 atstovai nuo CIO, ir 
Darbo Federacijos unijų ir 
visuomeninių ir politinių 
Organizacijų.

Jh
organizacijų, kurios krei
piasi į senatorius tuo reika
lu, yra sekamos:

Amerikos Universitetų 
Profesorių Sąjunga; Kon- 
g r e g a cionalų Krikščionių 
Bažnyčių Taryba dėlei So- 
cialio Veikimo; Amerikos 
Veteranų Komitetas, An
trojo P '.saulinio Karo Ve
teranų organizacija; Gene- 
ralė Moterų Kliubų Federa
cija; Jaunųjų Krikščionių 
Susivienijimo (YMCA) cen
tro komitetas; Nacionalis 
Tėvų ir Mokytojų Kongre
sas; Visašališka Katalikų 
Moterų Taryba; Nacionalė 
Žydų Moterų Taryba; Vi- 
sašališka Vartotojų Sąjun
ga; Demokratinio Veikimo 
Sąjunga; įvairių CIO ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijų atstovai, ir tt.

Washington. — Delegatai 
nuo 23 didžiulių amerikinių 
organizacijų įrodinėja fi
nansiniam senatorių komi
tetui, kodėl turi būti išlai
kytas kainų kontroliavimo 
įstatymas be jokių sužalo
jimų. O jau ir Kainų Ad
ministracijos valdi ninkai 
pareiškė, kad jeigu būtų pa
naikintas kainų tvarkymas 
iš valdžios pusės, tai gyve
nimo reikmenys greitai pa
brangtų 50 nuošimčių.

23 minimos organizacijos 
įteikė semitiniam komitetui 
bendrą pareiškimą, kuriame 
reikalauja atmesti kongres- 

priimtus “pataisy- 
Nes tie pataisymai,

Lenkijos vyskupai išleido 
atsišaukimą prieš komuniz
mo pavojų.

PASAK ANGLŲ, VISI 
180,000 TEL AVIV 
ŽYDŲ ESį KALTI

PM Redaktorius Sa 
ko, Pakuojama Ata 

ka prieš Sovietus l

Washington. — Darbo 
unijos, pilietinės, kultūrinės' manų 

mus.” 
daromi pelnagrobių naudai, 
pasmaugtų - bet kokį bran
genybės suvaldymą. Tarp

ir kitos organizacijos ruo-l 
šia dideles demonstracijas 
įvairiose valstijose gegužės 
4 d., kur reikalaus, kad 
kongresas palaikytų kainų 
suvaldymo įstatymą dar 
bent vienus metus.

Detroit.— Demonstracija 
už kainų kontrolės išlaiky
mą čia įvyks gegužės 7 d. 
Joj kalbės ir Amerikos pre
kybos sekretorius Henry A. 
Wallace.

Milwaukee, Wis. — Ba
landžio 29 d. čia įvyko masi
nis susirinkimas, kuris rei
kalavo palaikyti valdinę 
kainų kontrolę.

Chungking. — Nevyksta 
Amerikos generolui Mar
shall™ taikymas Chinijos 
tautininkų su komunistais.

Jeruzalė. — Anglų

I b J

Tripolitanijos ir Trieste 
Klausimai 4-rių Didžiųjų 
Konferencijoj Paryžiuje

New York. — PM dien
raščio redaktorius Ralphas 
Ingersoll įspėja, kad ameri
konai Vokietijoj ir kitur 
Europoj daro planus užpul-

val-(ti Sovietų Sąjungą. Inger- 
džia Palestinoj įkaitino vi- soil buvo karinių Amerikos 
sus 180,000 žydų Tel Aviv inžinierių pulkininkas eu- 
miesto gyventojų už tai, ropiniame fronte, 
kad būrelis žydų iš kažin 
kur užpuolė kariuomenės Press pranešimus iš praei 
stovyklą ir nušovė septynis'tos savaitės ir sako: 
anglus praeitą savaitę. Dėl | “Amerikinės oro 
to visi Tel Aviv žydai galė- ' 
šią būti baudžiami.

jis primena Associated

y.
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Naciškas žingsnis, Sako 
Kongresmanas Celler

Washington. — Demokra-

jėgos 
Europoj auga, didėja jų la- 
kūnų skaičius. Tos oro jė-’ . ' 
gos turi naujausius, geriau
sius, toliausiai lekiančius • 
bombanesius ir kuo grei- |
čiausius lėktuvus kovotojus.

tas kongresmanas Emanuel'Jie laikojni atydžiai parink- 
Celler pasmerkė anglų val
dybą ' Palestinoj dėl to, kad 
anglai apkaltino visus 180,- 
000 Tel Aviv žydų. Celler 
pareiškė, jog anglai vartoja 
hitlerišką priemonę, ir 
keletą kaltų teisia visus 
kaltuosius.

tose bazėse aplink tokias 
šalis, kur Rusija turi įta
kos... Tai yra smogiamoji 
jėga iš oro užpulti rusus. 
Generalio Amerikos štabo 

už i braižiniuose jau matomas 
ne- planas dėlei masinių žudy-

priskirti jai Trieste. Jugos
lavus remia Sovietai ir 
Francijos komunistai. Ap
linkui Trieste didžioji dau
guma gyventojų yra jugos
lavai. Anglija ir Amerika 
siūlo atiduot Trieste Itali
jai, nes pačiame mieste 
dauguma italų (didelis 
skaičius, beje, dirbtiniai 
varyti itališki fašistai).

Amerika perša pervest 
T r i p o 1 itaniją į Jungtinių 
Tautų globą. Nežiūrint siū
lomos bendrosios globos, 
Anglija tikisi įsisteigt stip
rią karinę bazę Tripolitani- 
jos pajūryje.

Paryžius, bal. 29. — Pra
nešama, jog Keturių Di
džiųjų užsieniniai ministe
rial ima plačiau svarstyti 
klausimus kas liečia Tripo- 
litaniją ir Trieste miestą. 
Sovietai yra išstatę reikala
vimą pervesti jų globon 
Tripolitaniją, buvusią Ita
lijos koloniją šiaurinėje 
Afrikoje, prie Viduržemio 
Jūros. Rubežinė talkinin
kų komisija paruošė rapor
tą apie savo siūlomą sieną 
tarp Jugoslavijos ir Italijos, 
Trieste uostamiesčio srity
je. ,

J u g o s 1 avija reikalauja

Ąnįį
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Rumunijos Draugiškumas su 
Sovietais Būtinas, Pareiš

kė Jos Vice-Premjeras

Fašistų kandidatas Į 
lipinu prezid. Roxas giriasi 
laimėjęs rinkimus.
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Angly Kariuomenė Nai
kina Žydy Namus 

Palestinoje"

Karinė Jankių Policija 
Nušovė Du Žydus 

Benamius

Bucharest. — Rumunijos 
užsienio reikalų ministeris 
G. Tateręscu, premjero 
pavaduotojas, pareiškė: 
“Draugiškumas ir bendra
darbiavimas su Sovietų Są
junga yra pagrindas rumu
nų valstybės užsieninės poli
tikos.”

“Tas bendradarbiavimas 
yra būtinas Rumunijai rei
kalas ir užtikrinimas mūsų 
šaliai sustiprėti politiniai ir 
ūkiniai, — sakė Tatarescu, 
kalbėdamas per radiją. — 
Mūsų rinkimai turi patvir
tint bendradarbiavimą su

H • >

r „t «Maskva. — Pravda, ofi- 
cialis Sovietų komunistų 
laikraštis, įspėjo Jungtines 
Valstijas ir Angliją, kad jei
gu jos vis nepripažins Bul
garijos valdžios, tai pa
kenks taikos darymui. An
glijos ir Amerikos atsisaky- 

' mas pripažinti demokratinę 
Bulgarijos valdžią galės 

Dėl kasdieninio angliško blogai paveikti visą eigą de- 
skyriaus Laisvėje jau pasisa- rybų, kurias dabar Pary- 
kė eilė skaitytojų. Nuomonės žiuje veda užsieniniai Ame- 
skyrėsi: vieni mano, kad toks • rikos, Anglijos, Sovietų ir 
skyrius turi būti palaikytas, Francijos ministerial. Prav- 
kiti — ne. da rašo, kad Jungtinės Val-

Gaila, kad tik vienas kitas Įstijos ir Anglija jau dviem 
dicViicnntn crilinii naliofo K.,

minį klausimą.
Tūli rašė: mums nereikia 

anglišku žinių Laisvėje; t-----
jas galime rasti vietos spau
doje.

Betgi Laisvės angliškame 
skyriuje nededamos tokios ži
nios; jame aiškinamos, inter
pretuojamos žinios ir kiti įvy
kiai.

Redakcija • dės pastangų, 
kad šis skyrius būtų “lietu
viškesnis,” kad skaitvtojas, 
jaunas ir suaugęs, galėtų ne 
tik pats skaityti, bet, kai esti 
reikalo, išsikirpti ir Jutam pa
duoti paskaityti, 
net amerikiečiams, 
si tarp Amerikos 
Tarvbu Lietuvoje.

Dėsime pastangų, kad an
gliškai skaitą laisviečiai susi- 

(Tąsa 5-me pusi.)

lietuviai 
remiasi 
turėtų

<1
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Frankfurt, Vokietija. — 
Karinė amerikonų policija 
norėjo areštuot tris bena
mius, “išvietintus” žydus. 
Šie žydai su savo tautiečiais 
priešinosi areštui. Už tai 
armijos policininkai nužudė 
du žydus ir sumušė bei su
badė 18 kitų. Po to karinė 
policija suėmė 25 žydus ir 
suvarė 'juos į artimąją sto- 

Nė vienas karinės

Žada dar Labiau Slept 
Karinius Sekretus

Įkaitino 28 Karinius 
Japony Kriminalistus

Washington. •— Teisinę 
senatorių komisija svarsto 
sumanymą, kuris reikalau
ja kuo griežčiausiai už
drausti amerikinėms kom
panijoms pardavinėti užsie
niams radarus ir kitus va
dinamus “slaptus” J karodiskusantų giliau palietė es- atvejais sulaužė sutartį, ku-1 vykią.

policijos narys nesužeistas. įrankius arba jų planus.
A

rią amerikonai ir anglai 
■ padarė su Sovietais Mas- 

11168 įkvoje dėlei Bulgarijos vai-
džios perorganizavimo ir 
pripažinimo.

GRAIKŲ MONARCHISTAI
SAVINASI BULGARIJOS 

IR "ALBANIJOS PLOTUS

parodant 
kas daro- 

lietuvių ir

Paryžius. — Per smurtą 
ir terorą ,neva laimėję rin
kimus, fašistiniai Graikijos 
m o n a r c histai reikalauja, 
kad talkininkai priskirtų 
jiems 10 tūkstančių ketvir
tainių mylių Bulgarijos ir 
Albanijos žemių.'
(Daugiau žinių 5-me puslp.)

Tokio, bal. 29. — Karinis 
talkininkų teismas įkaitino, 
kaipo karinius piktadarius, 
generolą Hidekį Tojo, buvu
sį Japonijos premjerą, ir 27 
kitus japonų vadus. Jų 
skaičiuje yra ex-ministeriai 
Matsuoka ir Shimada. Vie
nas kaltinimų, tai už kari
nių belaisvių žudymą.

Jeruzalė. — Anglų karei
viai įsiveržė Į eilę žydų na
mų Beer Tuvio j, Palestinoj, 
išdaužė baldus, kiek galėda
mi apnaikino namus ir su
žeidė kelis asmenis. Jie ker
šijo už tai, kad praeitą sa
vaitę grupė žydų teroristų 
užpuolė karinę anglų sto
vyklą Tel Aviv srityje ir nu
kovė 7 anglus.

ORAS. — Bus šilčiau įr J^usBa-
dalinai apsiniaukę.

Anglai Norėjo, kad Daugiau Rusų Būtų Išžudyta; Todėl 
Jie Privertė Atidėliot 2-j į Frontą, —Rašo Ingersoll

New York. — Paskutiniu 
laiku išleista pulkininko 
Ralpho Ingersoll’io knyga 
“Top Secret” (Pats Di
džiausias Sekretas) parodo, 
kaip antrojo fronto atida
rymas prieš vokiečius buvo 
tyčia atidėliojamas per dve
jus metus, pagal*- Anglijos 
prem. Churchillo užgaidą.

Prezidentas Rboseveltas 
ir generolas Eisenhower bu
vo nutarę smogti naciam 
antruoju frontu jau 1942 
metais. Jiedu, kaip ir kiti

kariniai Amerikos vadai, ži
nojo, kad tais metais galima 
buvo sėkmingai įsiveržti iš 
Anglijos į Franci ją, sumuš
ti vokiečius ir greitai laimė
ti karą.. Bet Anglijos im- 
perialistąjpdaugiau karinių 
pelnų trokštantieji ameri
kiniai amunicijos fabrikan
tai ir Sovietij priešai pri
spyrė prezidentą Roosevel- 
tą net 24 mėnesius atidėti 
tą žygį, kaip rašo pulk. In- 
gersollis. Galų gale, taip 
pakilo pasaulinė ' nuomonė

prieš antrojo fronto atidė
liojimą, kad jis turėjo būti 
atidarytas.

“Jie patys nebuvo prie
šingi karo nutęsimui dar 
metus, ar penkis ar dešimt 
metų. Tose ilgosiose istori
nėse lenktynėse laimėjo an
gliškasis arklys,” rašo In- 
gersollis.

“Šį dalyką dažnai juo ci- 
niškiau išreiškė amerikonai 
ir europiečiai. Jie jautė, 
kad nuo 1942 m. anglai eik
vojo rusų gyvybes ir Ame-

rikos dolerius, ir anglų ban
kininkai gavo labai pelnin
gus nuošimčius už rusų 
kraują ir amerikinius dole
rius.

“Pelningieji nuošimčiai 
už rusų gyvybes buvo štai 
kame: Kuo ilgiau rusai ka
riaus, tuo labiau jie nusilps, 
o kai rusai bus silpnesni ka
ro pabaigoj, tai anglai tu
rės juo geresnę progą po
karinėje kovoje dėlei vieš
patavimo Europoje, prieš 
Rusiją/’
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CHOLERA CHINIJOJE
Tokio. — Laivais iš Chi

nijos gabenama atgal Į Ja
poniją apie 3,000 cholera 
sergančių japonų.

5
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CHINIJOS KOMUNISTAI 
UŽĖMĖ TREČIA DIDELĮ

MIESTĄ TS1TSIHARA
Nanking. — Chinų komu

nistai atėmė iš Chiang Kai- 
sheko Chinijos tautininkų 
Tsitsiharą, trečią Mandžu- 
rijos didmiestį, geležinkelių 
mazgą. Pirmiau jie užėmė 
Mandžurijos sostinę Chang- 
chuną ir didžiausią jos 
miestą Charbiną.
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Pirmoji Gegužės Amerikoj 1886 ir 1946 Metais
Dabar Pirmąją Gegužės švenčia viso pasaulio dar

bo žmonės, kovodami už geresnes sąlygas, geresnį gyve
nimą, prieš tautų pavergimą ir prieš karus.

Pirmoji Gegužės, tai yra Amerikos žmonių tradicinė 
šventė už geresnį gyvenimą. Spalių 7 d., 1884 metais 
Federacija Organizuotų Darbo Unijų, kuri dabar žinoma, 
kaipo Amerikos Darbo Federacija nutarė, kad Pirmą 
Gegužės darbininkai švęstų ir reikalautų 8-nių valandų 
darbo dienos. Tais laikais, kada žmonės dirbo po 11 ir 
daugiau valandų į dieną, tai 8-ių valandų darbo diena 
buvo labai svarbus reikalavimas.

Numatant, kad plačiam išjudinimui darbininkų 
reikia laiko, tai nutarta Pirmą Gegužės pradėti švęsti. 
1886’ metais. Organizuoti darbininkai ruošėsi ir Pirmą 
Gegužės 1886 metais visoj eilėj didmiesčių dešimtys 
tūkstančių darbininkų išėjo į streiką.

Turčių klasė Pirmąją Gegužės pasitiko šmeižtais ir 
užpuolimais. Ryškiausiai tas pasirodė Chicago j, kur bu
vo įvykinta Haymarketo Tragedija ir vėliau pakorė ke
turis darbo žmonių vadus.

Gegužės 1 d., 1886 metais, Chicago j sustreikavo apie 
80,000 darbininkų, reikalaudami 8-ių darbo valandų ir 
kitų pagerinimų. Streikas buvo ramus ir solidarus. 
Streikieriai prisidėjo prie McCormick darbininkų, kurie 
jau anksčiau buvo išėję į streiką už žmoniškesnes darbo 
sąlygas. Kompanija prisigabenus skebų ir mušeikų sten
gėsi McCormicko streiką sulaužyti.

Aišku, kad kompanijai labai nepatiko Pirmosios Ge
gužės streikierių ir jų vadų parama McCormicko kovin
giems darbininkams. Ir kada gegužės 4 d., apie 3,000 
streikierių susirirįko į Haymarket plečiu protestui prieš 
mušeikų užpuoliams, HMffJkalbėtojai Spies, Parsons, 
Fielden ir kiti smerkė kompanijos mušeikų terorą, tai 
mitingui baigiantis, kuriame dalyvavo ir miesto majo
ras Harrison, susirinkimą apsupo apie 200 policistų ir 
pradėjo susirinkusius mušti. Tuo kartu kažin kas metė 
bombą, veikiausiai provokatorius, kuri užmušė vieną 
policininką. Prasidėjo šaudymasis. Kada jis baigėsi, 
tai gatvėj gulėjo nušauti keturi darbininkai, septyni po
licininkai ir daug žmonių buvo sužeistų.

Viešpataujanti klasė įkaitino streiko ir Pirmos Ge
gužės demonstracijų vadus. Teismas suruoštas birželio 
21, 1886 metais, kur teisėjas Mr. Gary patsai paskyrė 
“prisaikintus teisėjus.” Jo paskirti teisėjai nusprendė 
pasmerkti mirtin A. R. Parsoną, A. Spiesą, Geo. Eingelį, 
A. Fisherį, L. Linggą ir S. Fieldeną. Vėliau turčių klasė 
sakė jiems, kad jeigu jie atsižadės darbininkų reikalų, 
prašys pasigailėjimo, tai -jiems mirtis bus pakeista ka
lėjimu. Spies, Parsons, Fisher ir Engei atsisakė nuo to
kio pažeminimo ir jie 11 d. lapkričio, 1887 metais buvo 
pakarti. Spies prie kartuvių pareiškė: “Ateis laikas, 
kuomet mūsų tyla kapuose bus iškalbingesnė už mūsų 
prakalbas.” Ir Parsonas pasakė: “Lai bus išgirstas liau
dies balsas.”

Taip turčių klasė pasitiko Pirmosios Gegužės šven
tę Amerikoj. Darbininkai suprato, kad turčiai nužudė 
jų vadus Chicagoj vien todėl, kad “kapitalistai išsigando 
pamatę scenoj visai skirtingą judėjimą, besiveržiantį 
aukštyn iŠ gilumos socialės tvarkos,”—rašė Myers.

Tarptautinis darbininkų atstovų kongresas, Pary
žiuj, 1889 metais nutarė, kad Pirmą Gegužės švęsti visa
me pasaulyj ir kelti ūmiausius ir būtiniausius darbo žmo
nių reikalavimus.

Šiemet prieš viso pasaulio žmones yra svarbiausi už
daviniai: kaip užgydyti baisias karo žaizdas,- kurias pa
darė žmonijai, kaip išgelbėti dešimtis milionų žmonių 
iš baisiausio vargo, skurdo ir bado mirties, kaip pribaigti 
fašizmą ir hitlerizmą ir kaip pastoti kelią naujam karui.

Dar nespėjo kanuolių trenksmai nuaidėti, dar
nudžiūvo motinų, tėvų, .žmonų ir vaikų ašaros, dar ne
spėjo žolynais apaugti kapai milionų žmonių, kurie 
davė gyvastį kovoj už žmonijos laisvę, o fašistinės, hit
leriškos ir imperialistinės jėgos jau mobilizuojąs prie 
naujo karo!

Ir karo provokacijose labiausiai pasirodė Amerikos 
imperialistai, kurie siekia savo valią padiktuoti kitų ša
lių žmonėms, kurie siekia kuo daugiausiai pasisavinti 
svetimų žemių, kaipo karo laivyno, orlaivyno ir armijos 
bazių, kurie šiurkščiai atsineša linkui Tarybų Sąjungos ir 
laikosi atominės bombos — karo politikos.

Amerikos liaudis, kaip ir Sovietų Sąjungos, Franci- 
jos, Chinijos, Anglijos bei kitų šalių trokšta, kad pa
saulyj būtų taika. Mūsų šalies liaudis yra nusistačius 
už tai, kad Washingtono ponai laikytųsi padarytų sutar
čių su Sovietų Sąjunga. Musų liaudis trokšta, kad Wall 
stryto imperialistai nesikištų į liaudies politinį susitvar
kymą Chinijoj, Lenkijoj, Bulgarijoj, Rumunijoj ir kitur, 
kad leistų tų šalių žmonėms taip vesti gyvenimą, kaip' 
jiems geriausiai patinka.

ne-

Ponuliai: Žvilgterekit Faktams į Akis!
Rašo R. Mizara

Š. m. balandžio mėn. 18 
d. Laisvėje tilpusieji mano 
krislai dėl padėties Lietu
voje, kaip ir buvo tikėtasi, 
iššaukė iš tūlų laikraščių 
aštriokų pastabų. Aš ten 
nurodžiau, jog karo metu 
vokiečiai, padedami lietu
viškų fašistų, išžudė beveik

dytojo adv. Bulotos brolvai
kį), kuris atvirai pasakė, 
kad jo dėdės nužudymas 
“buvo lietuviškų judošių 
darbas.”

A. Bimba Kaune kalbėjo
si su viena žinoma lietuve 
dantų gydytoja, kuri pasa
kė, jog tūli lietuviški fašis
tai specializavosi nužudy
tiems žydams nuo pirštų

visus Lietuvos žydus ar- auksinius žiedus numausty-
ti 300,000, ir apie 100,000
lietuvių. Nurodžiau, 
apie 100,000 asmenų pabėgo 
su vokiškomis, armijomis “į (gal " dar
vakarus,” visi Klaipėdos vo
kiečiai ir sunacinti lietuviai 
pabėgo į Vokietiją; apie 
60,000 lenkų iškelta į Len
kiją ir dar jų bus iškelta 
daugiau. Nurodžiau, jog, 
kaipo viso to pasėka, šio 
karo metu ir po jo Lietuvos 
gyventojų skaičius sumažė
jo apie puse milijono žmo
nių.

Tūliems redaktoriams ši
tie faktai labai nepatiko. 
Antai Tėvynės redakcija 
daro tokią pastabą:

“Kaslink to, būk lietuviai 
(lietuviški fašistai — R. M.) 
padėjo naciams žydus skers

ti k Mizaros prasi- 
kurio jis niekada 
įrodyti faktais.”

ti — tai 
manymas, 
negalėtų 
(“Tėv.” š.

’ Ten pat toliau:
kad Mizara bus 

pirmas lietuvis, kuris taip 
negražiai įtaria lietuvius žy
du ‘skerdime” ir kuris džiū
gauja slavų plūdimu į mūsų 
tėvų žemę. . .”

Kokių “faktų” p. Bajoras 
nori? Gal jis nori, kad pa
bėgusieji Vokietijon imtų 
ir jam parašytų gromatą, 
pasisakydami: mes padėjo
me vokiškiesiems naciams

Ne, jis tokių faktų nesu
lauks. Net nei Goeringas, 
nei kuris kitas didžiausių 
budelių neprisipažino ir ne
prisipažins skerdę žydus ir 
anti-fašistus.

Visi, kurie padėjo vokie
čiams skersti Lietuvos žy
dus ir pro-tarybiškai nusi
stačiusiu^’ lietuvius, šian
dien nenori apie tai nei pri
siminti. Jie jau esą “žydų 
geriausi draugai,” jie jau 
“demokratai,” jie jau “anti- 
naciai!” Viskas, kas buvo ir 
ką jie darė, tesą tik nesusi
pratimas ! r ..

Jei p. Bajoras arba jo ko
legos ištikrųjų trokšta žino
ti, kas darėsi karo metu 
Lietuvoje, tai jis turi per
skaityti Laisvėje ir Vilnyj 
tilpusius raštus tų ' žmonių 
(pav. Juozo Jurginio), ku
rie gyveno Lietuvoje vokie
čių okupacijos metu ir ku
rie matė, kas ten dėjosi.

Lietuviški fašistai padėjo 
vokiečiams ne tik žydus 
smaugti, bet ir tuos lietu
vius, kuide 1940-1941 
nuoširdžiai kooperavo 
Tarybų vyriausybe!

Patartina ponui Bajorui 
skaityti ir A. Bimbos įspū
džius iš Lietuvos, nueiti į 
A. Bimbos bent vienas pra
kalbas ir išgirsti, ką jis ma
tė ir girdėjo Lietuvoj!

1941 m., karo pradžioje, 
Vilniuje buvo sušaudyti am
erikiečiams gerai- žinomi 
Bulotai — adv. Andrius Bu
lota ir jo 'žmona, — taipgi 
Liudas Adomauskas ir kiti. 
Keno tai “nuopelnas”?

A. Bimba susitiko Vil
niuje Juozą Bulotą (sušau-

m. 
su

įF

ati-

kiti tos rūšies laikraščiai? 
Jie šiuo galvažudžių siautė
jimu džiaugiasi! Jie bando 
įpasakoti savo skaityto
jams, jog tai esąs patrijo- 
tiškas darbas. Patri j etiš
kas darbas kankyti ir žudy
ti geriausius lietuvių tau
tos žmones!...

Nustojusi apie pusės mi- 
liono gyventojų, Lietuva 
šiandien labai reikalinga 
darbininkų, ypačiai specia
listų, technikų-, galinčių juo 
greičiau atstatyti jos su
griautus fabrikus, geležin
kelius, miestelius ir mies- 

' tus.
Lietuviški pabėgėliai ir jų 

sėbrai Amerikoje tikėjosi, 
kad stoka specialistų, stoka 
darbininkų neleis Lietuvos 
ūkiui atsikurti ir sulaikys 
jos progresą ilgiems me
tams. Dėl to ši spauda 
nuolat agituoja pabėgėlius 
negrįžti Tarybų ' Lietuvon.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

\ MERICA’S LITTLE people 
finally got their say on 

OPA before the Senate Bank
ing Committee last Thursday. 
And what the little people had 
to say stunned some members 
of the Senate Committee.

At least one* of the “little 
people,” John C. Saccocio, an 
electric worker from Schenec
tady, will long be ręmembered 
by the members of the Banking 
Committee. What he told them 
in making his plea for-the con
tinuation of the OPA probably 
left some of the Senators 
speechless, and perhaps a little 
wiser on how the people feel 
about the OPA.

Some Senators squirmed un
easily when Saccocio warned: 
“You represent me. I’m the 
people! We’re the ones who 
voted you into office, not Ge
neral Electric or General Mo
tors.” But the people of Ameri
ca must have cheered.

ti. Nukirsdavo žydams ran- 
kų pirštus su žiedais ir, tū
li jų, ateidavo su žiedais 

kruvinais) pas 
dantų gydytoją, reikalau
dami iš jų padaryti jiems 
auksinius dantis!...

Patariu p. Bajorui ir jo 
kolegoms nesibijoti skaityti 
Bimbos įspūdžius: ras jis 
juose (jei nori) sau faktų 
užtenkamai.

Kad lietuviški fašistai 
padėjo vokiečiams skersti 
žydus ir kitus Tarybų Lie
tuvos 
nusiteikusius, žino kiekvie
nas, kuris nori. Atsiminki
me, kokia šlykšti propagan
da buvo varoma prieš žydus 
smetonizmo laikais. Atsi
minkime, jog lietuviški fa
šistai visus Lietuvos žydus 
skaitė “komunistais,” “ru-i nę, didžiausį žmonių skurdą 
sams parsidavusiais,” ir kt. Į ir vargą. Jie plepa apie 
Jie tik laukė, nekantriai I meilę savo tėvų žemei, bet 
laukė, kada atžygiuos Hit- ją boikotuoja! Užuot pa
kris Lietuvon. O kai jis, dėti Lietuvos liaudžiai atsi- 
atžygiavo, tuomet buvo!... įstatyti, jie renka ir siunčia

Dėl to visko didžiai atsa-i pagalbą tiems, kurie pabėgo 
kominga yra ir Amerikos i Vokietijon ir šiandien gyve- 
lietuviška anti - tarybinė:na ten be jokio užsiėmimo, 
spauda, šinkavusi pro - hit- maumodami maistą, teikia- 

Imą jiems, kaip ubagui al- 
mužną!

Ką gi daro Tarybų Lietu
vos vyriausybė? Jos pro
grama tokia: neturime už
tenkamai savo krašte dar
bininkų, privalome pasi
kviesti jų iš broliškų tarybi
nių respublikų; tegu jie Lie
tuvai dabar padeda, kol mes 
prisiauklėsime savo pajėgų!

Skelbti, kaip skelbia p. 
Bajoras, būk Mizara džiau
giasi, kad Lietuva užpluk- 
doma rusais ir baltarusiais, 
nėra senso nei logikos. Tiek 
Mizarai, tiek jo vienmin- 
čiams būtų dešimt sykių 
smagiau, jei šiandien būtų 
gyvi visi tie Lietuvos pilie
čiai — šimtai % tūkstančių 
jų, —kurie gyveno prieš ka
rą ir jei jie dalyvautų Lietu
vos atstatymo darbe. Mums 
būtų džiugiau, jei visi pa
doresnį lietuviški pabėgė
liai grįžtų į tėvynę ir stotų 
darban, užuot basčiusis po 
svetimus kraštus ir šmeižus 
kraštą, kuris juos išaugino!

Bet jeigu likimo buvo nu
lemta kitaip, tai ne ką pa
darysime. Esame realistai.
Tarybų Lietuvą turi atsjstą- buvo vienas iš pagekmingiau- 
tyti, ji turi žengti pirmyn siu susirinkimu, koks kada 
iki šiol nematytais tempais, yra buvęs. Kaip finansiniai, 
Ir ji tai daro, nepaisydama, taip ir moraliai, gerai pavy- 
ką plepa josios priešai. ko. Tai smetoninėm ir hitleri-

piliečius, pažangiai I Faktinai, tos rūšies spauda 
labai džiaugtųsi, jei iš Ta
rybų Lietuvos išbėgiotų 
kiekvienas, galįs dirbti nau
dingą darbą asmuo!

Šiems ponams rūpi maty
ti Tarybų Lietuvoje tik 
griuvėsius, suirimą, pūsty-

lerinę propagandą Ameri-

“Tas pats Laisvės raudo
nukas,” rašo toliau Tėvynė, 
“dži&ugiasi, kad Lietuva už- 
plukdoma rusais ir baltaru
siais, kurie būk ‘galėsią būti 
mūsų tėvu kraštui dideliai v t
naudingi’.”
Jei p. Bajorui rūpėtų mū

sų tėvų krašto gerbūvis, tai 
jis sutiktų su Mizara arba

Bet tokiems, kaip Tėvy
nės redaktorius, rūpi ne tai, 
kad Tarybų Lietuva sukles
tėtų gerbūvy, — kad ji 
greičiau atsistatytų ir pa
kiltų, — bet'kad jį kuogrei- 
čiausįai sužlugtų.

Ryšium su tuo, tenka pri
minti dar vienas būdingas 
reiškinys: Lietuvoje šian ir 
ten siautėja gaujos fašisti
nių banditų, kuriuos tam 
tikra spauda vadina “parti
zanais.” Tai pabėgusių 
vokiečių apginkluoti fašis
tai, turį tikslą kenkti tary
binei Lietuvai atsikurti, at
sistatyti.

Ką gi kalbamieji partiza
nai veikia? Ką jie puola? 
Vyriausybės pareigūnų, ži
noma, jie nepasiekia, tai 
tenkinasi štai kuo: naktimis 
užpuldinėja lietuvius vals
tiečius, dažniausiai nauja
kurius, gavusius iš tarybi
nės vyriausybės žemės. Už-

darni akis, nukapodami ran
kas, — paskui nužudo. Esti 
atsitikimų, kad išžudo visą 
šeimą!

Aišku, fašistinių banditų 
tarybinė vyriausybė neglos
to. Juos gaudo ir, žinoma, 
išgaudys. Tačiau, niekas 
negali užginčyti to fakto, 
kad banditams pavyks nu
kankinti ne vieną nekaltą 
lietuvį valstietį arba darbi
ninką!

O ką gi sako Tėvynė ir

Mūsų liaudis trokšta, kad kiekvienas pilietis būtų 
aprūpintas darbu, tinkamais .gyvennamiais, pensija li
goj ir senatvėj, kad jo laisvė nebūtų varžomą, kad vy
riausybė padėtų statyti namus ir kitus^ dalykus, kurie 
gerina žmonių gyvenimą, o kuo mažiausiai išleistų pinigų 
atominių bombų ir kitų ;gmklų gaminimui*., Sū šiais obal- 
siais Amerikos diąųdis eina į Pirmosios 1 Gegužės de
monstracijas.. \ \ - <•

....... »!

Užuot pa-

When Senator Charles
Tobey took issue with him

W. 
for 

criticizing the recent House 
vote on the CPA, Saccocio re
torted :

“I’ve got nothing against 
you, Mr. Senator. I don’t know 
any of you. But men like you 
don’t represent the people. You 
represent the manufacturers, 
like the G. E. and the big cor
porations. We are the majority. 
We are the people. That is why 
people are losing faith: Demo
cracy sounds fine when 
gentlemen are making 
paign speeches, but it’s 
happens after elections 
counts, and that’s when 
forget us.”

Later Soccocio told the 
mittee:

“This is all I got to say. Keep 
OPA without amendments and 
give it more teeth.”

you 
cam- 
what 
that
you

com-

James B. Carey, secretary
treasurer of the CIO charged 
that in this country we have 
“an economic monarchy which 
makes its own laws and en
forces them at its own plea
sure.” Carey charged that the 
opponents of the OPA are “mo
tivated by the greediest of gree
dy motives.”

After the parade of little 
people, members of the Senate 
committee had plenty to re
flect upon. They had been told 
in effect that the majority of 
the American public was solid
ly behind the price control pro
gram of the OPA. The repre
sentative of the people heard 
their contituents telling them 
to vote 
OPA.

for extension of the

—o— 
certain sections ofEven 

business, not connected with the 
National Association of Manu
facturers, told the Senate com-* 
mittee that the lobby against 
the OPA is a “national scan
dal.” This group, the Council 
of American Business, came 

, out in open defiance of the 
NAM and asked that the OPA 
be extended without any 
change.

—o—
■ Readers of this column are 
perhaps interested in knowing 
exactly where the OPA stands 
today. It was mauled in the 
House several weeks ago by 
amendments which actually 
amount to killing the Price 
Control Extension Bill., After 
Senate Committee hearings it 
will go before the Senate.

There is still 
saving the OPA. 
already done so, 
your Senator.

Ir you haven’t the time to 
frame your message to your 

į Senatoi-, here is a sample to 
guide you.

“Senator------------
“Urge you to lead fight for 

reaL price control legislation 
with no crippling amendments. 
House measure will destroy liv
ing standards of all sections of 
American people.”

Wire or. write today.

a chance of 
If you haven’t 
wire or write

A steel worker from Pitts
burgh, Bernard Corsica, exhi
bited his pay records for the 
past year to show that he must 
“sell one or two war bonds 
every month to make ends 
meet.”

PITTSBURGH, PA
Sėkmingo? A. Bimbos 

Prakalbos
Balandžio • 14 d. turėjome 

malonų svečią drg. A. Bimbą, 
kuris tik sugrįžo iš didelės 
kelionės, aplankęs mūsų tėvų 
kraštą Lietuvą. Kaip 3 vai. po 
pietų, nuėjom su drg. Bimba 
į LMD svetainę. Jau publikos 
buvo pilna svetainė. Visi lau
kė su nekantrumu mūsų ger
biamo svečio.

Apie šį masinį susirinkimą 
reikia trumpai pasakyti, kad

Kalbė
ti k su 
nupie- 

šiurpu-

|nem liekanom skaudus dieg
lys į pašonę.

Nors drg. Bimba buvo pu
sėtinai pavargęs, bet nesigai
lėjo laiko ir energijos, 
jo apie 3 valandas 
trumpa pertrauka. Jis 
šė labai interesingą ir
lingą vaizdą apie mūsų tėvų 
kraštą, kuris kiekvienam ge
ros valios lietuviui, artimas 
prie širdies. Kuopiet kalbėto
jas aiškino apie užsilikusį 
smetoninį banditizmą Lietuvo
je, tai tas labai nepatiko fa
šistams, nes keletas buvo atė
ję pasiklausyti. Mat, Pittsbur
gh e randasi keletas Smetonos

(Tąsa 5-me pusi.)

Garbes svečiai Nacionalio Politinės Veiklos Komiteto bankiete, New Yorke, su
ruoštame pagerbti velionįprezidentą Roo$eyęltą. Iš kairės: komercijos sekretorius 
(ministras) Henry A. Wallace, Eleanor Roosevelt ir buv;s iždo sekretorius Henry

<Morgenthan, Jr. ............. /.^^įįjįįt
•i -G .5.?i-.. ‘’ v.-/.’M.^'
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Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų
Lietuvoje

♦

»»

Tarybų Valdžia Rū
pinasi Švietimu

Nuo čia mus visus “globon” paėmė Juozas Jurginis. 
Jis sako: O dabar eisime apžiūrinėti Akademijos Biblio
teką. Juozas didžiuojasi—ir labai teisingai—savo pas
tangomis. Jo pareigos jam labai patinkančios. Po jo 
priežiūra randasi virš 40 tarnautojų bei darbininkų.

Ir pradėjo jis vedžioti po Bibliotekos “katakombas.” 
Ir pamačiau aš tai, ko nesitikėjau pamatyti ir kas nie
kada neišdils iš mano atminties. Visa ši biblioteka dar 
kartą pavaizduoja tas be galo sunkias, tiesiog baisias 
sąlygas, kuriose tenka Lietuvos žmonėms atsteigti su
griautąjį kraštą. Nebuvus ir savo akimis nemačius, tie
siog negalima tikėti, kad tie žmonės, kuriems tasai dar
bas tenka dirbti, gali turėti tiek ryžto ir tiek ištvermės.

Namas tiktai dalinai atremontuotas, apšildymas dar 
neįrengtas ir nesutvarkytas, darbininkai dirba apsivilkę 
storais paltais ir sugaubusiomis rankomis. Tai, atrodo, 
nesunku iškentėti dieną kitą, bet kai reikia tokiose sąly
gose darbuotis savaites, mėnesius, jau reikalauja geleži
nės valios, apsiginklavimo tiesiog viršžmogiškais idealais. 
Kitaip, argi žmogus galėtų ištesėti? Net ir tos šviesos 
(elektros) tik tiek tegauna, jog lemputės vos tik žiba.

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Kalbėjausi su darbininkais ir darbininkėmis.
keletą mėnesių čionai dirbę beveik visi lenkai darbinin
kai—tik vienas kitas buvęs lietuvis. Šiandien gi beveik 
visi yra lietuviai darbininkai. Daugiausia jie suvažiavę 
iš kaimų ir mažmiesčių, daugumoje jaunos mergaitės, 
tik įsitraukusios į pramonę. Net stebėtis reikia, kad tik 
su tokių prityrimų darbininkėmis įmonė galėjo pakelti 
savo gamybą.

Mačiau ant sienos šūkį: “Duokime valstybei pusę mi- 
liono daugiau papirosų, negu reikalauja planas.” Ir kai 

.pažiūrėjau į ant sienų pakabintus surašus, kiek kuri 
darbininkė pagamina, sulyginus sd nustatyta norma, tai O baigiant mūsų kelionę po Biblioteką, jau pradėjo tem- 
įsitikinau, kad jie tąjį pasiryžimą nesunkiai išpildys, ,ti.

Labai daugelis darbininkių yra pra-'dėstinėjimo kambarį. Radome ten to skyriaus vedėją. 
Bando jinai mums parodyti tuos kūrinius ir kūrinėlius, 
bet beveik nieko nebesimato. Ir beveik su ašaromis aky
se moteriškė bėdavoja, kad šviesos nėra, kSl mes ne
begalime įmatyti josios darbo, kartu su ja pasidžiaugti 
tuo turtu, kuris jai pavestas sutvarkyti. Ir palikome 
mes ją tam tamsiam šaltam kambaryje!

O bibliotekos sutvarkymas yra milžiniškas darbas. 
Kadaise ši biblioteka buvo įsteigta tūlo lenko Vrublevs- 

Pastatai dideli. Bet vokiškieji banditai viską su- 
Buvęs kur ten netoli kitas knygynas,

Prieš

Dar užsukome į meninių kurinių atrankiojimo ir su-
planą toli pralenks.
lenkusios normą 25 ir 35 nuošimčiais. Visi darbininkai 
ir darbininkės labai giria įmonės vedėją. Jis esąs kaip 
koks tėvas: stengiasi kiekvienam padėti, kiekvieną su
raminti ir padrąsinti. Vedėjas irgi labai pasitenkinęs 
savo darbininkais. Visi jie esą nuoširdūs, geri dar
bininkai, tiktai kai kuriems dar trūksta prityrimo.

Kadangi taip norima pakelti gamybą ir kadangi 
taip skaudžiai trūksta visokių pramonės produktų, tai 
ir šiame fabrike valandos keistai nustatytos. Normali jkio. 
darbo diena yra aštuonios valandos—nuo 8 vai. ryto iki j vertė, sugriovė.
5 vai. vakaro (su viena valanda pietums.). Bet fabrikas į kurį vokiečiai .buvo, pavertę arklyde, o knygas suvertę 
atdaras ir mašinos sukasi per visa para, ir dviemis tik j vieną kambarį, žmonės knygas gelbėjo, kiek galėjo, 
pakaitomis! Ir štai kaip: Kiekvienas darbininkas, išdir- (Sukrovė sunkvežimius neatvežę į šiuos pastatus suver- 
bęs 8 vai., gali eiti namo, turi teisę eiti, ir nemažai jų ,te. T" Z"1'
taip padaro. Tačiau, kurie nori padirbėti viršlaikio ir jsuverstos, sumaišytos, kaip koks kratinys.

Ir dabar ten ant grindų guli tonai ir tonai knygų— 
. Visas dar- 

užsidirbti daugiau pinigų, gali ir turi teisę dirbti iki 8,bas reikia iš naujo atlikti: kiekviena knyga turi būti 
vai. vakare, ir labai daugelis darbininkų tąja proga nau-įperžiūrėta, sunumeriuota, sukataloguota, padėta į len- 

antraja pakaita—nuo 8 vai. vak. iki tynas. Bet tų Jefi^nų stoka. Patys darbininkai jas ka- 
frlorn la iš lentų, kokias tik kur sučiumpa.

dojasi. Taip ir su ;
8 vai. ryto įmonė atdara.

Įmonė turi savo valgyklą, kurioje darbininkai gau
na pietus už vieną rublį.
ūkį, iš kurio gauna sau daržovių. Sakė vedėjas, kad

rnų stoka. Patys darbininkai jas ka
la iš lentų, kokias tik kur sučiumpa.

Ims apie tris metus, sako Jurginis, jas visas surū-
Taipgi įmonė turi pagelbinį šiuoti, sukataloguoti, sudėstyti. Bet, girdi, mes padary-

sime. Pamatysite, mes padarysime! Kai sunešime visas
iš to ūkio jiems pilnai užteks bulvių, burokų ir kopūstų. |knygas, kurios šiai Akademijos Bibliotekai priklauso, ji- 

ta i •_ .♦ i __ ♦ ______ _ i___ *• 1    1 1 • —ir    Inni oi <4 a wc rl i rl a i <~i 11 a i a xricnio T.iotnvm'o Tv linai LinaDarbininkai gauna korčiukes, su kuriomis gali nu
sipirkti gyvenimui reikalingų daiktų nustatytomis kai- 1 
nomis. Jie išsireiškė, kad pragyventi -galima, tačiau, aiš
ku, kaip visiems Lietuvos žmonėms dar be galo sunku, 
nes daug ko stokuoja, taip šios įmonės darbininkams 
nelengva verstis. Bet visi jie turi vilties, kad netru
kus gyvenimas palengvės’ Lietuvos pramonė atsisteigs 
ir nebereikės bėdavoti dėl daiktų stokos.

Sekamas įvykis tipingai pavaizduoja tuos nesvietiš
kus sunkumus, kuriuos tenka Lietuvos žmonėms pergy
venti. Mums ten besidairant tarpe mašinų ir tėmijant i 
papirosų gaminimo procesus, staiga užgeso visos šviesos 
ir sustojo visos mašinos. Elektros pritrūko! Ir gal, 
sako, ims porą valandų laiko, kol josios vėl gausime. 
Vokiškieji plėšikai ^sunaikino elektros .stotį, dabar mies
tas turi verstis laikinai įrengtomis mažomis elektros ga
myklomis. Ir taip, girdi, neretai pasitaiko, kad elektros 
negauname. Gaišuojasi laikas, eikvojasi energija, truk
dosi gamyba. Dumbrauskas sakė, kad jų fabrikas sta
tydinasi savo elektros gamyklą ir po Naujų Metų jau 
jiems pagalbos nebereikėsią. Laukia jie tos dienos!

Šviesoms užgesus, prie mažos lemputės šviesos, ap- ( 
linkui mus susirinko visi to skyriaus darbininkai, kele
tas desėtkų jų, ir ilgai mes su jais kalbėjomės ir juoka
vome. Klausinėjo jie mane apie Ameriką, apie jos gy
venimą. ,

Jaučiuosi labai patenkintas šiuomi atsilankymu pas 
tabako fabriko darbininkus. Stengsiuos daugiau fabrL 
kų aplankyti ir pasikalbėti su jų vedėjais ir darbininkais.

Kol kas, reikia žinoti, Vilniuje pramoninių įmonių 
yra nedaug, todėl ir proletariatas neskaitlingas.
Lapkričio 29

Šiandien aplankiau besitvarkančią Lietuvos Mokslų 
Akademiją. Iš daugelio požiūrių, tai buvo vienas iš gi
liausių įspūdžių, čia pasitiko ir priėmė Akademijos ve
dėjas mokslininkas prof. Matulis, malonus, kuklus, jau 
pagyvenęs žmogus; prof. Juozas Bulavas, kiek jaunesnio 
amžiaus, akylus, tykus vyras/ ir Juozas Jurginis, ameri
kiečiams gerai pažįstamas veikėjas ir rašytojas, Aka
demijos bibliotekos vedėjas. Matulis plačiai ir gražiai 
paaiškino’ Akademijos struktūrą, tikslus ir uždavinius. 
O tie uždaviniai yra milžiniški. Kiekvienas Akademijos 
institutas turi atskirą uždavinį. Vienas rūpinasi Lietu
vos žemės ir žemės turtų^ ištyrimu ir moksliniais pašiū- 
lymais, kaip tuos turtus išnaudoti krašto žmonių gero
vės lygio pakėlimui; kitas institutas veda tyrinėjimus 
visais liaudies sveikatingumo reikalais ir teikia atitinka
moms įstaigoms patarimus, kaip kovoti su ligomis ir 
tt. Akademijos vedėjas su užsitarnautu pasididžiavimų 
informavo, kad septyni institutai jau esą suorganizuoti 
ir veikią. Šiuo tarpu, dėl stokos atremontuotų bei naujų 
pastatų, beveik visi jie yra prisiglaudę Akademijos Bib
liotekos patalpoje. Laikui bėgant, kiekvienas institutas 
turės savo patalpas ir darbuosis savo srityje visiškai sa
vistoviai. Pati Akademija bus lyg ir koks tų institutų 
bei mokslo įstaigų apvienijimo centras. Akademija, pa
sak Matulio, turi didelius, ambicingus planus. Greitoje 
ateityje ja didžiuosis visa-Lietuva!

Beje, vienas tųjų institutų, kurio įkūrimu labai su
sirūpinta, bus Eksperimentinės Medicinos ir Vėžio Ligos 
Institutas, kurio įrengimui Lietuvos mokslininkai krei
piasi į amerikiečius ir prašo paramos. Moksl. Matulis, 
Dr. Girdzijauskas ir kiti tuo reikalu susirūpinę darbuo
tojai žadėjo greitoje ateityje oJiciališkai atsikreipti į 
amerikiečius ir prašyti paramos.

Rašo L. SKLĖRYTĖ

Didelis yra tarybinio žmo
gaus veržimasis prie mokslo. 
Visi nori mokytis, ir maži, ii* 
seni, darbininkai ir valstie
čiai. Tarybinė valdžia sukūrė 
tokias mokslo įstaigas, kurias 
lanko suaugusieji žmonės, ne
turėję anksčiau galimybės 
mokytis arba dėl kokių nors 
priežasčių baigti mokslą ir 
norintieji užpildyti savo mok
slo spragas. Prie tokių mokslo 
Įstaigų priklauso: pradinės 
suaugusių mokyklos, suaugu
sių progimnazijos ir gimnazi
jos ir liaudies universitetai.

Pokariniame laikotarpyj ši
tos mokslo įstaigos įgavo ypa
tingą reikšmę, nes karo lai
kais žmonėms buvo nutraukta 
galimybė mokytis.

Dabar daugelis tų žmonių 
jau vėl gali sįekti mokslo, ir 
vėl įstoti į tas mokslo įstaigas, 
kurias jie lankė prieš karą.

Bet yra daug žmonių, ku
rie negali lankyti mokyklų 
dienos metu, kadangi jie turi 
tarnauti, išlaikyti savo šeimą. 
Tokiems žmonėms tarybinė 
vyriausybė sudaro sąlygas 
laisvomis valandomis, vaka
rais, lankyti pradines suaugu
sių mokyklas, suaugusių pro
gimnazijas ir liaudies univer
sitetus.

1940-41 m. Lietuvos TSR 
plačiai išsiplėtė suaugusių 
pradinių mokyklų tinklas, bet 
karas nutraukė šitą vertingą

darbą.
Dabar Lietuvos TSR 

yra 81 suaugusiųjų pradinių 
mokyklų su 6,440 moksleivių 
ir 163 mokytojais. Daug ši
tų pradinių mokyklų, yra vi
suose , Lietuvos miestuose, 
miesteliuose ir kaimuose. Tas 
mokyklas lanko darbininkai, 
valstiečiai, tarnautojai, visi, 
kurie neturėjo savo gyvenime 
progos mokytis.

Po pradinių mokyklų eina 
suaugusiems progimnazijos su 
keturių klasių mokslo cenzu.

B a i n g i a nt progimnaziją 
moksleivis gali įstoti į V gim
nazijos klasę. Iš viso progim
nazijų yra 14 su 56 klasėmis, 
1,162 moksleiviais ir 124 mo
kytojais. šio tipo progimnazi
jos veikia Alytuje, Šeduvoje, 
Rokiškyje, Pasvalyje, šakiuo
se, Julianavoje, Zarasuose, 
Mažeikiuose, Šilalėje, Simne, 
Kaune, Kretingoje, Vilinavo- 
je, Jurbarke.

Be to, dar yra 6 valstiečių 
jaunimo progimnazijos su 18 
klasių, 522 moksleiviais, 40 
mokytojų.
jose mokosi 
mas.

Suaugusių 
Lietuvoje 11 
3,607 moksleiviais ir 155 mo
kytojais. Gimnazijos veikia 
Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, 
Šiauliuose, Telšiuose, Uteno
je, Raseiniuose, Ukmergėje,

jau
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522 moksleiviais, 
Šitose progimnazi- 

valstiecių jauni

gimnazijų yra 
su 98 klasėmis,

4 liaudies uni- 
Kaune, Vilniuje, 
ir Marijampolėje, 

moksleiviais ir 68

Tauragėje, Klaipėdoje, Plun
gėje.

Be to, dar Vilniuje, Radvi
liškyje ir Kuršėnuose yra trys 
darbininkų jaunimo gimnazi
jos su 21 klasėmis, 549 moks
leiviais ir 41 mokytoju, šito
se gimnazijose mokosi darbi
ninkų jaunimas, ir jos skiria
si nuo suaugusių gimnazijų tik 
mokslo planais. Suaugusių 
gimnazijose užsiėmimai uži
ma 25 mokslo valandas sa
vaitėje, o darbininkų jaunimo 
gimnazijose — 20 valandų.

Liaudies universitetuose Lie
tuvos darbo žmonės gali la
vintis ir tobulintis įvairiose 
srityse.

Iš viso yra 
versitetai: 
Šiauliuose 
su 1,183
mokytojais. Kiekvienas moks
leivis visų pirma turi gauti 
pagrindinį bendro lavinimo 
mokslą, kuris tęsiasi 2 metus. 
Po dviejų metų moksleivis ga
li išsirinkti sau specialybę ar
ba tobulinti seną. ' Liaudies 
universitetuose yra eilė spe
cialių skyrių, kaip pav., 1) 
bibliotekininkų skyr., 2) tech
nikos skyr., 3) statybos sk„ 
4) elektrotechnikos sk., 5) 
kailių ir odų perdirbimo sky
rius, 6) mėsos perdirbimo 
skyrius, 7) vaisių ir daržovių 
perdirbimo skyrius, 8) žemės 
ūkio skyrius, ir t.t.

Kiekvienas tarybų Lietuvos 
darbo žmogus neatsitraukiant 
nuo darbo gali tobulinti savo 
specialybę, gali išsilavinti, ga
li būti dar naudingesnis savo 
Tėvynei, kuri juo taip rūpina
si ir suteikia galimybes moky
tis.
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nai pasidarys didžiausia visoje Lietuvoje. Ir jinai bus 
didžiausia.

Šiuo tarpu Vilniaus Universiteto Biblioteka didžiau
sia ir garsiausia visoje Lietuvoje.

Jurginis parodė mums nepaprastų originališkų doku
mentų, kaip, pavyzdžiui, Donelaičio, Ivinskio ir kitų raš
tų ir laiškų originalus. Tiesiog stebino mane tų doku
mentų pastovumas. Jie tebėra aiškūs, gražūs, jų popie- 
ris tebėra tvirtas. *

Tik gaila, kad nebuvo laiko įsigilinti ir plačiau su
sipažinti su tuomi meno ir mokslo turtu, kuris randasi 
Lietuvos Mokslų Akademijoje.

(Daugiau bus)

LOWELL, MASS.

ko Nuosava Narna

Velykinis sekmadienis- 
buvo praleistas senojoj kliubo 
buveinėje, 3381 Central St. Bet 
tai ir buvo praleistas vien pri
sirengimui persikelti į naują
jį, nuosavą namą, 16 Tyler 
Street, kuris ant rytojaus, ba
landžio 22 dieną, jau galuti
nai perėjo į Lietuvių Piliečių 
Socialiu Kliubo rankas.

Nuo šio laiko visi, kas .ko
kį reikalą turėtų su kliu bu, 
ar kliubo nariais, rašykite ar
ba kreipkitės šiuo antrašu: 
Lithuanian Citizens’ Social 
Club, 16 Tylelį St., Lowell, 
Mass, čia nuo dabar prasidės 
ir visoki susirinkimai tų orga
nizacijų, kurių pirmiau įvyk
davo senojoj vietoje. Dabar 
susirinksime naujoj vietoj.

Velykiniame sekmadienyje, 
balandžio 21 dieną, dar anks
tokai sugrįžau iš So. Bostono 
gražaus posėdžio. Diena buvo 
saulėta ir maloni. Greitai nu
siskubinau . tiesiog į perkamą
jį namą. Nagi žiūriu, žmonių 
būreliai stovinėja šalygatvyje 
prieš namą. Kiti suėję viduje 
apžiūrinėja būsiančias kliubo 
patalpas. Visi gėrėjasi, kad, 
pagaliau Piliečių Kliubas įsi
gijo nuosavą vietą. Ir visi ži
nojo ir tą, kad povelykinėje 
savaitėje kliubas jau galutinai 
pereis į naują vietą.

Kliubo nariai - pasižadėjo 
vieni dienomis dirbti persikė
limo darbą, t o kiti vakarais, 
kuomet naktiniai “šiftai” dir
ba dirbtuvėse. Tokiu būdu ir 
liko persikelta į naująją vietą 
nedarant kliubui kaštų.

Naujoj vietoj bus daug jau
kiau. Tad nariai ir šiaip žmo
nės turėtų skaitlingiau lanky*- 
tis- į susirinkimus ir šiaip sma
giose sueigose dalyvauti. D a- 
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bar tik persikėlėm taip, kaip 
tas namas buvo ir yra, betgi 
reikės jį persitaisyti ir pri
rengti taip, kad visapusiškai 
tiktų kliubui ii* kliubo reika
lams. O tai 
b o pridėti 
tingumo.

Draugai, 
bai daug darbo, atliksime ir 
dar daugiau, užbaigiamąjį: 
darbą. Tik reikia dar geriau 
pečiais suremti, kad greičiau 
užbaigti įsitaisymo darbą/ku
ris dar ir nepradėtas.

Dėl to reikia skaitlingai — 
visiems nariams—rastis kliube 
ir dalyvauti planavime ir ta
rimuose. Kai skaitlingiau da
lyvausime, geriau rūpinsimės, 
tai geriau ir gražiau įsitaisysi
me kliubą.

L M. Karsonas.

reikės truputį dar- 
ir nemažai rūpes-

jau atlikome la-(

Anglai Suėmė 1,200 
Palestinos Žydų

Jeruzalė. — Tūkstančiai 
anglų kareivių darė kratas 
kiekviename Tel Aviv mies
te, Palestinoj, ir suėmė 1,- 
200 žydų. Anglai jieškojo 
teroristų, kurie pirm keleto 
dienų nušovė 7 anglų karei
vius.

Amerikonu komandierius 
generolas McNarney įsake 
ilgiau ir smarkiau mankš
tinti kareivius Vokietijoj, 
kad jie taip neišdykautų.

Arkansas valstijoj jau iš
rinkta taksai iš 371,335 pi
liečių už teisę balsuoti šie- 
metiniuose rinkimuose.
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(Tąsa)
Jao’as paėmė jos pratiestą ranką, pa

klausė, kiek jai metų.
—Dvidešimt du.
Apsimetėlis vienuolis slėpiningai žiū

rėjo į jos laibus pirštelius ir tarė iš reto: 
—Taip, tamstelė įsimylėjusi. Tamsta 
myli daug vyresnį vyrą. Jis riebus, ap
valus, turtingas. Ar taip?

Taip taikiai nuspėta. Mergaitės atro
dė nustebę.

—Bet tamstelė už to vyro neištekėsi. 
Jis jau vedęs ir turi vaikų.

Cao’s veidas sunerimo:—Tai negali 
būt. Tai netiesa.

—Tamsta paskiau dasižinosi. Tams
ta geriau nurimk. Tamsta susirasi ge
resnį vyrą ir jaunesnį. Žinau, vaikeli, 
tai tavo pirmoji meilė. Skaudu. Bet, 
atsiskyrusi nuo šito laimingesnė būsi. 
Sudieu, vaikeliai mano. Dėkui.

Senis Jao’as parėjo, niekieno nepatė- 
mytas, namo, greit persivilko, kaip nie
ko nebūta. Sėdo ir parašė Mulan’ai at
važiuot.

Kai Mūlan’a parvažiavo namo, Sunia 
stebėjos, kad ji atsivežė naujų šilkinių 
rūbų, palaidinių, suknelių, taipgi poma
dų, muilų, kvepalų, madingų batukų, net 
ir kvapios meksikinės kavos.

Šiaip ji apsiėjo, lyg kad ji niekur nie
ko nežinotų. Ji rečiau teėjo virtuvėn. 
Vaikštinėjo, gražiai apsitaisiusi. Tėvas 
Jao’as jai išpasakojo apie Cao Lihua, 
kad ji įsimylėjusi Sunią, nežinodama, jog 
jis vedęs.

Sunia mąstė, kad čia greičiausia bus 
Lifu’o įtaka, kad Mulan’a taip pradėjo 
vėl dabintis, rėdytis, bet klausinėt jis ne- 
užsiviežė.

Už trejeto dienų Sunia pasimatė su 
.Lihua. Jinai jam rašė ateit. Pat pir
mutinį kartą Sunia ją susitiko vieną po- ’ 
•pietį ant ežero kranto. Ji piešė gamto
vaizdį. Jis, žvilkterėjęs, sustojo, pagy
rė jos puikų darbą, ir jiedu susipažino. 
Ir, regis, iš karto įsimylėjo vienas kitą. 
Jis jai niekad nesakė, kad jis vedęs ir 
nedavė namų adreso, o tik krautuvės, 
kur ji vis viena nėjo.

Šiuokart jiedu susiėjo restorane. Li
hua atėjo nuliūdusi. Jis ją paėmė už 
rankos, klausė, kodėl ji taip, apsiblausu
si. Jinai pradėjo jį klausinėt, ar jis ve
dęs, kiek metų amžiaus. Sunia pasakė 
—keturiasdešimt dviejų. Ir pradėjo 
mikčiot. Lihua suprato, jog vienuolio 
pasakyta teisybės.

—Pati tebėr gyva?
Sunia, kiek paraudęs, linkterėjo gal

vą. Girdi, gyva, bet kas iš to. Ji—pa
prasta kaimietė, senoviško tipo. Ji tik 
valgyt verda, mazgoja, visa ką dirba, 
net ir žabų parsineša. Nelaimė, vedus 
tokią senybinę moterį. Kas kita—mo
derniška mergina.

Lihua paprašė parodyt žmonos atvaiz
dą. Sunia tiesmukai atsakė neturįs. 
Paskui jos paklausė, kodėl ji taip ėmė 
kamantinėt. Lihua persakė savo susi
tikimą su senu vienuoliu, jojo išpkana- 
šavimą.

Sunia, sunerimęs, prašė, kad jiedu vis 
viena pasiliktų bent geri draugai. Skir
tis su žmona jis, girdi, nesiskirsiąs, bet 
jam taip esą malonu užsimiršti, užmiršt 
pasaulį, pasvajot, atsigaut. Ji giliai at
siduso. Sunia meldė vėl pasimatyt. Ji
nai sutiko, nors ir atrodė abudu susisie- 
loj^

Už dviejų dienų Lihuą nustebino gau
tas laiškas. Laišką pasirašė “Tseng’ie- 
nė,” pirmo vardo nepadėta. Kvietė pa
simatyti ir pasikalbėti. Laiškas rašy
tas gražiai, taisyklingai, matyt, lengva 
įgudusia ranka. Sunia sakė, kad jo pa
ti' senovinė sodietė, o čia taip naujoviš
kai gražia kalba ir gražia ranka para
šytas laiškas. Jai labai rūpėjo pamatyt 
tą Sunios pačią. Mulan’a savo adreso 
nedėjo, bet pasiūlė susieit poetų kliube, 
viršutiniam pavilione.

Lihua apsitaisė paprastais vertingais 
drabužiais. Į poetų kliubą tik dešimt 
minučių pasiėjėt iš meno mokyklos. Kliu- 
bo pastatas ant kalvelės, ežero pakrašty. 
PUiki aplinkui panorama, sodybos, na
mai, medžiai, krūmai, gėlės, salos, sale
lės. O ten, toli toli debesais dengti kal
nai dūluoja.

Lihua atėjo stačiai iš mokyklos ir luk-x

terėjo kliubo pavilione keletą minučių. 
Ji pamatė puikiai apsitaisiusią jauną mo
terį kopiant viršun. Ji manė, kad tai 
veikiausia kokia keleivė apžiūrinėja po
etų kliubą. Neatrodo į Sunios nupieštą 
moterį, kuri tur būt, drūta, išpurtus, 
šiurkšti, netašyta. O čia žydriaakė, 
žvitri, jauna moteris, net per jauna Su
mai.

O Mulan’a sau lengvai, be dirbtinu
mo, su šypsą priėjo:—Aukštai čia reikia 
pasiėjėt... Aš net uždusau. Tamsta pa
nelė Cao’aitė?

Dabar Lihua jau žinojo, kad čia ne 
kokia keleivė.

—Ar tamsta Tseng’ienė?
Mulan’a vilkėjo tiršta tamsiai mėlyna 

suknia, moderniškai sukirpta ir persiū
ta iš seno siautalo, kurį ji atsinešė dar 
su kraičiu. Jos krūtys drąsiai iškeltos 
paraisčių, juosmuo smaugtas, plaukai 
juodi, kaip juodvarnio sparnas, o tos 
akys lyg skysčiu spinduliuoja.

—Tai manęs pasenta: nedaug čia pa- 
lipėt, 'o man ir kvapą užima.

Jos balsas minkštas, šiltas, draugiš
kas. Lihu’ai pasidarė drąsiau:—Bet 
tamsta dar tokia jauna, o man sakė...

-—Aš labai norėjau tamstą pamatyt. 
Maųo vyras, tur būt, tamstai sakė, kad 
aš sena valstietė boba...

—Tai tamsta ištikro Tseng’ienė. Aš 
tokia sumizgusi. Aš nežinojau, kad jis 
vedęs. Bet jis prisipažino... Aš stačiai 
negaliu suprast, kaip gali vyras, turė
damas tokią pačią, ir da...

—Panele Cao’aitė, aš daug už tams
tą vyresnė. Tamsta nežinai mano na
bago vyro. Kadangi tamsta jo draugė, 
aš noriu pasakyt, kad iš tikro jis geras 
žmogus. Bet nė vienas vyras nemano, 
kad jis turi gražią pačią, net jei jo pati 
ir tikrai graži. Anot priežodžio: Raštas 
—geriausias, kai jis tavo, o pati—geriau
sia, kai ji kito...

Lihua šypsojos ir pasijuto .drąsiau:— 
Tamsta iš Pekino? Tamstos tarmė tokia 
tyra, pekiniška.

Mulan’a aaiškino, kad ji iš Pekino, 
Jao’ų duktė Mulan’a Jao’aitė, iš mančų 
kunigaikščio sodo.

Lihua apsidžiaugė: ji girdėjo, dar Pe
kine besimokydama, apie Jao’ą ir jo gar
sųjį parką-sodą. Ji kukliai atsiprašė už 
nesusipratimą. Mulan’a taipo pat atvi
rai, wrs ir santūriai pasakė, kad jai la
bai malonu susipažinti ir bus malonu 
vėl susieiti.

Parėjusi atgal mokyklon, Lihua gerai 
numanė, kad ji turės pasimesti su Sunia. 
Pirma ji da buvo maniusi ir šiaip ir 
tąip. Kai Sunia jai sakė, būk jo moteris 
—seno tipo sodietė, tai jai atrodė -gali
mas daiktas tęsti ir toliau tą savo ro
mantiką. Bet dabar šabaš! Ir pikta ir 
apmaudinga...

Sekamą sekmadienį gavo ji Sunios 
laišką, ir tuoj tą pačią dieną gavo ir ki
tą, pasirašytą: Mulan’a Jao’aitė Tseng’
ienė. Laiške Mulan’a džiaugiasi turėju
si progos susitikti su Lihua. Lihua vi
same kame apsiėjusi pagarbiai ir su at
vira širdžia. Jiedvi pasikalbėję, kaip 
draugės, ir tik gaila, kad Mulan’a ne
žinojo, jos anksčiau. Toliau Mulan’a ra
šo, kaip ji nuo seno svajojo pamest auk
suotas duris ir grįžt prie paprasto gy
venimo, atgal prie gamtos, kaip gyvena 
žvejai, valstiečiai, girininkai. Ji svajo
jo patalkint savo vyrui, mokyt ir auklėt 
vaikus, vilkėt medvilniniais rūbeliais.

Žmogus manai vienaip, o išeina kitaip. 
Jos vyro Sunios poelgis bent dalinai pa
ėjęs ir iš Mulan’os kaičios. Mulan’a at
jaučia aistros kančias. Ir ji nekaltina 1 
Lihuos, nes ji susipažino su Sunia, neži
nodama, kad jis vedęs. Mulan’a pata
ria Lihua’i narsiai aštriu peiliu perpiaut 
sudraikytas gijas, jei ji nėra da pergiliai 
įsivėlusi į aistrą. Laikai mainosi, se
nieji pareigumo ir dėkingumo idealai - 
blanksta, jų vietą užima meilės idealas. 
Visai mažai tėra tokių porų, kurios są- '■< 
lydžiai ir harmoningai išgyventų iki žilo 
plauko. Tačiau, jei Lihua jau pergiliai 
pasinėrusi aistron, Mulan’a jai pataria 
elgtis labai santūriai ir atsargiai. Rei
kia prisitaikyt prie aplinkos, ir Mulan’a 
širdingai nori jai ateit talkon. Kviečia 
pirmadienį vėl susitikti tuo patim laiku 
ir toj (pačioj vietoj. (Bus daugiau.)

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20 Kuopos 

Susirinkimo
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 20 kuopos susirinkimas 
įvyko balandžio 12 d., Lietu
vių svetainėje. Narių dalyva
vo gražus būrelis. Visi rimtai 
svarstė šių dienų bėgančius 
reikalus.

Fin. sekr. raportavo, kad 
yra užsimokėjusių narių 61. 
Iždininkė raportavo, kad pri
davė $25 del Vilniaus Medi
kai io Instituto vietinio LPTK 
iždininkui I. Luzinui. Kuopos 
delegatė J. K. N. raportavo, 
kad Komitetas gerai veikia, 
kaip drabužių rinkime, taip ir 
pinigų rinkime dėl Vilniaus 
Medikalio Instituto. Buvo pa
siskirta sukelti tam tikslui 
$500, bet jau sukelta $625. 
Didžiuma komiteto narių pa
tys aukavo ir surinko nema
žai iš geraširdžių žmonių. 
Stambesnes aukas davė šie 
asmenys:

M. Kazlauskas $100.
Po $50: A. J. K. Navalins

kai, J. K. Vaičekauskai, T. M. 
Luzinai, V. Kaminskienė.

Po $25: M. A. Bekeriai, Izi- 
doris-Alena Veziš, Adelė Tva
ri jonas, Stasys Vaneikis, LLD 
20 kuopa ir iš LPT Komiteto 
iždo, kur buvo per parengi
mus sukelta pelno ir aukomis 
po $1, ir t.t. — $200.

Viso pasidaro $625.
Pranešta, kad rengiamas 

moterų skyriaus parengimas, 
gegužės 18 d., Motinų Dienos 
paminėjimui. Kvietė dalyvau
ti. Bus vakarienė. Tikietai tik 
$1. Pradžia 6 vai. vakare. 
Parengimas bus Lietuvių sve
tainėje. Kurie nevalgys vaka
rienės, tiems įžanga veltui. 
Pusė pelno skiriama Vilniaus 
Medikąliam Institutui. .

Kuopa užkviesta dalyvauti 
Pirmos Gegužės apvaikščioji- 
me. Nutarta dalyvauti. Tam 
išrinkta trys delegatai.

Nutarta pasveikinti dien
raštį Laisvę su 35 metų su
kaktimi. Paaukota iš iždo $5 
tam tikslui.

Nutarta pasiųsti užuojautos 
laišką Kastancijai Abekienei 
dėl tragiškos mirties jos drau
go Fredo Abeko.

Pagirtina, kad nariai daly
vauja susirinkimuose ir vaka
rienėje, kurią pagamini M. 
Bekerienė ir P. Bakšienė, o 
vakarienės laike joms, pagel
bėjo J.'K. Navalinskienė. Pei
lio liko $12.42.

Balandžio 13 d. J. Vaiče
kauskas aukojo 61 centą ir 
draugės po centą. Viso susi
darė $13.10. Kreditas priklau
so M. Bekerienei, kuri visa
dos daug darbuojasi, kaip 
kuopos iždo padidintoja, iš 
kurio galima paaukoti, reika
lui esant.

LLD 20 Kp. Narys.

Elizabeth, N. J. |
A. Bimbos Prakalbos ir Aukos

Amerikos lietuvių atstovas, 
LPTK pirmininkas, Antanas 
Bimba, grįžęs iš Lietuvos, čia 
kalbėjo apie Lietuvos žmonių 
gyvenimą. Gražiai paprašė 
aukų dėl Vilniaus Medikalio 
Instituto. Ir žmonės gražiai 
aukavo — viso $603.29. Štai 
jų vardai:

LDP Kliubas $100.
S., Yankauskas $50.
Pranas šiaulis $30.
Po $25*: K. Augulis, J. Wiz- 

baras, K. Y. Čiurliai, D. M. 
Burkauskai, O. Beičienė, J. O.' 
Vert'eliai, K. Sabalius, L. O. 
Slančiauskai.

G. Kardauskai $20.
Po $10: P. Kardokas, A. 

Šimkienė, V. Paulauskas, S. 
Pociūnienė, R. Mantvila, G. 
Kazlauskas, S. Yurkunienė, 
P. Maksimas, A. Trepkus.

Po $5: M. Užkurėnienė, K. 
Stasiulienė,'A. Razanskas, Mi. 
Lazauskienė, J. Brūzga, A. 
Gudaitis, Ig. Beeis, A. Pociū
nas, A. Baranauskienė, M. 
Gasparaitiene, J. Nevulis, F. 
II. Kidziai.

P. Poškus $3.
Po $2: W. Bitė, H. Laučiai, 

P. Savičius, P. Vaičionis, P. 
Šarkis.

Po $1: J. Cidaris, Draugas, 
Draugas, P. Matejasa, K. 
Kupsis, S. Baltutienė, V. Sha- 
ralis, J. Cerneckis, J. Kirslis, 
Rezelienė, J. Davis, Damb
rauskas, P. Klimas, G. Liūgą, 
M. Stadelnikienė, K. Savičie- 
ne, G. Kardauskas, S. Ambra
sas, M. Vilčinskienė M. Ru- 
džionis, J. Zizes, V. Davis, 
V. Ambrazaitienė, Ch. Gra- 
zen, A. Stripeika, J. Gradai- 
tis, J. A domimas, A. Laba- 

inauskas, J. Simonaitis, A. 
Skairius, O. Radgienė, L. 
B a r t k i e n ė, Kukėnas, A. 
Gaupsienė, K. Meskauskas, A. 
Bakutis, E. Bite, J. Usonis, 
Ch. Kiceniuk, Karalonis, J. 
Balandis, A. M. Kantrimas, J. 
Zaleckas, J. Cepinskas, M. 
Panelis,'S. Liudzius, J. Pūtis.

Po 50 centų : P. Stankus ir 
P. Grigutis.

A. Stripeika.

Budavokim Kulturinį Centrą
Susipažinkite su Lietuvių Darbininkų Namo 

• Bendrovės Įstatais. Tuojau Įsigykite Šerų.
-------------------------------------------------------------------- f

'U

čia yra Liet. Darbininkų Namo Bendroves di
rektorių pareiškimas del Šerų pirkimo ir pardavimo. 
Taipgi trumpai pažymiama ir svarbesnes bendroves

CAPITAL STOCK $75,000.00
Akcijos (Šero) kaina yra $25.00. Asmuo ar orga

nizacija gali pirkti ir daugiau kaip po vieną Šerą. 
Balsas nuo Šero. Balsuot bus galima ir proksėmis. 
Tad ir toliau gyvenantieji pasinaudos balsavimu.

Lietuvių Darbininkų Namo Bendrovės metiniai su
važiavimai įvyks kartą į metus paskutinį šeštadienį 
sausio menesio, Brooklyn, N. Y.

Svarbiausiu tikslu šios bendrovės dabartiniu laiku 
yra įsteigti Didžiojo New Y or ko apylinkės lietu
viams namų, kuris tarnautu kaipo centras kultūrinei 
ir bendrai visuomeninei veiklai. Namo įsteigimui ne
bus renkama aukos. Namo reikalai bus vedami biz- 
niškai.

Liet. Darb. Namo Bendrovės direktorių taryba nu
tarė atpirkti Šerus iš tų šėrininkų, kurie norės par
duoti. Bendrovė, atpirkdama šėrus atsiskaitys 10% 

. transakcijų kaštus.
Jei dalininkas (šėrininkas) parduotų savo šėrus 

kam kitam, ne Liet. Darb. Namo Bendrovei, vistiek 
bendrovė parokuos 10% transakcijos kaštams, nes 
už tokias transakcijas reikia mokėti valdžiai taksai 
ir yra kitokių kaštų. , •-

Serų atpirkimo reikalu direktorių taryba darys 
savo sprendimą kiekvienais metais. Jei kada būtų 
sunkumų atpirkti šėrus, tai direktorių taryba gali 
padaryti ir skirtingą tarimą nuo aukščiau minėto.

Liet. Darb. Namo Bendrovė mokės dividendus šė- 
rininkams, ka dabus pelno. Dividendų atmokėjimą 
taipgi* kiekvienais metais spręs Direktorių Taryba.

Visus, pritariančius įsteigimui minėto namo, pra- 
9 šome tuojau įsigyti šėrus. Siųsdami už šėrus pinigus, 

money-orderius ar čekius išrašykite sekamu vardu:

Home For Lithuanian Workers, Inc.
46 Ten Eyck St., Brooklyn 6, N. Y.

Telef. HUmboIdt 2-7964

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

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.

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

Telefonas E Vergreen 7-1661

į GREEN STAR BAR & GRILL | 
t LIETUVIŠKAS KABARETAS f 

<l> ► <f>
{Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina į

1' pas “Green Star Bar and Grill,!’ nes žino, kad visados bus patenkinti. <|>
■ i' ■ ■ a I( 

<j> ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. x t .
į Geriausias Alus Brooklyne ♦

T PARE: KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ |

<|> □□□ i
i 459 GRANI) ST. BROOKLYN, N. Y? |
| (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 4> >,

w ▼ v

VALANDOS: g g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

i*

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi koplyčios, Duodamoa 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai ,

(.60 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J, ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius
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Penktas Puslapis

Islandija Priešinga 
Amerikinėms Bazėms

Chicagos Žinios

Reykjavik. — Islandijos 
premjeras Olafur Thors 
pranešė, kad jo valdžia at
metė Jungtinių Valstijų pan 
siūlymus, kuriais Amerika 
norėjo ilgam laikui pasi
samdyti karinių lėktuvų 
stovyklas ir laivyno bazes 
Islandijoj.

(Šiaurinė sala Islandija 
yra oro kelyje į žieminę So
vietuos dalį.)

Entuziastiškas Antano Bimbos 
Mitingas

Dešinieji Laimi Rinki 
mus Vokietijoje

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikinėje Vokietijos sri
tyje, Bavarijoje, Badene ir 
Hesse, katalikai, sakoma, 
laimėjo miestų ir apskričių 
rinkimus didžia balsų dau
guma prieš socialdemokra
tus ir komunistus.

CHIANG KAI-SHEKAS 
NESTABDO MŪŠIŲ 

^Chungking. — Vidurinės 
Chinijos valdovas atsisako 
daryt pertaiką su chinais 
komunistais M a n džurijoj 
tol, kol jo kariuomenė, gir
di, atgriebs nuo komunistų 
bent Mandžurijos sostinę 
Changchuna.

Auką Vilniaus Institutui 
Sukelta Virš $5,000

Bal. 21 d., chicagiečiai tu
rėjo laimės išgirsti raportą iš 
Lietuvos,,, kurį gyvu žodžiu 
perdavė Antanas Bimba, Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto nacionalis pirmininkas. 
A. Bimba neseniai sugrįžo iš 
Lietuvos po lankymosi ten 
apie trejetą mėnesių, kaipo 
LPTK atstovas .

Antanaą Bimbą chicagie
čiai entuziastiškai priėmė su 
gausiu delnų plojimu. Taipgi 
jo atvežtus Lietuvos žmonių 
sveikinimus mums, amerikie-rt. 
čiams. Lietuvių Auditorija bu
vo užpildyta, žemai ir viršuj 
trūko sėdynių. Vėliau atėju
sieji turėjo laike raporto sto
vėti pasieniais ir prie durų.

ir turiningas buvo 
mūsų gimtinės 

žmonių didžius
jų pasiryžimą 

laimin
au kštumas, 

savo tautą, 
pasmerktą

Manila. — Filipinų demo
kratų kandidatas į prezi
dentus Osmena pripažino, 
kad prezidentu “išrinktas’’ 
f asistuojantis Roxas.

Anglijos premjeras Attlee 
tvirtino, kad komunistai esą 
“ne demokratai,” todėl, gir
di, negalima jų priimti į an
glų Darbo Partiją.

i
Roma. — Italų fašistai iš

sprogdino bombą komunistų 
centre San Saboj. Bomba 
nekliudo žmonių.

Mirė Elektros Kėdėj
Abraham Gold, brook lynie- 

tis maliorius, Sing Sing kalė
jime numarintas elektros kė
dėj už žmogžudystę, papildy
tą 1914 metais. Jį kaltino, 
kad jis kerosina apipylęs ir 
suspirginęs savo žmoną. Gol- 
d’as gyveno 36 Christopher 
St.

Reumatiški Skausmai
Dcksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

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

dais virš $5,000. Pažadai *yra 
lygūs pinigams, nes pasižadė
jusieji yra stambių sumų au
kotojai.

Prądėsiant šį didžiulį mitin
gą Mike Zald pakvietė Agotė
lę Kenstavičienę sudainuoti 
Lietuvos himną — Lietuva, tė
vyne mūsų, tu didvyrių žemė; 
o užbaigus: mitingą ji 
vo Amerikos himną.

Publikoje buvo 
žmonių, kurie mažai 
pažangiečių 
su didžiausia 
Ant. Bimbas 
karčiais

Pittsburgh, Pa KRISLAI

su daina-

nemažai 
lankosi į 

susirinkimus. Jie 
atyda klausėsi 
raporto ir ret- 

papldjo, kaipo padė-

d. A. Bimbos raporto
kalbėjo Vilnies re-

Pirm 
trum pa i 
daktorius Leonas Prūseika.

Pertraukoje LKM Choras, 
vadovybėje Juozo Kenstavi- 
čiaus, davė gražių dainų. L. 
Jonikas, J r., su Povilu Daude- 
riu sudainavo duetus ir Ago
tėlė Kenstavičienė solo.

Rep.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
augintinių'. Tai vienas iš 
Smetonos, augintinių pasiuntė 
raštelį del drg. Bimbos, bet 
komiteto nariai visai nieko ne
sakė draugui Bimbai ir nieko 
niekam nesakė laike mitingo. 
Tik vėliau buvo sužinota, kad 
buvo pasiųsta raštelis. Bandy
ta rašyti anglų kalba, bet, ka
dangi Smetonos augintinis 
anglų kalbos dar gerai neiš
moko, o lietuvių rašybą greit 
užmiršo, tai labai prastai pa
rašė. Bet galima suprasti, kad 
rašė grąsinimo formoj ir ne
švarių žodžių pridėjo. Po tuo 
šlykščių rašiniu pasirašyta S. 
L. R. Kuris žmogus pridavė 
tą raštelį, buvo užklaustas, 
kas padavė. Tas žmogus 
pažino jo asmeniškai, bet 
rodė ypatą, kas padavė, 
labai gerai, kad išlindo
iš maišo. Tai bent kokiam at
sitikime 
siūlo galą, 
gerai
draugai, 
toniniais
nūs gali bile kada ir bile ką 
padaryti.

Dabartiniu laiku smetoni
nes ir hitlerinės liekanos tik
rai desperacijoj ir pasirengu
sios padaryti iš nebūto būtą, 
ir abelnai gali bile ką “sufrė- 
muoti” prieš sau nepatinka
mus asmenis. ’

Na, kaip nebūtų, bet masi
nis susirinkimas pavyko labai 
pagirtinai. Aukų
taipgi nemažai dėl įsteigimo 
Medikalio 
Surinkta 
pasižadėjo 
draugai:

Dr. J. Baltrušaitienė $100, 
J. Purtikas $50, A. Grigaitis 
pažadėjo stambią auką, bet 
neatmenu kiek. Jis visuomet 
atsiliepia su stambiom aukom 
dėl Lietuvos žmonių. Ne tik 
prisideda su stambiom aukom 
drg. Grigaitis, bet daug dra
bužių surenka, taipgi patar
nauja daug su savo automobi
liu dėl pristatymo drabužių į 
vietą. (

Aukotojų vardai tilps atski
rai. Kurie apkavot stambias 
aukas, matysite savo vardus 
spaudoje greitoje ateityje. 
Kadangi, iš draugo A. Bimbos 
raporto pasirodė, kad dar bus 
reikalinga pagalba Lietuvos 
žmonėms kokį laiką, pakol 
pradės galutinai “ susitvarkyti, 

Amerikos lietuviai, 
tęsti darbą, pakol

tų

ne-
pa-

yla

New Haven, Conn

kon-

bus galima :
Tas asmuo

žinomas, taipgi
Tokioj dvasioj
laikais išauklėti

surast 
labai 
iv jo 
sme- 

i žino

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
pažintų su padėtimi ir Tarybų 
Lietuvoje.

Aišku, diskusijos amžinai 
negali tęstis; turėsime jas už
daryti ir šį skyrių palaikyti ir 
jį gerinti, tobulinti.

Redakcija jaučia, kad šiuo 
metu mūsų dienraštyje daug 
skyrių, gi laikraštis nedidelis. Į

Kai tik sąlygos leis, kai tu- j 
vėsime užtenkamai technikų 
ir popierio, leisime Laisvę 
bent du ar tris kartus per sa
vaitę astuonių puslapių.

žodžiu, darysim viską, kad 
mūsų dienraštis būtų turinin
gas ir įdomus.

PRANEŠIMAI

Įdomus 
raportas apie 
šalies ir jos 
pergyvenimus,
pakilti į šviesesnio ir 
gesnio gyvenimo 
garbingai iškelti 
buvusią vokiečių 
pražūčiai.

Viso taip plataus raporto 
nesiimsiu aprašyti. Jis buvo 
patiektas dviem atvejais. An
troj dalyj savo raporto An
tanas Bimba iškėlė, kas yra 
Įie lietuviški pabėgėliai, kurie 
su mušama hitlerininkų armi
ja pasitraukė Vokietijon. Pa
bėgėliai, su lyg pačių Lietuvos 
žmonių liudijimu Antanui 

visi yra buvę nacių 
bendradarbiai ir prie Smeto
nos valdymo išauklėti fašistai. 
Jie yra lietuvių tautos supuvu
si kūno dalis, moraliai žuvę 
mūsų tautai.

Lietuviški pabėgėliai hitle
rininkams padėjo skersti žy
dus, belaisvius ir Lietuvos 
žmones. Jie išskerdė apie 
300,000 žydų, 60,000 raudon
armiečių ir apie 150,000 lie
tuvių. Tai tokie yra lietuviški 
pabėgėliai, kurie yra susime
tę Amerikos ir Anglijos oku
puotose Vokietijos zonose.

šiurpas kratė klausant apie 
tuos lietuviškus išsigimėliu, 
kurie* buvo auklėjami fašisti
nėje dvasioje. Pasirodo, kad 
fašistas yra amžinai supuvęs 
žmogus, nežiūrint, kokios tau
tos jis bebūtų. Ir žydų skerdi
me lietuvis fašistas niekuom 
nesiskyrė nuo vokiečio-nacio. 
Jis buvo skerdikas, kaip ir 
vokietis. Tai štai, kodėl jų nei 
vienas nenori grįžti Lietuvon. 
Jie aiškiai žino, kad juos lau
kia žmonių teismas ir atsiskai
tymas už savo užpelnytus dar
bus.

Po pirmos dalies raporto 
pertraukoje buvo renkamos 
aukos įrengimui Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos In
stituto Vilniuje.

Aukų sukelta ant vietos pi
nigais virš $4,000, o su paža-

delegatams 
Kurie tik at- 
B-vės namą, 
pavaišinti ir

už maža kaina. Kurie 
praeityje valgė vakarie

ne vvhaveniečių gaspadi-

LDS 5 Apskrities 
Konferencija

LDS 5-tos Apskrities 
ferencija įvyks gegužės 5 d.,
Liet. B-vės name. Tikimės, 
kad konferencija bus pasek
minga ir delegatai padarys 
dėl organizacijos gerovės ge
rus tarimus.

Po konferencijos bus duo
dama vakarienė 
ir pašaliečiams, 
silankys į Liet, 
tie bus skaniai 
visai 
jau 
nes,
nių paruoštas, tie žino mūsų 
vaišingumą. Po vakarienės 
bus šokiai prie geros orkes
trus. Prašome su delegatais 
atvykti *ir nedelegatus, o va
karieniausime po konferenci
jos visi kartu. Vakarienė bus 
duodama, kai konferencija 
pasibaigs, 4 vai. po pietų.

Eva Rudman, 
Komisijos Narė

VITAMINŲ SANDELIS

“Ši yra tikrai juoda diena 
vartotojams Amerikoje 
reiŠke kongresmanas Mike 
Monroney, Oklahomos demo
kratas, perstatydamas Kon
greso reakcinių republikonų 
ir pietinių demokratų negaįr^ 
bingą santarvę sužaloti OJPA.

” pa-

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 3 d., 7 v. v. po 15-17 Ann St. 
Draugai praeitame susirinkime tapo 
nutarta perkelt susirinkimus į penk
tadienių vakarus* tiktai vasaros sezo
nu, o vėliau bus vėl po senovei. 
Draugai, malonėkite visi būti 
susirinkime, nes turėsime 
svarbių reikalų aptarimui. — 
Zelin. (101-102)

šiame
daug

su rinkta

Instituto Vilniuje. 
$1,306.42. Taipgi 
stambias aukas šie

PATERSON, N. J.
Gegužines apvaikščiojimą rengia 

Komunistų Partija, balandžio 30 d., 
8 v. v. Carpenter’s Hall, 54 Van 
Houten St. Kalbėtojai: Steve Nelson,! 
veteranas Ispanijos civilio karo ir; 
darbininkų vadas. Dick Edwards,į 
red. People’s Voice, Komunistę kan
didatas į Assembly. Dainuos Patcr- 
sono People’s Folk Choras ir Char
lotte Anthony. Užkviečia Kom. Par
tija.

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubas užkviečia 

Hartfordo ir iš apylinkės lietuvius 
dalyvauti Motinų Di,qnos minėjimo 
parengime. Gegužės 5 d., 155 Hun
gerford St. Pradžia 3 vai. dieną. Ge
ra muzika šokiams. Kalbės V. J. 
Valley. Ar bus šilta ar šalta, bet šia
me parengime visvien dalyvaukite.— 
Rengėjos. (101-102)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. rengia balių ir va

karienę. Sekmad., Geg. 5 d., Chas. 
Stephans — Boro Bar salėje, 344' 
Palisades Avė. Balius prasidės 3 v. 
dieną. Vakarienė 7 vai. Po to bus 
dainos, šokiai ir kiti pasilinksmini
mai. Bus duodamos dovanos. Gas- 
padines pagamins skanią vakarienę.' 
Tikimės daug publikoj ir iš apylin
kės. Kviečiame visus. (101-102)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyr. susi

rinkimas įvyks gegužį 5 d., Liet. 
Salėje, 315 Clinton St. 2 vai. dieną. 
Draugės, šis susirinkimas bus gana 
svarbus, tad visos būtinai turime da
lyvauti jame, nes turime daug svar
bių reikalų nutarti.. — M. K.

(101-102)

tai mes, 
turėsime 
bus reikalinga mūsų broliams 
ir sesutėms pagalba Lietuvoj. 
Nepaisant fašistinių gaivalų 
melų ir grasinimų, mes tęski
me savo naudingų, darbą.

E. K. Šliekiene.

NEW HAVEN, CONN.
Apylinkės parengimų lankytojų 

žiniai. Geg. 5 d., yra ruošiama ska
ni vakarienė, po 243 Front St. Pra
sidės tuoj po užsibaigimo LDS 5-to 
Apskr. konf., nes toje pačioje salė
je bus ir duodama vakarienė, kur 
įvyks konferencija. Tai bus apie 4 v. 
v. Kviečiame delegatus pasilikti ir 
kartu valgysime vakarienę. Po 
karionės bus šokiai prie geros 
kestros. — Kom. (101-102)

va- 
or-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau apsivedimųi merginos 

arba našlės, tarpe 35-40 metų am
žiaus. Esu singclis, 40 m. amžiaus. 
Rimto būdo. Svaiginamų gėrimų 
mažai vartoju.' Myliu progresą. Tad 
pageidauju moters kur tiktų mano 

t būdui. Rašykite: J. S. 160 Claremont 
’• St., Toronto, Ont., Canada.

(100-105)

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Moterų Mezgėjų Kliubas 

rengia gegužinį išvažiavimą geg. 5 Į 
d., pas dd. J. F. Dcltuvus, 4811 Ben- j 
son Ave., Arbutus, Md. Pradžia nuo 
pusiaudienio. Turėsime įvairių už-! 
kandžių ir gėrimų, taipgi ir kitokių 
pasilinksminimų. Nuolankiai mel- 
džame gerbiamą publiką dalyvauti ( 
ir praleisti kelias valandas tyrame 
pavasario ore.—Rengėjos. (101-102)

Pirkdamas iš mūs_ Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir Įeitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

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

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tabletę 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me- 
tuę, 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 vartoju mūsų

Į vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs, 

—-.ji $2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap- 
■■MB I mokame, Į

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 tubs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50. !

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miest.us ir apmokame pašto 
Išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
Los Angeles Calif.

k
6164B—Metro StaM Dept. C,

M. J. ŠVILPA S MIRACLE OINTMENT
1*. O, Box 73, Station A, Hartford 6, Conn.

ŽMOGAUS SVEIKATA
Apie Ką Žmogus Daugiausia Turi Rūpintis?

Apie Savo ir Savo Šeimynos Sveikatą!
Nereikia laukt, kol liga paguldys į lovą. Tada jau būna pavojinga ir pa

sidaro didelių iškaščių. Tačiau laiku rūpinantis, sumažės ir iškasėjai. Ga
lima apsisaugoti nuo įvairių nelaimių bei ligų, ■ turint savo stuboje gerų 
mosčių, kaip pavyzdžiui M. J. švilpa’s Miracle Ointment. Stebuklingos 
mostys, kurios prašalina daugybę įvaifių nesmagumų, kuriom jokios kitos 
mostys negali prilygti. Jqs yra sudarytos iš gydančių žolių, perą kenksmin
gos, bet visados f>amačlyvos. Jos turėtų būt kiekvienos šeimynos stuboje. 
Vardai rąoęčių ir nuo kokių nesipagumų jos pagelbsti.

No. 1. M. J. S. Miracle Ointment. Nuo dantų gėlimo ir smegenų nesvei
kumo. Kaina $1 už 1 oz.
'No. 2. Mostis nuo išviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, strėnų, 

sprando, rheųmatiškų skausmų, sąnarių ir muskulų skaudėjimų. $1.25 
už 2 oZ.

No. 3. M. J. S. Miracle Salve: Mostis, kuri visados gelbsti nuo da|ug įvai
rių odos nesmagumų, būtent išbėrimų, Rash, Piles, Athlete’s Foot, Pimples, 
Vočių, nudeginimų, nuplikimų (tik ne nuo vėžio), nuo šalčio, kojų kaitimo 
.ir nuovargio; nuo saulės nudegimo maudantis, nuo nosies ir burnos nesvei
kumų. Į vieną minutę po uždėjimo jausi palengvinimą.; . Kaina tįė $1.25 
už 2 oz. . ( ,, _■■■ ■ '■ ! • ,.;i! ■ ! ' , i ' • I / Ji ■» ’ i i

No. 4 Miracle Salve Mostis: Nuo odos niežėjąno ir nuo Poison lyy. Jei 
jums dar nepavyko prašalinti niežėjimo, tai tuojau bandykite šitą mostį. 
Be abejo būsite užganėdinti. Kaina tikf$t.25 už 2 oz.

Gaunama Bei^s vaistinėje, 158 Park St. ir Hudson St., antru gatve nuo 
Main St., Hartford, Conn. ' I* ■

Užsisakydami per paštą, prisiųskitę čekius, monoy-orderius sekamu ant
rašu: <^)f -■ .Z. f .

M. J. Švilpą',. P. O. Box 73, Sta; A. Hartfprįl 6,’ Conn.
* Siunčiame |r C.Q.D. (prlsiųsldtc 30c štampą)

Sis antrašas jiųps ąą.ų4Įugąs, penĮųokįį ir ' T

BETHLEHEM, PĄ.
Organizuoti darbiąipkai rengia' 

masinį mitingą, apvaikščiojimui Pir
mos Gegužės, Ukrainų Salėj, 3rd ir 
Carbon gatvės. Įvyks Gegužės 1 d.,j 
7:30 v. v. Kviečiame visus dalyvauti. 
Kalbės Mother Bloor, Betty Can- 
nett, rodys sovietmį paveikslą 
’’Zoya.” — V. J. S. 5 . (100-101)

HARTFORD, CONN.
Darbininkų Šventė (May Day), 

gegužes pirmos paminėjimas įvyks 
geg. 3 d., Rusų salėj, 166 Village 
St., žemiau State Teatro.. Ęuę graži 
dainų* programa. Dalyvaus 2 chorai. 
Laisves Choras ir Žydų Liaudies 
Choras. Bus gerų kalbėtojų. — Kvie
čiame dalyvauti. (100-101)

PARDAVIMAI.» *

Puiki proga nusipirkti 15 akrų Viš
tų farmą, 12th Ave., Dorothy, N. J. 
7 akrai gatavi sėjimui vaisių me
džių ir grapes. 300 ft. vištinyčių. 
Automatįški fouųtąins. 4 kambarių 
namas. 50x22 darbo šapa su kam
bariais; 3,000 White Leg Horn Lay
ers. 1942 ŲarmaU • "B” Ti?ącklor fey 
plūgų, akėčiom, coyn planter, euiti- 
^to).’. Bėgan.tis vanduo, 32 vejjt. 
eleųtrĮcity; ■ Pepeitų metų įeigos 
$3,400. : Kainą' $11,OOQ. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės pas John S. 
Carlson, 2152 — 59th Street, Brook
lyn 4, N.' Y. Telefonas BE. 2-8737.

(101-106) .

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE 
.REIKALINGI VYRAI j REIKALINGI VYRAI

'; w   —■■■ I     I «^l   -!.«^— ■■ II .........................    , ,|

REIKIA
PAPRASTŲ DARBININKŲ

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI

NUOLATINIS DARBAS

NATIONAL FIREPROOFING
CORPORATION

I

JURNEE MILL ROAD
SAYREVILLE, NEW JERSEY.

Uta)

APVALYTOJAI IR 
APMAZGOJIMUI VYRAI

Darbas Aptarnavimų Departmente
Pilnas Laikas. Nuolatinis Darbas.

Naktiniai Šiftai.
Patyrimas Nereikalingas.

Kreipkitės:
PERSONNEL DEPARTMENT

ART COLOR PRINTING
DUNELLEN, NEW JERSEY.

(10C)

PLASTERUOTOJAI
1 MASONAI

MŪRININKAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

AETNA CONTRACTING CO 
311 East Market Street

LONG BEACH, L. I. 
Telephone LONG BEACH 671 ' 

(101)

STALIORIAI IR VYRAI PRIE MAŠINŲ 
1-mos klabės, unijiniai, prie architektūros 
medžio darbo. Puikiausios darbo sąlygos. 
Nuolat. TECHNICAL APPLIANCE CORP., 

41-06 D e Long Street, FLUSHING, L. I.
(103)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MEDŽIO IŠDROŽIN£TOJAI
AUKŠČIAUSIOS ALGOS 
NUOLAT. VIRŠLAIKIAI 

V AKACIJOS IR 
ŠVENTĖS SU ALGA 

TIK 10 MINUČIŲ 
NUO TIMES SQUARE 
COCHEO BROS.

1801 WiUow Ave. 
WEEHAWKEN, N. J.

CHICKERING <-2642 
UNION 6-3750

APVALYTOJAI
IKI 50 METŲ AMŽIAUS 

DIENŲ AR NAKTŲ DARBAS 
Patogioje Vietoje »

ALGA $81 I SAVAITĘ
Kreipkite* 9—11 A.M. 

3-OlOS LUBOS
41 BROAD STREET

NEW YORK CITY

(102)

(104) 
rys*

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VIRĖJAI PRIE GREITŲ UŽSAKYMŲ 
SANDWICH DARYTOJAI 

PRIE SODA FOUNTAIN DARBININKAI 
INDŲ MAZGOTOJAI

Linksma Aplinkuma 
Geros Darbo Sąlygos 

Kreipkitės
PERSONNEL MANAGER

WEST POINT EXCHANGE 
U. S. MILITARY ACADEMY 
WIEST POINT, NEW YORK.

PATYRĘ
OPERATORIAI

NEAPDIRBTAM ŠILKUI PRIE 
VYNIOJIMŲ 5-B VERPIMŲ 
IR APSUKIMU, PIRMAM 
' IR ANTRAM ŠIFTAMS.

VALANDINE MOKESTIS
IR BONAI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

SAVAITĖ VAKACIJŲ
VASARA

• RAŠYKITE AR ŠAUKITE

PERKASIE 
THROWING MILLS

9Tli IR WALNUT STS., 
PERKASIE, PA.

PERKASIE 861

(10O

DARBININKAI PRIE 
VALYZŲ 
PATYRĘ

DĖJIMUI VIRŠŲ APKARPYMUI 
Taipgi operatoriai prie Singer.

Metropolitan ir Puritan siuvamųjų mašinų 
Union Shop

Visos Unijines Pašalpos 
ALLIED LUGGAGE CORP.
150 BAY ST., JERSEY CITY, N. J.

BERGEN 3-2280
(100)

'■■U II ■■

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS OPERATORES 
Lengvas Fabriko Darbas 

Linksma Aplinkuma 
GERA ALGA. PAKILIMAI 

GLOBE GARMENT CO.
3008 AVENUE M 
(Arti Nortnmd Ave.) 

BROOKLYN
(103)

MERGINOS
Mokintis gero amato. 5 DIENOS—$24 PRA
DŽIAI. Greiti pakilimai. Lengvas darbas.

' Nuolatinis darbas. Kava nemokamai.
UYGRADE, lt5 WILSON AVE.,



Laisvė—Liberty, Lithuanian DailyfieŠtas Puslapis
' Antradienis, Balan d. 30, 1946

NewYorko^/WaZiiiiot
Auksoriai ir Kitų AFL 

Unijų Nariai Maršuos 
Gegužinėje

Gegužes Pirmos Parado 
Paskiausios Žinios

Taiką Privalome Ginti, 
Už Ją Kovoti, Sakė 

Kalbėtojai
(jevv- 
mar- 

Para-

Penki šimtai auksorių 
elry workers) unijistų 
suos Bendros Gegužinės 
de šį trečiadienį, gegužės 1- 
mą, nežiūrint kai kurių AFL 
viršininkų pastangų užgniauž
ti darbininkų gegužinę.

Bendros Gegužinės Komite
tas taipgi praneša, kad mar
šuos 25 benąi unijų ir didžių
jų broliškų ir tautinių organi
zacijų būrių priešakyje. Tai 
tik benai, neskaitant įvairių 
paskirų smulkesnių grupių ir 
atskirų instrumentų, fleitų ir 
Įvairiausių triūbų, armonikų, 
birbynių, būbnų .

Ir bus daug chorų, įskaitant 
ir mūsiškį, Aido Chorą. Taip
gi maršuos šokių ir teatro 
grupės. Sustojus praleisti tra- 
fiką, jie perstatys teatrų lan
kytojams pažįstamus vaizdus.

Vis Dar Prisideda Naujos 
Grupes

Pirmadienio Laisvėje pa
skelbėme virš šimtą būrių ir 
organizacijų, savo eilėse 
rinčių desėtkus. tūkstančių 
rių. Tačiau, pasirodo, kad 
buvo tik dalijas sąrašas,

.darytas iki paskiausios konfe
rencijos, įvykusios 20-tą. Nuo 
to laiko dar'prisidėjo desėt- 
kai organ i z ac rių.

Tarpe naujai prisidėjusių 
yra YMHA grtipės ir Service
men’s Mothers Club iš Bronx, 
Peoples Institute of Applied 
Religions iš New Yorko.

Lietuvių būrys išvažiuosi
me tarp 4 ir 4:15 vai. po 
pietų nuo Lituanica Square- 
Piliečių Kliubo, Union Ave
nue ir Hewes-Stagg Sts., 
Brooklyne.

New Yorke mes sustosime 
ant 37th St., tarp 8th ir 9th 
Avės, (tarpe estonų 
nu). Pradėsime

ir arme- 
maršuoti

maršavi-
17th St.

Visas, visų būrių, 
mas bus 8th Avė. iki 
ir ant 17th iki Union Square— 
16th St. ir Broadway. Permar- 
šavę Square, skirstysimės.

Veteranai prašomi 
pasipuošę uniformomis, 
būrių pirmose eilėse eis 
ranai.

Parado pirmieji būriai 
rinks 12:30 per pietus, 
dės maršuoti 1 vai.

ateiti 
Visų 
vete-

susi
pra

Ankstybieji būriai, tai yra, 
visi tie,. kurie maršuos pirm 
4 vai., susimobilizuos ant 56, 
55, 54 ir 53rd St.

Vėlybesnieji būriai, pradė- 
siantieji maršuoti 4-tą ir vė
liau, susirenka ant 39, 38 ir 
37th Sts.

•Nespėjantieji į būrius pra
džioje maršavimo, pavažiuo
kite subway užbėgti savo bū
riui už akių ir stokite į savo 
būrį, kur jumis pažįsta, ne 
bile kur.

Maršavime dalyvaus virš 
šimtas organizacijų. Tūlos iš 
jų, kaip IWO, turi desėtkus 
kuopų. Tad maršuos šimtai 
atskirų grupių, su desėtkais 
tūkstančių narių ir jų drau
gų, branginančių Pirmąją Ge
gužės, darbo žmonių didžiąją 
dieną.

to - 
na
tai 
su-

tą

Ko Mes Tikimės iš 
Florence’s Mažilytės

Kad pilnai atsakyti į
klausimą, reikėtų būti gana 
geru pranašu: Jos tėvai tiki
si iš jos daug: Linki jai būti 
gera pianiste, jų pavaduotoja 
ir daug kitko; jos draugai 
taipgi nori ir linki jai geriau
sių pasekmių visame kame.

Gal kas paklaus: Kas per 
viena ta Florence Mažilytė?

Pirmiausiai, ji yra Brookly- 
no Aido Choro gera narė (al
to) ; taipgi ji, kaip ir dauge
lis kitų jos amžiaus lietuvai
čių merginų, lavinasi muzi
kos ir jau gana tolokai toje 
srityje pažengus.

O mes, Aido Choro nariai, 
tikimės, kad Florence Maži
lytė bus viena iš mūsų pažibų 
Aido Choro rengiamam me
tiniame koncerte, šeštadienį, 
gegužės 4 dieną, Liet. Ameri
kos Piliečių Kliubo salėje.

Kuriems dar neteko proga 
su Florence susipažinti, tai ta 
proga bus minėtame koncerte, 
nes tarp kitų muzikos ir dai
nų kavalkų, girdėsime
rencę skambinant piano solo.

Mes, choristai, linkime Flo
rence! geriausio pasisekimo ir 
ne tik tikimės, bet žinome, 
kad ji savo skambinimu ir 
maloniomis melodijomis pu
bliką sužavės, o aidiečiams 
teiks džiaugsmą.

Įsigykite tikietus dabar ir 
užsitikrinkite sau linksmą šeš
tadienio vakarą su aidiečiais. 
Koncerto pradžia 7:30 vai. 

> vak. Po koncerto šokiai prie 
geros orkestros. A.C.K.

Kio

DIDŽIULIS ARMĖNŲ MITINGAS TARE 
ŽODĮ JUNGTINĖMS TAUTOMS

(tyew Yorke) 
amerikiečių 

reikalauti,

Mirė Helen Bepirštis
Helen 

amžiaus, 
į 24th St., 

balandžio 
ligoninėje. Kūnas pašarvotas 
Bieliausko koplyčioje. Bus pa
laidota gegužės (May) 
2 valandą po pietų, 
kalnelio kapinėse.

Paliko nuliūdusius: 
Frank Bepirštį, motiną 
kas, 3 seseris ir 3 brolius, 
taipgi tolimesnių giminių.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas. X

Bepirštienė, 38 m./ 
gyveno 2950 W.\ 
Coney Island, mirė1 
27 d., <

Island, mireNna 
Coney Island Kf 
g nn^nrxrn4-oa

1-mą, 
Alyvų

vyrą
Latu-

Praeitą sekmadienį, Carne
gie Hall’ėje 
įvyko didžiulis 1 
armėnų mitingas
kad Jungtinės Tautos pasisa
kytų už apvionijimą armėnų 
tautos.

Mitinge kalbėjo eilė žymių 
žmonių (viskas buvo sakyta 
anglų kalboje) : senatorius 
Charles W. Tobey, kongres- 
manai, Charles R. Savage (iš 
Washingtono valstijos) ir 
Emanuel Celler (iš New Yor- 
ko) : New York o miesto tary
bos narys, Stanley M. Isaacs; 
kun. W. Searle; armėnų vys
kupas Tiran Nersoyan.- žymus 
armenų-amerik iečių visuome
nininkas Aram Saroyan ir 
kun. Charles A. Vertanes.

Mitingui pirmininkavo žino
mas amerikietis visuomeninin
kas ir buvęs Darbo Santykių 
Tvarkymo tarybos narys, Ed
win S. Smith.- z

Dainavo žymi armėnų dai
nininkė Elzbieta Kaboolian, 
taipgi John Hamill. Pastara
sis sugiedojo ir armėnų tau
tos himną, kuris pirmu sykiu 
man teko girdėti. Abu daini
ninkai turi gerus balsus — ta
lentingi balso artistai.

Salė buvo pilnutėlė publi
kos, — žinoma, daugiausiai 
amerikiečių armėnų. Buvo at
vykę vienas pilnas autobusas 
iš Hartfordo, o kitas — neži
nau, iš kurio miesto.

Ko gi armėnai nori ? Dėl 
ko jie kovoja? Kam buvo su
šauktas šis masinis mitingas?

Jie reikalauja, suvienyti ar
mėnų tautą j vieną respubli
ką, i tarybinę respubliką.

Veik visi kalbėjusieji primi
nė sekamą faktą: tarybinė 
Armėnijos respublika, dalis 
Tarybų -Sąjungos, teturi bis- 
kelį daugiau, kaip vieną mili
joną gyventojų, bet tiktai 12- 
tą nuošimtį žemės, armėnams 
priklausančios. Arti 90 nuoš. 
armėnų žemės tebelaiko pasi- 
glemžę turkai, — net ir ar
mėnams tautiškai šventą Ara
rato kalną turkai valdo. Ar
mėnų žemės turkų valdovų 
naguose pūdymauja, neap
dirbtos, o šimtai tūkstančių 
armėnų tebevaitoja po sunkia 
turkų priespauda. Amerikos 
armėnai trokšta, kad arme- 

ams priklausančios žemės 
ūtų grąžintos tarybinei Ar

mėnijos respublikai sykiu su 
armėnais, nes tai jiems pri
klauso, nes tai armėnų šven
ta nuosavybė!

Daugiau : virš vienas milio- 
nas armerių tebevargsta iš
sklaidyti po pasaulį: Turki
joj., Syrijoj, Lebanone, Egipte, 
Bulgarijoj, Graikijoj, Rumu
nijoj ir kitur. Keletas šimtų 
tūkstančių tų armėnų padavė 
prašymus tarybinei Armenį-

jos vyriausybei, pareikšdami 
norą grįžti tėvynėn, bet jei 
jie visi sugrįžtų, — negalėtų 
gyventi, nes tarybinė Armė
nija permaža, jos plotus — 
apie 40,000 ketv. mylių —; tu
ri pasiglemžusi Turkija!

štai, kodėl armėnai reika
lauja grąžinti iš Turkijos že
mes tarybinei Armėnijai, kad 
visi armėnai, kurie tik trokš
ta sugrįžti, galėtų sugrįžti ir 
kurti laimingą gyvenimą.

Armėnus ir padorius ameri
kiečius šį reikalavimą statyti 
akstiną tas faktas, kad prez. 
Wilson as tuojau po pirmojo 
pasaulinio karo, pripažino tas 
žemes, kurias šiandien siaubia 
barbariški tarkai, Armėnijai! 
•• Dėl to masinis mitingas pri
ėmė rezoliuciją ir pasiuntė ją 
Jungt. Tautoms, reikalaudami 
apvienyti Armėniją, grąžinti 
iš jos išplėštas žemes.

Tūli kalbėtojų, ypačiai vie
nas kunigas, pareiškęs, kad 
jis nesąs komunistas ir pasta
rųjų dargi neapkenčiąs, o vis 
vien norįs sugrąžinti tarybinei 
Armėnijai iš turkų žemės plo
tus sykiu su gyventojais 
menais. Jis to reikalaująs 
to, kad armėnai esą patys 
niausieji krikščionys, kad 
turi sena kultūra, dėl to, kad 
jie yra sena, kultūringa tau
ta, užsitarnavusi būti suvieny
ta vienoje šeimoje.

Netiesiogiai, bet gražiai jam 
atsakė kongresmanas Savage, 
pažymėdamas: Jei ne Lapkri
čio' Revoliucija Rusijoje, tai 
šiandien visai nebūtų buvę 
Armėnijos nei armėnų klausi
mo. šis pareiškimas buvo su
tiktas karštais aplodismentais.

Atrodo, kad armėnai yra 
rimtai pasirįžę kovoti už ap- 
vienijiiną savo tautos į vieną 
tarybinę respubliką. Šį jų žy
gi, sveikins kiekvienas ame
rikietis, kuriam rūpi tautų 
laisvė ir žmoniškumas.

Beje, šį .gražų mitingą su
ruošė American Committee 
,for' Armenian Rights ir Ar
menian National Council of 
America.

Abu šiuos komitetus suda
ro intelektualai ir visokių pa
kraipų visuomenininkai *

Demokratiniai Amerikos lie
tuviai galėtų daug ko primo
kyti iš amerikiečių armėnų 
veiklos.

ar- 
dėl
se- 
jie

Ndrs.

Dar nespėjo Antrame Pa
sauliniame Kare pralietas 
kraujas nudžiūti, granatų iš
raustos duobės tebėra neužly
gintos, sugriauti žmonių, na
mai neatstatyti, o jau kursto
mas naujas karas. Ir šis karas 
kurstomas prieš tą šalį, kuri 
pergalei prieš fašizmą paau
kojo daugiausia, kuri nenori 
karo ir deda didžiausias pa
stangas sugyventi 
taikoje. Trečias 
Karas kurstomas ’ 
bų Sąjungą.

Tokį maždaug 
pareiškė mums kalbėtojai Lie
tuvių Literatūros Draugijos 1- 
mos kuopos surengtose pra
kalbose, balandžio 26-tos va
karą, Piliečių Kliubo salėj, 
Brooklyne. Jie taip pat per
spėjo, jog fašizmas nėra ga
lutinai sunaikintas, nors prieš 
jį ir laimėjome pergalę fron
tuose. Fašizmas tebevaldo Is
paniją. Fašistiniai elementai 
tebepalaikomi galioje atsako- 
mingose ' pareigose daugelyje 
vietų Vokietijoje, Italijoje, 
Japonijoje, Chinijoje ir kitur.

Fašistinės jėgos Jaisvai vei
kia ir gauna paramos — fi
nansinės ar moralinės — iš fi- 
nansierių ir tūlų žymių parei
gūnų čionai, Amerikoje. Tai
gi, rriūsų kova prieš fašizmą 
nėra baigta. O kol randasi fa
šizmo galios bile kur pasauly
je, tol yra pavojus naujo ka
ro.

Taika, sakė jie, nėra, užtik
rinta. Jos sargyboje nuolatos 
turime budėti. Už taiką pri
valome' neatlaidžiai darbuotis, 
kovoti. Kas bus — taika ar 
karas — priklauso nuo mūsų 
pačių susipratimo ir veikimo.

Kalbėtojais buvo Matas Šo
lomskas ir Jonas Ormanas,

i su visais 
Pasaulinis 

prieš Tary-

perspėjimą |

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

v ■•’I

F. W. Shalins
■ (Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. ¥.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

EAST NEW YORK- 
RICHMOND HILL, N. Y. .

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 2 
d. geg., 8 v. v. pas dd. Misevičius, 
115 Montauk Ave. Malonėkite skait
lingai susirinkti, <ies turime aptarti 
labai svarbius dalykus kaip tai • rin
kimas delegato į LDS suvažiavimą 
ir kiti dalykai . . (100-101)

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ
‘ . t '

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

jauni amžiumi, bet seni kovo- J. Kairys, P. Buknys, Stanley, 
tojai prieš fašizmą, abu tar
navę mūsų karinėse jėgose 
šiame kare. Taipgi kalbėjo D.
M. šolomskas, ilgametis kovo
tojas prieš fašizmą namų 
fronte.

Mato šolomsko kalba dau
giausia susidėjo iš raporto- 
pranešimo apie Washing-tone 
Įvykusi Taikai Laimėti Kon
gresą, apie jo šaukėjus ir da
lyvius. Pakartojo kelių pa- 
skilbusių kongresmanų, sena
torių ir šiaip žymių visuome
nininkų svarbius išsireiškimus 
apie esamą naujo karo pavo
jų ir apie mūsų užduotis 
kos gynime.

Jonas Ormanas, kaipo 
vęs ilgokai Vokietijoje ir 
sitikęs su fašistais pabėgėliais 
iš Lietuvos ir kitų kraštų, kal
bėjo apie jų susisuktus tenai 
lizdus propagandai už paują 
karą prieš Tarybų Lietuvą ir 
visą Tarybų Sąjungą., Ta pro* 
paganda, sakė jis, skleidžia- 

Ima ir tarp Amerikos lietuvių 
lir abelnai amerikiečių. Jos 
reikia saugotis, kaip paviet
rės. Domininkas M. šolomskas 
kalbėjo apie abelną pasauli
nę padėtį, apie imperialistinių 
ir reakcinių valdžių vedamą 
suokalbį užpulti Tarybų Są
jungą, įtraukti mus į trečią 
karą ir pražudyti milionus gy
vasčių. Ragino veikti prieš ka-

čia susirinkusi. publika pa
rėmė-svarbius darbus ir kitais 
būdais. Lilijai Bęlte pasidar
bavus, gauta daug parašų už 
išlaikymą OPA, Irene Leva- 
nienė pardavė kelis desėtkus 
gegužinės guzikučių. Taipgi 
parduota gegužinės knygelių 
ir pasidalinta gegužinės lape
lių nunešti čionai nebuvusiem.

Vakarui pirmininkavo Jur
gis Kuraitis.

esu
pa-

tas

to

Rep.

tai-

bu-
su-

Ant. Dilbis,

Pertraukoje rinkta aukos 
lėšoms padengti ir gegužinei. 
Aukojo:

Lillian Belte ir Carl Belte 
po $2.50.

Po $1 aukojo: D.. M. šo
lomskas. Depsas, S. Vudrila- 
vičius, Dilbienė,
S. Titenis, V. ir G. Danilevi
čiai, K. Balčiūnas, A. Bepirš
tis, W. Lukminas, Lazauskie
nė, J. Zakarevičius, M. Sapie
ga, G. Diržvaitis ir V. Bun- 
kus.

Po 50c: J. kovas, A- Jan
kauskas, V. Urbonas, J. Gru
bia, ‘ J. Gasiūnas, V. Sinkevi
čius, M. Stakov, M. Wilso- 
nienė, P. šolomskas, A. Mu- 
reika, A’ Balčiūnas, S. Sasna, 
P.’ Poškaitis, M. Kalvaitienė,

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių

Šis Tas Apie Vilniuje 
Instituto Steigėjus

buvo

Gerbiamieji Laisvės 
Skaitytojai, Brooklyne:

Kovo 31-mą dieną 
masinis mitingas lir jame mes
sudėjome . įėjėtą tūkstančių 
dolerių • , įrengimui Instituto 
Vilniuje., Tačiau, man rodos, 
kad mes biskį apsileidę, kad 
mes negalėjom (sukelti arba 
sudėti apie 10 tūkstančių do
lerių. Draugas Bimba nurodė,

/kas do dalykas tas Institutas, 
kad jis labai reikalingas Lie
tuvai. Kodėl patsai Bimba au
kavo $50, o iš viso Laisvės 
štabo tik bene vienas kitas 
tiek aukavo. Tai, man rodosi, 
labai apsileista. Aš patsai 
tik bildingo superis ir tai 
aukavau 100 dolerių.

Gerbiamieji lietuviai,
yra labai svarbus dalykas. 
Pamatykite, brooklyniečiai, ar 
nebus sarmata prieš chicagie- 
čius, jei jie mus “subytįs,” jei
gu jų “ląinė” bus “way up,” 
o brooklyniečių “way down.”

G e r b i a m ieji skaitytojai, 
mes dabar galime pasidžiaug
ti, kad mes dabar turime Lie
tuvą laisvą. Turime aukoti ir 
dar aukoti ir džiaugtis, kad 
Lietuvos darbo žmonės ir liau
dis patys valdosi. Duokime, 
kiek kas išgalime dėl Lietuvųs.

Ton Buvęs ir Girdėjęs Viską, 
Stasys Vartelka-Wort.

šešių aukštų apartmente iš
kilęs gaisras išvijo 30 šeimų 
iš namų, 754 Pelham Park
way South, Bronx.

Naudokitės Proga!
Reikalingi du partneriai į platų siuvėjų biznį. 

Gerai išvystytas biznis per daug metų. Užsaky
mų gauname daugiau negu galima atlikti.

Taipgi reikalingi trys patyrę operatoriai prie 
viso darbo. Alga $65 į savaitę. Užtikrinta ateitis.

GENERAL CLOTHING CO.
168 ROEBLING ST.. BROOKLYN, N. Y.

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST. ■

(Tarpe Harriien Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tei. 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
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““ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreea 4-9812

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

, Tel. GLenmore 5-6191

kitokių

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Valandos: j tlXre

Penktadieniais Uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Ifaujer Sts. 
BROOKLYN < N. T.

GERAI PATYRĘ BARBERIĄI

-

Persodlnam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

ROBERT LIPTON
701 Grand St
TeL ST. 3-2173

Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS




